اإلجراءات املتبعة واملعلنة للحفاظ على حقوق النشر

إجزاءات االلتزام حبماية واحملافظة علي حقوق امللكية الفكزية
والهشز :
 .1تًتصّ ايهً ١ٝظُٝع أقطاَٗا ٚاملهتبات املًشك ١بٗا بتطبٝل مجٝع أسهاّ ايكاْ ٕٛزقِ  82يطٓ2002١
ارتاص عُا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜايٓػس .
 .2حيعس اضتدداّ بساَر اذتاضبات اآلي ١ٝادتاٖص ٠غرل املسخص ١عً ٞاألدٗص ٠املٛدٛد ٠مبعاٌَ اذتاضبات اآلي١ٝ
يًطالب ٚاألقطاّ ايعًُٚ ١ٝاإلداز ١ٜبايهً.١ٝ
 .3عدّ ايطُاح يًعاًَني بايهً ١ٝبٓطذ املصٓفات احملُ ١ٝعكٛم املؤيف /ٚأ ٚايٓاغس (نتب َ ،ؤيفات ،
َسادع  ....... ،اخل) مبا ٜػهٌ اعتدا ٤عً ٞسكٛم املؤيف /ٚأ ٚايٓاغس.
ٜ .4طُح يطالب ايهً ١ٝبايتصٜٛس ايط ٞ٥ٛملا ٜعادٍ ( َٔ )%1 0زتٌُ أ ٟنتاب أَ ٚسدع ألغساض غدص١ٝ
أ ٚتعً ١ُٝٝستط ١أٚايبشح ٚال ٜطُح بتداٖ ٍٚر ٙايٓطد ١ايػدص ١ٝضٛا ٤ناْت ٚزق ١ٝأ ٚإيهذل.١ْٝٚ
ٜ .5طُح ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاهل ١٦ٝاملعا ١ْٚبعسض املٛاد ايتعً ١ُٝٝاملٓكٛي َٔ ١أدصا ٤ستددَٔ ٠
املسادع ايعًُ ١ٝأ ٚايدٚزٜات ايعامل ١ٝاملتٛفس ٠يف املهتب ١أ ٚاملٛاقع اإليهذل ١ْٝٚأ ٚايدلاَر ايتًٝفص ١ْٜٝٛيف
قاعات ايتدزٜظ يألغساض ايتعً ١ُٝٝبػسط ذنس املسدع أ ٚاملصٓف طبكاً ألص ٍٛايبشح ايعًُ ٢املعذلف
بٗا.
 .6جيٛش ملهتبات ايهً ١ٝتصٜٛس ْطدٚ ١سٝد َٔ ٠أَ ٟصٓف بػسض اذتفاظ عً ٞايٓطد ١األصً ١ٝاملفكٛد ٠أٚ
ايتايف ١اييت ٜصعب اذتص ٍٛعًْ ٞطد ١بد ١ًٜأخس ٟهلا.
 .7تٛضــــــع إزغـــــــــادات يًُذلدد ٜٔعً ٞاملهتب ١ملساعــــــــا ٠ايتصاَِٗ بايكٛاعد املٓصٛص عًٗٝا يف
ايكاْ ٕٛزقِ 82يطٓ 2002١ارتاص عُا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهسَ ١ٜع ايتصاّ املهتب ١مبٓع تصٜٛس أنجس َٔ
فصٌ ٚاسد َٔ ايهتب ٚ ،أخر اضِ َٔ ٜك ّٛبايتصٜٛس ٚزقُ٘ ايكٚ َٞٛذيو يهْ ٢تأند َٔ اْ٘ ئ ٜكّٛ
بايتصٜٛس َس ٠أخسْ َٔ ٣فظ املؤيف ٚاإلعالٕ عٔ ذيو مبهإ ٚاضح باملهتب. ١
 .8عكد ْدٚات ٚيكا٤ات َفتٛس ١يٓػس ثكاف ١سكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜأُٖٝتٗا ٚضـــــــــــسٚز ٠االيتصاّ بٗا.
 .9ال ٜطُح ببٝع أ ٚتدا ٍٚنتب أَ ٚرنسات دزاض ١ٝحتٌُ أضِ صاسبٗا داخٌ ايهً ١ٝد ٕٚإٔ تهَ ٕٛتُتع١
ٜٚطُح بتدا ٍٚاملرنسات ايدزاض ١ٝاييت
عُا ١ٜزقِ إٜداع ستً ٞأ ٚدٚيٞ
ٜك ّٛاحملاضس أ ٚايهً ١ٝبتذٗٝصٖا يًطالب يألغساض ايتعً ١ُٝٝد ٕٚإٔ تهَٓ ٕٛكٛيَ ١باغس ٠أٚ
َٓطٛخ ١بايهاٌَ َٔ أسد املسادع ٚذيو دَ ٕٚكابٌ.
ْ .10ػس ايٛع ٞبايكٛاعد ٚايكٛاْني املٓعُ ١يًشفاظ عً ٞسكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜايٓػس بني أعطا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ ٚاهل ١٦ٝاملعاٚ ١ْٚايطالب ٚاإلدازٜني ٚذيو عٔ طسٜل تٛشٜع ٖرا ايُٓٛذز ٚٚضع٘ عً ٞاملٛقع
اإليهذل ْٞٚيًهً.١ٝ
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ًٜتصّ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚاهل ١٦ٝاملعا ١ْٚبايٓػس يف زتالت ستًٚ ١ٝعامل ١ٝدٚيَ ١ٝتدصصٚ ١ستهُ١
َٚفٗسض ١يطُإ سكٛقِٗ ٚسكٛم ايٓػس.
يًُؤيف اذتل يف ايتصسف يف ْطدت٘ األصً َٔ ١ٝاملؤيف ٚحتدٜد غهٌ ٚطسٜكَٝٚ ١عاد إتاست٘ يًذُٗٛز.
ضسٚزَٛ ٠افك ١زٝ٥ظ ايكطِ عً ٢ايهتب ايدزاض ١ٝبعد َسادعتٗا َٔ داْب دتٜٓ ١تِ تػهًٗٝا َٔ
أعطا ٤زتًظ ايكطِ بكساز َٔ زتًظ ايكطِ ايعًُ.ٞ
ال ٜتِ ايطُاح بايتصٜٛس أ ٚايٓطذ خازز املهتب ١املتٛادد ٠بايهً ١ٝأ ٚايكطِ.
ًٜتصّ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بإٜداع َؤيفاتِٗ بداز ايهتب

