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 العلم  أخالقيات البحث 
 

أن البحث العلم  هو المحرك األساس  للتقدم نحو المستقبل ، حيث بذلت جامعة    فيه  ال شكمما  

ن شمس جهود   عي 
ً
  مجال البحث العلم    ا

ة لمواجهة التحديات فن ة البحث واإلنجاز   .كثي  وقد تسارعت وتي 

ة ن   جودةضمان  الجامعة عىل    ا منوحرص  ،  العلم بالجامعة خالل السنوات األخي   فقد   البحث العلم  وتمي 

ورة ضبط الجوانب ال بما يتوافق مع القواعد العلمية   ة ألخالقيات البحث العلم بالكليةيميظتنإستوجب ضن

   والمعايي  
ً
دور لجنة أخالقيات البحث العلم  عىل ذلك فقد تم العمل عىل تفعيل    األكاديمية الدولية. وبناءا

العلوم لضبط آليات   البحثية ) إجراء  بكلية  وعات  ال  المشر ال  ماجستي  تسجيالت رسائل    كل   دكتوراه/ 
( فن

لبحوث الجارية والمسجلة  حتى تتأكد اللجنة أن ا  ثم نشر نتائجها ،ومن  التفيذ    سواء أثناء اإلعداد أو ،  مراحلها  

 
ً
بالبالكلية    أكاديميا النبيلة    والقيممصداقية  تتسم  تتم  العلمية  أخالفى  وأنها  إطار    

المجتمع    محيى يفن قيم 

 ملية  للذلك أصبح تفعيل عمل لجنة أخالقيات البحث العلم بالك  تعارف عليها. ماألكاديم ال
ً
خاصة بعد    حا

البحث المتقدم للنشر قد تم   يتم اإلفادة بأن  أن  الدوريات العلمية المتخصصة دوليا أن أصبح من متطلبات  

ط أساس لقبول دخول البحث اىل مرحلة  قبل  إجازته من   لجنة أخالقيات البحث العلم بجهة العمل كشر

   التقييم العلم. 
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 الرسالة واألهداف

 الرسالة  •

ن  ال  تعزيز عملها عىل  اء  اللجنة من خالل أد   تحرص    تمي 
 بالكلية  فن

ً
و التأكد  األبحاث العلمية المسجلة أكاديميا

الدوىل النشر  متطلبات  إستيفاء  بتطبيق    من  البحثية  وتوكوالت  الي  ام كافة  ن
اليى من  التحقق  خالل  من 

ن بأخالقيات   المتعارف   ،  البحث العلمومبادئ  المعايي  البحثية األخالقية ، والعمل عىل توعية الباحثي 

  رافق سالمة البيئة والم  و تجاه الحفاظ عىل سالمة الكائنات الحية ) إنسان أو حيوان أو نبات(  عليها دوليا ،  

 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.  العامة رافق الجامعية والم

 األهداف  •

 تعمل اللجنة عىل تحقيق األهداف التالية: 

المختلفة من خالل ضبط الجانب  .1 متابعة تطبيق أخالقيات ومبادئ البحث العلم بأقسام الكلية 

  تسجيالت الماجيستي  والدكتوراه المسجلة بها   البحتى األخالفى 
، وكذلك البحوث المستخلصة   فن

 منها. 

وتنظيم ورش عمل متخصصة بالكلية لتوجيه وحث   العمل عىل نشر ثقافة أخالقيات البحث العلم .2

ن عىل إتباع وتطبيق مبادئ وأخالقيات البحث العلم.   الباحثي 

3.  . وع البحتى ن المتعلقة بالملكية الفكرية األصلية للمشر  توثيق وحماية حقوق الباحثي 

العا .4 التأثي   العلمية ذات معامل  بالدوريات  األبحاث  ن عىل نشر  الباحثي  الذى  العمل عىل تشجيع  ىل 

سوف ينعكس عىل المستوى األكاديم ألعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وكذلك رفع التصنيف العالم 

 للجامعة. 
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 العلم   آلية تحقيق مبادئ أخالقيات البحث

 تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلم.  .1

 عرض بروتوكوالت الرسائل العلمية قبل إجرائها عىل لجنة أخالقيات البحث العلم  .2

وتوكوالت البحثية من قبل لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية إال بعد الموافقة عدم   .3 إعتماد الي 

 المسبقة من لجنة أخالقيات البحث العلم. 

