
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التمريض جامعة الزقازيق 



٢

الفكریةلكیةالمحقوق

: تعریف الملكیھ الفكریھ
 ، ، ،
، ه ، وحق  المؤلف على افكاره، وحق الرسام على ما رسم  
، من علوم او اداب او فنون 

او الرسم او الحركھ او الشكل 
.وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق أدبي وحق مادي

األدبیة لجوانب الھامة في الملكیةیعتبر الحق األدبي للمؤلف أحد ا:الحق األدبى للمؤلف :أوال 

.حد ذاتھنف في صب على حمایة شخصیة المؤلف كمبدع للمصنف، وحمایة المصوھو ین

حق لف إعطاء كل صاحب إنتاج ذھنيیعني الحق المالي للمؤ:الحق المالي للمؤلف : ثانیا 
مدة معینة ینقضي احتكار استغالل ھذا اإلنتاج بما یعود علیھ من منفعة أو ربح مالي، وذلك خالل

.ھذا الحق بفواتھا

تتبنى الكلیة المیثاق األخالقي بكلیة التمریض جامعة الزقازیق للتذكیر بمنظومة األعراف 
اإلرشاداتفيإیجازھایمكنوالتيالفكریةالملكیةبحقوقالخاصةوالقیم الجامعیة 

:التالیة
نسبتھادون، إنتاجھممنأنھاعلىبآخرینخاصةأفكارأومعلوماتأوبیاناتأيتقدیمعدم•

.األصلیینمبدعیھاإلى
التألیففيشریكاكانلوحتىاالقتباسعنداآلخرینأعمالذكرالتدریسھیئةعضوعلى•

.منھاالقتباسیتمالذيللعملناشراأو
.األشكالمنشكلبأيالعلميالبحثبیاناتتزویرأوتدلیسعدم•
.ویشوھھابالحقیقةیضرذلكأنحیث، البحثمنبیاناتأيحذفتجنب•
واستخدامالعلميالمنھجإتباعیجببل، فقطالتوقعأساسعلىبحثیةنتیجةأيإقرارتجنب•

.المناسبةاإلحصائیةالتحلیالت
.شخصیةأغراضخدمةھدفھاوالنتائجاالستنتاجاتتكونأال•
یجب، مالسبببیاناتأيتجاھلحالةوفى، متناقضةبیاناتأليالمتعمدالتجاھلعدم•

.المنشورةالبیاناتفيالسبباھذإقرار
تكونوبالتاليوخارجیامحلیاالممولةالبحثیةللمنحوالضامنالمتعاقدالطرفالجامعةتعتبر•

، انطالقھاشھدالذيللباحثمنفرداملكاوألتكون، للجامعةملكااألبحاثعنالناتجةالبیانات
.البحثفریقحتىأو

.الجامعةالباحثونتركإذاحتى، لبحثابیاناتنزاھةعنمسئولةالجامعة•
.البحثيالمشروعمناالنتھاءبعدآمنةبطریقةالبیاناتحفظ•
.النتائجمصداقیةمنالتأكدقبلالعلميالبحثنتائجإعالنأونشرفيالتسرعزال یجو•



٣

وال ، یفالتألأوالبحثفيالمشاركةاألسماءكتابةدوالنشر عنللتألیفالدولیةالمعاییرإتباع•
.المصالحتبادلأوالمجاملةسبیلعلىالمساھمینغیرمناسمأيإدراجزیجو

األولالناشرإعالمتمإذاإال، الوقتنفسفيمختلفتینجھتینفيالبحثذاتنشریجوزال•
.سلفانشرهماتمإلىالثانیةالمرةفياإلشارةماتمإذاأووموافقتھ

فيالنشرقبلالعامالرأيومخاطبةاإلعالموسائلفيلبحثانتائجعناإلعالنیجوزال•
.محكمةعلمیةمجالت

.البحثإلفسادالشخصيالتدخلأوالمقصودالحذفأوالمتعمدالمعلوماتحجبزال یجو•
لحسابخارجیةأنشطةلمزاولةشعارھاأواسمھاأوالجامعةإمكانیاتاستغاللیجوزال•

امعةالجمنبإذنإالأخرىجھات

آلیات استرشادیة
:إجراءات االلتزام بحمایة حقوق الملكیة الفكریة والنشرآلیة : أوال

لسنة ٨٢تلتزم الكلیة بجمیع أقسامھا والمكتبات الملحقة بھا بتطبیق جمیع أحكام القانون رقم .١
.الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة والنشر ٢٠٠٢