ًٜ .16تصّ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ باإلغاز ٠إىل نٌ املصادز اييت مت االعتُاد عًٗٝا يف إعداد َؤيفاتِٗ اييت ٜتِ
تٛشٜعٗا عً ٢ايطالب.
 .17يف ساي ١عدّ االيتصاّ باإلدسا٤ات ٚايكٛاعد ايطابكٜ ١ه ٕٛيعُٝد ايهً ١ٝتٛقٝع ادتصا ٤ايرٜ ٟسآَ ٙاضباً
يف ٖرا ايػإٔ (ايتٓب -٘ٝايً -ّٛاذتسَإ َٔ املهافآت ايتٜ ٢ه ٕٛتٛشٜعٗا يف ْطام ضًط ١ايعُٝد
ٚارتصِ َٔ املستب مبا ال جياٚش ثالث ١أٜاّ ٚزفع األَس يسٝ٥ظ ادتاَع ١ف ٢اذتاالت اييت ختسز عٔ ْطام
ضًطات٘).
ٜ .18تٛىل عُٝد ايهً ١ٝأخطاز ادتٗات املدتص ١يف ساي ١قٝاّ إسد ٣املهتبات خازز أضٛاز ادتاَع ١بٓطذ
املصٓفات ارتاص ١بأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚتٛشٜعٗا دَٛ ٕٚافكَ ١هتٛب َٔ ١عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ.

