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 ةأخالقيات عضو هيئة التدريس فى البحث العلمي واالشراف علي الرسائل العلمي 

 
 األمانة والموضوعية في إختيار موضوع الرسالة والبحث.  

  قدرة الباحث علي القيام ببحثه تحث إشراف األستاذالتأكد من.  

  تحفيز الباحث علي التفكير واإلبداع في مجال بحثه وتقديم المعونة العلمية والتي ال تكون أكثر مما

  .يجب ، فال يتحمل الطالب مسئوليته وال تكون أقل مما يجب فال يستفيد الطالب من أستاذه

  ه وتحليالته ونتائجه واإلستعداد للدفاع عنها بحث مسئوليتةتأهيل الطالب لتحمل 

  أخذ رأي الطالب في إختيار موضوع بحثه ومناقشته وتوعيته بموضوع البحث أثناء اإلختيار 

  أن يكون موضوع البحث  موضوعاً اصيالً يعود بالفائدة  العلمية علي الطالب والكلية وأن يتم

 .التأكد من عدم تكراره قبل ذلك

 لبحث باألصاله والمصداقيه وأن تواكب التقدم العلمي المذهل في شتي ا ةأن تتحلي خط

 .عحل قضايا المجتموتعمل ل المجاالت العلميه

  العمل علي إكساب طالب البحث قدرات التفكير واإلبداع والمناقشة واإلطالع علي المواقع

 العلمية الحديثة بالشبكة الدولية.

  التجارب العلمية.تدريب الطالب علي الدقة أثناء تنفيذ 

 .يلتزم المشرف بالتوجيه األمين للطالب اثناء تنفيذ تجاربه العلمية 

  .ضرورة اإلعتذار عن اإلشراف علي الرسائل العلميه عند تعارض المصالح 

  م أثناء  8008لسنه  28اإللتزام التام بحقوق الملكية الفكرية وببنود قانون  الملكيه الفكريه رقم

 .ةسابق اإلقتباس من أبحاث

 .عدم اإلفصاح عن نتائج البحث إال للمشرفين علي الرسالة قبل مناقشتها 

 .اإللتزام بأن يكون لجميع المشاركين في البحث دورا حقيقيا فعاال مفيدا للطالب 

 .التحلي باألمانه العلميه عند كتابة المراجع 

 هة التمويل بإعتباره اإللتزام بعدم نشر أي معلومات من البحوث الممولة إال بعد الرجوع لج

 صاحب ملكية النشر.

 .تقديم المعونة العلمية الكافية للطالب أثناء كتابة رسالته العلمية 



  

  اإللتزام بمراجعة الرسائل العلمية بدقة شديدة وبمعايير علمية عالية و ذللك مع مراعاة الوقت

 المناسب حتى ال يضيع عمر الباحث.

  مجالت علمية عالمية ذات تصنيف متقدم لالسهام في التقدم التوسع في نشر األبحاث العلمية في

 العلمي للكلية التابع لها .

  الموضوعية والشفافية والدقة العلمية أساس اليمكن الحياد عنه أثناء تقييم وتحكيم األبحاث

 العلميه.

  أن يكون تخطيطه للبحث جيدا وأن يكون مبدأ التوافق اساسا في العمل البحثي وأن يحق

 .ةسحاب الي من الفريق البحثي في اي مرحله  من مراحل تنفيذ البحث السباب منطقياالن

  أن يتم مراعاة مشاعر األخرين مثل عدم الفهم الجيد وعدم التعبير الجيد والسن المتقدم أو

 المرض.

  يجب عليه  أن يكون أميناً في نتائج بحثه وأال يطوع النتائج بما يتماشي مع رغبة الجهة المانحة

 للدعم المادي للبحث.

  العناية التامة بحيوانات التجارب من مآكل ومشرب ونظافة فقد يكون الحيوان ناقالً ألمراض

 مشتركة تصيب اإلنسان.

 في البحث العلمي. يإحترام الذات وتكامل شخصية الباحث وإحترامه الساتذته وزمالئه أساس 

 دم التأخر في طلب المعونة العلمية المسئولية المجتمعية واجب أساسي علي كل باحث فيجب ع

 ألي جهه أو شركة خارج الجامعة بما يتماشي مع لوائح الجامعة .

  علي الباحث أن يكون ملما بقانون تنظيم الجامعة واللوائح الجامعيه اآلخري. 

  أن يكون هناك ثقة متبادلة بين الفريق البحثي وبين الطالب وأستاذه حتي تثمر عن عمل علمي

 مبدع.

 يكون دور الباحث في البحث مناسباً لخبرته وموضوع تخصصه. أن 

 


