جامعة عمان األهلية

Al-Ahliyya Amman University

المدونة األردنية ألخالقيات البحث العلمي

المادة (:)1

تسم ه همملم ون  :اممدو ون  :اممد وخالقااممد خحث امملم وني ممم ونعم مما همما للنعممد

ممل وخهماممد نسم د ،2019

يع ل بهل و تيل وًال نن تلاليخ إقروالهل.

المادة (:)2

يك م

ممد نهممل قامملم نممل نممل تمم:

نممم مملم ونايمملالوم ويتاممد دت ممل القم همما همملم ون  :اممد ون عمملاا ون

ونقري د مه غتر ذنكو
البحث العلمي

:

إل م مروح ونت م ممر وخ م ممتل نم ممن لم ممل ون

الباحث

:

ونش ص ونل يق م بلني م ونعم ا.

الجامعة

:

الممارسات المسؤولة

:

المواد األولية

:

التحكيم العلمي

:

بلست :وم ون هجاد ونعم اد.
للنعد

مم

مم ممه ون عرهم ممد ونعم ام ممد

ل وخهماد.

والنتزوم بلن يلقئ ونق و  :ونقال وخحث اد ن هجاد طرق إلروح وني م
ونعم ا ون عت :ة لن ال ون تعلالف متهل.

حلنم مملم ن م م وق وسم ممتيلالم تسم ممجتثم
نثدظمملم ن يريممد

م م تاد اتم ممل

ت متم ممل قهم مملتر

نت:وااممد غترهممل نممن ون م وق وخ ناممد ونتمما تسممت :م

ها وخب لث ونعم اد.

المادة (:)3

ونتقتال ون ستقل ونعلق نألب لث

يع م م م

هم مما ا م ممت والحت م مملق

نقتردلم ون شلاليع نمن قيمل رحمرين
وحت ل م مملم ذوم ثقم ممد قرييم ممد

ب ض ع وني م.
ته:ف هلم ون  :اد إنه نل يماو
.1

إالسلح ون يلقئ ونق و  :ون عمليتر وخحث امد ونقمال ون قلهمد ون ه امد ونعلنامد
نمقالم بلني ث ونعم اد.

م :ونيملد تن ونجلنعمد

 :إلروح وني م ونعم ا.

.2

ونتزوم ونيلد تن ونجلنعلم بلن يلقئ ونق و  :ونقال وخحث اد

.3

ترساخ ست ون لالسلم ون سؤ ند ون لك اد ونرشت:ة ها وني م ونعم ا.

.4

ت عاممد ونيمملد تن ونجلنعمملم ت م لتههل ا م وخحث امملم وني اممد ونسممما د طممر والا مميل ونمملوتا
ونتا ت كل ستر وني م ونعم ا ون سج د نع ونق واتن وخاظ د ون لهلة.

.5

با ممل

ولي مملم وني مملد تن ونجلنع مملم نس ممؤ نالتهل ق اله ممل ه مما ت س ممتن تعزي ممز ن مم:و اد وني ممم

ونعم ا.
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تعزي ممز ق ممد ون م م وطن ون جت ممع بلنجلنع ممد وني مملد تن قي مملقة والدتم مروم ونتق مم:ير ن مم :الهل ه مما إلم مروح
وني ث ونعم اد.

.7

تعزيممز همم:وف وني ممم ونعم مما همما ت سمماع ون عرهممد وني ممم ممن ون قاقممد همما ح:نممد و اسممل

دممل

ون شكثم ون ااقد نتط ير ون جت علم ت تتهل بشكل حلق ون جت ع وخالقاا.

المادة (:)4

ترتمز هلم ون  :اد مه ون يلقئ ونق و  :ونقال وخحث اد ونتلنادو
.1

ون يلقئ وخحث اد ونعلند؛ كلنع:وند والستقث ونلوتا

.2

ق و مم :ممال ونسممم ق وخحثقمما؛ كلخنلاممد ون وزهممد ونتجممرق ون:قممد والدتمروم ون تيمملق

ونع:وند د ليد ون ق ق.

