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 الجهــة التــي قامــــت بإعداد الدلــــيل 



المحاسبة قسم   مراجعة وتحديث دليل لغرض  عميد الكلية  منالصادر للتكلٌف وفقــــــــــا ... 

 من : إعداد الدليل  حيث تكونت لجنة  م 2022م  2021لسنة

 إعداد الدليل لجنة 

 ة ـــــــــــــــــــــــــالصف م ــــــــــــــــــاالس

 م البحث العلمي رئيس قس بكر الدويبي  أبو

 رئيس قسم المحاسبة بإعرا الطاهر د. عز الدين

 رئيس قسم االدارة  صالح حامد إيثارا. 

 

 إعداد الدليل لجنة 

 والمراجعة  لجنة الإشراف

 ة ـــــــــــــــــــــالصف مــــــــــــــــــــاالس

 عميد الكلية غة و.سليمان سعيد دأ      

 مدير مكتب الجودة  ألهدمي يالفر جان قعبد الخالد. 

 رئيس قسم الدراسة واالمتحانات  ينعيمة بشير الزر قان .أ

 عضو هيئة تدريس بالقسم  على عمار د. إيمان    

 عضو هيئة تدريس بالقسم  مصباح حمسد. جمال     

 

 

 

 

 

 

 مقـــــــــــدمـــــــــــــة  



تهتم كلية المواكب للعلوم اإلدارية والمالية بالبحث العلمي على كافة مستوياته وتهتم        

 األساسية في البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية. المبادئبالمحافظة على 

 اعتبارات بالنسبة للسلوك األخالقي منها :وهناك عدة 

 .الثقة   -4                                      .  ةالمصداقي -1

 .األشخاص  احترام -5                                        .الخبرة     -2

 .سرية المعلومات   -6                                        .السالمة    -3

 

يهدف الميثاق إلى تلك السمات األساسية التي يجب إتباعها إلتمام العملية البحثية، فالبحث         

العلمي هو الجهد العلمي المبذول من قبل الباحث للتوصل إلى حقيقة علمية تفيد البشر على وجه 

عن العموم، وهدا الجهد والبحث يكون مبني على سلوك إنساني منظم بهدف البحث والتحري 

المعلومة أو الفرضية أو المشكلة محل الدراسة والبحث عن فهم أسباب هذه المشكلة وآليات 

 معالجتها وإيجاد حل لهذه المشكلة محل الدراسة.

 : مفهوم أخالقيات البحث العلمي  أوال

ً للقواعد المعمو المبادئاألخالقيات هي       ل األساسية التي تقوم عليها القوانين واألعراف وفقا

 بها لضبط السلوك وتحديد األفعال والعالقات والسياسات التي ينبغي اعتبارها صحيحة أو خاطئة.

 واإلطار األخالقي له أهمية بالغة عند إجراء البحوث تتمثل في:

 

 المساهمة الفاعلة في التنمية البشرية. -1

 .العلمي البحثمن  األخالق في وسائل البحث العلمي وفق الغاية النبيلة مبادئإتباع  -2

 تعارض فرضية البحث العلمي ومخرجاته مع اإلطار األخالقي للمجتمع الذي نعيش فيه. عدم -3

 

 

 : القيم األخالقية الحاكمة للبحث العلميثانيا : 



المؤلف، تحليل  اسمما يتعلق بالبحث من ) المصادر،  كل األمانة والصدق:يعني الصدق في -1

 .البيانات وتقديمها بشكل كامل(

 المسؤولية : تحمل الباحث كافة المسؤولية عن البحث والتجارب ونتائجه على المجتمع ككل. -2

 ...هاالباحث لألساليب المهنية في بحثه من إتباعالمهنية : وهو  -3

 أ. الحكمة عنصر أساسي في البحث

 وخبرتهب. البحث عن التطوير في مجال عمله 

تعزيز الثقة المتبادلة بين األساتذة والباحثين ضمن نطاق التعاون لالتعاون :يسعى الباحث دائماً  -4

 .العلمي

عن إهمال بعض الحقائق مقابل التحيز إلى فكرة معينة أو تتعارض مع  االبتعادالموضوعية : -5

 الباحث.

 ة ونزاهة الباحث.بالمعلومات السابق االستعانةالتفكير العلمي :من خالل  -6

 التنظيم والدقة :إتباع منهج معين في طرح المشكلة والدقة الكاملة في الطرح . -7

 التي تقود إلى معرفة الواقع من خالل المالحظة. لالستدالالتالنقد : أي التحليل  -8

 : المنهجية ألخالقيات البحث العلمي األسسثالثا : 

 تنقسم األسس إلى قسمين هامين وهما :

 ... احتراماألمانة العلمية : من خالل  -1

 أ. الملكية الفكرية .

