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حمٍٕذ
ٔؤكذ أعضبء ٌٕئت الخذرٔس َالٍٕئت المعبَوت إٔمبوٍم بمٕمةت َ كزامةت اسونةبن َاألٌمٕةت المظةُِ
للبحذ عه الحمٕمت َ االلخةاا بةبلخمٕا يةٓ األداء َ ممبرسةت المببددبلذٔممزاطٕةت َ اسطةزار علةّ
حمبٔت حزٔت الخعلٕم َضمبن حنبَِ الفزص الخعلٕمٕت َالبحزٕت للضمٕع  َ.الخعٍذ بمبةُ المنةئُلٕت
َ االعخةةزاب بحضمٍةةب َ االلخظةةبلببلمعبٕٔز األخاللٕةةت العبلٕةةت َ الخ لةةع الةةذادم للخمةةذ يةةٓ العملٕةةت
البحزٕت َ الخعلٕمٕت َحمذٔم معبٕٔز َ لُاعذ ٔمكه بُاس خٍب الحكةم علةّ النةلُكٕبث َ الممبرسةبث
المخخلفت لألعضبء َ الخعبمل معٍم بحنم َ عالس المخبلفبث الخٓ حظذر مه الملخامٕه بٍذا.

المٕزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبق األخاللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٓ.
ٍٔذب المٕزبق إلةّ أن ٔحةذد النةمبث األسبسةٕت الخةٓ ٔةخم إحببعٍةب سحمةب العملٕةت البحزٕةت َ احخةزا
الحمُق َ الخظُطٕت َ الكزامت َ الزمت َ االعخببر للمضخمع الخعلٕمةٓ َ البحزةٓ الةذْ ٔىخمةٓ إلٕةً
مه أصل أمه َ ريبٌٕت الضمٕع َ ضمبن الىخبدش ب زٔمً حخفك َالمعبٕٔز المُضُعٕت.
ال علةةةم دَن بحةةةذ علمةةةٓ َال ُٔصةةةذ بحةةةذ علمةةةٓ لةةةً مظةةةذالٕت دَن أخاللٕةةةبث َ لةةةٕم ٔلخةةةا بٍةةةب
الببحزُن.
البحذ العلمٓ ٌةُ الضٍةذ العلمةٓ المىٍضةٓ الةذْ ٔبةذ للخُطةل إلةّ حمٕمةت علمٕةت حنةخز لمظةلحت
البشز َ ٌةُ سةلُن إونةبوٓ مةىهم ٍٔةذب اسخمظةبء طةحت معلُمةت أَ يزضةٕت أَ حُضةٕ لهةبٌزي
َيٍم أسببة َ آلٕبث معبلضخٍب أَ إٔضبد حل وبص لمشكلت مب حٍم الفزد َ المضخمع
َاألخاللٕبث ٌٓ المببدا األسبسٕت الخٓ حمُ علٍٕب المُاوٕه َ األعزاب َيمب للمُاعذ المعمُ بٍةب
َ الخٓ حلخا بٍب الفئبث المٍىٕت المخخظظت ٌَٓ لُاعذ بىبءي لضبظ النلُن َحنخٍذب ححذٔذ
األيعب َ العاللبث َ النٕبسبث الخٓ ٔىبغٓ اعخببرٌب طحٕحت أَ خبطئت .
َحنخمذ المعبٕٔز األخاللٕت مه مظذرٔه أَلٍمب الذٔبوبث النمبَٔت حٕذ لب رسةُ ه –طةلّ ه
علٕةً َ سةلم " – إومةب بعزةج ألحمةم مكةبر األخةالق " َ المظةذر الزةبوٓ ٌةُ الزمبيةت النةبدذة يةّ
المضخمع َ مب ٔفعلً اٖخزَن.
ٌَىبن العذٔذ مه الممٕااث عىذ إصزاء البحُد يٓ اسطبر األخاللٓ َ مىٍب:
1أن ٔنةةةةةةٍم يةةةةةةٓ الخىمٕةةةةةةت البشةةةةةةزٔت َ المعزيٕةةةةةةت َححنةةةةةةٕه الحٕةةةةةةبة َ الزعبٔةةةةةةت الشةةةةةةبملت
للحفبظ علّ كزامت اسونبن.