إجزاءات ى شز ثقافة محاية حقوق امللكية الفكزية واحلفاظ على
أخالقيات املًهة
تقوم الكلية باتخار اإلجراءات اآلتية:
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إعداد َٝجام اذتفاظ عً ٢ايك ِٝادتاَعٚ ١ٝدي ٌٝمحا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜايٓػسٚ ٚ ،ضع َٝجام
اذتفاظ عً ٢ايك ِٝادتاَعٚ ١ٝدي ٌٝمحا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜايٓػس مبٛقع ايهً ١ٝعً ٞغبه١
اإلْذلْت.
تٛشٜع املٝجام ٚايدي ٌٝعً ٢األقطاّ املدتًف ١بايهً.١ٝ
طبع ًَصكات َٚطٜٛات يٓػس ثكاف ١محا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ، ١ٜاذتفاظ عً ٢أخالقٝات املٗٓ ١تٛشع
بايهً.١ٝ
طبع ًَصكات خاص ١بإزغادات اضتدداّ املهتب ٚ ، ١امل عاٌَ بايهًٚٚ ١ٝضعٗا بُٗا ملساعا ٠ايتصاَِٗ
بايطٛابط املٓصٛص عًٗٝا يف قاْ ٕٛاذتُا ١ٜايفهس.١ٜ
تدزٜظ سكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜايٓػس ضُٔ َكسزات ايبهايٛزٜٛع ٚايدزاضات ايعًٝا.
إعداد نتٝب باإلدسا٤ات اييت تطتددَٗا املؤضط ١ذتُا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜايٓػس ٚتٛشٜع٘ عً٢
أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚايباسجني ٚإٜداع٘ مبهتب ١املؤضط.١
ايكٝاّ بعٌُ اضتطالعات زأ ٣ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بايهً ١ٝس ٍٛفاعً ١ٝاإلدسا٤ات املتبع ١يًُشافع١
عً ٢املًه ١ٝايفهسٚ ١ٜايٓػس.

 .8ايتأنٝد عً ٢أُٖٚ ١ٝدٛد أزقاّ إٜداع يهٌ ايهتب ايصادز ٠يًتدا ٍٚداخٌ ايهً. ١ٝ

ضوابط محاية حقوق امللكية الفكزية داخل الكلية
 -1إذا اغذلى أنجس َٔ عط ٛيف َؤيف أ ٚعح عٝح ال ميهٔ فصٌ ْصٝب نٌ َِٓٗ يف ايعٌُ املػذلى اعتدل
مجٝع ايػسناَ ٤ؤيفني يًُصٓف بايتطا ٟٚفُٝا بَ ِٗٓٝا مل ٜتفل نتاب ١عً ٢غرل ذيوٚ .فٖ ٢ر ٙاذتاي ١ال جيٛش
ألسدِٖ االْفساد مبباغس ٠سكٛم املؤيف إال باتفام َهتٛب ب.ِٗٓٝ
 َٔ -2سل ايعط ٛايرٚ ٟد٘ ٚأداز املصٓف ادتُاع ٞايتُتع ٚسد ٙباذتل يف َباغس ٠سكٛم املؤيف ،بعد
َٛافك ١املػازنني.
ًٜ -3تصّ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ بايهً ١ٝإبٜداع ايسضاٚ ٌ٥األعاخ عًَٛ ٢قع ايهً ، ١ٝعً ٢إٔ حيصٌ ايعطٛ
عًَ ٢فتاح دخ ٍٛيتُه َٔ ٘ٓٝايدخ ٍٛعً ٢االْذلْت يإلطالع ايهذلْٝٚا.
ٜ -4هتب األضتاذ ادتاَع ٞيف َكدََ ١ؤيف٘ ادتاَع ٞيف َهإ ٚاضح  ":حيعس ْطذ أ ٟدص َٔ ٤املؤيف ٚطبع٘
د ٕٚايسدٛع إىل املؤيف".
 -5عً ٢ايعط ٛأٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ إٔ ٜباغس سل محاَ ١ٜؤيف٘ أَ ٚصٓف٘ املذلدِ .
ٜ -6تكدّ ايعط ٛاير ٟتعسض َصٓف٘ ايفهس ٟيالضتػالٍ املاد َٔ ٟقبٌ ايػرل إىل ايًذٓ ١املدتصٚ ١ذيو
الختاذ َا :ًٜٞ
 -7زد ايعا٥د املاد ٟعٔ ٖرا املصٓف يًُؤيف األصً ٞباإلضاف ١يػساَ ١حتددٖا ايًذٓ.١
َ -8صادز ٠مجٝع ايٓطذ املٓطٛخ َٔ ١املصٓف يصاحل املؤيف األصً.ٞ
 -9سسَإ ايعط ٛاملطتػٌ يًُصٓف األصً َٔ ٞتأيٝف ٚإعداد املؤيفات ادتاَع ١ٝملد ٠حتددٖا ايًذٓ.١
 -10يف ساي ١االَتٓاع عٔ دفع ايػساَٚ ١زد املبايؼ املطًٛب ، ١تسفع ايًذٓ ١األَس إىل إداز ٠ايهً ١ٝالختاذ قساز
بتش ًٜ٘ٛجملًظ تأدٜب.

