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 في جامعة جرش مدونة أخالقيات البحث العلمي

 21/0/2122المنعقدة بتاريخ  2122 – 01/2122وجب قرار مجلس العمداء في جلسته رقم  صادرة بم

 

 قرارها."، ويعمل بها من تاريخ إفي جامعة جرش البحث العلمي مدونة أخالقيات هذه المدونة " تسمى (:0)المادة 

 لغايات هذه المدونة: تعتمد التعريفات اآلتية :(2المادة )

 يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه المدونة المعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 

 هو كل جهد علمي منظم يهدف إلى تنمية المعارف االنسانية. البحث العلمي: -

 جامعة جرش. الجامعة: -

 كل من يتولى القيام بالبحث سواء أكان عضوا في هيئة التدريس أم محاضرا أم من األكاديميين في الجامعة :الباحث -

تقدم تمويال  بحثية، أوفي مشاريع تشترك مع جامعة جرش  ةأو عالمي: أي مؤسسة بحثية وطنية البحثية المؤسسة -

 للمشاريع البحثية في جامعة جرش.

تمدة العلمي المع ومنهجية وطرق إجراء البحث ،قيةالألخلتزام بالمبادئ والقواعد والقيم اال: االممارسات المسؤولة -

 عالميا والمتعارف عليها.

والمواد واالستبانات  )الخامات: يقصد بالمواد األولية والبيانات البحثية مواد األولية والبيانات البحثيةال -

والتسجيالت الصوتية ونتائج التحليل وسجالت المالحظات املخبرية أو الميدانية، وغيرها من المواد األولية التي 

 تستخدم في األبحاث العلمية(،

 :تهدف هذه المدونة إلى اآلتي :(2المادة )

يام بالبحوث للق الجامعةو  والثقافة المهنية العالية عند الباحثينقية والقيم الألخإرساء المبادئ والقواعد والمعايير ا .1

 العلمية.

نات حماية الكائ وكذلك ثين أم المبحوثين أم املجتمع ككل(الباح )سواءت شخاص واملجموعاألبيان وسائل حماية ا .2

 الحية والبيئة الطبيعية.

 .ةالعلمي عند إجراء البحوثقية الألخبالمبادئ والقواعد والقيم ا باحثينوال تزام الجامعةال .3

 ترسيخ أسس الممارسات المسؤولة والحاكمية الرشيدة في البحث العلمي. .4

ير البحث الذاتي التي تحكم س نضباطال ، وأطر اقيات البحثية السليمةالألخوتوجيههم نحو ا باحثينوال توعية الجامعة .5

 النافذة. والتعليمات نظمةأل والمنسجمة مع القوانين وا ،العلمي

 البحث العلمي. ومسؤولياتهم ودورهم في تحسين وتعزيز صدقية باحثينوال اجبات الجامعةيان و ب .6

 .إجراء البحوث العلمية حترام والتقدير لدورهم فيال ، وزيادة اوالباحثين مواطن واملجتمع بالجامعةتعزيز ثقة ال .7

عيقة ت المال المشك وحل ،نسانإلوالبحث عن الحقيقة في خدمة ا ،تعزيز أهداف البحث العلمي في توسيع المعرفة .8

 .بشكل خاص ردنيأل املجتمع او  ،بشكل عام لتطوير املجتمعات وتنميتها
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 تعزيز روح العمل الجماعي لدى الباحثين. .9

 :قية اآلتيةالألخترتكز هذه المدونة على المبادئ والقواعد والقيم ا :(4لمادة )ا

وحماية  ،وجلب المنفعة ،ذىأل وعدم إلحاق الضرر أو ا ،ل الذاتيالستقال العامة: كالعدالة، واقية الألخالمبادئ ا .1

 الحقوق.

، ديروالتق واحترام الذات ،حترام المتبادلال وا ،والدقة ،والتجرد ،والنزاهة ،ألمانةقي، كاالألخقواعد وقيم السلوك ا .2

 ،ريةوالح ،نفتاحيةال وا ،والخصوصية، صال خإل ية واوالمصداق ،والشفافية ،موضوعيةوال ،نسانإلواحترام كرامة ا

 وتكافؤ الفرص. ،جتماعية، والمشروعية، والفاعليةال والمسؤولية ا ،والتعلم

 .لحضاري للثقافة العربية والعالميةوالموروث ا ،ميال إلستعاليم الدين ا .3

 اآلتي: وتتضمن (:5لمادة )ا

 قية:التية سلوكيات غير أختعتبر السلوكيات اآل  أ.