یة الجاھزة غیر المرخصة علي األجھزة الموجودة حظر استخدام برامج الحاسبات اآلل.٢
.بمعامل الحاسبات اآللیة للطالب واألقسام العلمیة واإلداریة بالكلیة

كتب ، (أو الناشر /عدم السماح للعاملین بالكلیة بنسخ المصنفات المحمیة بحقوق المؤلف و.٣
.أو الناشر/بما یشكل اعتداء علي حقوق المؤلف و) الخ....... مؤلفات ، مراجع ، 

من مجمل أي كتاب أو ) ورقھ٢٠- ١٠(یسمح لطالب الكلیة بالتصویر الضوئي لما یعادل .٤
والبحث وال االستذكارألغراض (ISBN)أو دولي /مرجع متمتع بحمایة رقم إیداع محلي و

.یسمح بتداول ھذه النسخة الشخصیة سواء كانت ورقیة أو إلكترونیة
یئة المعاونة بعرض المواد التعلیمیة المنقولة من أجزاء یسمح ألعضاء ھیئة التدریس والھ.٥

محددة  من المراجع العلمیة أو الدوریات العالمیة المتوفرة في المكتبة أو المواقع اإللكترونیة 
أو البرامج التلیفزیونیة في قاعات التدریس لألغراض التعلیمیة شریطة ذكر اسم المؤلف 

.وعنوان المصنف
ة تصویر نسخة وحیدة من أي مصنف بغرض الحفاظ علي النسخة یجوز لمكتبات الكلی.٦

.أو التالفة التي یصعب الحصول علي نسخة بدیلة أخري لھااألصلیة المفقودة
بالقواعد المنصوص التزامھموضــــــع إرشـــــــــادات للمترددین علي المكتبة لمراعــــــــاة .٧

مایة حقوق الملكیة الفكریة مع عقد ندوات الخاص بح٢٠٠٢لسنة ٨٢علیھا في القانون رقم 
.بھاااللتزاممفتوحة لنشر ثقافة حقوق الملكیة الفكریة وأھمیتھا وضـــــــــــرورة ولقاءات

ال یسمح ببیع أو تداول كتب أو مذكرات دراسیة تحمل أسم صاحبھا داخل الكلیة دون أن .٨
ویسمح بتداول المذكرات .(ISBN)تكون متمتعة بحمایة رقم إیداع محلي أو دولي 

الدراسیة التي یقوم المحاضر أو الكلیة بتجھیزھا للطالب لألغراض التعلیمیة دون أن تكون 
.منقولة مباشرة أو منسوخة بالكامل من أحد المراجع  وذلك دون مقابل



٤

تقوم الكلیة بنشر الوعي بالقواعد والقوانین المنظمة للحفاظ علي حقوق الملكیة الفكریة .٩
شر بین أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب واإلداریین وذلك عن طریق والن

.توزیع ھذا النموذج ووضعھ علي الموقع اإللكتروني للكلیة
للمؤلف الحق فى التصرف فى نسختھ األصلیة من المؤلف ونحدید شكل وطریقة -١٠

ومیعاد اتاحتھ للجمھور
لكتب الدراسیة بعد مراجعتھا من جانب لجنة ضرورة موافقة رئیس القسم على ا. ١١

.یتم تشكیلھا من أعضاء مجلس القسم
ال یتم السماح بالتصویر أو النسخ خارج المكتبة. ١٢

یلتزم أعضاء ھیئة التدریس باالشارة الى كل المصادر التى تم االعتماد علیھا فى اعداد -

.مؤلفاتھم التى یتم توزیعھا على الطالب

ة برئاسة وكیل الكلیة للدراسات العلیا وعضو ھیئة تدریس من كل قسم من تشكل لجن-١٣

.األقسام العلمیة لمتابعة تنفیذ إجراءات حمایة حقوق الملكیة الفكریة التي وضعتھا المؤسسة

في حالة عدم االلتزام باإلجراءات والقواعد السابقة یكون لعمید الكلیة توقیع الجزاء الذي -١٤

الحرمان من المكافآت التى یكون توزیعھا فى نطاق ، اللوم، التنبیھ(ھذا الشأن ًیراه مناسبا في