ن وطالب الدراسات العليا   .4 لزيادة تنظيم الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثي 

 . يات البحث العلمبمبادئ وجوانب قيم أخالق الوىع والثقافة 

 

 الضوابط األخالقية

 عىل سبيل المثال:  طبقا للمعايي  الدولية تقوم اللجنة بمراجعة الضوابط األخالقية الرئيسية للبحث العلم  

عية ،   1964  هلسنك  إتباع مبادئ إعالن   .1   تجرى عىل البشر وفق الضوابط األخالقية والشر
لتنظيم األبحاث التى

ورة مع ضن  ، لآلخرين  أرسارهم  أو  هويتهم  عن  الكشف  دون  األبحاث    
فن ن  المستهدفي  هوية  حماية  توقيع   مع 

ة بعد فهم خطوات البحث ، ومراعاة ضوابط مشا  عىل  الموافقة المستني 
ً
  البحوث كتابيا

ن فن  ركة األطفال المشاركي 

ة المعدة  أهمية توقيعهم عىل  الموافقة الممع    سنة أو أكيى    ١١بمرحلة عمرية تساوى    بالدراسات البحثية ستني 

 .بلغة بسيطة يسهل إستيعابها

وعدم إجراء التجارب عىل السالالت النادرة/ المعرضة   الحصول عىل نباتات/ حيوانات التجارب بشكل قانونن  .2

 لإلنقراض. 

بية نباتات/ حيوانات التجارب بالمتطلبات األساسية للحياة.  .3 ستخدم ليى
ُ
  ت
 جاهزية الجهات التى

  تقلل األلم/ المعاناة للحيوان.  .4
 إستخدام اإلجراءات البحثية التى
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 خالل مراحل تخدير  .5
ً
 الحيوان.  إتباع اإلرشادات المعتمدة عالميا

 عدم إطالق حيوانات التجارب من المعامل وبيوت الحيوان إىل الطبيعة.  .6

وفق الضوابط الدولية وبما يتناسب مع الصحة بعد إنتهاء إجراء التجارب  بطريقة إنسانية  للحيوانات  القتل الرحيم   .7

 والبيئة. 

  المعامل البحثية.  .8
 إتباع قواعد األمن والسالمة فن

ام .9 ن ن الباحث إليى  . العلمية و المنهجية فن كافة مراحل البحث العلم   باألسس ي 

بالجهات  .10 الخاصة  األحصائية  أو  الصناعية  أو  العلمية  والبيانات  للمعلومات  الفكرية  الملكية  حقوق  ام  أحيى

طالب الدراسات العليا   مع  لمالحكومية والخاصة المرصية أو اإلستثمارية األجنبية العاملة بمرص حال التعاون الع

ن شمس وإستخدام تلك المعلومات أو بوالبحوث أو أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم     كلية العلوم بجامعة عي 

ن   . البيانات بترصي    ح مسبق وبضوابط متفق عليها من الطرفي 

 

  نشر البحوث العلمية 
ن
ن ف  حقوق وواجبات المشاركي 

  األبحاث العلمية وفق قانون حماية الملكية الفكرية
ن فن ام حقوق المشاركي 

   82رقم    تقوم اللجنة بالتحقق من إحيى

ورة من خالل التأ  2002لسنة  ن  إطالع كيد عىل ضن  : عىل البنود التاليةالباحثي 

ن عىل البحث المنشور المستخرج من الرسالة )متطلب الجامعة(.  وضع إسم .1   مقدمة المؤلفي 
 الطالب فن

  بروتوكول الرسالة  ،  عدم إضافة أو حذف أي شخص   .2
يرات موضوعية ،  غي  المذكورين فن عىل البحث المنشور دون تي 

