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 مقدمة

 وعلى حممد انبين لنيواملرســـ األنبياء أشـــر  على والســـ   والصـــ   العاملني، رب هلل احلمد
 :وبعد أمجعني، وصحبه آله

 السعودية العربية ملكةامل تشهدها اليت الشاملة التنمية ركائز أحد ميثل العلمي البحث فإن
من االرتقـــاء  ومن أجـــل  لـــد ف  بـــد؛ العلميـــة البحوث ومراكز اجلـــامعـــات خ ل من ورؤيتهـــا

الــ ي يثري  جودتــه، واحلرع على االختيــار النوعي للبحــث مراقبــةمبســــــــــــــتو  البحــث العلمي 
 ابملنهج العلمي،  ىلجناز البحث على مسـتو  عال من االلتزامث املعرفة، ويضـي  ىل  التصصـ ، 

 ، وأخ قياته.أدب البحثو 
أخ قيات البحث  وثيقةوىلن من اأُلطر املهمة اليت تسهم يف رفع مستو  البحث العلمي )

ن املبــــاد  مالعلمي(، اليت تضــــــــــــــم  موعــــة من احلقوق اليت يتمتع  ــــا البــــاحــــث، و موعــــة 
اجلــامعيــة،  واللوائح واملمــارســــــــــــــــات واألخ قيــات اليت يفــط عليــه االلتزا   ــا، يف ىلطــار األن مــة

 والعر  األكادميي والعلمي.
وضـــــــــع معاي  و ىل  رفع مســـــــــتو  الوعي لخ قيات البحث العلمي، ه ه الوثيقة هتد  و 

لتصــــــبح و نافية هلا؛ واضــــــحة من أجل االلتزا  بتلد األخ قيات واملباد ، وجتنط املمارســــــات امل
، وط ب  حكمهموثيقـــة مرجعيـــة للبـــاحثني يف اجلـــامعـــة من أعضـــــــــــــــــاء هي ـــة التـــدري  ومن يف

وفق جناز أحباثهم م يف ىليســــــــــــــه، وميثاقاً بينهم وبني اجلامعة، واملرحلة اجلامعية الدراســــــــــــــات العليا
معة حضـــــــــــــوراً متميزاً يف معاي  جود  عالية، تؤهلها للنشـــــــــــــر يف أوعية عاملية معت  ، و قق لل ا

 ميدان البحث العلمي، وترفع من تصنيفها بني اجلامعات.
 وهللا املوفق

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 أواًل: السمات املميزة للباحث وللبحث العلمي

 :العلمي الباحث مسات
 :يلي ما أمهها ،مسات عد أن يتحلى ب لباحثل بد   ال

 البحث عند ىلجنازواهلد  النبيل  الصادقة النية استحضار. 
  العلمي ة ابألمانة االلتزا. 
  واملوضوعية اإلنصا. 
  رقميةوال الورقية واملراجع املصادر من املعلومات مجع يف الكفاء. 
  اهلاد  والنقد ،واالستنتاج ،املعلومات  ليل على القدر. 
 التطبيقية الت ارب تتطلط اليت البحوث يف البي ة على احلفاظ. 

 

 :العلمي البحث مسات
 :يلي ما أمهها ،مسات عد  العلمي البحث يف تتوفر أن بد   ال
 البحث، وخلوه من االنتحال أو االقتباس املبالغ فيه. أصالة 
 وكفايتها وتنوعها، ،واملراجع املصادر أصالة. 
 صصات األكادميية،  اجِلد   واإلضافة العلمية، وخيتل  مفهو  اجلد  ابخت   التص

بحث؛ ويرجع يف كما يتفاوت مستو  اجلد  املطلوب ابخت   املراحل اليت أعد هلا ال
 العر  األكادميي يف ىلطار اللوائح واألن مة. لد ىل  

 البحث أهدا  وضوح. 
 البحث ىلعداد يف املعت   العلمية املنه ية. 
 البحث مضمون على وداللته العنوان، وضوح. 
 البحث ملوضوع العلمية املعاجلة عمق . 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 األفكار ووضوح األسلوب، وجود  اللغة، صحة . 
 .عد  جتاوز نسبة االقتباس املسموح  ا 
 وأبرزها:العلمي البحث خ قياتأل املمارسات املنافية من البحث س مة ، 

  ،له قســـــــــــــــاب علميعمل  على مؤلفه فيه يعتمد ال ي العلمي العمل هو: االســــــــــــــت ل -أ
  ا تقد   اليت بحوثال االســت ل يف يدخل وال ،غ مها أو والدكتوراه املاجســت  كرســاليت
 هي ة عضـــــــــو قا  مث لضـــــــــعفها، العلمي اجملل  واســـــــــتبعدها للرتقية التدري  هي ة عضـــــــــو
 . أخر  مر ً  و كيمها بتعديلها التدري 

