برنامج جلسات
المنتدى الرابع للشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي

النزاهة العلمية
 17-16رجب 1436هـ 6-5 ،مايو 2015م

المكان :مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية
الرجال :قاعة معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري
النساء :القاعة (ب)

1

اليوم األول
الثالثاء  16رجب 1436هـ،
الموافق  5مايو 2015م

2

الجلسة :األولى
الوقت 10.15- 9.00:صباحا
أوجه الفساد في مجال البحث العلمي ،األنواع ،واألسباب ،واالنعكاسات ()1
رئيس الجلسة  :معالي األستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي ،مدير جامعة نايف العربية للعلوم األمنية سابقا
عنوان الورقة
توظيف تشابه النص لتقييم السلوك األخالقي :من االنتحال إألى مقدرة

م
.1

المتحدث
أ.د .سكب جارنر ،جامعة فريجينيا للتكنولوجيا ،أمريكا

.2

أ.د .رشود بن حممد اخلريف ،عميد البحث العلمي جبامعة امللك سعود

إسهامات جامعة امللك سعود يف تعزيز النزاهة العلمية :مبادرات وتطلعات
مستقبلية

.3

د .رائد مصلح ،كلية اهلندسة ،جامعة تبوك

االلتزامات املهنية األخالقية يف اهلندسة

.4

أ.د .حسن علي دواح ،جامعة جنران

.5

د .سليمان علي حممد عبد احلق ،جامعـة امللك فيصل

أوجه الفساد يف جمال البحث العلمي :األنواع واألسباب واالنعكاسات
ِ
اسة وصفيّة مقارنة
االنتحال والتزوير يف نقل اخلرب بني القدماء واحملدثني :د َر َ
ملعايري النّز ِ
اهة العلميّة

الكشف عن الغش

10.30 -.10.15
صباحا

استراحة

3

الجلسة :الثانية
الوقت 11.45- 10.30 :صباحا
أوجه الفساد في مجال البحث العلمي ،األنواع ،واألسباب ،واالنعكاسات ()2
رئيس الجلسة  :سمو األمير الدكتور بندر بن عبدهللا المشاري آل سعود ،مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية
عنوان الورقة
المتحدث
م
 .1أ.د .حممد رضا واحد الدين ،نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية االبتكار ،والنزاهة العلمية ومقاصد الشريعة
لشؤون البحث واالبتكار ،ماليزيا
محاية املمارسة العلمية اجليدة من خالل تدريس الناشئني وتدريب كبار
 .2د .جريلندا سبوهنولز ،معهد األخالقيات الطبية واملنظمات ،وعضو الشبكة
األملانية للنزاهة العلمية ،أملانيا

العلماء :األساليب املتبعة حاليًا يف أملانيا.

 .3أ.د .عبدالعزيز يوسف الزوكي ،عضو جلنة البحوث بكلية الطب جبامعة أم القرى

وجوه الفساد يف جمال البحث العلمي الطيب ،مرتكزاهتا ،انعكاساهتا
وخطورهتا

 .4أ.د .خليل حممد خليل عطية ،جامعة الطائف

الفساد األكادميي :آثاره وأسبابه وطرق مكافحته ،دروس مستفادة من دول
خمتارة

استراحة وصالة الظهر

 12:30 -11:45ظهرا
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حفل افتتاح المنتدى
الوقت 2.00- 12.30 :ظهرا
-

برنامج حفل االفتتاح

 -1تقديم
 -2القرآن الكريم
 -3كلمة رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى
أ.د .فهد بن عبد العزيز العسكر
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،نائب رئيس مجلس كراسي البحث ،المشرف على
األمانة العامة للبرنامج

 -4كلمة المـشاركـين
أ.د .سكب جارنر ،جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا ،أميركا

 -5كلمة معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
د .خالد بن عبد المحسن المحيسن

 -6كلمة سعادة مدير الجامعة بالنيابة ،رئيس اللجنة العليا للمنتدى
د .فوزان بن عبدالرحمن الفوزان

5

الجلسة :الثالثة
الوقت 9.00- 7.00 :مساء
المبادرات الرائدة لتحقيق النزاهة العلمية
رئيس الجلسة  :معالي الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز العبد القادر ،نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
م
.1

عنوان الورقة
المتحدث
أ .د .عبدالعزيز بن حممد السويلم ،نائب رئيس مدينة امللك عبدالعزيز جتربة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف األخالقيات احليوية واألمانة العلمية
للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي

.2

أ.د .رونالد هيسلجريف ،رئيس شركة وليام أوسلر للنظام الصحي مبادرات النزاهة البحثية يف كندا :رفع مستوى الشفافية واملساءلة لتعزيز الثقة
لألحباث ،كندا

.3

أ.د .عبد اللطيف بن محود النافع ،جامعة اإلمام حممد بن سعود إسهامات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف تعزيز النزاهة العلمية
اإلسالمية

.4

د .دانيال دراير دينيك ،نائب الرئيس املشارك للربامج واملماراسات املثلى ،إعادة تشكيل تعليم الدراسات العليا لدعم البحث والنزاهة العلمية :دروس من
مبادرات إعادة تكوين الدراسات العليا يف أمريكا خالل عقد (-2004الوقت احلايل)
جملس الدراسات العليا ،أمريكا
دور النزاهة والشفافية يف حماربة الفساد

