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 عمل لجنة أخالقيات البحث العلمي أليات

 أهداف اللجنة 

 .دعم تطبيق أخالقيات البحث العلمى بالكلية (1

 .لعينة البحث أضرارلتجنب حدوث  للباحثيينإعطاء تعليمات ونصائح  (2

و حقوق اإلجراءات الالزمة لحماية  من إستيفاءهاللتأكد للخططالبحثيةمراجعة تامة   (3

 .البحث إجراءقبل البدء فى أمان عينة البحث 

 التام بان البحث العلمي مطابق لكل معايير الحفاظ على حقوق وآدمية اإلنسان .التأكد (4

 مسئوليات اللجنة 

 -:أحد اإلجراءات التالية و إتخاذ مراجعة األبحاث العلمية قبل البدء في الدراسة البحثية-1

 و إجراء تعديالت فى جميع األنشطة البحثية. أأو رفض مبدئي  على موافقةال •

 أساسياتيراعى حماية حقوق عينة البحث العلمى و لم يتبعوقف البحث العلمى الذى لم  •

 .األخالقياتلجنة 

 . فى حالة رفض البحث العلمى يتم مخاطبة القسم العلمى بأسباب الرفض •

بالقواعد األخالقية للبحث العلمى لدى القائمين على البحث و ذلك من خالل زيادة الوعى  -2

 .دورية تنظيم محاضرات وورش عمل

 رئيس اللجنة 

 يتم ترشيح رئيس اللجنة من قبل عميد الكلية. ❖

 :صب رئيس اللجنةالواجب توافرها للحصول على من المواصفات ❖

 .عضو هيئة تدريسأن يكون  •

 .الخبرة الكافية فى مجال البحث العلمى  له •

 .أخالقيات البحث العلمى  ىمدرب تدريب كافى عل •

 .القدر الكافى من مهارات التواصل والقيادة العامة  لدية •

 .ثناء اجراء البحث العلمي أملتزم بحماية حقوق اإلنسان  •
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 فترة تعيين رئيس اللجنة  ❖

فضال على  .و حسب ما تقررة عمادة الكلية(أ) متتاليةيتم تعيين رئيس اللجنة لمدة ثالث سنوات 

على أن ال تزيد فترة  ان له الحق بتجديد المدة بناء على موافقة عميد الكلية على ذلك شرطا

عضاء للترشح لهذا إلعطاء فرصة لباقى األوذلك ، متتاليتين نتيالرئاسة عن مرتجديد مدة 

 المنصب .

 اللجنة  رئيسمهام  ❖

 .رئاسة جلسات اللجنة و إجتماعتها -1

 .أو كلما دعت الضرورة لذلك دعوة اللجنة لإلجتماع مرة كل شهر -2

جنة العليا أو المتعلقة بسير العمل سواء باللديل األحكام و القواعد المنظمة وإقتراح تع -3

 بالحذف أو اإلضافة أو التغيير. اللجان الفرعية إما

 التوقيع على محاضر جلسات اللجنة بما يفيد اإلعتماد. -4

دارة شئون اللجنة أو لإلدارة الكاملة إوذلك للمساعدة فى  لهنائبا ختيار إله الحق فى  -5

 للجنة في حالة تغيبه. 

 ةنائب رئيس اللجن

 .عن طريق رئيس اللجنة يتم إختياره .1

 وجوده.عدم  حالة اللجنة فىيحل محل رئيس  .2

 أو خطةيكون رئيس اللجنة طرف فيها )بحث له  بالتوقيع على الخطط البحثية التى يقوم .3

 .مشرف عليها( بحثية

 عضاء اللجنة أ

 .ضاء بدرجات علمية ومهنية مختلفةتحتوى اللجنة على عدد كاف من األع •

 عضاء اللجنة.أفى النوع والسن لدى التنوع التام  •

الخبرات المختلفة  لتنوعذوى الخبرة الغير طبية مثل القانونية والصحفية ستعانةباإل •

 داخل اللجنة .

ال يتعدى و عضوا  12إلى   7بين عدد أعضاء اللجنة يتراوح  -:اللجنة ءأعضاعدد  •

 عضوا. 15
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 عضاء اللجنة: أمؤهالت  •

o الدكتوراةدرجة  علىينحاصل. 

o خالقياتهأمهتمين بالبحث العلمى و. 

o .حاصلين على دورات تدريبية فى أخالقيات البحث العلمى 

o صحاب ثقة وكفاءة.أ 

o .متطوعيين بكل الجهد والوقت للجنة 

o ى موضوعات ذات الصلة أجتماعات اللجنة وإعطاء االهتمام الكامل بمسئوليات وإ

 بها .