 ب. تحليل البيانات بدقة.

 ج. تقديم البيانات بشكل كامل.

 د. إتباع الدقة والعناية عند جمع البيانات.

األمانة المالية : يتم دعم األبحاث والمشاريع من قبل الكلية ولذلك يجب على الباحث تحري  -2

 وثيق كافة المصروفات المتعلقة بالبحث.أوجه الصرف وت

 



 : شروط وضوابط إجراء البحوثرابعا : 

 خالل:من وذلك بالضوابط األخالقية في جميع مراحل عملية البحث  االلتزامأوالً : 

 موضوع البحث . اختيار – 1

 تصميم البحث. -2

 تنفيذ الدراسة. -3

 التقرير ونشر المعلومات. -4

 : فريق البحثثانياً : فيما يخص 

 .اءةاحث مؤهل وعلى درجة عالية من الكفيكون الب أن -1

 حقوق الخاضعين للبحث. واحترامباألسس العلمية والمنهجية  االلتزام -2

 الفريق بتقديم المعلومات المناسبة والكاملة عن موضوع البحث. يتعهد -3

 الشفافية (يلتزم الفريق بكافة األخالقيات الدينية ) الصدق، األمانة،  -4

 األدبي للمساهمين في البحث وكذلك سالمتهم البدنية والنفسية. حقعلى الالمحافظة  -5

 ثالثاً : فيما يخص المؤسسة البحثية :

 ضمان توفير البيانات المناسبة إلجراء البحوث. -1

 التأكد من مصادر التمويل وابتعادها عن مواطن الشبهة. -2

 البحث العلمي إلجراءالشروط  بإتباعوجود جهاز رقابي يتحقق من التزام الباحثين  -3

 تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية وأمن المعلومات. -4

 نوعية البحث : رابعاً :

 هناك فائدة تطبيقية للفرد والمجتمع من إجراء البحث -1

ل مشكالت المجتمع بمختلف البحث من تطوير وسائل و رسالة العلم وح أهدافتحقق  -2

 األنواع.

 



 الشخص الخاضع للبحث : خامساً :

 يكون كامل األهلية. أن -1

 يكون الشخص الخاضع للبحث على دراية كاملة بنوعية البحث ومراحله. أن -2

 متى يرى ذلك مناسباً. االنسحابيكون له الحرية الكاملة في المشاركة أو  أن -3

 هو الدافع المادي.أال يكون الدافع األساسي للمشاركة  -4

 انتهاك األمانة العلمية.سادسا :

 من انتهاكات األمانة العلمية : أنواعويمكن تميز ثالثة 

 الغش -1

 الخدع والتضليل. -2

 انتهاك حقوق الملكية الفكرية. -3

 .العقوبات سابعا :

فهناك العديد من العقوبات التي تتراوح من إذا تم التحقق من حصول سوء سلوك علمي  -1

 التأنيب إلى الطرد.

 مجلس الكلية. اختصاصمسؤولية فرض أية عقوبات تبقى ضمن  -2

تنمية وتطوير قيم الضمير العلمي واإلحساس بالمسؤولية لها قيمة قصوى بدالً من ان يكون  -3

 الخوف من الوقوع في العقوبات.

 العلمي :تشكيل لجنة األخالقيات للبحث 

يجب تشكيل لجنة من قبل مجلس الكلية تحت مسمى " لجنة ألخالقيات البحث العلمي " لمتابعة 

 مدى توافق البحث العلمي مع قواعد األمانة العلمية.

 

 



أو نشاط  يبمؤتمر علم  رئيس مكتب  أوس يتدر   نموذج طلب مشاركة عضو هيئة

تدٌرس طالب  هيئةعن عضو بيانات خاصة : أوالالبحث العلمي  خاص بمكتب

 المشاركة

 

 ثانيا : بيانات عن المؤتمر او النشاط الذي يطلب المشاركة فيه  

 

 البحث العلمي رئيس قسماعتماد 

.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

  االسم

  القسم

  المؤهل العلمي

  الدرجة العلمية

تاريخ الحصول علي 
 الدرجة العلمية

 

  التخصص الدقيق

  المحفل  أو اسم المؤتمر

  مكان انعقاده

  االنعقاد ختاري

  المحفل  أوالمؤتمر  أهداف

  المحفل أو المؤتمرمدة 

  توقيع مقدم الطلب 