 .ذىأل إلحاق الضرر أو ا .1

 التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين. .2

 العلمية. السرقات .3

 عب بها.ال ق النتائج والتال اخت .4

 .خرين دون ذكر إسهاماتهمآل عتماد على نتائج اال النتحال المتمثل باا .5

 التزوير والكذب. .6

 وث العلمية.قية في البحال تعد سلوكيات غير أخالخطاء العرضية غير المقصودة أل ا ب.

 واجبات الباحث ومسؤولياته العامة: :(6)المادة 

 ل:الوعلمية مسؤولة ومناسبة وذلك من خإيجاد بيئة بحثية   أ.

 للممارسة غير المسؤولة. لتزام ببنود هذه المدونة تجنباالا .1

 التقيد بالقواعد والقيم المهنية كل حسب اختصاصه ومهنته. .2

 أبعادها.تبني الحقيقة العلمية بكل  .3

ن المصالح الشخصية م متناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو محتمل بينال ا .4

 جهة وبين الواجبات والمسؤوليات البحثية من جهة أخرى.

 استخدام أفضل الطرق المهنية المناسبة لتنفيذ وتحقيق أهداف مشروع البحث. .5

 المناسبة عند تنفيذ البحث.مان أل مة واال إتباع تعليمات الس .6

 دبيات.أل توثيق النشرات العلمية بدقة وبالطرق المتعارف عليها في ا .7

 التي ينتمي إليها الباحث و/أو المؤسسة الداعمة. ياسات المتبعة في الجامعةلتزام بالسالا .8

 حث.لعاملين في البا تجاه أي من ،والمعنوي  ،والترهيب الفكري  عن القيام بأي شكل من أشكال التعرض، متناعال ا .9
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الجهات ذات  مة من اللجان املختصة أوال قية والموافقات على إجراءات السالألخالحصول على الموافقات ا ب.

 قة.الالع

األطفال أو  )مثل ومراعاة الظروف الخاصة لبعض المبحوثينضرار بكرامته، إل وعدم ا ،ج. حسن معاملة المبحوث

 ...الخ(.، والفقراء، نكالالجئيمن هم في حالة ضعف  ناقص ي األهلية أو وفاقدي األهلية أ

، ومنح هالتزام بالوا نسان الخاضع للبحث قبل بدء إجراء البحثإلالحصول على الموافقة المستنيرة الحرة من اد. 

 .ضافيةجراءات إاألشخاص الضعفاء عناية خاصة وإ

 قيات البحث العلمي املختصة.الل لجان أخلمتابعة المستمرة من قبالخضوع للمراقبة وا ه.

 شخاص الخاضعين للبحث.ألل والمعلومات البياناتو. املحافظة على سرية 

 بما يتوافق مع تعليمات لجان البحث العلمي على ،الرفق والعناية بالحيوان المستخدم في البحث ز.

 الحيوان.

 وفي أقرب فرصة عن أي ممارسة بحثية غير مسؤولة. غ الجهات المعنية خطياال إب ح.

لون أو أو الا يتعلق بالتمييز على أساس الجنس نسان" وخاصة فيمإلن العالمي لحقوق اال إلعالتعهد باحترام "ا ط.

 العرق أو الدين أو الثقافة.

 ،لدولةومن قبل االجامعة سياسات المعتمدة من قبل والواألنظمة والتعليمات القوانين ع بشكل كامل على ال طال ي. ا

 التي تنظم مختلف أوجه النشاط في مجال البحث العلمي.و 

الحيوان و  نسانإلالنصوص الدولية المتعلقة بحماية اومشاريع البحوث وتوافقها مع  مراعاة بروتوكوالتضرورة ك. 

