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 مهام لجنة أخالقيات البحث العلمى

 مقدمة:
يتنوع البحث العلمي كثيراً في طبيعته ويتناول مواضيع مختلفة للغاية، ونتيجة لتطرق كثير  

إلى إنشاء لجنة ألخالقيات  من األبحاث إلى موضوعات لها عالقة بالكائن الحي، وجدت حاجة ملحة

البحث العلمي بالكلية، وأصبح لزاماً على جميع الباحثين اللذين يقومون باجراء أبحاث على الكائنات 

الحية أن يلتزموا بالقرارات التي تصدرها اللجنة. وتهدف لجنة أخالقيات البحث العلمي الى القيام 

لكلية ألهمية ذلك في الحفاظ على أخالقيات البحوث بمراجعة أخالقيات البحوث العلمية المقدمة داخل ا

بما يحفظ حقوق الكائن الحي من الخروق التي قد تحدث في حالة غياب جهة تنظم وتراقب الناحية 

األخالقية للبحوث، وترد الحقوق للمتضررين. وأيضا في حال تقديم هذه األبحاث للنشر حيث تشترط 

ذلك كأساس رئيسي العتماد البحوث ذات الصلة بالمخلوقات الحية المنظمات والهيئات البحثية العالمية 

 .ونشر نتائجها

 إنشاء اللجنة
يستند النظام األساسي لعمل اللجنة داخل كلية التمريض على نظام أخالقيات البحث على       

 جلالمخلوقات الحية ، وانطالقاً مما سبق جاءت الحاجة إلنشاء لجنة أخالقيات البحث العلمي من أ

مراجعة وتدقيق األبحاث ذات الصلة بالكائن الحي من الناحية األخالقية. وسيتم تشكيل لجنة أخالقيات 

البحث العلمي بموجب قرار من مجلس الكلية و بحيث يكون للجنة الصالحية بإعطاء الموافقة على 

ن ة بالكائن الحي ، كما أإجراء البحوث من الناحية األخالقية لألبحاث العلمية المقدمة إليها ذات العالق

اللجنة ستعمل على التأكد من التزام الباحث الرئيس والعاملين على البحث بجميع الضوابط واإلجراءات 

 .الواردة في دليل أخالقيات البحث على المخلوقات الحية

 أهداف اللجنة 
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  جال متفعيل أخالقيات البحث العلمى على كافة البحوث العلمية والرسائل الجامعية فى

 التمريض.

  يهدف إنشاء هذه اللجنة إلى وضع األسس العامة والضوابط الالزمة للتعامل مع المخلوقات

الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجاالت البحوث، في ضوء األخالقيات المهنية ، 

 .وبما ال يتعارض مع الضوابط الشرعية

 ،وضمان سالمته وصون كرامته، وعدم  حماية حقوق اإلنسان موضع البحث أو جزء منه

 .اإلضرار بالحيوان أو النبات عند إجراء البحث العلمي

 تطبيق المعايير والضوابط األخالقية للبحوث الحيوية والطبية. 

  التقييم الدوري والرقابة على األبحاث المقدمة وتطبيق معايير وضوابط أخالقيات البحوث

 .الحيوية والطبية

 ات البحوث الحيوية والطبية للعاملين في المجال البحثي وتشجيع الفعاليات نشر الوعي بأخالقي

 .ذات العالقة من ندوات وحلقات نقاش ومحاضرات

 العلميلجنة اخالقيات البحث    رؤية
ت التمريض مجاال فياالبداع  والوصول الى العلميأخالقيات البحث  وااللتزام بضوابط البحثيالتميز  

 .األخالقية بالمبادئمع االلتزام  وخدمة المجتمع

 

 لجنة اخالقيات البحث العلمي  الرسالة
االمان  عاييروتطبيق مسالمة الباحثين  والحفاظ علىالتأكد من التزام الباحث بأخالقيات البحث العلمي  

 مع.وخدمة المجت البيئية واالهتمام بالمجاالت التطبيقيةالبحث ومتابعة البحوث  فيللمشاركين 
 : وتشمل الئحة لجنة أخالقيات البحث العلمى التركيز على الجوانب التالية
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 . تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الكلية .1

  تعقد اللجنة جلسات شهرية و تبعا لما يتطلبه حجم العمل البحثى أو مستجداته .2

ى ف يراعى فى تشكيل اللجنة تمثيل المجاالت البحثية خاصة التطبيقية منها مع إعادة النظر .3