ل موافقين ومؤهلين للحصول على ك ان يكونوأالبد و  شروط التعيين لألعضاء: •

على قدر كافي من الكفاءة واألمانة تجاه  ان يكونوأالتدريبات الخاصة بهذا المنصب ، و

 أمور واجتماعات وأى معلومات بحث علمي داخل اللجنة . 

 قواعد التعيين: •

o يعين األعضاء لمدة ثالث سنوات.:مدة التعيين 

o :من  موافقة كتابية إجراءالتجديد وذلك بناء على  فيلكل عضو حق  قواعد التجديد

 رئيس اللجنة وموافقة أعضاء اللجنة على أداء هذا العضو.  

o :لكل عضو حق في تقديم طلب االستقالة قبل انتهاء الفترة المحددة لرئيس  االستقالة

 اللجنة بشهرين على األقل.

o ( التخليحق الرفد :)ن عضو من أعضاء على رئيس اللجنة التخلي ع عن المنصب

 جتماعاتإتغيب عن ثالثة  هاللجنة وذلك إذا تواجد إهمال من قبل هذا العضو أو أن

عدم أمانة ومصداقية  نة الموقرة  بدون إذن مسبق أو ظهورجتماعات اللجإمن  متتالية

 خذ رأى األغلبية .أالعضو بعد إجراء التصويت و إستبعاددائة ، ويتم أفي 

o  يتم البدء في تدريب أعضاء اللجنة وذلك من خالل إعطاء بعض  :التدريبيةالخطوات

وأيضا تدريب  متخصصة عملو ورش لك إعطاء ودورات د ذالمحاضرات المبدئية وبع

كامل للبحث على المواقع االلكترونيةكما انة البد من وضع معايير وأساسيات للتطوير 

 المهنى والعلمي لهؤالء األعضاء.

o الذين تجرى لهم فحص ألبحاثهم  بالباحثينالبد من إبالغ اللجنة  لح:تضارب المصا

ى من األعضاء مصلحة شخصية معهم وذلك لتجنب حدوث ألدى وداخل اللجنة 

 المحسوبية والظلم داخل اللجنة.
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o رئيس اللجنة المنظمة له الحق في اختيار واالستعانة ببعض  :المستشارين المستقلين

المستشارين من خارج اللجنة وذلك لتدعيم اآلراء المأخوذة داخل اللجنة وليس من 

 الشرط تعيينهم داخل اللجنة.

 مقرر اللجنةمهام 

 وضع جدول أعمال اللجنة التى سوف يتم مناقشتها. -1

 تدوين محاضر جلسات إجتماعات اللجنة. -2

 يب إجتماعات أعضاء اللجنة.ترت -3

 ع تبعا لدعوة رئيس اللجنة.ااإلتصال بأعضاء اللجنة و دعوتهم لإلجتم -4

 متابعة تنفيذ توصيات اللجنة. -5

 التوقيع على محاضر الجلسات. -6

 الوثائق المطلوب تقديمها للجنة لمراجعة الخطة البحثية

 .و المشرف الرئيسى المتقدمنموذج طلب مراجعة الخطة البحثية مؤرخا وموقعا من  •

موقعة من المشرفين و  نسخ ورقية من الخطة البحثية باللغة اإلنجليزية )البروتوكول( 3 •

 .مؤرخة بتاريخ تسليمها للجنة

)متوفرة على موقع الكلية أيكونة لجنة  نسخة من نموذج مراجعة/تقييم الخطة البحثية 2 •

 .أخالقيات البحث العلمى(

 .Informed Consent Form)تنيرة باللغة العربية  و اإلنجليزية )نموذج الموافقة المس •

 خطاب من الجهة الممولة للبحث )ان وجد(. •

 صورة من القرارات السابقة للجنة )إن وجدت(. •

 أليات سير الخطة البحثية )البرتوكول(

الدراسات يتم تسليم الخطة البحثية إلى سكرتيرة وكيلة الدراسات العليا من قبل منسق  .1

 العليا لكل قسم.

األيام أجازة يتم  هذه من كل شهر و إذا كان أحد 15و  1يتم تسليم الخطط البحثية يوم  .2

 التسليم فى اليوم التالى لألجازة.

محكم( و يتم مراجعتها و إعادتها للمتقدم  2عدد  )يتم تسليم الخطة البحثية للمحكمين  .3

 م.خالل أسبوعين على األقل من تاريخ اإلستال
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إذا كان هناك مقترحات للتصليح من قبل المحكمين يقوم الطالب بعمل المقترحات و  .4

 إعادتها للجنة لمراجعتها من قبل المحكمين.

مراجعة الخطة البحثية و الحصول على موافقة لجنة أخالفيات البحث العلمى  يةتتم عمل .5

 دم.خالل شهر من تاريخ التقدم لللجنة و هذا يعتمد على إنجاز المتق

 

 

 

 

 

 

 