ودبلن )فيما  ة(البيئيالطبية( وريو دي جانيرو )البحوث  )البحوثنات هلسنكي ال نظم البيئية المنصوص عليها في إعوال

 .يتعلق بالمياه(

 لتزامالعدم التفريط به جزئيا أو كليا واالحفاظ على الهوية الوطنية للتراث المادي والمعنوي و  ل.

 جتماعي.ال ألمن اوالمصادر المرتبطة با ،بالعمل على استدامة الموارد الطبيعية

 دينية في الجامعة.القية أو عر السياسية أو النتماءات ال للترويج عدم استعمال البحث ل م.

 ردني التعامل معها.أل عدم المشاركة بمشاريع مشتركة مع أطراف خارجية يحظر القانون ا ن.

سان نحث من شأنه أن يشكل ضررا على اإلثار سلبية في أي مشروع بحتياط لمواجهة أية  ال س. اتخاذ أقص ى درجات ا

 و البيئة.أو الحيوان أ
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 ومسؤولياتها العامة: واجبات الجامعة :(7المادة )

 ل:المي المسؤول وذلك من ختعزيز ثقافة ممارسة البحث العل  أ.

اسات وبالسي بالتقيد بالمبادئ والقواعد والقيم المتضمنة في المدونة زام الباحثين العاملين في الجامعةإل .1

 العلمي. ت الدولية التي تتعلق بالبحثال والبروتوكو إلجراءات المنبثقة عنها والتعليمات وا

 قة بممارسة البحث العلمي.القي ذات العالألخمبادئ وقواعد وقيم السلوك اتعزيز التوعية ب .2

 على بنود هذه المدونة. جراءات المبنيةإل توزيع كتيبات ونشرات وعقد ورشات عمل ومحاضرات عن السياسات وا .3

خرى أل ثية االبح المؤسساتالجامعات أو أو نظرائهم في  المتبادل بين الباحثين في الجامعةتعزيز وتشجيع التعاون  .4

 واحترام حرية التعبير والحوار الهادف المسؤول بعقلية منفتحة.

 املحافظة على بيئة يسودها احترام الممارسة البحثية المسؤولة. .5

 إنشاء حاكمية فاعلة للبحث العلمي لتحقيق ما يلي: ب.

 .في الجامعة وتعزيز عملها ةقية متخصصالخلجان أ نشاءا .1

 ردوإدارة الموا ،املخاطرمة، والخصوصية، وإدارة ال وتقييم النوعية، والس ،وضع أنظمة وتعليمات لحفظ الحقوق  .2

 في البحث العلمي.يد واجبات ومسؤوليات كل المعنيين وتحد البشرية والمادية والمالية،

 قي.الألخالسلوك التزام بمبادئ وقواعد وقيم الا .3

 .وإدارته البحث المسؤولت ووثائق تساعد في ممارسة توفير نشرا .4

حقوق الملكية و المالية  نواحيلخرى لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تغطي األ قة مع المؤسسات البحثية االالع تنظيم .5

 ألجهزة والمعلوماتا قية وملكيةالألخا، والموافقات ستشاراتال ، واوحقوق الطبع والتأليف والنشر ،الفكرية

 والوثائق.

قة العإلداريين من ذوي الوا ،والباحثين المتدربين ،وضع وتنفيذ برامج تدريب وتعليم مستمر لكل من الباحثين .6

ة، البحث العلمي، وحقوق الملكية الفكريقيات الالتي تتعلق بالبحث العلمي مثل أخبالبحث حول جميع القضايا 

 قية... الخ.الألخوالموافقات االبحث العلمي  بع والتأليف وإدارةوحقوق الط

 تسجيل ومتابعة الدعاوى أو الشكاوى التي قد تنشأ عن سوء الممارسة البحثية. .7

متضمنة ال ةقيالألخا يةقيم السلوكاللتزام بالمبادئ والقواعد و العقوبات صارم وواضح ومحدد يضمن ا وضع نظام .8

 جراءات المنبثقة عنها.إل والتعليمات وا واألنظمة وبالسياسات ،في المدونة

 :المواد األولية والبيانات البحثيةمسؤوليات الباحث في إدارة  :(8المادة )

 ما يلي:لبيانات البحثية االمواد األولية و تتضمن مسؤوليات الباحث في إدارة         

البيانات ب حتفاظلال عتبار عند تقرير المدة الزمنية ال ألولية، ويؤخذ بعين احتفاظ ببيانات البحث والمواد ااال  .أ