2أن حفُق الفُادذ المزصُة مه البحذ العلمٓ األضزار المخُلع حذَرٍب للمضخمع.
3أن حخفةةةةك َسةةةةبدل البحةةةةذ العلمةةةةٓ مةةةةع مبةةةةبدا األخةةةةالق َ أال حكةةةةُن الغبٔةةةةت الىبٕلةةةةت مبةةةةزرة
لُسٕلت غٕز أخاللٕت.
 4أال حخعةةةةبرع يزضةةةةٕت البحةةةةذ العلمةةةةٓ َ مخزصبحةةةةً مةةةةع اسطةةةةبر األخاللةةةةٓ َ مبةةةةبدا حمبٔةةةةت
اسونبن َ المضخمع الذْ ٔعٕش يًٕ
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ضُابظ َ شزَط إصزاء البحُد
أَال االلخاامةةةةةةةةةةةبث َ الضةةةةةةةةةةةُابظ األخاللٕةةةةةةةةةةةت يةةةةةةةةةةةٓ صمٕةةةةةةةةةةةع مزاحةةةةةةةةةةةل عملٕةةةةةةةةةةةت البحةةةةةةةةةةةذ:

۱اخخ١از ِٛضٛع اٌبغذ  :ع١ذ أْ ٘دف اٌؼٍُ ٘ ٛاٌؼًّ ِٓ أصً ػاٌُ أفضلً ٕ٠ٚبغل ٟأ ٠تلخمدَ٤غللللللللللللللللللللللساش ٠موللللللللللللللللللللللد ٙللللللللللللللللللللللا ا ضللللللللللللللللللللللساز اٌب للللللللللللللللللللللس أ ٚاٌب ١للللللللللللللللللللللت.
۲حولّ ُ١اٌبغلذ ٠ :مبلً أ ٞسٚحٛولٛي غزلِ ٟلٓ إٌاع١لت ا٤خمل١لت ِلا ٌلُ ٠ماشلك ٕ٠ٚلال وافلتأٚصٗ ا ٘خّاِاث ا٤خمل١ت ٌٍدزاست.
۳حٕف١للللر اٌدزاسللللت :حخبللللغ نِىأ١للللت حٕف١للللر نصللللساءاث اٌغّا٠للللت ا٤خمل١للللت فلللل ٟحوللللّ ُ١أ ٞغللللذ.۴اٌخمس٠س  ٔ ٚس اٌّؼٍِٛاثربوٕب يٕمب ٔخض يزٔك البحذ
۱أْ ٠ى ْٛاٌباعذ ِؤ٘مً ٚػٍ ٝدزصت ػاٌ١ت ِٓ اٌىفاءة  ٚاٌخمول ٌٍم١لاَ اٌبغلذ  ٚػٍلِ ٝؼسفلتحاِت اٌّادة اٌؼٍّ١ت فِٛ ٟضٛع اٌبغذ اٌّساد
۲أْ ٍ٠خلللللصَ اٌباعلللللذ ا٤سلللللن اٌؼٍّ١لللللت  ٚإٌّٙض١لللللت فللللل ٝوافلللللت ِساعلللللً اٌبغلللللذ اٌؼٍّللللل.ٟ ۳أْ ٠غخسَ اٌباعذ عمٛق اٌماضؼٌٍ ٓ١بغذ  ٚأْ ٙ٠دز وساِخ ٚ ُٙأْ ٠لخُ اٌخؼاِلً ِؼٙلُ قس٠ملتنٔتأ١ت د ْٚأخماص ِٓ لدزُ٘ أ ٚعمٛلُٙ
۴أ ٠تخغً عاصت اٌماضؼٌٍ ٓ١بغذ أ ٚاٌّضخّغ ٌمعخ١اصاث اٌّاٌ١ت أ ٚا٤د ١ت صساء اٌبغذ ۵أْ حخٛفس ٌد ٜاٌباعذ دزاست ٚاف١ت ػٓ اٌّملاشس  ٚا٤ػبلاء اٌخل٠ ٟخؼلسش ٌٙلا اٌفلسد أ ٚاٌضّاػلتِٚمازٔخٙلللللللللللللا اٌفٛاحلللللللللللللد اٌّخٛللللللللللللللغ اٌغولللللللللللللٛي ػٍٙ١لللللللللللللا ِلللللللللللللٓ اٌبغلللللللللللللذ.
