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 ميثاق ألخالقيات البحث العلمي
 مقدمة:

جامعة بنها تؤمن وتدرك مسئوليتها الوطنية حنو اجملتمع احمليط –أن  كلية الزراعة 

مي فلم ننهض إال مبا لديها من كوادر مدربة تلتزم بدليل وميثاق ألخالقيات البحث العل

وأخالقيات يف شكل العلمي يف شيت العلوم حيتاج إلي قيم  إن التقدم بالعلم وتطبيقاته

ألعضاء هيئة التدريس للوقوف مع النفس يف  وأساساميثاق ودليل ليكون مرجعا ومرشدا 

حلظة صدق أو حلظات قناعة حقيقية وذلك ضرورة حتمية من ضرورات جناح املنظمات 

اجلامعية فلم جند مبدعا وعاملا بارعا بدون مصداقية فاألخالق والصدق أساس النجاح 

وطننا العزيز من تكاتف كل املبدعني والعلماء  حيتاجه قدم األمم وهذا مات أساسالعلمي 

 بالعمل اجلاد بكل شفافية وكل مصداقية وبأخالق محيدة.

 

 أخالقيات البحث العلمي واإلشراف علي الرسائل العلمية:
 أثناءأخذ رأي الطالب يف اختيار موضوع حبثه ومناقشته وتوعيته مبوضوع البحث  -1

 االختيار.

لية يعود بالفائدة العلمية علي الطالب والك أصياليكون موضوع البحث موضوعا  أن -2

 قبل ذلك. وأن يتم التأكد من عدم تكراره

واملصداقية و، تواكب التقدم العلمي املذهل يف  باألصلةتتحلي خطة البحث  أن -3

 شيت اجملاالت العلمية.

ناقشة واإلطالع علي طالب البحث قدرات التفكري واإلبداع وامل إكسابالعمل علي  -4

 املواقع العلمية احلديثة بالشبكة الدولية..

 تنفيذ التجارب العملية. أثناءتدريب الطالب علي الدقة  -5

 .العمليةللطالب أثناء تنفيذ جتاربه  األمنييلتزم املشرف بالتوجيه  -6

 علي الرسائل العلمية ضرورة عند تعارض املصاحل. اإلشرافاالعتذار عن  -7
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لسنة  82لتام حبقوق امللكية الفكرية وببنود قانون امللكية الفكرية رقم االلتزام ا -8

 أثناء االقتباس من أحباث سابقة. 2002

 الرسالة علنيا. مناقشةعن نتائج البحث إال للمشرفني علي الرسالة قبل  اإلفصاحعدم  -9

 االلتزام بأن يكون جلميع املشاركني يف البحث دورا حقيقيا أو لكل املشرفني علي -10

 دورا فاعال مفيدا للطالب. رسالة ما

 التحلي باألمانة العلمية عند كتابة املراجع. -11

االلتزام بعد نشر أي معلومات من البحوث املمولة إال بعد الرجوع جلهة التمويل  -12

 باعتباره صاحب ملكية النشر.

 تقديم املعونة العلمية الكافية للطالب أثناء كتابة رسالته العلمية. -13

 االلتزام مبراجعة الرسائل العلمية بدقة شديدة ومبعايري علمية عالية. -14

احملاولة لنشر األحباث العلمية يف جمالت علمية عاملية ذات تصنيف متقدم أن  -15

 أمكن ذلك.

ال ميكن احلياد عنها أثناء تقييم وحتكيم  أساساملوضوعية والشفافية والدقة العلمية  -16

 األحباث العلمية.

   -ت البحث العلمي:دليل ألخالقيا
أن يكون هناك ثقة متبادلة بني الفريق البحث وبني الطالب واستاذه حيت تثمر  -1

 عن عمل علمي مبدع.

 أن يكون دورك يف البحث مناسبا خلربتك وموضوع ختصصك. -2

أن يكون موضوع البحث متصفا بالصالة ، و، حتاول اإلبداع فيه ومناقشته بدقة  -3

 كن ذلك.شديدة ونقده  وتطويره كلما أم

 أن خيدم البحث العلمي وان يعمل حل قضايا اجملتمع. -4

أن يتصف فريق البحث باملصداقية واألمانة وأن تكون نتائج البحث صادقة  -5

 دون زيادة أو نقصان.
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أن يلتزم الباحث بسالمته السالمة املهنية وأن يكون األمن والسالمة ملعمل  -6

 بالبحث العلمي. أساسااألحباث والكلية 

كون التخطيط للبحث جيدا وأن يكون مبدأ التوافق أساس يف العمل أن ي -7

البحثي وأن حيق االنسحاب ألي من الفريق البحثي يف أي مرحلة من مراحل 

 تنفيذ البحث ألسباب منطقية.

مثل عدم الفهم اجليد ، عدم التعبري اجليد، السن  اآلخرينأن يتم مراعاة مشاعر  -8

 املتقدم، أو املرض.

مع  يتماشىاحث أن يكون أمينا يف نتائجه وأال يطوع النتائج مبا جيب علي الب -9

 رغبة اجلهة املناحة للدعم املادي للبحث.

العناية التامة حبيوانات التجارب من مأكل ومشرب ونظافة فقد يكون احليوان  -10

 ناقال ألمراض مشرتكة تصيب اإلنسان.

 رغ طلية الوقت.جيب علي الباحث إعطاء حبثه الوقت الكايف واجملهود والتف -11

وزمالئه  أساسا يف  ألساتذته ة الباحث واحرتامهاحرتام الذات وتكامل شخصي -12

 البحث العلمي.

علي كل باحث . فيجب عدم التأخر يف  أساسياملسئولية اجملتمعية واجب  -13

مع لوائح  يتماشىطلب املعونة العلمية ألي جهة أو شركة خارج اجلامعة مبا 

 اجلامعة.

 . األخرىون ملما بقانون تنظيم اجلامعات واللوائح اجلامعية علي الباحث أن يك -14

 .ث حبقوق امللكية الفكريةاحأن يلتزم الب -15