 على الباحث: طارإل وفي هذا اتفاقيات  ال، وبنود التزامات القانونيةال، واولية المعايير المهنيةأل والمواد ا

 قيةالألخالنواحي ا منذلك ما لم يكن هناك ما يمنع   وليةأل خرين إلى البيانات والمواد اآل تسهيل وصول الباحثين ا .1

 مور المتعلقة بالخصوصية والسرية.أل وا
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 اليها. الجامعة للرجوعألولية التي يعمل بها الباحث لمدة زمنية تحددها تفاظ بالبيانات والمواد ااالح .2

شكك بنتائج ر فيها يظه ت التيال نتهاء من عملية التحقق في الحاال ألولية والنتائج لحين احتفاظ بالبيانات والمواد اال ا .3

 البحث.

منة آل ف بالطرق اال إلتا حول عملية لتزام بسياسات الجامعةالألولية واف البيانات البحثية والمواد اال إتعدم  .4

 والمناسبة.

 ولية:أل إدارة وتخزين بيانات البحث والمواد ا .ب

 ذلك:ي ، بما فتعليمات وسياسات الجامعةأنظمة و نها حسب ولية وتخزيأل على الباحث إدارة بيانات البحث والمواد ا    

 ت واضحة ودقيقة لطرق البحث ومصادر المعلومات.ال تفاظ بسجحال ا .1

 من ومناسب.ألولية في مكان  التأكد من تخزين البيانات والنتائج والمواد ا .2

 ت البيانات والنتائج.ال ضمان الحماية والعناية لسج .3

 لكترونية بشكل مفهرس ومؤرشفإلنات البحثية بما فيها البيانات احتفاظ بالبياال ا .4

 حتفاظ بدليل للبيانات البحثية بطريقة يسهل الوصول إليها.اال  .5

 ولية، بما في ذلك:أل املحافظة على سرية البيانات البحثية والمواد ا ج.

 ومناسب. ألولية في مكان  منوالمواد ا ،حتفاظ بالبيانات البحثية السريةاال  .1

 .بالطرق المتعارف عليها في الجامعةاستخدام البيانات السرية  .2

 ولية:أل في إدارة البيانات البحثية والمواد ا مسؤوليات الجامعة :(9المادة )

 ،لسلوكا ومدونات ،كون متوافقة مع القوانين الساريةولية بحيث تأل حتفاظ بالبيانات والمواد اال إيجاد سياسة ل .أ

 لك:ذ عليها، بما فيقة المتفق الت الدولية ذات العال والبروتوكو  ،والممارسات المهنية ،تالتعليمااألنظمة و و 

 ه.انتهائ ون خمس سنوات من تاريخ نشر البحث أتقل ع الألولية مدة حتفاظ بالبيانات البحثية والمواد اال ا .1

ن تاريخ أكثر م تقل عن خمسة عشر سنة أو المدة  السريريةألولية للتجارب حتفاظ بالبيانات البحثية والمواد اال ا .2

 و انتهائه.نشر البحث أ

اث المتعلقة حألبوا ج الجيني والدراساتال ألولية لتجارب العحتفاظ بالبيانات البحثية والمواد اال يوجد حد أدنى ل ال .3

 باملجتمع والقيم الموروثة.

ت ال ي الحابعد انتهاء المشروع وف عشر شهرا يإثنألولية لمشاريع الطلبة لمدة حتفاظ بالبيانات البحثية والمواد اال ا .4

 من هذه المادة. الحالة الفقرة )أ( ي نتائج المشروع إلى نشرة علمية تنطبق عليه في هذهالتي يمكن أن تؤد

 وسليم. ألولية في مكان  منتخزين البيانات البحثية والمواد ا .ب

المواد و  وتحدد كذلك ملكية البيانات ،ولية وطرق تخزينهاأل والمواد ا ،إيجاد سياسة تحدد ملكية البيانات البحثية .ج

 ردن، مع مراعاة ما يلي:أل انتقال الباحثين بين المؤسسات وخارج ا ولية عندأل ا

لتي اة من مسؤوليات عمادة البحث العلمي في الجامعة وليأل حتفاظ بالبيانات البحثية والمواد اال تكون مسؤولية ا .1

 يعمل بها الباحث.