إجزاءات خاصة بالشادة أعضاء ييئة التدريص واهليئة املعاونة



عً ٢زتايظ األقطاّ تفع ٌٝدٚز دتَٓ ١سادع ١ايهتب ادتاَع ١ٝمبا ٜطُٔ محا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهس١ٜ
ٚأخالقٝات املٗٓ ١داخٌ ايهً.١ٝ
عً ٢ايهً ١ٝتٛفرل أسدخ املسادع ايعًُٚ ١ٝايدٚزٜات ايعًُ ١ٝيف ايتدصصات املدتًف ١بايهً١ٝ

إجزاءات خاصة الطالب




ًٜتصّ ايط الب برنس َصادز املعًَٛات اييت ٟضتعنيٚا بٗا إلجناش األعاخ املطًٛب ١أ ٚأ ٣إدسا٤ات
خاص ١باملكسزات ايدزاض.١ٝ
عٓد اغذلاى ايطالب يف عٌُ أْ ٚػاط َا جيب حتدٜد دٚز نٌ َِٓٗ قبٌ إجناش ايعٌُ.

إرشادات للحفاظ على حقوق امللكية الفكزية باملكتبة للطالب
يلتزم الطالب بضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمكتبة وهى:






نتاب ١ايبٝاْات ارتاص ١بايهتاب بايتفص ٌٝعٓد االضتعاْ ١بفكس َ٘ٓ ٠ستٜ ٢تِ ذنس املصدز
ايسٝ٥ط(٢تٛثٝل املعًَٛات بػهٌ دقٝل طبكاً ألص ٍٛايبشح ايعًُ ٢املعذلف بٗا).
االيتصاّ بعدد األٚزام املطُٛح بٗا يًتصٜٛس َٔ املسدع نُا َٖ ٛعًٔ باملهتب.١
ززل٢
ًٜتصّ ايطالب باضتدداّ ايٓطذ األصً َٔ ١ٝايهتب ٚايدلاَر عٔ طسٜل غساٗ٥ا َٔ َٓفر
َٚعتُد.
ايعٓاٚ ١ٜاذتفاظ عً ٢ايهتب ايتٜ ٢طتددَٗا ايطالب ٚايباسجني َٔ سٝح ضالَْٚ ١عاف ١ايهتب.
ف ٢ساي ١ايتعد ٣عً ٢سكٛم املًه ١ٝايفهس ١ٜألسد ايطالب ٜطتطٝع ايطالب ايًذ ٤ٛإىل ايًذٓ ١ايت٢
تػهًٗا ايهً َٔ ١ٝايطاتر ٠املتدصصني ف ٢اجملاٍ يتشدٜد ْطب ١ايتعد ٣عً ٢سكٛم املًه ١ٝايفهس١ٜ
َٗٓٚا حتدٜد طبٝع ١ايعكٛب ١ايتٜ ٢طتشكٗا املدايف.ٕٛ