ونتق مم:ير ودتم مروم ك ورن ممد و اس ممل

:م إن لق ون رال وخذى ،لمب ون عد

ون ضم م عاد ونشم م لداد ون

ودتمروم ونمملوم
مماد

مم:و اد و ح ممثق ون

والا تلداد ون ريد ونتعمال ون سؤ ناد واللت لعاد ،ون شر عاد ،ون ل ماد تملهؤ ون رق.
.3

المادة (:)5

لال نم قلهد ونعرباد ونعلن اد.

تعلنال ون:ين و سثنا ون ال ث ون

تع :ونسم كالم ويتاد سم كالم غتر حث اد:
.1

ونت تت ممز م ممه س مملو ونجم م ت

ونع ممرق

ونمم م

ون مم:ين

ون عتق مم:

ونطل ممد

ون قله ممد

ونطيقد.

المادة (:)6

.2

ونسرقد ونعم اد.

.3

وحتثق ون تل

.4

والات ل ون ت ل بلال ت لق مه اتل

ونتث ب بهل.
ويحرين ق

ذكر إسهلنلتهل ونتز ير ونملب.

وليلم ونيلدم نسؤ نالته ونعلندو
.1

إيجلق بتئد ب اد
.

م اد نسؤ ند ن لسيد ذنك نن حث و

والنتزوم بي ق هلم ون  :اد نتج ب ون لالسد غتر ون سؤ ند.

ب .ونتقت :بلنق و  :ونقال ون ه اد كل دسب وحت ل ه نه ته.
ج .تي ا ون قاقد ونعم اد بكل بعلقهل.

ق .والنت لع ن ونقالم بأ اشل نن شأاه
ون

لنح ونش

يؤق إنه اش ح ت لالب دقاقا

ن ت ل بتن

اد نن لهد بتن ون وليلم ون سؤ نالم وني اد نن لهد حرى.

ه .وست :وم ه ل ونطرق ون ه اد ون لسيد نت تل ت قتق ه:وف نشر ع وني م.
 .وتيلع تعما لم ونسثند وخنل ون لسيد

 :ت تل وني م.

ق .ت تق ون شروم ونعم اد ب:قد بلنطرق ون تعلالف متهل ها وخقبالم.
ح .والنتم مزوم بلنسالس مملم ون تيع ممد ه مما ونجلنع ممد ونت مما ي ت مما إنته ممل ونيلد ممم

ونت مما يج ممر هته ممل

وني م.
 .والنت لع ن ونقالم بأ شكل نن شمكل ونت مرو ونترهتمب ون ممر
ونعلنمتن ها وني م.
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تق:يل ون عم نلم ونملنمد من طياعمد وني مم غليتمه ونق و م :ون رلم ة ن مه ون ملطر ون ت قعمد إنمه

.2

ونجهلم ذوم ون مد حل ون وهقد ن هل مه إلروح وني م .
ون

.3

م ممه ون وهق ممد ون س ممت ترة ون م مرة ن ممن و اس ممل ون لض ممع نمي ممم قي ممل ب مم:ح إلم مروح وني ممم

مم

والنتزوم بهل نع ونتأكت :مه دريد والاس لب نن وني م ها
ون

.4

ع نم ور يد ون تلبعد ون ست رة نن قيل نجل

قت.

حث الم وني م ونعم ا ون ت د.

.5

ون لهظد مه سريد ون عم نلم ونيالالم نألش لق ون لضعتن نمي م.

.6

ونرهمق ونع ليمد بملن ت و ون سمت :م همما وني مم ب مل يت وهمق نمع تعما مملم نجمل وني مم ونعم ما مممه
ون ت و .
ن لالسد ب اد غتر نسؤ ند.

إبثغ ونجهلم ون ع اد حطالً ها قرب هر د ن
يتعهمم :ونيلدممم بمملدتروم ل و ممث ونعمملن ا ن قمم ق و اسممل ل حل ممد دا ممل يتعمممق بمملنت تتز مممه

.7
.8

سلو ونج ت

ونم

يجممب مممه ونيلدممم

.9

ونعرق ون:ين
يطمممع بشممكل م
وف مممه وخاظ ممد ونق م واتن ونسالسمملم ون عت مم:ة نممن قيممل
ون قلهد.