 حتفاظ بنسخة من هذه البيانات.ال يسمح للباحث با .2
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 نخرى مأل المؤسسات البحثية االجامعات أو ولية مع أل ظ بالبيانات والمواد احتفااال تحديد إجراءات وسياسات  .3

 المؤسسات.الجامعات أو ل اتفاقيات مع هذه الخ

 ولية:أل تحديد ملكية البيانات البحثية والمواد ا .د

ه، وفي هذه مننتهاء ال ا وبعد ،ل إجراء البحثالألولية خسياسة تحدد ملكية البيانات البحثية والمواد ا تضع الجامعة .1

 أو المشاركة فيه. الحالة يجب مراعاة سياسة الملكية التي تفرضها المؤسسات الممولة للبحث

   لمؤسسة المضيفة لمشروع البحث.ألولية لتعود ملكية البيانات البحثية والمواد ا .2

 ولية:أل املحافظة على سرية وأمن البيانات البحثية والمواد ا .ه

قواعد البيانات واالرشيف الخاص بالبحث وصالحية استخدامها  سياسة تحدد ملكيةلى الجامعة وضع ع          

 ل:الواعد السرية والخصوصية وذلك من خبما يتوافق مع ق والدخول إليها

 حيةال ألولية بما فيها التخزين وصوضع دليل للباحثين في إدارة البيانات البحثية والمواد ا .1

 خدام والوصول إليها.ستاال 

 ستخدام هذه البيانات.ال قة وحدود السرية التفاقيات ذات العالاحثين بجميع اتوعية الب .2

حية ال ما يخص صفي توعية الباحثين والعاملين في تكنولوجيا المعلومات في أنظمة الحاسوب بمسؤولياتهم وواجباتهم .3

 الوصول إلى البيانات وضبط أمن شبكة المعلومات.

 نشر نتائج البحث وتعميمها: :(01مادة )ال

 آلخرين واملختصين.بعد نشره وتعميم نتائجه على الباحثين ا ال إالال يعتبر البحث مكتم .أ

متخصصة ال والمؤتمرات العلمية املحكمة، ت العلميةال شر نتائج البحوث العلمية هي املجالطريقة المعتمدة في ن .ب

 م وغيرها.ال العنكبوتية واألفة ويمكن نشرها بطرق أخرى مثل الشبك ،واملحكمة

 ن بعض النتائج.عال إ ن النتائج أو حصرال الجهة الممولة للبحث في تأخير إعاحترام رغبة  يجب على الجامعة .ج

وجب عليه يت نتماءات سياسية أو عرقية أو دينية أو غيرها، كماال احث استعمال نتائج بحثه للترويج يمنع على الب .د

 رائه أو مشاعره أو منفعته الشخصية.ميوله و مؤثرات ناتجة عن عدم الخضوع ل

 مسؤوليات الباحث في نشر نتائج البحث وتعميمها: :(00لمادة )ا

ئه ال مباشرة أمام نظرائه أو زم ، وتحمل مسؤولية النتائج بصورةنشر جميع نتائج البحثيتحمل الباحث مسؤولية  .أ

ألخذ بعين ا مع ،ج السلبية التي تتعارض مع فرضية البحثليه نشر نتائج البحث كاملة بما فيها النتائكما ع واملجتمع.

 عتبار جميع القضايا التي تتعلق بالملكية الفكرية والبيانات الحساسة.ال ا

وتم  ،قيقةالنتائج د بما في ذلك اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للتأكد من أن ،توخي الدقة في النشر وتعميم النتائج .ب

 تسجيلها بالطرق المناسبة.

 أو ورود عبارات غير صحيحة. ،تصويب الخطأ بأسرع وقت ممكن في حال وقوعه .ج

في متن البحث وفي قائمة المراجع، وبما في ذلك توثيق األشكال  توثيق المراجع والمصادر بطريقة دقيقة وكاملة .ه

 .والنماذج والجداول من مصادرها
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  .المزدوج( نشرالج البحث الواحد في أكثر من مجلة )نتائ أو نشرعدم إرسال  .و

ادر التمويل والتبرعات وذلك منعا لتضارب وذلك بوضع جميع المعلومات عن مص ،توثيق عملية تمويل البحث ز.