اف عىل الرسالة / تعديل هيئة اإلرسر  . وبموافقة مجلس القسم العلم المختص عىل تغيي 

توكول البحتى لنفسة وعدم مشاركتها مع جميع   .3 ف اإلحتفاظ بنتائج التجارب المعملية الخاصة بالي  ال يجوز ألى مشر

اف.  ن ، كما أنه ال يجوز مشاركتها مع أي شخص خارج لجنة اإلرسر في   المشر
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الرسالجب عىل  ي .4 النسخة األولية للبحث أو األبحاث المستخرجة من  ن اإلطالع عىل  فيي  ة ومراجعتها جميع المشر

  جميع أجزاء البحث. واألخالفى والتأكد من إتباع األسلوب العلم 
 المتعارف عليه فن

  أي  .5
النتائج فن بتلك  المشاركة  أو    مجلة علمية 

البحث فن نتائج  الجامعة نشر  ن من خارج  في  ال يجوز ألى من المشر

ن وبعد اإلطال  في   . ع الوافن عىل البحث وترتيب األسماء داخله مؤتمر داخل أو خارج البالد إال بعد موافقة جميع المشر

ن  .6 في  بافى المشر  بصورة منفردة دون موافقة 
ً
أو جزئيا  

ً
البحث كليا نتائج  النتائج   ال يجوز إستخدام  ، حيث أن جميع 

ن عىل الرسالة   في   المستخرجة من الرسالة ه  ملكية فكرية لكل المشر
ً
ن    ،  الطالب  وأيضا في  كذلك ال يجوز ألى من المشر

.  ، كاملة أو جزء منها  إستخدام النتائج إعادة ن في   ، فن نشر بحث جديد اال بعد أخذ موافقة كتابية من جميع المشر

  نفس الوقت. ال يجوز إ .7
 رسال نفس البحث ألكيى من مجلة فن

 

 اإلخالل بالحقوق والواجبات البحثية

  حالة الشكوى  
  أحد أقسام الكلية ، يقترص دور    أخالفى   حدوث خالف أو تجاوز بحتى   بشأنفن

لجنة أخالقيات فن

بالكلية فقط عىل التأكد والتدقيق من إستيفاء عناض الشكوى والتحقق من وجود جميع المستندات البحث العلم  

  الشكوى ومحتويات الملف المحال اىل الجنة.  
تقوم اللجنة بمخاطبة السيد األستاذ الدكتور/ بعد ذلك  المدرجة فن

  تم التحقق  لية لشئون الدرسات العليا والبحوث  وكيل الك
بهذا الشأن مدعمة بالملف والمستندات واألوراق التى

الكلية    منها  الدكتور/ عميد  الجامعة   التخاذ االجراء المناسب لرفع األمر إىل سعادة األستاذ  ن ولوائح   لقواني 
ً
طبقا

 المنظمة لهذا األمر. 
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 العلم  الجوانب اإلدارية والمالية للجنة أخالقيات البحث 

وكيل الكلية لشئون الدرسات   ه  لجنة مستقلة تتبع السيد األستاذ الدكتور/   العلم  لجنة أخالقيات البحث  

 ، بحيث    يتم الموافقة عىل تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الكلية ، و   العليا والبحوث بالكلية
ً
تضم اللجنة رئيسا

 لما يتطلبه حجم العمل و   . المختلفة   من تخصصات/ أقسام الكلية  وأعضاء
ً
تعقد اللجنة جلسات شهريه تبعا

ورة  ال يصح اجتماع اللجنة إال بحضور ثلتى األعضاء. ، و  والمستجدات عند الرصن

 : رئيس اللجنة •

ة من سيادة عميد الكلية وعرض االختيار ي .1 اده رسميا من السادة أعضاء مجلس  عتمإو   تم التكليف مبارسر

 وبحد أقص  دورتان.  سنوات ٣ال تتعدي   دورة إنعقاد ب خالل التكليفالكلية وذلك من 

اإلختيار  .2 )أستاذ(    مؤهالت  األكاديمية  الدرجة  اللجنة:  مناسبة    –لرئيس  بحثية  ة  عىل     –خي  القدرة 

