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وثيقة أ جرءات حامية حقوق امللكية الفكرية وا لنرش
مت الاعامتد جملس اللكية جلسة رمق (  ) 406بتارخي 2015/ 11 / 11
 فيما يخص المهنة:
 - 1نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر وذلك بوضعها فى المياىاق االقى ى
كىىر
للكليىىة وتوزيعىىع ىلىى ميىىا اال ىىا بالكليىىة واىىعا بعمىىت نىىروا
و طويا ىن حقوق الملكية الفكرية.
 - 2حظر اس خرا البرا ج الجاهز غيىر المرقةىة ىلى ز هىز ال اسىى ا لى
بالكلية.
 - 3ىىىر ال ىىماع للعىىا لين بالكليىىة بن ى المةىىنفا بمىىا يشىىكت تى ىىراى ىل ى
حقوق المؤلف.
 - 4وضىىىا ت اىىىاما للم ىىىرممين ىلىىى المك بىىىة لمراىىىىا ال ىىىزا ه بال ىىىواب
المنةوص ىليها ف انون ال ماية الفكرية.
 - 5القيىىا بعمىىت اس ى طىىا زء هى ىىاى هييىىة ال ىىر يل بالكليىىة حىىو فاىليىىة
اال راىا الم بعة للم افظة ىل الملكية الفكرية والنشر.
 - 6يكىىون ك ىىى بىىراىا اهق ىىران و لجنىىة اقى يىىا الب ى العلم ى الم ىىيولة ىىىن
ال أاير ىل زهمية و وم ز ا تيران لكت الك ى الةام لل راو ماقت الكلية .

 - 7تجرير اتفا ية ال عاون ا اراة يكروسوفت وذلك لل ةىو ىلى البر جيىا
االصلية ب عر خفض هى اى هيية ال ر يل والطىب.
-- 8تىىر يل حقىىوق الملكيىىة الفكريىىة لطىىىب الفر ىىة االولىى ضىىمن ىىام حقىىوق
االن ان.

 فيما يخص البحث العلمى:
 - 1تصرا اس ما

وحىر تشى مت ىلى اسى ىنىوان الب ى

ت ىجيت ب ى ىلمى

والقائمين بع ومو ات نه وتا ي و كان الب
بالكلية بت الشرون ف ا راى الب
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 - 2تقىو الوحىر بعمىت اج ىراىا الىز ىة ل كىون ميىا وسىائت النشىر العلم ى
بالكلية ع مر .
 - 3ال أايىر ىل ى

راىىىا توثيىا المرا ىىا لكىىت ز ىزاى الرسىىائت العلميىىة واهب ىىا

العلمية ا راىا اه انىع فى النقىت واجاىا

تلى المىؤلفين الىعين تى النقىت

ىنه .
 - 4ا ابة القواىر اج اامية لل أليف والنشر بمجلة وليىة العلىو الز اىيىة بكليىة
الز اىة بمش هر ا عة بنها بكت ىىرم واالل ىزا بهىا ىنىر النشىر بعىر وافقىة
جلل اما

المجلة.

 انتهاكات حقوق الملكية الفكرية:
• القيا بنشر ةنف مون تذن ا اب زو ىقر ن ؤلف المةنف زو ن و ث ع.
• نشر المةنف ا تمىاى لكي ع.
• تعىىريت ويىىىا المةىىىنف زو وبيع ىىع زو وضىىىوىع زو ىنوانىىىع مون وافقىىىع
المؤلف الخطية الم بقة ىل ذلك.
• يىىا المن ى ج زو النااىىر زو الطىىابا بعىىىام وبىىا المةىىنف مون ال ةىىو ىلىى
وافقة قطية بقة ن صاحى ال ا تخولع تىام الطبا .
• االس خرا ال جا ء للمةنفا الفكرية ات اس خرا البر جيا المن ىوقة زو
ال قاو البرا ج االذاىية المشفر بطرق غير نظا ية.
• ن زو تةوير ز زاى ن ا اب زو جموىة ا ى زو زء ةىنف مون ال ةىو
ىل الموافقا الخطية ن زص اب ال قوق.
• اس يرام المةنفا المزو

زو المقلر زو المن وقة.

• االح فاظ بمةنفا غير زصلية ف المنشأ بطريقة باار زو غير باار .
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وثيقة س ياسات اللكية محل اية حقوق امللكية الفكرية وا لنرش و البحث العلمى
مت الاعامتد جملس اللكية جلسة رمق ( ) بتارخي 2015/ 11 /
• نشر ثقافة حقوو الملكيوة الركريوة والنشور وبلول عمو لوحوا اراوادية شنشور فو
اقسام الكلية و شوزيع قوانو حمايوة الملكيوة الركريوة علو اعيوا ليدوة ال ودري
ووورة CDاو مطبوعووا وكوو ا عم و نوودوا م كووررة عووف
و العووامليف ف و
حقو الملكية الركرية.
• القيوام عمو زيوارا ميدانيوة مقسوام الكليوة المت لروة لنشور ثقافوة ياتقيوا الب و
العلمي وثقافة حقو الملكية الركرية وضوا ط ال أليف والنشر الكلية.
• حظوور اخوو تدام البوورامه الجوواللة خيوور المرازووة علوو يلىوولة ال اخوو ا لووو
الكليووووة .ال وووورى علوووو اوووورا واخوووو تدام وووورامه مرازووووة م وووو وووورامه
ششوولي  windowsمرازووة مخوو تدامىا علوو لميووع يلىوولة ال اخوو ا لوو
الكلية.
• وضع إراوادا للم وردديف علو المك بوة لمراعواة ال ولامىو اليووا ط المنزووى
عليىا ف قانو ال ماية الركرية.
• القيوووام عمووو اخووو طألعا ريي ةعيوووا ليدوووة ال ووودري الكليوووة حوووو فاعليوووة
االلرا ا الم بعة للم افظة عل الملكية الركرية والنشر.
و علم و موحوودة شش و م عل و اخووو عنوووا الب وو
• إ وودار اخ و مارة شسووجي
والقوامميف وود ودور كو موونىو وشواري ومكووا الب و شقوودم إلو الدراخووا العليووا
الكلية قب الشروع ف الرا الب .
• شجديود اشراقيووة ال عواو مووع اوركة ميكروخوووفح وبلول لل زووو علو البرمجيووا
اال لية سعر مترض ةعيا ليدة ال دري والطألب.
• ال أكيوود علووو مراعووواة شوثيووق المرالوووع لكووو يلوولا الرخوووام العلميوووة واة وووا
العلميووة مووع مراعوواة اةمانوود ف و النق و واماووارة إل و المووقلريف ال و يف شووو النق و
عنىو.
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