 .نفسه ىل  نسبهوي ،غ ه عمل على مؤلفه فيه يعتمد ال ي العلمي العمل هو: االنتحال -ب
 .احلقيقة على للتعمية مضللة؛ نتائج أو معلومات، تقدمي هو: التدلي   -ت
سبتها ىلليها، وختتل  نسبة ناملبالغ فيه من املصادر مع احلريف ابلنقل املبالغ فيه:  االقتباس -ث

 االقتباس املسموح  ا ابخت   التصصصات واملراحل األكادميية.
  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ثانيًا: أخالقيات إجناز البحث العلمي

 ثه أو نشره:على الباحث االلتزا   ا يف ىلجناز حبيفط من أهم الواجبات اليت 

 والعاملي احمللي اجملتمع حباجات املستطاع قدر حبثه ربط. 
 البحوث يف كنيابملشار  أو ابلبي ة اإلضرار ىل  تؤدي قد اليت األحباث عن البعد . 
 العلمي هوختصص ملوضوعه املناسط ابملنهج وااللتزا  ثالبح ىلعداد يف الدقة. 
  رصدها يف ابلدقة وااللتزا  مصادرها، من اإلحصائيات أخ. 
  وفق املنهج املتبع  أصــــحا ا ىل واألفكار  نســــبة النصــــوعو  العلمية، ابألمانة االلتزا

 .حاجة دون قتباساال يف املبالغة وعد  ،يف التوثيق
 و ىلخفــاء احلقــائق أ، فيهــا املبــالغــة أو  ريفهــا وعــد  البحوث، نتــائج  ليــل يف الــدقــة

 .العلمية اليت مت التوصل ىلليها
 ل اليت النتائج كتابة  للباحثني ميكن يتال والدراســـات والتوصـــيات البحث ىلليها توصـــ 

 .الدراسة موضوع إلكمال تناوهلا
 أو جهات من كانت  ســواء حبثه، ىلجناز يف له تقد   اليت الدعمأو  هوداالعرتا  ابجل 

 أو أحباًًث، سطين أن، وال حيق للباحث اجلهود ه ه ىل  حبثه يف واإلشار  أشصاع،
 .أخر  جهة ىل  اجلامعة من بدعم أجنزها اكتشافات أو اخرتاعات،

 حقوقهم املساعدينو  املشاركني الباحثني ىلعطاء. 
 .احرتا  املبحوثني )عينة البحث امليداين( ومراعا  حقوقهم 
 .االلتزا  بضوابط ىلجراء الت ارب على احليواانت 
  اتاملصت يف تن ز اليت األحباث يف والس مة األمن بقواعد االلتزا . 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ثالثًا: حقوق الباحث

 البحثيةاحلرية 
ما تقتضــــــــــــــيه اللوائح  ىلطاريف  وتطبيقها، البحوث ىلجناز يف البحثية احلرية يف احلق للباحث
 :  لد سبيل يف ولهواألن مة، 

 ويســــهم يف  امعة،لل  البحثية الســــياســــة نطاق يف دا  ما حبثه، موضــــوع اختيار يف احلرية
 .ورؤيتها رسالتها  قيق

 يثبت مل ممن ملشــاركونا هؤالء كان  طاملا حبثه ىلجناز يف مشــاركيه اختياريف  ريةاحل للباحث 
 .العلمي البحث لخ قيات ىلخ هلم

 ىلجناز يف حيتاجها اليت جعواملرا املصادر له توفر اليت البياانت قواعد ىل  الوصول يف احلرية 
 .حبثه

 أو اجمل ت ه ه دامت ام حبثه، فيها ينشر اليت البياانت قاعد  أو اجمللة اختيار يف احلرية 
 .املعت  العلمي النشر مبعاي  تلتز  القواعد

 

 حقوق الباحث على اجلامعة
 حبوثهم، ىلجناز لىع حثنياالب عيتشــــــــــــ ل العلمي للبحث مناســــــــــــبة بي ة بتوف  اجلامعة تلتز 

 ا:تلتز  يف ه ا السياق بتمكني الباحث من عدد من املزااي واحلقوق، ومنهو 
 البحثية ولوايت ، واألالبحثية، وفق الســـــياســـــة بحوثال إلجناز املايل الدعم احلصـــــول على

 .لل امعة، ويف ىلطار ما تسمح به امليزانية املصصصة ل لد
 نشرهاو  و كيمها البحوث لدعم وعادلة  قق تكافؤ الفرع معلنة سياسة تبين. 
 تميز امل البحوث زايد  تعزز تنافسية وجوائز مبكافآت املتميز  البحوث دعم. 
  عامليًّا مصن فة   ت يف البحوث لنشر املايل الدعم توف. 
 البحثية واملؤمترات الفعاليات يف لمشــــــــــــــاركةل للباحثني -قدر اإلمكان- الفرصــــــــــــــة ىلاتحة 