رفع األمر لرئیس الجامعة فى ، الخصم من المرتب بما ال یجاوز ثالثة أیام، سلطة العمید

).الحاالت التي تخرج عن نطاق سلطاتھ

بات خارج أسوار یتولى عمید الكلیة أخطار الجھات المختصة في حالة قیام إحدى المكت-١٥

الجامعة بنسخ المصنفات الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس وتوزیعھا دون موافقة مكتوبة من 

.عضو ھیئة التدریس

والحفاظ على أخالقیات المھنةحقوق الملكیة الفكریةحمایة شر ثقافةنألیات 

:تقوم الكلیة بإتخاذ اإلجراءات األتیة

ضوء یشتمل على حمایة حقوق الملكیة الفكریة فىالقیم الجامعیةالحفاظ على میثاق إعداد .١

كما خالقیات المھنة فى ضوء أو،٢٠٠٢لسنة ٨٢قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة رقم 

.لجنة المصداقیة واألخالقیات وعدد من ممثلى األقسام المختلفةحددتھا

.شبكة اإلنترنتالحفاظ على القیم الجامعیة بموقع الكلیة عليمیثاقوضع .٢

.على األقسام المختلفة بالكلیةمیثاقتوزیع ال.٣

والحفاظ على أخالقیات ،حقوق الملكیة الفكریةحمایةملصقات ومطویات  لنشر ثقافةطبع .٤

.المھنة توزع بالكلیة

.معامل بالكلیة ووضعھا بھماالو،رشادات استخدام المكتبةبإطبع ملصقات خاصة .٥



٥

حقوق الملكیة الفكریة بین أعضاء ھیئة التدریس حمایة ثقافة تنظیم ندوات علمیة لنشر .٦

.الكلیةبوالطالب وجمیع العاملین 

.التثقیفيضمن المقرر وأخالقیات المھنة حقوق الملكیة الفكریة حمایةتدریس ثقافة.٧

إیداع بعض الكتب التي تتناول حقوق الملكیة الفكریة والنشر في المكتبة-

.مقررات الدراسات العلیا للطالبالفكریة والنشر ضمنتدریس حقوق الملكیة - ٨

إعداد كتیب باإلجراءات التي تستخدمھا المؤسسة لحمایة حقوق الملكیة الفكریة والنشر -٩

.وتوزیعھ على أعضاء ھیئة التدریس والباحثین وإیداعھ بمكتبة المؤسسة

-:ضوابط حمایة حقوق الملكیة الفكریة داخل الكلیة-

اشترك أكثر من عضو فى مؤلف أو بحث بحیث ال یمكن فصل نصیب كل منھم فى العمل إذا- ١

المشترك اعتبر جمیع الشركاء مؤلفین للمصنف بالتساوي فیما بینھم ما لم یتفق كتابة على غیر 

. وفى ھذه الحالة ال یجوز ألحدھم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف إال باتفاق مكتوب بینھم. ذلك

العضو الذى وجھ وأدار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق من حق- ٢

.المؤلف، بعد موافقة المشاركین

یداع الرسائل واألبحاث على موقع الكلیة ، على أن إیلتزم أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة ب- ٣

. ونیاالكترلإلطالععلى مفتاح دخول لتمكینھ من الدخول على االنترنت یحصل العضو

جزء من أيیحظر نسخ :"مكان واضحفيالجامعيمقدمة مؤلفھ فيالجامعيستاذ یكتب األ- ٤

."ى المؤلفلإالمؤلف وطبعھ دون الرجوع 

.على العضو أو من ینوب عنھ أن یباشر حق حمایة مؤلفھ أو مصنفھ المترجم - ٥

لى اللجنة إبل الغیر یتقدم العضو الذى تعرض مصنفھ الفكرى لالستغالل المادى من ق- ٦

:المختصة وذلك التخاذ ما یلى

.رد  العائد المادى عن ھذا المصنف للمؤلف األصلى باالضافة لغرامة تحددھا اللجنة•

.مصادرة جمیع النسخ المنسوخة من المصنف لصالح المؤلف األصلى•

عداد المؤلفات الجامعیة لمدة إحرمان العضو المستغل للمصنف األصلى من تألیف و•

.تحددھا اللجنة



٦

لى ادارة إترفع اللجنة األمر ،فى حالة االمتناع عن دفع الغرامة ورد المبالغ المطلوبة•