 ۶أْ ٠خؼٙد فس٠ك اٌبغذ خملد ُ٠اٌّؼٍِٛلاث إٌّاسلبت  ٚاٌىاٍِلت ػلٓ شب١ؼلت اٌبغلذ  ٚغا٠خلٗ  ٚاٌفٛاحلداٌّسصٛة  ٚاٌّماشس اٌّخٛلؼت نٌ ٝاٌضٙاث اٌسسّ١ت  ٚاٌماضؼٌٍ ٓ١بغذ
۷أْ ٍ٠خصَ فس٠ك اٌبغذ ىافت ا٤خمل١اث اٌد١ٕ٠ت ِزً اِ٤أت  ٚاٌودق  ٚاٌ فاف١ت  ٚاٌؼدي۸أْ ٍ٠خصَ فس٠ك اٌبغذ ف ٟعفظ اٌغك ا٤د ٌٍّ ٟتاّ٘ ٓ١ف ٝاٌبغذ ػٕد إٌ س أ ٚعم ُٙاٌّلاد ٞػٕلدا حفاق ػٍِ ٝما ً ِادٌّ ٞتاّ٘خُٙ
۹أْ ٍ٠خصَ اٌباعذ اٌّغافظت ػٍ ٝسمِت ا٤فساد اٌر٠ ٓ٠تخؼ ُٙ ٓ١ف ٟاٌبغذ) اٌماضؼٌٍ ٓ١بغذ (ٚحأِ ٓ١زاعخ ٚ ُٙإِٔ ٚ ُٙسمِخ ُٙاٌبدٔ١ت  ٚإٌفت١ت  ٚخوٛص١خ ُٙف ٟوافت ِساعً اٌبغذ
يٕمب ٔخض المؤسنت البحزٕت:
۱أْ ٠خللٛفس ٌللد ٜاٌّؤستللت صٙللاش غللذ زلللا ٠ ٟخغمللك ِللٓ اٌخللصاَ اٌبللاعز ٓ١للسش نصللساء اٌبغللذ ٚ
٠ؼخّدِساعٍلللللللللللٗ ٠ٚساصلللللللللللغ اٌبغلللللللللللذ ِلللللللللللٓ إٌاع١لللللللللللت اٌؼٍّ١لللللللللللت  ٚا٤خمل١لللللللللللت.
 ۲أْ حضللللللللّٓ حللللللللٛف١س اٌب ١للللللللت إٌّاسللللللللبت صللللللللساء اٌبغللللللللٛد ىفللللللللاءة  ٚفاػٍ١للللللللت. ۳أْ حخأولللللللد ِلللللللٓ سلللللللمِت ِولللللللادز اٌخّ٠ٛلللللللً  ٚا خؼاد٘لللللللا ػلللللللٓ ِلللللللٛاشٓ اٌ لللللللبٙاث.۴-أْ حٍخصَ اٌّؤستت اٌّغافظت ػٍ ٝسس٠ت  ٚأِٓ اٌّؼٍِٛاث.