   –التواصل والقيادة 
. مجال دورات مؤهلة فن  أخالقيات البحث العلم 

 يتوىل رئيس اللجنة تنسيق وتنظيم اإلجتماعات مع األعضاء بصورة دورية ومنتظمة.  .3

 رئيس اللجنة. يتوىل رئيس اللجنة إختيار نائب  .4
 

 

 :  عضاء اللجنةأ  •

ورة .1   تخصصات / عدد أعضاء اللجنة ) رئيس اللجنة +  ضن
 عضو (.  ١٢التنوع فن

ة وعرض تلك اإلختيارات عىل مجلس   .2 يتم إختيار أعضاء اللجنة من قبل سيادة عميد الكلية مبارسر

 سنوات ، وعىل  من يرغب باإلستمرار بالدورة   ٣الكلية العتماده وذلك من خالل مدة تكليف ال تتعدي  

 الجديدة رفع ذلك كتاب
ً
 اىل  رئيس اللجنة.  يا

ورة أن يحظن عضو اللجنة ب .3 ة بحثية  درجة أكاديميةل :  امناسبة مثالمؤهالت  الضن   -   ناسبةم   / خي 

 ال يبخل بالوقت والمجهود تجاه أعمال اللجنة.  –محل ثقة  –القدرة عىل  العمل ضمن فريق 

ورة أن يقوم عضو اللجنة بالتوقيع عىل   .4
 األمر اإلداري بالموافقة عىل  التكليف والمهام. ضن

ورة التوقيع عىل  .5  المعلومات المتداولة داخل اللجنة.  إقرار بالحفاظ عىل  رسيةضن

ورة التوقيع عىل   .6 امات المهنية / العلمية وإعالن  اإلعالن عن تضارب المصالح  إقرار ضن ن ذلك    مع اإلليى

 بمنته  الشفافية . 
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ورة مراعاة التعليم   .7 المستمر / حضور الدورات التدريبية المؤهلة ألعضاء لجنة أخالقيات البحث  ضن

 العلم  . 

سنوات(   ٣باللجنة / االعتذار قبل إنتهاء دورة اإلنعقاد )   عىل  من يرغب من األعضاء فن عدم اإلستمرار  .8

التقدم بخطاب حول ذلك اىل  رئيس اللجنة خالل مدة زمنية مناسبة )شهرين عىل األقل( إلتخاذ و 

 الالزم. 

  حال وجود ظروف تستدىع  أن يتقدم عضو اللجنة باإلعتذار مثال : التغيب عن فاعليات اللجنة  .9
فن

اإلخالل بمقتضيات التكلييف ، يقوم رئيس اللجنة بتوجيه خطاب اىل  العضو    –مرات متتابعة    ٣

 به مقتضيات القرار ومن خالل تصويت كل أعضاء اللجنة عىل  قرار االستبعاد واع
ً
تماد ذلك موضحا

 . بمجلس الكلية
 

 النواىح المالية:  ▪

 أعضاء هيئة التدريس  أ . 

ة بالكلية/ الجامعة:  •  جنيه.  275رسوم نشر البحوث العلمية ذات الصلة المبارسر

 الهيئة المعاونة: أعضاء  ـ ب

 جنيه مرصي.  175رسوم تسجيالت رسائل الماجستي  بالكلية:  •

 جنيه مرصي.  225بالكلية: رسوم تسجيالت رسائل الدكتوراه  •

 الطالب:  . ج 

 : ن  المصيي 

 جنيه مرصي.  225رسوم تسجيالت رسائل الماجستي  بالكلية:  •

 جنيه مرصي.  275رسوم تسجيالت رسائل الدكتوراه بالكلية:  •

ن ال  : غي  مصيي 

 دوالر أمريك(  20)  جنيه مرصي 325رسوم تسجيالت رسائل الماجستي  بالكلية:  •

 دوالر أمريك(  30)  جنيه مرصي 475رسوم تسجيالت رسائل الدكتوراه بالكلية:  •
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 العلم  لحصول عل موافقة لجنة أخالقيات البحث التقدم لآلية 

