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 وحدة ضمان الجودة

 والتطوير المستمر



 اجراءات احملافظة على حقوق امللكية الفكرية والنشر بالكليةوثيقة 
 

( لسنه 82قامت لجنة المصداقية واالخالقيات باالعتماد على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم )
ذات العالقةة بالعمةا الجةامعع اعةداد مجموعةة مةا االجةراءات التةع تسةيم فةع تحقية  االلتةة ام  2002

 نشر وذلك كما يلى :بحقوق الملكية و ال
 

للمؤلف الحق في التصرف في نسخته األصلية من المؤلف وتحديد شكل وطريقة وميعاد اتاحته   -1

 للجمهور.

ال يجوز نسخ أي مصنف من المصنفات الموجودة بالمكتبة أو منافذ توزيع الكتاب اال بعد موافقة  -2

اذا كان ألغراض التدريس في المنشآت كتابية من المؤلف وال يجوز للمؤلف االعتراض على النسخ 

التعليمية أو عمل دراسات تحليلية للمصنف بقصد النقد والمناقشة واالعالن أو االستعمال في 

اجراءات قضائية وادارية طالما كان النسخ في الحدود المعقولة وال يتجاوز الغرض منه وأن يذكر 

 اسم المؤلف وعنوان المصنف.

صنف في غير االستخدام العادي أو يلحق ضررا بالمصالح المشروعة ال يجوز استخدام أي م -3

 ألصحاب حق التأليف.

 ال يجوز تعديل المصنف تعديال يعتبر تشويها أو تحريفا له. -4

ال يجوز االساءة لشخص واعتبار المؤلف من خالل السب والقذف واحترام الحياة الخاصة  -5

 نية(.للمؤلفين )أن تكون بعيدة عن النشر والعال

 يلتزم أعضاء هيئة التدريس بإيداع مؤلفاتهم بدار الكتب. -6

ضرورة موافقة رئيس القسم على الكتب الدراسية بعد مراجعتها من جانب لجنة يتم تشكيلها من  -7

 أعضاء مجلس القسم.

ال يتم التعاقد على شراء أي مصنف أو صيانته مع جهة من غير الجهات صاحبة الحق في  -8

ومنع العاملين من استخدام أي مصنف لم يتم الحصول عليه بالطرق المشروعة أو النسخ اصداره , 

 من المصنفات التي تم الحصول عليها بالطرق المشروعة الستخدامها أو تداولها خارج المؤسسة.

 تلتزم ادارة المكتبة بتطبيق اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر التي وضعتها المؤسسة. -9

 ال يتم السماح بالتصوير أو النسخ خارج المكتبة. -10

يلتزم أعضاء هيئة التدريس باإلشارة الى كل المصادر التي تم االعتماد عليها في اعداد مؤلفاتهم  -11

 التي يتم توزيعها على الطالب.

من تشكل لجنة برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية للدراسات العليا وعضو هيئة تدريس  -12

 كل قسم من األقسام العلمية لمتابعة تنفيذ اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية التي وضعتها الكلية .

في حالة عدم االلتزام باإلجراءات والقواعد السابقة يكون لعميد الكلية توقيع الجزاء الذى يراه  -13

 مناسباً في هذا الشأن 

ة في حالة قيام احدى المكتبات خارج أسوار الجامعة يتولى عميد الكلية اخطار الجهات المختص -14

بنسخ المصنفات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتوزيعها دون موافقة مكتوبة من عضو هيئة 

 التدريس . 

 

 
 



 النشر :لية للمحافظة على حقوق التأليف والك تتبعياالنماذج واالجراءات التع أوالً : 
 :  التحذيرية ااجراءات ( أ)
 العبارة تحمل( كمبيوتر) حاسوب بها التي األماكن مختلف في تحذيرية الفتة بتثبيت الكلية أن تقوم        : 
 

   
 
 مسح أو ضوئي تصوير آلة بها التي األماكن مختلف في تحذيرية الفتة بتثبيت الكلية أن تقوم 

 : العبارة تحمل الكتروني
 

  
 
 الكلية مكتبة قاعات كل في تحذيرية الفتة بتثبيت الكلية أن تقوم: 
 

 
 

 الفكرية :   إجراءات المالحقة القانونية فع أحوال التعدي على حقوق الملكية  ( ب)

  على اإلجراءات التحذيرية السابقة سالفة الذكر تقوم الكلية بما يلي : بناء      
  خارج  بالنسبة للمصادر الفكرية )المؤلفات ,البرامج,........الخ( التي تم استنساخها

الكلية , يالحق المرتكبين قانونيا بمعرفة الجهات المختصة , حال إدخالها أو محاولة 

 إدخالها الكلية

  خارج استنساخها تم فكرية مصادر عن خارجها أو الكلية داخل اإلعالن لحاالت بالنسبة 
 المختصة الجهات بمعرفة قانونيا المرتكبين يالحق , الكلية داخل لها الترويج بغرض الكلية
 . ضبطها حال

 : )ج( إجراءات التوعية بفوائد المحافظة على حقوق الملكية الفكرية 

الكلية بتثبيت في أماكن استخدام الكمبيوتر و التصوير الضوئي والمسح االلكتروني يافطات  تقوم *
 تحمل عبارات توعية متنوعة مثل :  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