احملاسبة
تستمذ المحاسبة مصادرها من:
أٚال :قاْ ٕٛمحا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهس.١ٜ
ثاْٝا :ضٛابط محا ١ٜسكٛم املًه ١ٝايفهس ١ٜداخٌ ايهً. ١ٝ
ثايجاَ :اٚزد يف َٝجام أخالقٝات املٗٓ.١

اخلطوات املتبعة لتهفيذ العقوبة على مو خيالف ميجاق حقوق
امللكية الفكزية






نتاب عً ٢املدايف ١يف زتًظ ايكطِ (خط ٠ٛأٚىل)
عً ٢ايعط ٛاملدايف ايتكدّ باعتراز ٟ
ايتكدّ باعتراز نتابٜ ٞسفع إىل زتًظ ايهً( ١ٝخط ٠ٛثاْ) ١ٝ
ايتكدّ باعتراز نتابٜٛ ٞشع عً ٢األقطاّ (خط ٠ٛثايج) ١
إتاس ١ايفسص ١يًعط ٛاملدايف إٔ ٜعٝد ايٓعس يف َٛضٛع املدايفٚ ١ذيو َٔ خالٍ ايتاي:ٞ
ايكٝاّ مبٗاّ إضاف ١ٝيف زتاٍ املدايف.١

 اذتسَإ َٔ َٗاّ نإ ٜك ّٛبٗا.
 يف ساي ١االَتٓاع عٔ أ ٟمما ضبل ٜتِ ايتش ٌٜٛإىل إداز ٠ايهً ١ٝالختاذ ايالشّ.
ٜ تكدّ ايعط ٛاير ٟتعسض َصٓف٘ ايفهس ٟيالضتػالٍ املاد َٔ ٟقبٌ ايػرل إىل ايًذٓ ١املدتصٚ ١ذيو
الختاذ َا :ًٜٞ
 .1زد ايعا٥د املاد ٟعٔ ٖرا املصٓف يًُؤيف األصً ٞباإلضاف ١يػساَ ١حتددٖا ايًذٓ.١
َ .2صادز ٠مجٝع ايٓطذ املٓطٛخ َٔ ١املصٓف يصاحل املؤيف األصً.ٞ
 .3سسَإ ايعط ٛاملطتػٌ يًُصٓف األصً َٔ ٞتأيٝف ٚإعداد املؤيفات ادتاَع ١ٝملد ٠حتددٖا ايًذٓ.١
 .4يف ساي ١االَتٓاع عٔ دفع ايػساَٚ ١زد املبايؼ املطًٛب ١تسفع ايًذٓ ١األَس إىل إداز ٠ايهً ١ٝالختاذ قساز
بتش ًٜ٘ٛجملًظ تأدٜب.

فيما خيص البحح العلمي





إصداز اضتُاز ٠تطذ ٌٝعح عًَُٛ ٞسد ٠تػتٌُ عً ٢اضِ عٓٛإ ايبشح ٚايكاُ٥ني ب٘ ٚدٚز نٌ
َِٓٗ ٚتازٜذ َٚهإ ايبشح تكدّ إىل ايدزاضات ايعًٝا بايهً ١ٝقبٌ ايػسٚع يف إدسا ٤ايبشح.
تك ّٛدتٓ ١ايدزاضات ايعًٝا بعٌُ اإلدسا٤ات ايالشَ ١يته ٕٛمجٝع ٚضا ٌ٥ايٓػس ايعًُ ٞبايهً١ٝ
َعتُد.٠
ايتأنٝد عًَ ٢ساعا ٠تٛثٝل املسادع يهٌ أدصا ٤ايسضا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝاألعاخ ايعًَُ ١ٝع َساعا ٠األَاْ ١يف
ايٓكٌ ٚاإلغاز ٠إىل املؤيفني اير ٜٔمت ايٓكٌ عِٓٗ.
اإلعالٕ عٔ ايكٛاعد اإلزغاد ١ٜيًتأيٝف ٚايٓػس ٚااليتصاّ بٗا عٓد ايٓػس.

يعتمذ....
عميذ الكلية
ا.د /صف ١ٝايكباْ٢

