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 نظرة عامة
الخاصة بالبحث  الجامعةالتي تتعلق بمتطلبات وموارد  والقواعد المعلومات واإلجراءات الخاصة بها هذه السياسة تُقِدم

 العلمي الذي يتضمن استخدام أفراد أو عناصر بشرية.

 مجال التطبيق
أو عناصر بشرية ( بشكل كلي أو جزئي) والتي  التي تتضمن أبحاثاً تستخدم أفراداً طبق هذه السياسة على كافة األنشطة تُ 

 تحقق واحداً على األقل من المعايير التالية:

 أو تحت إشرافهم المباشر. الجامعةأو طالب في  أو موظف البحث العلمي من قبل عضو هيئة تدريسإجراء أن يتم  )1

أو  الطلبةأو باالشتراك مع أعضاء هيئة تدريسها أو  الجامعةمؤسسة خارجية برعاية  من قبل جري البحثأن يُ  )2
 باستخدام أي من مرافق أو تسهيالت الجامعة.

و العناصر البشرية أ باألفرادأن يتضمن البحث استخدام معلومات الجامعة العامة وغير العامة لتحديد أو االتصال  )3
 .فيه مشاركتهاالمساهمة في البحث أو التي يُحتمل 

 الهدف
هذه  الجامعة وتطبق .األبحاثمشاريع على الحقوق األخالقية لألفراد أو العناصر البشرية المشاركة في  الجامعةتحرص 

 .والحفاظ عليها السياسة واإلجراءات ذات الصلة تنفيذاً لرعاية هذه الحقوق

 السياسة
والقضايا المتعلقة  فيه البحث العلمي أن تحمي وتحترم حقوق األشخاص المشاركين واتفاقيات يجب على كافة إجراءات )1

وتهدف هذه السياسة إلى ضمان حماية كافة  .بالسرية والحساسيات الثقافية في المجتمع باإلضافة إلى سمعة الجامعة
أو  الجامعة داخلوع بحثي و العناصر البشرية المشاركة في مشروع البحث بشكل كاف أثناء إجراء أي مشرأفراد ألا

 المعمول بها. القوانينسياسات الجامعة و لضمان اتباعاإلجراءات بحرص بالغ  تنفيذ، ويجب له صلة بها

للتأكد من أن  و عناصر بشريةأ التي تتضمن أفراداً  يةبحثلاالمقترحات بتقييم كل  بحاثاأل أخالقيات مجلس مراجعةقوم ي )2
هذه العناصر محفوظة بشكل كاف وأن األمور الخاصة بالسرية والمعلومات الشخصية قد تم احترامها.  وسالمةحقوق 

يجب أن تكون هناك آليات و ،األبحاثعلى االشتراك في  هاكركما يجب حماية المشاركين المحتملين من اإلجبار أو اإل
مع سياسات  األنشطة البحثيةجب أن تتوافق كل مناسبة للحصول على موافقة هؤالء المشاركين. وباإلضافة إلى ذلك ي

 .الجامعة المعمول بها
 

  