.  الكلیة التخاذ قرار بتحویلھ لمجلس تأدیب

: أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونةالسادة جراءات خاصة بإ: والا

یة بما یضمن حمایة حقوق الملكیة على مجالس األقسام تفعیل دور لجنة مراجعة الكتب الجامع.١

.الفكریة وأخالقیات المھنة داخل الكلیة

توفیر أحدث المراجع العلمیة والدوریات العلمیة فى التخصصات المختلفة على الكلیة•

بالكلیة

:الطالب: ثانیا 

أى نجاز األبحاث المطلوبة أوإلبھا واستعینیبذكر مصادر المعلومات التى الب الطیلتزم-١-ب

.جراءات خاصة بالمقررات الدراسیةإ

.نجاز العملإعند اشتراك الطالب فى عمل أو نشاط ما یجب تحدید دور كل منھم قبل -2-ب

االرشادات بالمكتبھ للطالب 

:حمایة حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بالمكتبة وھىبضوابطالطالبیلتزم•

.الحرص على سالمة الكتب ونظافتھا•

حتى یتم ذكر المصدر. انات الخاصة بالكتاب بالتفصیل عند االستعانة بفقرة منھكتابة البی•

).التوثیق( 

.االلتزام بعدد األوراق المسموح بھا للتصویر من الكتاب كما ھو معلن بالمكتبة•

فيالرغبة دعلیھا عنأو أحد المشرفین العلمیةذن من صاحب الرسالةإالحصول على •

.علیھااإلطالع

باستخدام النسخ األصلیة من الكتب والبرامج عن طریق شرائھا من منفذ البالطلتزم ی- 4-ب

.بالكلیةالرسميالبیع 

على حق من حقوق للتعديم عند تعرضھأخالقیات البحث العلمي لى لجنة الب إالطیلجأ- 5-ب

.مالملكیة الفكریة الخاصة بھ



٧

:جراءات خاصة بالطالبإ: ثانیا

:المقترحة للحفاظ على القیم الجامعیة الخاصة بالطالب ما یليمن اإلجراءات 

تاحة ھذه إو،التنویھ عن المراجع العلمیة التي یمكن الرجوع إلیھا في كل مادة دراسیة•

.وسھولة الوصول إلیھا بالمكتبة عن طریق االستعارة أو تصویر ما یلزم منھا،المراجع 

.األصلیة بأسعار مناسبة) الكتب الجامعیة( مصنفات الفكریة نشاء منفذ بیع للإ•

العمل علي توفیر الكتاب الدراسي منذ بدایة العام الدراسي بأسعار مناسبة لظروف •

. الطالب

جراءات التى تضمن إلبعد اتخاذ االبلة الدعم لعدد أكبر من الكتب للطتعزیز ومد مظ•

.حق الطالب فى ھذا الدعم

. اضرات بحیث ال یكون الفاصل الزمني كبیر بین المحاضراتتنظیم جدول المح•

علي المكتبة في روادلمكتبة وتقدیم المساعدة الفنیة لحسن المعاملة من القائمین علي ا•

. سھولة ویسر

لیسع أكثر من ماكینة لمنع األزدحام واالنتظار ،وخاصة مكان التصویر،توسیع المكتبة•

. الطویل

١:از االداريالجھاعضاء-:ثالثا 

في إجراءات قضائیة أو إلستعمالھایحظرعلى الموظف القیام بالنسخ من مصنفات محمیة-١-ج

.ذن من اللجنة المسؤلةإدون إداریة

یمكن للموظف نسخ أجزاء قصیرة لعضو ھیئة التدریس بالكلیة من مصنف وذلك -٢-ج

سخ في الحدود المعقولة وأال بشرط أن یكون الن؛ألغراض التدریس بھدف اإلیضاح أو الشرح

.یتجاوز الغرض منھ وأن یذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف علي كل النسخ

یحظر تحصیل أى مقابل مالي عند استخدام أى مصنف ألى أنشطة خاصة بالطالب أو -٣-ج

.أعضاء ھیئة التدریس

مھا دون أو استخدامعلومات یعلم بسریتھاعنیقوم بالكشف الذىیتعرض الموظف -٤-ج

. للتحویل للشؤون القانونیةااللتزام بقوانینھا 

المكتبة بالضوابط الخاصة بحمایة حقوق الفكریة ویقوموا باعالنھا فى أماكن ویلتزم موظف-٥-ج