لممه ون ش ممل همما نجممل وني ممم

ونجلنعممد ونت مما يع ممل بهممل نممن قيممل ون :نممد ونتمما تمم ظل ن تمم م

ونعم ا.
.10

ن ور مملة ت وه ممق بر ت كم م الم نش مملاليع وني م م ث ن ممع ون
ون تم م و

ونم م ظل ونيتئا ممد ون

م م ق ون :نا ممد ون تعمق ممد ب لي ممد و اس ممل

م م ق مته ممل ه مما إ ثا مملم همسم م ما (وني م م ث ونطيا ممد) اليم م ق

للاتر (وني ث ونيتئاد) قبمن (دا ل يتعمق بلن الم).
.11

ون مملع مممه ونه يممد ون ط اممد نمت مروث ون مملق
بلنع ل مه وست:وند ون والق ونطياااد ون

.12

مم:م ونت مريز بممه لز اممل

ون ع م

لقال ون رتيطد بلخنن واللت ل ا.

مم:م وس ممتع ل وني ممم نمت ممر ي الات مملحوم سالس مماد

قي ا ممد ه مما

ر ا ممد

كماممل والنت مزوم
ن ممن ون ؤسس مملم

وخالقااد ونعلند ون ل د ونتا تهتل بلني م ونعم ا.
.13
.14

:م ون شلالكد ب شلاليع نشتركد نع طروف حلاللاد ي ظر ونقلا

وت لذ ق ه قالللم والدتال ن ولهد يد ر لال سمياد هما
ضر وال مه و اسل

.15

ون ت و

وخالقاا ونتعلنل نعهل.

نشمر ع ب مم نمن شمأاهل

تشمكل

ونيتئد.

والنت مملع ممن و سمملحة همما وسممت :وم ونتق امملم ون :ي ممد ه مما وني ممم ونعم مما ن ممل اظ ممد ونت و ممل
واللت ل ا اقل ون عم نلم.

المادة (:)7

نسؤ نالم ونيلدم ها إقوالة ونيالالم وني اد ون وق وخ ناد:
.1

والدت لع بيالالم وني م ون وق وخ ناد ،يؤحل بعمتن وال تيملال

م :تقريمر ون م:ة ونزن امد نثدت ملع

بلنيالالم ون وق وخ ناد نم عليتر ون ه اد والنتزونلم ونقلا ااد ب ق والت ل الم.
ها هلو و طلال مه ونيلدم :
 .تسهتل

ونيلد تن ويحرين إنه ونيالالم ون وق وخ ناد نل نمل يكمن ه ملق نمل ي مع نمن

ون ودا وخحث اد وخن ال ون تعمقد بلن

اد ونسريد.

ب .والدت لع بلنيالالم ون وق وخ ناد ن :ة قن اد ت :قهل ونجلنعد ونتا يع ل بهل ونيلدم.
Ref.: Deans’ Council Session (15/2019-2020) Decision No: (14), Rev. a
Date: 17/12/2020

3-6

جامعة عمان األهلية

Al-Ahliyya Amman University

ج .والدت مملع بلنيالامملم ون م وق وخ ناممد ون تممل
ونتا يظهر هتهل تشكك ب تل
ق.

وني م.

ال يتل إتثف ونيالالم وني اد ون وق وخ ناد تأنتن د وضن رن د ن ظ ون م وق تطيتمق
سالسلم ونجلنعد د

.2

ن ممتن والاتهمملح نممن

ماممد ونت قممق همما ون مملالم

ماد و تثف بلنطرق وين د ون لسيد.

ون لهظد مه سريد ونيالالم وني اد ون وق وخ ناد ،ب ل ها ذنكو
.

والدت لع بلنيالالم وني اد ونسريد ون وق وخ ناد ها نكمل رنمن ن لسمب ب مل ي م ن سمريد
ون عم نلم.

ب .وست :وم ونيالالم ونسريد بلنطرق ون تعلالف متهل هقز.
.3

إقوالة ت زين بالالم وني م ون وق وخ ناد :
مه ونيلدم إقوالة بالالم وني م ون وق وخ ناد ت زي هل دسب تعما لم ونجلنعد ،ب ل ها ذنك:
 .والدت لع بسجثم ال اد إنمتر ااد ق اقد.
ب .ونتأك :نن ت زين ونيالالم ون تل

ون وق وخ ناد ها نكل رنن ن لسب.

ج .ون ليد ونع ليد بسجثم ونيالالم ون تل .