تشكيلها بصفة دورية لتضم أجياال متعاقبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية مع جواز االستعانة 

ببعض الخبرات من العاملين فى مجال التمريض بالخدمات الصحية التى تخدم البيئة 

  .والمجتمع
 تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمى

شئون الدراسات العليا والبحوث تقع لجنة اخالقيات البحث العلمى تحت اشراف قطاع 

 والعالقات الثقافية

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا -برئاسة: أ.م.د/ ريم بسيونى محمود الليثى 

 أعضاء لجنة أخالقيات البحث العلمى بكلية التمريض

 عضوا -أ.د / مريم حجاج سليمان 

 عضـواً  -أ.د / نعمات محمد السيد 

 عضواً  -حمن أ.م.د / ريم محمد عبد الر

 عضواً  -أ.م.د / عبير عبد العزيز مدين 

 عضواً  -أ.م.د / عبير عبد الفتاح 

 عضواً  -أ.م.د / لوسى أبو العال 

 مهام اللجنة
  وضع وإعداد السياسات الخاصة باألبحاث وأخالقياتها التي تتماشى مع الئحة البحث العلمي

 .في جامعة دمنهور

  أخالقيات البحث على المخلوقات الحيةالتأكد من أن البحث موافق لنظام. 
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  مراقبة تطبيق األسس العامة والضوابط الالزمة للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها

 .أو مادتها الوراثية في مجاالت البحث في ضوء نظام أخالقيات البحث على المخلوقات الحية

 حماية حقوق اإلنسان موضع البحث وضمان سالمته. 

 صحة إجراءات الموافقة بعد التبصير التأكد من (INFORMED CONSENT). 

  التأكد من عدم استغالل القاصر أو ناقص األهلية أو ذوي اإلعاقة في البحث العلمي بأي حال

 .من األحوال

  مراجعة البحوث العلمية ومتابعتها والتأكد من مطابقتها لمعايير وأخالقيات البحث العلمي

لجنة أخالقيات البحث العلمي بالجامعة أو منح الموافقة األخالقية والتوصية إما بإحالتها ل

 .للبحوث التي ال تستدعي رفعها للجنة بالجامعة

 اصدار الموافقة على إجراء البحث من الناحية األخالقية. 

 -اللجنة: مجاالت عمل  

جميع مجاالت البحوث األساسية والتطبيقية التي يشارك فيها الباحثين ومساعديهم سواء داخل كلية  -

 والطفولة،األمومة  رعاية مراكز المدارس، المستشفيات،التمريض /جامعة دمنهور أو خرجيها مثل 

ت التجمعامراكز رعاية المعوقين ذهنيا أو جسمانيا وكذا صحة األسرة بالمنازل أو  المسنين،بيوت 

 .السكنية وبيئة الريف والحضر

 العلمي:المواصف ات التي يجب أن تتوفر في بروتوكول البحث  

 تفاصيل دقيقة عن الخطوات التي سوف تتبع في البحث -

 موافقة اللجنة علي إجراء البحث -

  األوراق المطلوبة لقبول البروتوكول في لجنة األخالقيات
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يم االستاذه الدكتورة / ر توكول في اللجنة باسم السيدةالبروطلب مقدم من الطالبة لتحكيم   .1

 اللجنة بسيوني رئيس

 يتم تسليم المادة العلمية إلى اللجنة قبل انعقاد اللجنة بأسبوع على األقل .2

 بشرط استيفاء كافة األوراق فقط،من الطالب نفسه أو المشرف  البرتوكول اللجنةتستلم  .3

  اإلدارية

على موضوعات  ومعتمد للكشفافادة من وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة موثق  أصل  .4

 الرسائل المقدمة

 أصل شهادة التويفل   .5

 كشف بيان درجات التويفل  .6

  :يوهتسجيل الرسالة  والدكتوراه قبلشهادة اجتياز الدورات المعتمدة لطلبة الماجستير   .7

 دورة مهارات اللغة العربية من مركز اللغات بالجامعة  .1

 دورة اخالقيات البحث العلمى و اساليب البحث العلمى  .2

 