 المصالح.

ليه في عناسب متعارف والمؤسسة الممولة للبحث في مكان م ،وضع شكر وعرفان للمؤسسة البحثية المضيفةح. 

 ألدبيات.ا

هيل وتس لدى السجل المعتمد من أجل تعزيز أو ،المؤسسة العامة للغذاء والدواءتسجيل التجارب السريرية لدى ط. 

 الوصول إلى المعلومات.

 لتزام بقواعد سرية المعلومات.الي. ا

و تؤخر عملية التحكيم لحين وصول ن المؤسسة الممولة تمنع أألحيان ومن أجل متطلبات السرية، فإفي بعض اك. 

 يوضح الباحثون للمؤسسة الممولة أن العمل لم يخضع لعملية التحكيم. نت يجب أال النتائج إليها، في هذه الحا

 وذلك بالطرق المناسبة. ،م الفائدةتعميم نتائج البحث إلى المهتمين في املجتمع من أجل تعميل. 

 إلطار يجب مراعاة ما يلي:الحصول على موافقة الجهات الممولة للبحث، وفي هذا ام. 

 بعد إجراء عملية التحكيم من قبل الجهة المانحة أو المتفق عليها. الالنتائج إ ن ومناقشةال عدم إع .1

تلك الجهات بأن نتائج البحث سوف يتم نشرها منعا  مال ، وإعقة بموضوع البحثالالتواصل مع الجهات ذات الع .2

 لسوء الفهم.

 شر النتائج.لتزام بالضوابط التي قد يضعها الممول على نالا .3

 مشهود لها بالكفاءة والسمعة العلمية.لبحوث العلمية في دوريات متخصصة ذات لجان تحكيم فضل نشر األ من ا .4

 في نشر وتعميم النتائج: مسؤوليات الجامعة :(02المادة )

 لية والدقة والمساءلة في نشر وتعميم النتائج.الستقال ألمانة واتعزيز روح ا .أ

 ل:الالنتائج وذلك من خ ند نشر وتعميمتعزيز السرية وحماية الملكية الفكرية ع .ب

 .منه هداف المتوخاهأل وا ،طراف المشاركة في البحث على علم بطبيعة البحثأل التأكد من أن جميع ا .1

ربين المتد والباحثين لفكرية تضمن حقوق الجامعةلحماية حقوق الملكية افي الجامعة التأكد من وجود سياسة  .2

 والمؤسسات الممولة.

 لتزام بسرية المعلومات حسب ما يقتضيه مشروع البحث.الا .3

 التأكد من أن المؤسسة الممولة للبحث تدرك مدى أهمية نشر وتعميم النتائج. .4

لنشر لأو ضابط م ال إلعال إيجاد ضابط اتصال مع وسائط ال، وذلك من خلمجتمع والمهتمينج. نشر نتائج البحوث ل

 ة.العلمي، وعلى الموقع االلكتروني للجامع

 شكر المؤسسات الممولة للبحث عند نشر نتائج البحث.د. 
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 مسؤوليات الناشر: :(02المادة )

 جراءات الضرورية لضمان جودة العمل المنشور ونزاهته.إل اتباع السياسات وا .أ

 ي تدخل.، ودون أو رفضه اعتمادا على قيمته العلمية فقطاتخاذ قرار قبول نشر بحث ما أ .ب

 ، والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح.بالتخصص اختيار محكمين مشهود لهم .ج

خرغير المؤلف أخذ االحتياطات الالزمة لمنع أي افصاح عن أي معلومات عن البحث المقدم إلى إي شخص   .د

 واملحكمين املحتملين والناشر.