.واضحة للطالب 



٨

اكتسبھا الموظف بفضل حصولھ على دورات وبرمجیات متطورة التيالخبرات الخاصة -٦-ج

ناو بدوماديلجھات أخرى بمقابل لھ منحھاجوزیالعن طریق الكلیة 

:اإلداريالجھاز أعضاء السادة جراءات خاصة بإ: ثالثا

:المقترحة للحفاظ على القیم الجامعیة الخاصة بأعضاء الجھاز اإلداري ما یلىمن اإلجراءات 

.في موقعھالجھاز اإلداري بمعني المرونة وتدریبھم علي استخدامھا كل أعضاء توعیة-

.تناسب الحوافز مع حجم العمل -

.كل إدارة األجھزة الالزمة إلنجاز العمل فيبتوافر داءاألرفع كفاءة -

المرونة ویحید تماما عن القوانین حاسبة معلنة لمن یسرف في استخدامتحدید قواعد للم-
.واللوائح

)لجنھ اخالقیات البحث العلمى : (المحاسبیة
:المحاسبیة مصادرھا منتستمد 

.  قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة: أوال

).الجزء الثانى من المیثاق(داخل الكلیةضوابط حمایة حقوق الملكیة الفكریة: ثانیا

).أخالقیات المھنة( ماورد فى الجزء الثالث من المیثاق : ثالثا

:جراءات المحاسبیة األتیةاإلفى حالة الخروج على أى بند من بنود المیثاق تتخذ 

)ولىأخطوة (على المخالفة فى مجلس القسم  يعلى العضو المخالف التقدم باعتذار كتاب.١

)خطوة ثانیة (لى مجلس الكلیة إالتقدم باعتذار كتابى یرفع .٢

)خطوة ثالثة (قسام ألالتقدم باعتذار كتابى یوزع على ا.٣

ى موضوع  المخالفة وذلك من خالل ن یعید النظر فأتاحة الفرصة للعضو المخالف إ.٤

:التالى

.ضافیة فى مجال المخالفةإالقیام بمھام -أ

.الحرمان من مھام كان یقوم بھا-ب

.تخاذ الالزمالدارة الكلیة إلى إفى حالة االمتناع عن أى مما سبق یتم التحویل .٥

ة لى اللجنإیتقدم العضو الذى تعرض مصنفھ الفكرى لالستغالل المادى من قبل الغیر .٦

:المختصة وذلك التخاذ ما یلى

.ضافة لغرامة تحددھا اللجنةرد  العائد المادى عن ھذا المصنف للمؤلف األصلى باإل•

.مصادرة جمیع النسخ المنسوخة من المصنف لصالح المؤلف األصلى•



٩

الجامعیة لمدة عداد المؤلفات إحرمان العضو المستغل للمصنف األصلى من تألیف و•

.تحدددھا اللجنة

دارة إإلىمتناع عن دفع الغرامة ورد المبالغ المطلوبة ترفع اللجنة األمرإلى حالة اف•

.الكلیة التخاذ قرار بتحویلھ لمجلس تأدیب

)تصویر أو نسخ المذكرات(ممارسة خرق حمایة حقوق الملكیة الفكریة -ھـ

أوالكتاب المقرر عن اتالمقررات التى یتم فیھا تصویر المذكردراسة قامت اللجنة بقد

وجدت اللجنة ،وبالتعاون مع لجنة الكتاب الجامعى والمكتبة الورقیة،طریق المكتبات الخارجیة

فى نشر الوعى بمدى خرق ھذا األداء لحمایة حقوق الملكیة الفكریة، فإذا كان أن مسؤلیتھا تتمثل

ر لكتاب من تألیف ذا كان تصویإالتصویر لكتاب خاص باألستاذ فھو خرق لحقوق الناشر و

وإذا كانت مذكرات من وضع األستاذ فھو خرق . ًاخرین فھو خرق لحقوق المؤلف والناشر معآ

لحقوق الطالب فى االطالع على المراجع الرئیسیة للمقررات المختلفة

الطالب:

استطالع رأى الطالب للتعرف على مدى معرفتھم بالمقصود بحمایة حقوق تم-:المرحلة األولى

.لملكیة الفكریة والتزامھم بھاا

مجموعة من الضوابط الخاصة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة بالنسبة وضع:المرحلة الثانیة