ال .1 نمو   باحثيقوم  وتوكولالفحص  ل  التقدم  جذ بتعبئة  العليا   موافقةعقب    ي  الدراسات  لجنة    بالقسم  لجنة   (

أو   ) العلميةعل    القسم  مجلس  السيمينار  ثم    الجوانب  ف ،  والمشر الطلب  مقدم  الباحث  من  توقيع كل  يتم 

ال   عىلالرئيس    أوراق  التقدم  نم)   المقدم  جذ نمو كافة      ةمتاح اذج 
ونن اإللكيى الكلية  موقع  العلوم   :عىل  نموذج 

 ( وعلوم األرض عيةالطبي نموذج العلوم  –  البيولوجية

قوم  ي  ،  وبأستخدام اإليميل الجامع    المدرجة عل موقع الكلية  Microsoft Formعير نموذج أستمارة التقدم    .2

  نسخة كذلك   و  المعتمد  لتقدمج اذ نمو المسح الضونى ل ةنسخ الملفات المطلوبة :  إرسالو البيانات  بتعبئة باحثال

وتوكول   ن  بتوقيعات المشر المعتمدة  الي   وكذلك ،    لمقدم الطلب  صورة سارية من بطاقة الرقم القوم  ، باألضافة اىل  في 

ن شمس  رسوم الفحص المقررة عىل منصة  ل  حالة السداد نجاح  /    إفادة الرقم المرجع    صورة  . UMSالذكية  جامعة عي 

المستلمة وفق القسم العلم عىل   مراجعة البيانات وتمرير الملفاتيقوم رئيس لجنة أخالقيات البحث العلم ب  .3

 بداء الرأي. إل أعضاء اللجنة للمراجعة 

إىل الباحث   –إن وجدت    –المطلوبة    والمالحظاتوصيات  إرسال التب  يقوم رئيس لجنة أخالقيات البحث العلم .4

 . ونن يد اإللكيى  عي  الي 

الباحثي .5 الطلب  قوم  خطاب  مقدم  المح  لمعتمد ا  لجنة ال  بأستالم  اآللية  لذلك  عي   األستاذ ددة  السيد  بمكتب 

 الدكتور / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

  حالة إذا ما تم تحديث لخطة  .6
وتوكولفن  ، يتم التقدم مرة  الدراسة العملية المقدمة عي  الي 

ً
 سابقا

ً
المعتمد أخالقيا

   خطاب اللجنة المعتمد وفق مستجدات الخطة البحثية الجديدة. وأستالم أخرى للجنة للفحص والمراجعة 

 

 

https://sciasuedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dieaa_nassr_sci_asu_edu_eg/Ead4lcNBsopFqGZZwhXXBxwBOj6JlxDOa_tqZArohDgKnw?e=uqei22
https://sciasuedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dieaa_nassr_sci_asu_edu_eg/Ead4lcNBsopFqGZZwhXXBxwBOj6JlxDOa_tqZArohDgKnw?e=uqei22
https://sciasuedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dieaa_nassr_sci_asu_edu_eg/ETA0kdXQ-klMrSl28rMssjMBK5Z4y1ojIJwERmng9NDDcw?e=PGQFOj
https://forms.office.com/r/LQJuaUEEHh
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 العلم  التواصل مع لجنة أخالقيات البحث 

   عي   لجنة أخالقيات البحث العلميتم التواصل مع 
ونن يد اإللكيى  موقعالالمعلن عىل و  الخاص باللجنة الي 

  
ونن ن شمس  كليةل اإللكيى  . العلوم جامعة عي 

Research_Ethics@sci.asu.edu.eg            للجنة أخالقيات البحث العلم  
ونن يد اإللكيى  الي 

http://science.asu.edu.eg                     الموقع  
ونن ن شمس اإللكيى لكلية العلوم جامعة عي           

ن شمس الذكية                   https://ums.asu.edu.egمنصة جامعة عي 
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