نتحال أو ال كوك في اش يالبحث العلمي، وعن أ قياتالحث قد أجري وجهز بطريقة تتفق واخذا كان الببالغ فيما إال ا .ه

 .، أو االستالل دون االبالغ عن ذلكو النشر المكرر التصنيع أو التزييف أ

 التأليف: :(04لمادة )ا

 :ألمور اآلتيةا ائمة المؤلفين مساهمة واضحة فييجب أن يكون للباحثين المدرجة أسماؤهم في ق .أ

 ثية.البح ترب أو التحليل العلمي للبياناسهام في تصميم التجاال في فكرة العمل المقدم للنشر أو اسهام اال  .1

 مراجعة نقدية لمسودة العمل المقدم للنشر تسهم في تحليل وتفسير النتائج. .2

 يجب على جميع المؤلفين الموافقة على النسخة النهائية للعمل المنشور. .3

 ما بينهم.ييكون ترتيب المؤلفين الذين حققوا المتطلبات السابقة بقرار مشترك ف .4

 مؤلفون في المسؤولية والمساءلة عن النتائج المنشورة.يشترك ال .5

 الوفاة. اريخإلشارة في الحاشية لتع ان، يجب إدراج اسمه ضمن قائمة المؤلفين مفي حالة وفاة أحد المؤلفي .6

كمؤلفين مع  مط إدراجهرو وا شولكن لم يحقق ،ثألشخاص الذين ساهموا بشكل معنوي بالبحيجب ذكر أسماء ا .7

 العرفان.الشكر و العمل المقدم للنشر تحت بند  شكرهم في نهاية

 ي باحث مشترك مؤهل كمؤلف من ظهور اسمه على البحث. يحق للباحث الرئيس استنناء أال .8

 رئيس.الباحث ال لىه مقدمة إيحق للباحث المؤهل التنازل عن حقه من ظهور اسمه كمؤلف بموافقة خطية مكتوبة من .9

ديمه تقالفني أو  داري أوإل ه اقائمة المؤلفين للعمل المقدم للنشر بسبب موقعيجب عدم إدراج اسم أي باحث على  .11

ية فنالبحث على شكل مواد أولية أو قيامه بإجراء قياسات روتينية أو أعمال لمشروع  ماليا ماديا أو فنيا أو دعما

 ىلحات البحث للحصول عالسهام في إعداد مقتر ث أو المشاركة في جمع البيانات الخاصة بالبحاألجر أو مدفوعة ا

 ؤهل الشخص أن يكون في قائمة المؤلفين.ذي يسهام الفاعل الال دعم مادي دون ا

 مشترك بين المؤسسات املختلفة:نتاج العلمي الإل مسؤوليات الجامعة فيما يخص ا .ب

نتائج  عيز وأسلوب تو  ،دارتهوكيفية إ ،تركطراف المشاركة في البحث المشأل الجامعة عقد اتفاقية بين ا ىيجب عل 

 .ة بهالخاص لحولية للبحث، ولكل طرف مشارك سياسة واضحة إلدارة تضارب المصاأل والمواد ا ،الملكية الفكرية

 مسؤوليات الباحث فيما يخص التأليف: :(05لمادة )ا

سياسات التأليف و  ةلتزام بمعايير التأليف الواردة في هذه المدونالالمتعقلة بالتأليف، بما في ذلك ا تإتباع السياسا .أ

 .للجامعة
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اق المسبق تفاال ثيتوجب على الباحثين المشاركين في إجراء البح إجراء اتفاق مكتوب على موضوع التأليف، حيث .ب

ه الباحث أو / يعمل ب الذي م، وتقديم نسخة إلى رئيس القسوترتيبها ،سماء التي ستظهر على النشرة العلميةأل على ا

 .البحث العلمي وعمادة

 من هذه المدونة، في قائمة المؤلفين. (14باحثين الذين يحققون شروط المادة )إدخال جميع أسماء ال .ج

 .ذه المدونة( من ه14والذين يحققون شروط المادة ) ،الحصول على موافقة الباحثين المشاركين في البحث .د

 .نيةومنشئي الكتابة الف ،شكر المساهمين بطريقة عادلة بما في ذلك مساعدي البحث  .ه

 العنكبوتية. بكةمن هذه المدونة في النشر على صفحات الش (14تأليف السالفة الذكر في المادة )لتزام بقواعد الالا .و

 شارة لتضارب المصالح إن وجد.اإل  .ز

 فيما يخص التأليف: مسؤوليات الجامعة :(06)لمادة ا

د خالفات التي قامل رتقليل وحص جلوضع وتطبيق سياسة واضحة المعالم حول حقوق التأليف من أ على الجامعة .أ