 . وخارجها اجلامعة داخل



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  الت ريبية للتصصصات البحثية واملرافق املصت ات توف. 
 لع قـــةا  ات واألهليـــة احلكوميـــة اجلهـــات مع للتواصـــــــــــــــــل للبـــاحثني الفرصـــــــــــــــــة ىلاتحـــة 

 .لبحوثهم متويل على للحصول بتصصصاهتم
  حبوثهم الباحثون فيها ينشر بياانت وقواعد   ت توف. 
  مــة اليت يفــط توف  بي ــة آمنــة إلجراء البحوث، واإلع ن عن ىلجراءات األمن والســــــــــــــ

 اختا ها حال وقوع أية خماطر.
  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رابعًا: التزامات الباحث

 جتاه اجلامعةالتزامات الباحث 
 :ليي ما وأمهها  ا، االلتزا  عليه ، يفطحقوق الباحث على لل امعة

 يةسرتاتياإل وأهدافها ورسالتها اجلامعة رؤية  قق اليت البحوث تقدمي . 
  اجلامعة  ددها اليت البحثية ابلسياسات االلتزا. 
 زها خ ل فرت  العلمية اليت ين  عند نشــــــــــــر البحوث لل امعة الباحث انتماء الن  على

زها خ ل فرت  انتمائه لل امعة، أو تســـــــــ يل براءات االخرتاع اليت تنشـــــــــ  عن حبوث أجن
 .انتمائه لل امعة

  هاالن  على متويل البحوث املدعمة من جهات الدعم يف اجلامعة عند نشر. 
 للباحث لي و  الباحث، وبني بينها بعقد تدعمه حبثي عمل أي نشـــــــر يف احلق لل امعة 

 عقد ن  ىل ا ىلال ا،منه بتمويل   أجنزها اليت أعماله نشــــــــــر حق يف اجلامعة منازعة يف احلق
لكرتوين ، ويشــــــــــــمل حق اجلامعة يف  لد النشــــــــــــر الورقي واإل لد خ   على التمويل

ل لد، سواء كان  للبحث كله أو ملصصه، وعلى املنصات اإللكرتونية اليت تراها مناسبة
  العلمي االســـتثناء أ  بغ  مقابل، وجملل  عماد  البحث العلمي أو اجمللالنشـــر مبقابل 
 من  لد.

 األحباث و  ية،الرســــــــــائل العلمية واملشــــــــــروعات البحث مناألعمال العلمية  ملكية ختضــــــــــع
اليت ت واملوســــــــــــــوعات وأوراق العمل واملقاالت العلمية احملكمة والكتط واملؤلفاالعلمية 

عمال اليت يعدها يف واألدلة والوًثئق واألنتمائه لل امعة، ين زها الباحث خ ل فرت  ا
عربية الســـعودية، واللوائح لألن مة واللوائح ابململكة الىلطار مســـؤوليته الوييفية واإلدارية، 

وط قبول ط ب والقواعد التنفي ية واإلجرائية ابجلامعة اإلســــــــــــــ مية، مع مراعا  شــــــــــــــر 
 يفني اإلداريني.دري  ومن يف حكمهم، واملو الدراسات العليا، وتويي  أعضاء هي ة الت

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 التزامات الباحث جتاه موارد اجلامعة
 لـــــــــه توفرهـــــــــا يتالـــــــــ البيـــــــــاانت وقواعـــــــــد واملرافـــــــــق املـــــــــوارد اســـــــــتعمال يف قاحلـــــــــ للباحـــــــــث

يلتـــــز  حيـــــال  لـــــد و  -حبثـــــه ىلجنـــــاز أجـــــل مـــــن -التمويـــــل عقـــــد عليهـــــا يـــــن  الـــــيت أو اجلامعـــــة،
 :اآليت راعا مب

 مواد أو أجهز  أو مايل دعم من يةبحثال همتطلبات تقدير يف األمانة. 
  جهة مع عليها التفاقا مت اليت البنود وفق حبثه لدعم املصصـــــــصـــــــة امليزانية إبنفاق االلتزا 

 .التمويل
  املوادو  واملعدات األدوات لشراء اجلامعة يف املقرر  ابإلجراءات االلتزا. 
 اليت املواد دا اســـتص يف اإلســـرا  عد  مع البحث، أثناء واملعدات األجهز  على احلفاظ 

 .املصت ات يف اجلامعة له تقدمها
  املصصصة امليزانية من هابشرائ قا  اليت املواد ومتبقيات واملعدات األجهز  بتسليم االلتزا 

 . لدىل ا ن  عقد التمويل على  اجلامعة ىل  لبحثه
  تطبيقه أو البحث إلجناز املصصصةاالبتعاد عن أي استصدا  غ  ن امي للميزانية. 
  من والســـــ مة اليت تعلن ، وااللتزا  بتعليمات األوأجهزهتا اجلامعة ممتلكات على احملاف ة

 عنها اجلامعة.
 