العنوان  /شارع الجيش  -كمية الهندسة – جامعة كفرالشيخ – كفرالشيخ – مصر
تميفاكس +20473109533 :

()4

E-mail : nematala@eng.kfs.edu.eg

صبمعـــــت كفزالشٕــــــخ
كلٕــــــــت الٍىذســــــــت
َحذة ضمــبن الضـــُدة
دلٕل مٕزبق اخاللٕبث البحذ العلمّ

Kafrelsheikh University
Faculty of Engineering
Quality Assurance Unit
Scientific research ethics guide

رابعب وُعٕت البحذ
۱أ ٠ى ْٛلود اٌباعذ اٌفضٛي اٌؼٍّ.ٟ۲أْ ٠بٕ ٝػٍ ٝاٌبغذ فاحدة حقب١م١ت ٌٍفسد  ٚاٌّضخّغ.۳أْ حغمك أ٘داف اٌبغذ حق٠ٛس ٚساحً ا ػمَ ٚزساٌخٗ ٚعً ِ ىمث اٌّضخّغ ضّ١غ أٔٛاػٙا.خبمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخض الخبضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع للبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ:
۱أْ ٠ى ْٛواًِ ا١ٍ٘٤ت  ٚف ٟعاٌت حؼرز ذٌه ٠خُ نصساء اٌبغذ ؼد أخر ِٛافمت  ٌٝٚاِ٤س.۲أْ ٠ى ْٛاٌ م اٌماضغ ٌٍبغذ ػٍ ٝنشمع حاَ ٕٛػ١ت اٌبغذ ِٚساعٍٗ اٌّمخٍفت  ٚغا٠خٙا۳أْ ٠قٍغ ػٍ ٝإٌّافغ اٌّخٛلؼت  ٚا٤خقاز اٌّغخٍّت.۴أْ ٠بٍغ أْ ٌٗ اٌغس٠ت اٌىاٍِت ف ٟاٌّ ازوت ف ٟاٌبغذ وّلا ٠غلك ٌلٗ ا ٔتلغا فل ٟأٚ ٞللج لاءد ْٚن داء أسبا ٚد ْٚأْ ٠ؤرس ذٌه ػٍ ٝأ ٞعك ِٓ عمٛلٗ.
۵أ ٠ى ْٛاٌدافغ ا٤ساسٌٍ ٟمضٛع ٌٍبغذ ٘ ٛحغم١ك وتك ِاد.َٞعلًٕ يئوً ٔخم إٔمبب البحذ يٓ الحبالث اٖحٕت
۱نذا حب ٓ١ف ٟأِ ٞسعٍت ِٓ ِساعً نصساء اٌبغذ أْ ِماصد اٌبغذ  ٚأ٘دافٗ حخغمك.۲نذا حب ٓ١أْ اٌّماشس اٌّغخٍّت أ ٚاٌؼٛالك  ٚاٌوؼ ٛاث اٌّخٛلؼت ِٓ اٌبغذ حفٛق اٌفٛاحد.المٕم األخاللٕت الحبكمت للبحذ العلمٓ
1المنؤَلٕت
٠خغًّ اٌباعذ اٌّتؤ١ٌٚت اٌىاٍِت ٌىً غلذ أ ٚحضس لت ػٍّ١لت ٠ملٙ َٛلا  ٚخاصلت فّ١لا ٠خؼٍلك خأر١س٘لا
ػٍ ٝع١اة ا ٔتاْ  ٚاٌوغت اٌؼمٍ١ت.
2األمبوت َ الظذقأ ٞاٌودق ف ٟاٌبغذ  ٚا ٌخصاَ ا ازة ٌٍّودز اٌخ ٟاسخمِٕٙ ٝا اٌباعذ اٌّؼٍِٛاث اٌخ ٟاسخؼاْ
ٙا ف ٟغزٗ ٚفلك أصلٛي ِٕٙض١لت ِلغ ذولس اسلُ اٌّؤٌله ٚػٍ١لٗ حغٍ١لً اٌب١ألاث لىً ػلادي ضلّٓ
اٌّضاي اٌّقٍ ٛؼّك  ٚدلت رُ ٠مدَ اٌب١أاث ىً واًِ ٚ ٚاضظ
3الخعبَنأ ٜاٌؼًّ ضّٓ ٔقلاق اٌخؼلا ْٚاٌؼٍّل ٟا ػخّلاد ػٍل ٝأ٘لداف اٌّ لازوت اٌؼٍّ١لت ٚحؼص٠لص ذٌله ِلٓ
خمي حبادي اٌمبساث  ٚاٌّؼٍِٛاث ا ػخّاد ػٍ ٝاٌزمت اٌّخبادٌت  ٓ١ا٤ساحرة  ٚاٌباعز.ٓ١
4المٍىٕتػٍ ٝاٌباعذ أْ ٠خبٕ ٝا٤ساٌ١ك اٌّ١ٕٙت ف ٟغزٗ صاػمً اٌغىّت  ٚا سخمداَ اٌّخبلغ ٌٍّؼسفلت اٌماصلت
ػٕوللساً أساسلل١ا ً فللِ ٟضللاي اٌمبللسة ٚأْ ٠تللؼ ٝداحّ لا ً مللاء اٌخقلل٠ٛساث صٕب لا ً نٌلل ٝصٕللك ِللغ ِضللاي
خبسحٗ ّا ٠مدَ اٌبغذ.