جراءات لنشر ثقافة حمایة ومجموعة من اإلفى ممارساتھم فى التعامل مع المؤلفات، : للطالب 

.حقوق الملكیة الفكریة

 اإلداريالجھاز أعضاء :

حمایة حقوق مفھوم حولاإلدارياستطالع رأى السادة أعضاء الجھاز َّتم:المرحلة األولى

.لھممارستھموالملكیة الفكریة 

جراءات لمساعدة السادة أعضاء الجھاز مجموعة من الممارسات واإلوضع:المرحلة الثانیة

.على االلتزام بحمایة حقوق الملكیة الفكریةاإلداري



١٠

:البحوثتمویلضوابط

. البحث العلميوضوابطشروطمعیتنافىبمامشروطاالدعمقبولیكونالنأ.١

أيكانتأیاللجھة الداعمةیكونالوأنصحیحةومنھجیةعلمیةبطریقةالبحثیجرىأن.٢

. إجرائھطریقةأوالبحثنتائجفيتدخل

.قانونیةغیرأوشبھةمحلالتمویلمصادرتكونأن ال.٣

الجھةمنالمقدمةالھدایاأوالماليبالتمویلومراحلھالبحثعملابیةانسیتتأثرالأنیجب.٤

. الداعمة

. الخارجيالتمویلجھةمنلضغوطالكلیةتتعرضالأنیجب.٥

ان تتعھد الجھة الممولة للبحث بتوفیر الدواء الذي یتم اختباره وتثبت فعالیتھ الي نھایة .٦

المشروع البحثي دون مقابل

ثالبحإیقافحاالت

. تتحققالوأھدافھالبحثمقاصدأنالبحثإجراءمراحلمنمرحلةأيفيتبینإذا.١

.الفوائدتفوقالبحثمنالمتوقعةوالصعوباتالعواقبأوالمحتملةالمخاطرأنتبینإذا.٢

وسالمةعلیھاوالحفاظالنتائجوسریةخصوصیةیعرضالبحثإجراءأنتبینإذا.٣

. الحقوقتلكوانتھاكللمخاطروالنفسیةةوالعقلیالجسدیةالمتطوعین

 .

:انتھاك األمانة العلمیة
الوسائل التي یمكن أن تنتھك بھا األمانة العلمیة

)

، أو بینما یتم الع)المھمات البحثیة أو عند رسم خطط إنجاز البحث

.

. ویمكن تمییز ثالثة أصناف من انتھاكات األمانة العلمیة

شالغ.١

الخداع والتضلیل. ٢

انتھاك حقوق الملكیة الفكریة. ٣



١١

:أمثلة النتھاك األمانة العلمیة
تحریف نتائج دراسات المصادر . ١

تقدیم النتائج بصورة انتقائیة. ٢

انات وھمیة في أعقاب مشاھدة أو تجربة،تقدیم بی. ٣

تطبیق أسالیب إحصائیة بشكل خاطئ عن قصد . ٤

التفسیر غیر الدقیق أو التحریف المقصود لنتائج األبحاث،. ٥

انتحال نتائج أو نشرات صدرت عن اآلخرین. ٦

حذف أسماء المؤلفین المساعدین الذین قدموا مساھمة ملموسة في البحث، أو إضافة . ٧

ماء أشخاص لم یشاركوا بھ أو لم یساھموا بطرق ذات قیمة،أس

اإلھمال في إجراء البحث، أو في إعطاء التعلیمات إلجرائھ، أو إغفال اإلجراءات التي . ٨

تسمح بالكشف عن األخطاء ودرجة عدم الدقة،

امج إھمال القواعد المتبعة في التعامل مع البیانات السریة، وطباعة تصامیم الفحص أو بر. ٩

.الحاسوب دون إذن

منع االنتھاكات العلمیة 
. یجب عمل كل ما ھو ممكن لجعل الباحثین یحترمون المبادئ األساسیة للسلوك العلمي االحترافي

:ومن الطرق الممكن اتباعھا في ھذا المجال

.التدریب والممارسات التى تنمى المھارات الصحیحة. ١

اییر أخلقیات البحث العلمىإطالق وزیادة الوعي والثقافة بمع. ٢

وجود قواعد ملزمة واضحة وشفافة تطبق على الجمیع. ٣

أمثلة لسوء السلوك العلمي

غیر مثبتة بالكامل حول عالج مرضى نقص المناعة المكتسبة، وباحث في مجال البیئة أجبر على 

. تعدیل بعض استنتاجات البحث من قبل ممول المشروع

وفي أحد األعمدة الصحفیة. من حاالت الغش والخداع

العقوبات 
١.