 لروح العمل الجماعي. ، تشجيعاتال والمساعدة في حل المشك ،الباحثين تنشأ بين

 وقيعحتفاظ بنسخة موقعة تال الباحث ا ادات املختصة في الجامعة التي يعمل بهرئيس القسم أو العمامن مسؤوليات  .ب

 المدونة. ذهمن ه (14فقات التي وردت في المادة )االمو  عحيا على جمي

 التحكيم: :(07لمادة )ا

 سحاث أو مقترحات المشاريع من قبل  خرين يعملون في نفبحكيم التقييم المستقل والعادل أل يقصد بالت  .أ

 قة قريبة بموضوع البحث.الختصاص أو في اختصاصات ذات عاال 

 ن عملية التحكيم:أل وذلك   بحاث وإدارتهاألهمية لأل د عملية التحكيم في غاية اتع .ب

 وتقيم أداء الباحث والفرق البحثية. ،واختيار المادة القابلة للنشر ،تعمل على تقييم طلبات الدعم أو التمويل .1

 حافظ على المعايير والمواصفات البحثية المتفق عليها بين المؤسسات العلمية والبحثية.ت .2

وكشف  ،خطاءأل ا فلنشر المزدوج، وكشالممارسة البحثية الواردة في بنود هذه المدونة مثل ا صد التجاوزات وسوءتر  .3

 العبارات الغامضة.

 تكشف عن السرقة و التزوير والخداع والكذب والنقل. .4

 :فيما يخص التحكيموالجامعة مسؤوليات املحكم والباحثين  .ج

 مسؤوليات املحكم: .1

 :لتحكيم بطريقة مسؤولة وذلك من خاللعلى املحكم إجراء ا 

 لة.وبعدا انجاز التحكيم بالوقت املحدد .أ

 إلعالن الرسمي عنها.د اعدم الكشف عن محتوى المادة الخاضعة للتحكيم أو عن نتائج التحكيم قبل موع .ب

 إيضاح النقاط التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح. .ج

 لتزام بمعايير التحكيم.القة واق أحكام مسبال عدم إط .د

 المراجعة لمنفعة شخصية.حكم أثناء ل أو استثمار المعرفة التي حصل عليها املالعدم استغ .ه

 ت التي تقع خارج اختصاصه.ال عتذار عن التحكيم في املجاال ا .و
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 :مسؤوليات الباحثين .2

أي شكل من ب ين، وعدم التأثير على املحكمعدم تدخل الباحثين الذين تخضع بحوثهم للتحكيم في عملية التحكيم .أ

 شكال.أل ا

 خرين.لل بحاث العلمية المشاركة في عملية التحكيم لأل  .ب

 وثر على عملية التحكيم.و التوضيح بوجود تضارب مصالح قد ينتباه أال لفت ا .ج

 :مسؤوليات الجامعة .3

 قيام بهذا الدور بشكل منهي.تشجيع باحثيها على المشاركة في عمليات التحكيم وتدريبهم على ال .أ

 وضع معايير دقيقة لعمليات التحكيم. .ب

 ج. اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان سرية التحكيم.

 أحكام عامة: :(08)لمادة ا

ن والمؤسسات م لعمل المشاركة في البحث والجامعةوفرق ا ،حكام هذه المدونة على جميع الباحثينتسري جميع أ .أ

و أ خاص الذين يعملون في عمادة البحث العلمي في الجامعةشألالقطاع العام والخاص التي تنفذ البحث أو تدعمه وا

 الداعمة.المؤسسات 

لمدونة ا لتزام التام بجميع بنودالو مؤسسة ممولة توقيع تعهد يضمن امؤسسة بحثية أالجامعة أو على كل باحث أو  .ب

 حتفاظ بنسخة من هذا التعهد في ملف البحث.ال ويتم ا

من هذه المدونة  (5والمادة ) (4قي الواردة في المادة )الألخقية العامة وقواعد وقيم السلوك االألختعتبر المبادئ ا .ج

 .تتداخل مع البحث العلمي ت التيال ستنباط قواعد وقيم سلوك المهن والتخصصات املختلفة في الحاال أساسا 