5

د .عبداهلل سعد حممد الغامدي ،اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد (نزاهة)

.6

السيد سو أوسوكا ،رئيس قسم االسرتاتيجيات واالتصاالت ،مكتب حاالت اإلخالل بالنزاهة العلمية وبرنامج التدريب املتعلق بالنزاهة يف اليابان
تنسيق األحباث والعالقات الدولية ،معهد  ،RIKENاليابان

حفل العشاء

 10.30-9.30مساء
6

اليوم الثاني
األربعاء  17رجب 1436هـ،
الموافق  6مايو 2015م
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الجلسة :الرابعة
الوقت 10.15- 9.00 :صباحا
النزاهة في البحوث والدراسات الموجهة لخدمة األغراض الحكومية والمجتمعية والنزاهة العلمية من خالل الشراكة المجتمعية
رئيس الجلسة  :الشيخ سعد بن عبدهللا بن غنيم ،محامي ومستشار شرعي
عنوان الورقة
النزاهة العلمية  -هل فُِقدت يف الرتمجة؟

م
.1

المتحدث
أ .د .ماتياس قيصر ،جامعة بريجن ،النرويج

.2

د .فراس بن حممد املدين ،وكيل عمادة البحث العلمي ،جامعة احلدود الشمالية

مؤشرات الشفافية يف جمال البحث العلمي :حالة للواقع العريب

.3

د .أمرية عبدالسالم زايد  ،جامعة الطائف

اجلامعة وقيم النزاهة يف البحث العلمي " رؤية تنموية"

.4

د .وردة بلقاسم العياشي ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

دور معايري ضمان اجلودة يف تعزيز النزاهة العلمية :دراسة منوذجية ملدى
أمهية النزاهة كمتطلب أساسي إلدارة الربنامج وتطوير البحث العلمي
باجلامعة

.5

أ.د .حممود ندمي حناس ،جامعة امللك عبد العزيز

مقارنة بني برامج الكشف عن انتحال البحوث

10.30 -.10.15
صباحا

استراحة
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الجلسة :الخامسة
الوقت 11.55- 10.30:صباحا
إسهامات األنظمة واللوائح في تعزيز النزاهة العلمية
رئيس الجلسة  :د .عبدهللا بن ابراهيم العسكر ،عضو مجلس الشورى
عنوان الورقة
أخالقيات التأليف املتعدد :السلطة واألدائية لدى الباحثني يف جمال التعليم

م
.1

المتحدث
أ.د .بروس ماكفارالين ،جامعة هونج كونج ،هونج كونج

.2

أ.د .أشيما أناند ،رئيسة باحثي معمل ضيق التنفس اإلجهادي ( ،)DSTجامعة ضمان نزاهة البحث :مصفوفة املزايا واملقاييس
دهلي ،اهلند

يف هونج كونج

.3

د .موافق بن فواز الرويلي (عضو جملس الشورى)

احلماية من الشهادات الومهية

.4

د .إبراهيم عبد الكرمي احلسني ،جامعة امللك فيصل

النزاهة العلمية :دور ضمان اجلودة يف الوقاية من الفساد يف البحث العلمي

.5

د  .حممد حممد سيد أمحد عامر ،جامعة األزهر ،وكلية الشريعة جبامعة امللك خالد دور األنظمة واللوائح يف مكافحة جرائم اإلخالل بالنزاهة العلمية دراسة
فقهية وتطبيقية على األنظمة السعودية
سابقا

املشرتك

12:30 -11:55
ظهرا

استراحة وصالة الظهر
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الجلسة :السادسة
الوقت 2.10- 12.30 :ظهرا
النزاهة في البحوث والدراسات األكاديمية التي تعد للحصول على الدرجات أو الترقيات العلمية
رئيس الجلسة  :أ.د .فهد بن عبد العزيز العسكر ،وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،نائب رئيس مجلس كراسي البحث
المتحدث
م
 .1أ.د .أمحد بوريدان ،جامعة نورمثربيا ،بريطانيا

عنوان الورقة
التحليل الرقمي اإلحصائي للملفات املخفية :االتصاالت الفنية املخفية يف البيئات غري
املؤمتنة

 .2د .طه خريى طه إبراهيم  ،جامعة اجلوف
 .3د .فاطمة صفي الدين حممد (وآخرون) ،كلية الطب ،جامعة الطائف

املقومات االساسية للنزاهة ىف جمال البحث العلمى
تقييم مستوى الوعي ،التوجيه والتنفيذ ألخالقيات البحوث بني هيئة التدريس األكادميية
والباحثني الصحيني
الربجميات احلديثة وأثرها يف جتنب االستالل ( )Plagiarismيف حبوث اللغة العربية

 .4د .إخالص ناصر (وآخرون) ،جامعة اجلوف
 .5د.نوره صاحل فاروقي ،جامعة أم القرى

تطبيق نظام الثقة اإللكرتوين لتطوير عملية تقييم البحوث العلمية

 .6أ .نوف حممد الظاهري (وآخرون)  ،جامعة الطائف

تقومي أداء الربامج العاملية لكشف السرقات العلمية باللغة العربية لألحباث اجلامعية ،بربامج
“Turnitin,CheckforPlagiarism, PlagScan, I thenticate ,
”SafeAssignments
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