جي ة الحاسب االلع فع هذا المكان  تستخدم برامج أصلية توفرها الجامعة اعترافا بحقوق أ

 الملكية الفكرية وال تحتوى على أي برامج  منسوخه والمخالف يقع تحت طائلة القانون 

فع هذا المكان ال تستخدم فع نسخ اج اء كاملة  scannerاالت التصوير والماسح الضوئع  

 ما المراجع اوالكتب اوالرسائا العلمية والمخالف يتعرض للمسائلة القانونيه

معتمدة وليا رقم جميع الكتب  فى هذا المكان تم  شراؤها او قبوليا كيدية هى ما دور نشر 
 ايداع دولع

 

واعترافك بحقيم يدفعيم ويشجعيم على حفاظك على حقوق االخريا فع الملكية الفكرية 
 االبداع واالستمرار فع اسياماتيم  العلمية

 

 
حفاظك على حقوق الملكية الفكرية يشجع على استثمار العلم  والتكنولوجيا في 

 خدمة مجتمعنا ووطننا

 



 
 
 
 

                                                                                   
 
 
 
 
 

، لقاءات، ندوات)  والنشر الفكرية الملكية حقوق ثقافة لنشر رسمية جراءاتإ -2

   (. مطبوعات
 ملصقات وضع تم حيث والنشر، الفكرية الملكية حقوق ثقافة لنشر جهودا الكلية تبذل 

 ان على مرخصة الغير الفنية والمصنفات البرامج استخدام لحظر الكلية ارجاء جميع في
 : محور من أكثر على ذلك يتم

 

التدريبيدة ألعضداء هيئدة التدددريس ومعداونيهم فدى مجدال حقدوق الملكيددة عدداد دورات إ  -1

 الفكرية والنشر العلمي.

ورش عمدددل بحضدددور أحدددد المتخصصدددين للتوعيدددة بحقدددوق الملكيدددة الفكريدددة عدددداد إ  -2

 والنشدددددر فدددددى ضدددددوء قدددددانون حمايدددددة الملكيدددددة الفكريدددددة وأي تعدددددديالت تدددددتم عليددددده.

ا المؤسسددة لحمايددة حقددوق الملكيددة الفكريددة كتيددب بدداإلجراءات  التددي  تسددتخدمهعددداد إ  -3

 والنشددر وتوزيعددده علدددى أعضددداء هيئدددة التددددريس والبددداحثين وايداعددده بمكتبدددة المؤسسدددة.

ملصدددقات بالمكتبدددة بدددإجراءات حمايدددة الملكيدددة الفكريدددة ليطلدددع عليهدددا كافدددة عدددداد إ  -4

 المترددين على المكتبة.

 ية الفكرية والنشر في المكتبة.ايداع بعض الكتب التي تتناول حقوق الملك  -5       

 
 
 
 
 

حفاظك على حقوق الملكية الفكرية لألخريا يضما لك حمايه حقوقك فع االبداع 

 والمساهمة فع التطوير والرقع

حافظ على حقوق االخريا وشارك فع حمايتيا توفر وسط خالع ما المنازعات 
 ويشجع على االبداع والتفكير الخالق

 



 
 :  للمحافظة على حقوق التاليف و النشريا الكلية تبعتواالجراءات التع القواعد ثانياً: 

 اإلجراءاتالتحذيرية: (أ)

 العبارةبهاحاسوب)كمبيوتر(تحملالتياألماكنمختلففيملصقاتتحذيريةالكليةبتثبيتأنتقوم : 

 
 بتثبيتأنتقوم تصويرضوئيأومسحالكترونيالتياألماكنفيمختلفتحذيريةملصقاتالكلية آلة بها

:التاليةتحملالعبارة
  
 
 

الفكرية)ب(إجراءاتالمالحقةالقانونيةفيأحوالالتعديعلىحقوقالملكية
 تقوم الكلية بما يلي :ترتيبا على اإلجراءات التحذيرية السابقة سالفة الذكر      
 البرامج،........الخ( التي تم استنساخها خارج الكلية ، يالحق  ،لنسبة للمصادر الفكرية )المؤلفاتبا

 المرتكبين قانونيا بمعرفة الجهات المختصة ، حال إدخالها أو محاولة إدخالها الكلية

م استنساخها خارج الكلية بغرض بالنسبة لحاالت اإلعالن داخل الكلية أو خارجها عن مصادر فكرية ت
 الترويج لها داخل الكلية ، يالحق المرتكبين قانونيا بمعرفة الجهات المختصة حال ضبطها .

 

 
 

 
 

   

 عميد  الكلية                           المدير التنفيذي لوحدة ضمان                              

 الجودة والتطوير المستمر     

                                               

 أ.د/ حسنيا السيد طه                          المييى                      د/ رمضان عبد الحميد  
 
 

 أى كمبيوتر فى هذا المكان ال يستخدم اى برامج مستنسخة , والمخالف يقع تحت طائلة القانون 

أي الة  تصوير أو مسح الكرتونع فع هذا المكان ال تستخدم فع استنساخ أي ج ء ما 

 أي مرجع , والمخالف  يقع  تحت  طائلة القانون 


