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عنوان الفعالية/الورشة/ 

 النشاط

 جامعة جنوب الوادي عذاد كود أخالقيات البحث العلمي في ا

مىخب هااب زاِع الجامػت  املقز

لشئىن الدزاطاث الػلُا 

 والبحىث 

 م2019/2020خالل الػام ألاوادًمي  التاريخ 

م الػمل اإلايلف بإغداد اليىد  املحاضز/املذرب الباحثين بالجامػت  الفئة املستهذفة  فٍس

 إلاشزاف العام  عذد الحضور/املشاركين 

 ًىطف أحمد محمد حظً ؾسباوي )زاِع الجامػت(أ.د. 

 املذيز التنفيذي

 أ. د. أحمد غياوي )هااب زاِع الجامػت لشئىن الدزاطاث الػلُا والبحىث(

م ؤلاغداد:   فٍس

اضُاث اإلاخفسؽ في ولُت  .1 ع الٍس حان )أطخاذ اإلاىاهج وطسق جدَز أ. د. طامح أحمد محمد  ٍز

 التربُت والػمُد ألاطبم ليلُت التربُت جامػت جىىب الىادي(.

ع وطسق  اإلاىاهج كظم وزاِع أ. د. غماد أبى اللاطم )أطخاذ .2  التربُت ولُت وغمُد الخدَز

اضُت  جىىب الىادي(ألاطبم جامػت  الٍس

البشسي  الطب بيلُت اليظاء وأمساض الخىلُد كظم )زاِع غلى الجابس غبد الىاصس غبد. د .أ .3

 .جامػت جىىب الىادي(

أ. م. د. غبدالحلُم أحمد حمدي غبد الاله )أطخاذ البظاجين اإلاظاغد في ولُت الصزاغت جامػت  .4

 جىىب الىادي(.

الطب البُطسي بلىا  ولُت اإلاػدًت ألامساض مظاغد غلي )أطخاذ أحمد غمسان الصؿير أ.م. د .5

 جامػت جىىب الىادي(.

ع وطسق  اإلاىاهج أطخاذ) أحمد محمىد د. زكُت. م.أ  .6  التربُت ولُت اإلاظاغد الػسبُت اللؿت جدَز

   .(الىادي جىىب جامػت بالؿسدكت

آلاداب أ.م. د. دغاء همال أحمد البري )أطخاذ مظاغد وزاِع كظم اإلاىخباث واإلاػلىماث ولُت  .7

                                                 جامػت جىىب الىادي(.

ع وطسق  اإلاىاهج )أطخاذ محمد الىىبي" حظني محمد" ؾادة د.م .أ .8  التربُت بيلُت اإلاظاغد الخدَز

 الىىغُت جامػت جىىب الىادي(. 

ولُت طب الفم د. أحمد محمد حظين غلى غطاي )مدزض باثىلىجُا الفم والىجه والفىين في  .9

 وألاطىان جامػت جىىب الىادي(. 

. د. صدًم محمىد حظً )مدزض ألادب الفازس ي الحدًث في كظم اللؿاث الشسكُت بيلُت 10

 آلاداب جامػت جىىب الىادي(.

د. هبت غبد اإلاػص أحمد ابساهُم )مدزض الصحافت في ولُت ؤلاغالم وجىىىلىجُا الاجصال جامػت  .1

 جىىب الىادي(.
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 محمد محمد فىدة )اإلادزض اإلاظاغد في ولُت الصُدلت جامػت جىىب الىادي(. م. د/ وفاء .2

  :وصف النشاط

م جم حشىُل جامػت جىىب الىادي، لىضؼ ضىابط محددة ألخالكُاث البحث في غداد وىد اخالكُاث البحث الػلمي ل  فٍس

ىجد لجان فسغُت في اليلُاث  ولىنها ؾير مخجاوظت وؾير مىحدة، ٌػمل الػلمي في الجامػت حُث ًىجد بػض اإلامازطاث ٍو

حافظ غلى حلىق ؤلاوظان والحُىان  وىد ًضمً حلىق الباحثين، وهصاهت البحث الػلمي ًحافظ غلى طمػت الجامػت، ٍو

ت وألاشخاص ذو الاحخُاجاث الخاصت  .في إجساء الخجازب وحلىق اإلالىُت الفىٍس

فت ليىد ألاخالكُاث وحظخػين بأفضل اإلامازطاث الػاإلاُت اإلاػمىل هما جم حشىُل فسق فسغُت جيلف بصُاؾت ألاجصاء اإلاخخل

 ثم ٌػخمد مً مجلع 
ً
بها في هرا الشأن، وطىف ًخم اطخطالع زأي اليلُاث في هر اليىد وطخلىم بخحىُمه خازجُا

ػمم غلى جمُؼ اليلُاث واإلاساهص البحثُت في الجامػت وطِخم إغداد لخطبُم أطع أخالكُاث البحث  الػلمي في الجامػت َو

 .الجامػت. ومً شأن هرا اليىد أن ًخؿلب غلى اإلاشىالث الىاجمت غً الظلىهُاث الخاصت بالبحث الػلمي

م مً إغداد وثُلت لليىد حشخمل غلى   جىىب جامػت في الػلمي البحث أخالكُاث دلُل إغداد مىهجُتوالىخهي الفٍس

 اإلابادئ، والخدكُم اإلاساجػت، جمػها البُاهاث وطسق  أهىاع،  اإلاظتهدفت اللطاغاث، الدلُل إغداد أهداف، الىادي

 في الظلىوي الخجاوش ، التزاماث الباحثين، الػلمي البحث في الػامت ألاخالكُت اإلابادئ، الػلمي البحث في ألاطاطُت ألاخالكُت

 غً ؤلابالؽ هُفُت، البحثي الظلىن طىء ماهُت، .الػلمي البحث أخالكُاث غلي اجساءاث الحفاظ، الػلمي البحث

 الظلىوي الخجاوش  غً الخحسي  إجساءاث، البحثي الظلىوي الخجاوش  غً الخحسي  هُفُت، البحثُت الظلىهُت الخجاوشاث

 اإلاسجػُاث.، الػلىباث، الخحلُم، البحثي

وجم اغخماد اليىد مً الظُد أ.د. زاِع الجامػت، وجىشَػه غلى اليلُاث، واغالهه غلى الصفحت الساِظُت للطاع الدزاطاث 

 الػلُا والبحىث.  
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