.التأنیب في أخفھا والطرد في أشدھا



١٢

٢.

یق المختصة ، وبالتالي فلن یكون ھنالك مجال للجوء إلى جھات أعلى رسمیة وجھات التحق

.وستبقى المخالفات ومدى تطبیق القواعد علیھا فى حدود المجتمع األكادیمى

٣.

الموضوع لما لھا من أھمیة قصوى، حیث ستمكن تنمیة وت
ً

.الوقوع في الشراك أو العقوبات ھو الرادع في ھذا المجال

المراجع
.١٩٩٦أصول البحث العلمى ومناھجھ ،المكتبھ األكادیمیھ، الطبعھ التاسعھ ،: أحمد بدر - ١
منھجیة البحث العلمى وتطبیقاتھا في الدراسات التربویھ والنفسیھ ، : أبو الفتوح عطیفھ حمدى-٢

١٩٩٦دار النشر للجامعات ،
٢٠٠٦اإلضطرابات النفسیھ وعالجھا ، الدار الجامعیھ ،: عبد الرحمن العیسوى -٣

الوسائل المستخدمة فى نشر المعلومات عن الكلیة
وفى ھذا الصدد ، شفافیة فى اإلعالنات والمعلومات المنشورة عنھاتتحرى الكلیة المصداقیة وال

:تراعى مایلى

تكون وحدة التوثیق والمعلومات بالكلیة ھي الجھة المسئولة عن ضمان مصداقیة المعلومات .١
-صحافة(المنشورة عن الكلیة والتي تتبنى عدم اإلدالء بأیة معلومات ألي جھة إعالمیة 

.بعد توثیقھاإال ) تلیفزیون-إذاعة
:تحدد الكلیة المعلومات الموثقة عنھا من خالل.٢

.الموقع اإللكتروني للكلیة والجامعة•
.عمید الكلیة أو من ینوب عنھ/ المطبوعات واإلعالنات المعتمدة من السید•
.المطبوعات واإلعالنات حاملة شعار الكلیة•

حدث الرسمى عن الكلیة أمام یعتبرالمنسق اإلعالمى للكلیة ھو الشخصیة المسموح لھا بالت.٣
.الجھات المعنیة

ینأى عضو ھیئة التدریس  بنفسھ عن اإلشتراك فى أیة برامج إعالمیة تتعارض أھدافھا مع .٤
.متطلبات رسالتھ تجاه الجامعة والوطن



١٣

:المختلفةالوسائلفىالمؤسسةعنالمتاحةالمعلومات

:شمولیة ونشر المعلومات 

:إتاحة معلومات كافیة حول المجاالت التالیةتلتزم المؤسسة ب

إنجازات المؤسسة ورسالتھا وأھدافھا والھیكل التنظیمى بھا والمھام الموكلة لكل إدارة من . ١
إداراتھا

.بیانات أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین بالمؤسسة- ١

.اسات العلیاجدوال المحاضرات لطالب الفرق المختلفة بكافة الشعب وجداول الدر- ٢

.شروط التقدم للدراسات العلیا- ٣

.بیانات وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة- ٤

.المقررات الدراسیة بالمؤسسة- ٥

.طریقة اإلتصال بالمؤسسة- ٦

.مصادر المعرفة المتاحة بمكتبة المؤسسة- ٧

.عقد بعض الندوات التثقیفیة لزیادة المعرفة بدور المؤسسة- ٨

.عضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین والطالباإلعالن عن كافة القرارات التى تھم أ- ٩

اإلعالن عن معاییر تعیین المعیدین والمدرسین المساعدین وأعضاء ھیئة التدریس - ١٠

.والعاملین بالمؤسسة

:تلتزم المؤسسة بنشر المعلومات المتاحة عنھا من خالل الوسائل التالیة- ١١

.شبكة اإلنترنت-

:تحدیث المعلومات 

عن طریق لجنھ تحدیث حدیث المعلومات المتاحة عنھا فى الوسائل المختلفةتلتزم المؤسسة بت
.البیانات بالكلیھ