ق .والدت لع بلنيالالم وني اد ب ل هتهل ونيالالم و نمتر ااد بشكل ن هرو نؤالش .
ه .والدت لع ب:نتل ونيالالم وني اد بطريقد يسهل ون
المادة (:)8

إنتهل.

وليلم ونجلنعد :
.1

تعزيز قلهد ن لالسد وني م ونعم ا ون سؤ
.

ذنك نن حث :

إنزوم ونيملد تن ونعملنمتن هما ونجلنعمد بلنتقتم :بلن يملقئ ونق و م :ونقمال ون ت م د هما ون  :امد
بلنسالسلم ونتعما لم و لروحوم ون ي قد

هل ونير ت ك الم ون :ناد ونتا تتعمق بلني م

ونعم ا.
ب .تعزي ممز ونت عا ممد بلن يم مملقئ ق و مم :ممال ونسمممم ق وخحثقم مما ذوم ونعثق ممد ب لالس ممد وني ممم
ونعم ا.

ج .ت قيع كتتيملم اشمروم

قم :الشملم

مل ن لضمروم من ونسالسملم و لمروحوم ون ي امد

مه ب ق هلم ون  :اد.
ق .ون لهظد مه بتئد يس قهل ودتروم ون لالسد وني اد ون سؤ ند.
.2

ت شئ ونجلنعد دلك اد هل مد نمي م ونعم ا نت قتق نل يماو
.

ضممع ت تممل اظ ممد تعما مملم ن ممظ ون قم ق تقتممال ون عاممد ونسممثند ون

مماد إقوالة

ون مملطر إقوالة ون م م والق ونيشم مريد ت :ي مم :ولي مملم نسمممؤ نالم ك ممل ون ع ت ممتن هممما وني ممم
ونعم ا.

ب .والنتزوم ب يلقئ ق و  :ال ونسم ق وخحثقا.
ج .ت هتر اشروم

ل ق تسل  :ها ن لالسد إقوالة وني م ون سؤ .
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ق .ت ظممال ونعثقممد نممع ونجلنعمملم وخحممرى نت تممل نشمملاليع ب اممد نشممتركد ت طمما وخنم ال ون لناممد
دقم ق ون مماممد ون مريممد دقم ق ونطيممع ونتممأناس ون شممر والستشمملالوم ون وهقمملم وخحث اممد
نمماد وخلهزة ون عم نلم ون ل ق.
ه .ضممع ت تممل ب مرون تمم:اليب تعمممال نسممت ر نمممل نممن ونيمملد تن و قواليممتن نممن ذ
بلني ممم دم

ونعثقممد

ل اممع ونق ممليل ونتمما تتعمممق بلني ممم ونعم مما ن مملو حث امملم وني ممم ونعم مما،

دق ق ون مماد ون مريد ،دق ق ونطيع ونتأناس إقوالة وني م ونعم ا ون وهقلم وخحث اد.

 .تسجتل نتلبعد ون :ل ى
ق.

ونشكل ى ونتا ق :ت شأ ن س ح ون لالسد وني اد.

ضممع ت تممل اظمملم ق بمملم
ونسم ق وخحثقا ون ت

المادة (:)9

مملالم وضممح ن مم:ق ي م ن والنت مزوم بلن يمملقئ ونق و مم :ممال

د ها ون  :اد بلنسالسلم ونتعما لم و لروحوم ون ي قد

هل.

نسؤ نالم ونجلنعد ها إقوالة ونيالالم وني اد ون وق وخ نادو
تمتزم ونجلنعد بلالدت لع بلنيالاملم ون م وق وخ نامد ب مل يت مق نمع ونقم واتن ونسملاليد نم :الم ونسمم ق

.1

ونتعما لم ون لالسلم ون ه اد ونير ت ك الم ون :ناد ذوم ونعثقد ون ت ق متهل ،ب ل ها ذنكو
.

والدت لع بلنيالالم وني اد ون وق وخ ناد دته يتل اشر وني م.

ب .والدت لع بلنيالاملم وني امد ون م وق وخ نامد نمتجملالب ونسمريريد نم:ة ال تقمل من ح سمد شمر
ك ر نن تلاليخ اشر وني م

سد

واتهل ه.