 التزامات الباحث جتاه اجملتمع
 :التايل النحو لىع هيو   ا، لتز ي أن عليه حقوق   الباحث على للم تمع
  يف خمالفتها وعد  ة،اململك يف الســائد  األعرا و  ،احلني  اإلســ مي الدين بقيم االلتزا 

 .تطبيقه أو حبثه ىلجناز
  واجلامعة لكةابملم العلمي للبحث املن مة واللوائح السعودية، ابألن مة االلتزا. 
 اجملتمع ملشك ت الناجعة احللول تقدمي يكون من أولوايت الباحث أن. 
 احمليطة  ةالبي على وتؤثر حبثه تطبيق عن تنتج قد اليت اجلانبية اآلًثر تقليل. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

  أو اجملتمع،أو  ،الدين حســـاب على وميول أهواء أو شـــصصـــية، ملصـــاح حبثه توجيه عد 
 .البي ة

 ووحدهتا اململكة لمن تضر قد حبثية ممارسات أية عن البعد. 
  أو عراق والطوائ  أو األقاليم أو القبائل واألجتنط اإلســـــــــــــــاء  ىل  الدول أو اجملتمعات

 لبحث العلمي.واالقتصار على الطرح العلمي الرصني يف ىلطار ما يقتضيه ا، األفراد
  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 املبحوثني )عينة البحث امليداني( خامسًا: حقوق

 :أمههاو  ،عليهم امليدانية الدراسة إبجراء قا  من جتاه حقوق الباحث على
 ملبحوثنيا مع التعامل يف املعت   واآلداب اإلس   خبلق التصلق الباحث على. 
 البحث يف مشاركته رفض أو قبول يف احلق للمبحوث. 
 فيه سيشارك ال ي البحث حدود ومعرفته خصوصيته احرتا  حق للمبحوث. 
 ةالشصصي بياانته نشر على املوافقة عد  أو املوافقة يف احلق للمبحوث. 
 ررض يلحقه أن خشي ىل ا البحث يف املشاركة من االنسحاب يف احلق للمبحوث. 
 فيه شارك ال ي البحث نتائج معرفة يف احلق للمبحوث. 
 البحث يف مشاركته من احملتملة ابملصاطر املبحوث تعري  الباحث على. 
  على سرية بياانت املبحوثني الشصصية احلرععلى الباحث. 
 ميثلوهنم نمم خطية موافقة أو، املبحوث من صـــــــرحية موافقة على احلصـــــــول الباحث على 

 املوافقة ه ه لىع احلصـــول له ولي  اخلاصـــة، االحتياجات  وي من أو أطفاالً  كانوا  ىل ا
 . االحتيال أو ابإلكراه

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ضوابط التجارب على احليوانسادسًا: 

 :يلي ما مراعا  احليواانت على الت ارب جراءإب يقو  من على
  صحة على  ث الت عد  لضمان عليها؛ الت ارب ىلجراء قبل احليواانت صحة من الت كد 

 .الت ربة نتائج
  د  ىل  تنتقــل أن ميكن ألوب ــة حــاملــة غ  للت ــارب املرشــــــــــــــحــة احليواانت أن من التــ كــ 

 .معه يتعاملون ال ي اجملتمع ىل  ومنهم الباحثني،
   املصتصة اجلهات افقةمو  بعد ىلال ابالنقراض، واملهد د  النادر  احليواانت استصدا  عد . 
  متصصصني لِقب   من عليه الت ارب ىلجراء وبعد قبل للحيوان الصحية احلالة رعاية. 
   للحيواانت املناسبني والغ اء املكان توف. 
  احليواانت خمالطة يف والس مة الصحة بشروط االلتزا. 
 على اربالت  ىلجراء يف اخل    وي من مدربني ابحثني إلشـــــــــــــرا  احليواانت خضـــــــــــــوع 

 .احليواانت
  الــ بح أو لل راحــات تتعرض وهي األخر  للحيواانت برؤيتهــا احليواانت ختوي  عــد 

 . لد وغ 
   آبال  ســــهاىلحســــا عد  يضــــمن مبا ختديرها بعد ىلال لل راحات احليواانت ىلخضــــاع عد 

 .اجلراحة
  نقل عد  نتضــــــــــــــم آمنة بطريقة الت ارب من دورها ينتهي اليت احليواانت من التصل 

 .احمليط اجملتمع ىل  الت ربة مضاعفات
 