5المُضُعٕت ٝ٘ٚا خؼاد ػٓ اٌخغ١ص ٌفىسة ِؼٕ١لت ٚنّ٘لاي ؼلل اٌغملاحك اٌخل ٟحخؼلازش ِلغ أفىلاز اٌبغلذ أٞ
حضت١د فىسة اٌغ١اد اٌخاَ ٚاٌبؼد ػٓ حأر١س اٛ٘٤اء  ٚا ٔفؼا ث  ٚاٌٛصٛي نٌ ٝاٌغم١مت سلٛاء احفملج
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 ٚحخضٍللل ٝاٌّٛضلللٛػ١ت فللل ٟحقب١لللك اٌٛسلللاحً اٌؼٍّ١لللت ػٍللل ٝاٌبغلللذ.

ِلللغ ِ١لللٛي اٌباعلللذ أَ
6الخفكٕز العلمِٓ ٚللٓ خوللاح اٌخفى١للس اٌؼٍّلل ٟاٌضللاد اٌّمعظللت اٌغتلل١ت ا سللخؼأت اٌّؼٍِٛللاث اٌتللا مت اٌزمافللت
اٌٛاسؼت ٔصا٘ت اٌباعذ  ٚسّاحٗ ِٓ ع١ذ ا ػداد  ٚاٌوفاث اٌ مو١ت.
۷الخىهٕمأ ٞا سخٕاد ػٍِٕٙ ٝش ِؼ ٓ١ف ٟشسط اٌّ ىٍت ٚ ٚضغ اٌفسض١اث  ٚاٌبسا٘ ٓ١ىً ِٕظُ  ٚدل١ك.
۸الذلت٘ٚللِ ٛللا ١ّ٠للص اٌبغللذ اٌؼٍّلل ٟػللٓ غ١للسٖ ِللٓ أّٔللاش اٌخفى١للس ا٤خللس٠ٚ ٜضللك أْ ٌٙللرٖ اٌتللّت صللفت
اٌ ّ١ٌٛت خمي اٌبغذ.
۹الىمذأ ٞاٌخغٍ١لللً ٌمسلللخد ث اٌخللل ٟحملللٛد ِلللٓ ِمعظلللت اٌٛرلللاحك نٌلللِ ٝؼسفلللت اٌٛاللللغ  ٚاٌغملللاحك.
األسس المىٍضٕت ألخاللٕبث البحذ العلمٓ
أَال األمبوت العلمٕت
۱اعخساَ اٌٍّى١ت اٌفىس٠ت ٌ٣خسٚ ٓ٠اٌدللت فلٔ ٟملً أفىلاز ا٢خلسٚ ٓ٠ا لازة نٌل ٝاٌّولادز اٌخلٟأسللللللللخمِٕٙ ٝللللللللا اٌباعللللللللذ اٌّؼٍِٛللللللللاث اٌخلللللللل ٟاسللللللللخؼاْ ٙللللللللا ٚفللللللللك أصللللللللٛي ِٕٙض١للللللللت.
۲صّللغ اٌب١أللاث ؼٕا٠للت  ٚدلللت  ٚد ْٚحغ١للص ِللٓ صأللك اٌباعللذ ّ٠ ٚىللٓ اٌختللاِظ فلل ٟا عخ١للاياٌؼٍّ ٟاٌّخؼّد.