ج .ال ي ل مم :د مم :قا ممه نثدت مملع بلنيالا مملم وني ا ممد ون م م وق وخ نا ممد نتج مملالب ونع ممثج ونجت مما
ون:الوسلم وخب لث ون تعمقد بلن جت ع ونقال ون ال د.
ق .والدت مملع بلنيالامملم وني اممد ون م وق وخ ناممد ن ش مملاليع ونطميممد ن مم:ة مملم ود مم( :و ممه شممر
تممؤق اتممل

مهر) بعمم :واتهمملح ون شممر ع همما ون مملالم ونتمما ي كممن
شم وً

ون شممر ع إنممه اش مرة

م اد ت طيق متهل ها هلم ون لند ون قرة )أ) نن هلم ون لقة.

المادة (:)10

ونتأناس:
.1

يجب

.2

يجب مه ل اع ون ؤن تن ون وهقد مه ون س د ون هل اد نع ل ون ش ال.

اشرم.

يك

.3

يك

.4

يشترق ون ؤن

.5

نميملد تن ون :اللمد سم ل هل هما قل مد ون مؤن تن نسمله د وضم د هما إ م:وق وني مم

ترتتب ون ؤن تن ونلين دقق و ون تطميلم ونسلبقد بلنت ستق نع ونيلدم ونر اسا .
ها ون سؤ ناد ون سلحند ن ون تل

ون ش الة .

همما دلنممد همملة دمم :ون ممؤن تن ،يجممب إقالوج وس م ه ض م ن قل ممد ون ممؤن تن نممع و شمملالة همما ون لشمماد

نتلاليخ ون هلة .
.6

يجممب ذكممر س م لح وخش م لق ونمملين سممله و بشممكل نع م

همما وني ممم نمممن نممل ي قق م و شممر

إقالولهل ك ؤن تن نع شكرهل ها اهليد ونع ل ون ق:م نم شر ت ت ب  :ونعرهل .
.7

ال ي ق نميلدم ونر ات وست لح

بلدم نشترق نن ظه ال وس ه مه وني م.
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ي ممق نميلدممم ونت مملق

.8

ممن دقممه نممن ظهم ال وس م ه ك ؤن م

ب وهقممد حطاممد نكت بممد ن ممه نق:نممد إنممه

ونيلدم ونر ات.
يجب :م إقالوج وسل

.9

ها إ :وق وني م اشرم .
.10

ون شمملالكد همما ل ممع ونيالامملم ون ل ممد بلني ممم
مه ق ل نلق ق

المادة (:)11

اشر اتل
.1

بلدم مه قل د ون ؤن تن نمع ل ون ق:م نم شر نل نل يقم:م إسمهلنلً م املً

والسهلم ون ل ل ال تؤهل ونش ص

ال يع :وني م نكت ثً إال بع :اشرم تع مال اتل جمه
ونطريقممد ون عت مم:ة ه مما اشممر ات ممل

ونعم اد ون
.3
المادة (:)12

ها قل د ون ؤن تن.

يك

وني م تع ا هل:
نعت :ة .

.2

و سممهلم همما إ مم:وق نقتردمملم وني ممم نم

م

م

بعم :ون

ممه بمروحة والحتمروع نمن لهمد

وني م ث ونعم اممد ه مما ون جممثم ونعم ا ممد ون ك ممد ون ممؤت روم

د .Scopus

ي ع مه ونيلدم وستع ل اتل

ب ه نمتر ي الات لحوم سالساد

ر اد

قي اد

غترهل.

دكلم لند:
.1

تسر ل اع دكلم هلم ون  :اد مه ل امع ونيملد تن همرق ونع مل ون شملالكد هما وني مم ونجلنعمد
ها ونقطلع ونعلم ون لق ونتا ت ل وني م
ونتط ير ها ونجلنعد

.2

مه كل بلدم

ونجهد ون:و د.

للنعد

نؤسسد ن ند ت اع تعه :ي

يتل والدت لع ب س د نن هلو ونتعه :ها نم
.3

ت :ه وخش لق ونملين يع مم

هما قو مرة وني مم

ن والنتمزوم ونتملم بج امع ب م ق ون  :امد

وني م.

تعتير ون يلقئ وخحث اد ونعلند ق و  :ال ونسم ق وخحثقما ونم والقة هما ون ملقة ( )4ون ملقة ()5
نممن همملم ون  :اممد سلسممل السممت يل ق و مم :ممال سممم ق نم هممن ونت

ونتا تت:وحل نع وني م ونعم ا.
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