  والمشرفين وبالتاريخمذكرة االستماع موقع عليها رئيس القسم  .8

  واالنجليزيتوقيعات جميع المشرفين على البرتوكول العربي  .9

محفوظة  وجميع األوراقاالطالع على أخر إيصال سداد رسوم الدراسات العليا  .11

 .داخل ملف

 اللجنة في المحكمينيتم تسليم األبحاث إلى   .11

يقوم المحكم بتحكيم البرتوكول في النموذج المعد لذلك و المرفق مع البرتوكول ثم  .12

الت ليقوم بعمل التعدي من اللجنة بعد تحكيم البرتوكول يقوم الطالب باستالم البرتوكول

   ) إن وجدت(  المطلوبة في البرتوكول 

يسلم الطالب )البرتوكول القديم و البرتوكول بعد تعديله ( إلى اللجنة ليتم مراجعته  .13

  و التأكد من عمل التعديالت ) إن وجدت(
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 رأى اللجنة استشاري في النواحي الفنية و األخالقية .14

بعد اعتماده و الموافقة عليه من   نسخة 2د يقوم الطالب بتصوير البرتوكول عد .15

   اللجنة 

إلى أمين مجلس القسم المختص بالبرتوكول لعرضه  يسلم البرتوكول بعد تحكيمه  .16

 تمهيدا لدخوله إلى اللجان المختصة بعد إيجازه من لجنة األخالقيات  على مجلس القسم

 آلية تنفيذ عمل لجنة أخالقيات البحث العلمي :

   .القواعد المنظمة ألخالقيات البحث العلمي بالكلية )دليل(، ومراجعتها وتحديثهاإعداد  .1

نشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي بالكلية وتشجيع الفعاليات ذات العالقة للتعريف بدور لجنة  .2

 .أخالقيات البحث العلمي والتعريف بأهمية التقيد بأخالقيات البحث العلمي

محاضرات ودورات تدريبيه و الجامعة عن أخالقيات البحث العلميتنفيذ دورات بالكلية و  .3

 .للباحثين

 توزيع دليل أخالقيات البحث العلمي و نشره لطلبة الدراسات العليا .4

 نشر الدليل على موقع الكلية .5

تسجيل البحوث التي تم الموافقة على إجرائها من الناحية األخالقية، بما يتفق مع نظام أخالقيات  .6

 المخلوقات الحية البحث على 

 .تنفيذ عقوبات على االنحرافات والسرقات العلمية .7

 التأكيد علي الحصول علي موافقة العينة البحثية وفقا لقواعد التي وصفتها اللجنة بهذا الشأن .8

 أن يكون هدف البحث يخدم المجتمع .9

 األبحاث التطبيقية يجب أن يكون قد سبق تطبيقها علي الحيوانات .11

 مدعمة بالعائد االيجابي علي العينة  يكون لها تبريراتهاأي مخاطر يجب أن  .11

  يجب تجنب أي معاناة جسمانية أو ذهنية للعينة البحثية .12
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 عدم إجراء أي بحث ينتج عن مخاطر تؤدي إلي عاهة أو مضاعفات قد تؤدي إلي وفاة .13

 التأكيد علي توفير الموارد الالزمة إلجراء البحث .14

 من البحث عند أي مرحلةحرية العينة البحثية لالنسحاب  .15

الباحث يجب أن يوقف البحث إذا استشعر انه سوف يؤدي إلي مخاطر أو إصابات جسيمة  .16

 البحثية . للعينة

المتابعة الدورية للبحوث التي تمت الموافقة عليها للتأكد من التزام الباحثين بضوابط  .17

 أخالقيات البحث العلمي

 إجراءات التى تم تنفيذها:
  عامه وورش عمل للباحثين.تنظيم محاضرات 

 .إعداد نشرات ومطويات إرشاديه 

 :تم عقد ورش العمل التالية 

 مكان التنفيذ اإلطار الزمني اسم المحاضرة أو ورشة العمل 

  ( 5قاعة )  األسبوع الثالث من شهر ديسمبر - ورشة عمل بعنوان أخالقيات البحث العلمي-

 (  5قاعة )  األسبوع الرابع من شهر ديسمبر. - ورشة عمل بعنوان االنتحال العلمى-

 

 تاريخ انعق اد اللجنة :
 يوم الخميس الرابع من كل شهر
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 يعتمد

 بسيونيا.م.د/ ريم 

 

رئيس اللجنة ووكيل الكلية لشئون الدراسات          

 العليا والبحث العلمي

 

 ا.د/ إيناس محمد إبراهيم 

 

 الكليةعميد 
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