٠۳ضك حغٍ ً١اٌب١أاث ىً ػادي  ٚدلٗ وب١سة وّا ٠ضلك اسلخمداَ ا خخبلازاث ا عولاح١ت اٌٙاِلتٌخغد٠د ِتخ ٜٛاٌزمت.
٠۴ضك حمد ُ٠اٌب١أاث ىً واًِ ٚ ٚاضظ  ٚوخا ت اٌبغذ خفاص ً١واف١لت حّىلٓ اٌبلاعزِ ٓ١لٓ نػلادةاٌخضاز  ٚاٌخغمك ِٓ إٌخاحش.
ربوٕب األمبوت المبلٕت
٠خُ دػُ ساِش ا ٤غاد  ٚاٌّ از٠غ ػٓ شس٠لك اٌىٍ١لت ٠ٚضلك اسلخمداَ اٌلدػُ ٌّما ٍلت اٌّولسٚفاث
وّا ِ٘ ٛخفك ػٍ ٗ١ف ٟسٚحٛوٛي اٌبغذ وّا ٠ضك حٛر١ك إٌّوسف  ٚحملد ُ٠حملاز٠س ِاٌ١لت ٙٔ ٚاح١لت
دل١مت
ضُابظ لبُ حمُٔل البحذ العلمٓ َ ٌٓ
أ -أ ٠ىلللل ْٛلبللللٛي اٌللللدػُ ِ للللسٚش ّللللا ٠خٕللللافِ ٝللللغ للللسٚش ٚضللللٛا اٌبغللللذ اٌؼٍّلللل.ٟ
٠ضس ٜاٌبغذ قس٠مت ػٍّ١ت ِٕٙ ٚض١ت صغ١غت ٠ ٚىٌٍ ْٛضٙت اٌداػّت حلدخً فلٔ ٟخلاحش اٌبغلذأ٠ت شس٠مت وأج
س -ا خؼاد ػٓ اٌّٛاشٓ اٌخ٠ ٟم  ٝأْ حىِ ْٛوادز اٌخّٙ ً٠ٛا ِغً بٙت أ ٚغ١س لأ١ٔٛت
د ٠-ضلللك أ حخلللأرس أتللل١ا ١ت ػّلللً اٌبغلللذ أِ ٚساعٍلللٗ اٌخّ٠ٛلللً اٌّلللاٌ ٟلللد ْٚاحفلللاق ِتلللبك.
٘ـ ٠-ضك أ حخؼسش اٌّؤستت  ٞ٤ضغٛش ِٓ اٌضٙت اٌٌّّٛت
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حمُق الخألٕف َ الخحكٕم
أَال االسخحمبق َ المنؤَلٕت
ً
٠ضك نػقاء اٌبلاعزِ ٓ١لا ٠تلخغم ْٛػلٓ أ غلار٠ ٚ ُٙضلك ِىافلأة ِلٓ  ٠لخسن فؼٍ١لا فل ٟاٌبغلذ
ٚفللللللٔ ٝفللللللن اٌٛلللللللج ٠خغّللللللً اٌباعللللللذ اٌّتللللللؤ١ٌٚت  ٞ٤لوللللللٛز ٠للللللخُ خللللللمي اٌبغللللللذ.
ربوٕب البزاءاث َ الىشز
فٕٙان سٚش ٌٍخٛر١ك  ٚإٌ س ٕ٘ ٚان ِؼا١٠س ٌٍّٕ ٛز
شزَط الخُرٕك َ الىشز
۱ع١ذ حمغ اٌّتؤ١ٌٚاث ا٤خمل١لت ٌخلٛف١س  ٔ ٚلس ٔخلاحش اٌبغلٛد ػٍل ٝػلاحك فس٠لك اٌبغلذ  ٚحخغّلًاٌّؤستت اٌبغز١ت صص ً ء ػٍ ٝػاحمٙا أد ١ا ً.
۲-ػٕد إٌ س ٠ضك اٌخغمك ِٓ حٛف١س اٌّؼا١٠س اٌؼاٌّ١ت اٌّؼخسف ٙا ٚاٌماصت اٌخٛر١ك  ٚإٌ س.
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