
   
 وثيقة حماية حقوق الملكية الفكرية 

 أوال: معني مصطلح الملكية الفكرية
حق الملكية  الككيية   ح حق الكيف  ح حكح حقح ةي  يمةع ي بلق اةه كةعيك حاا كةعيا ةي  ح ح حق  

حالذي  ف   حال جعيي؛ البلمى، حاألفاى، حالك ى، حال ق ى،  أصةةةةيف يككلي لي القع حي  حي بلق اعج  ع 
ححيية      حيكحي للكيف  ح  ةذك الحةعلة  كةعمةف الحيية   ح مب حية أح  /مةعفية   آثةعيك  اة   يبحف علح الكيف  
؛ حق المؤلي  ى ال هليي، حالم يجم  ى حقي اهي صةةةحير ييا ع  علح لةةةايف المثعف ال صةةةيي  ح

المه فس  ى ال شةي، حاليلةعم  ى اجافاا الك ى حاليلةم حال صةحيي، ح ال يجم ، حال عشةي  ى حقح 
حالمخ يا  يمع اخ يعي، ححصةةةف هليي، حأعط ي الفحف الحق  ى  لةةةجيلي،   المخططعت حالخيائط،
  .اياءر االخ ياا  حالحصحف امحجاي على

  حكمثعف  خضع الم  جعت /المص كعت ال علي  للحمعي 
مي   - البلميةة  حالثقةةع يةة  حال يجمةةعت ح يي ةةع  حالمقةةعالت  الك ةةو حالك ياةةعت حالاححل 

 المك حا   المص كعت

 ايامج الحعلو ح طايقع هع ح حاعف الايع عت حمع يمعثلهع  -

 اياءات االخ ياا حاالك شعي  -

حالك حي ال شةكيلي  حاليلةم    عتالمصة كعت الك ي  كعلمصة كعت ال مثيلي  حالمحلةيقي  حال صةميم -
 حال حت حال قش حمع شعاههع  

 ل لكزيح ي  حاجذاعي  حمع يمعثلهع الكح ح يا ي  حالخيائط حاأل الم حالايامج ا الصحي -

 حال معذ  الص ععي  ححقح  الطاع  عتالبالمعت ال جعيي  حال صميم -

 

 المؤلف حق على االعتداء أمثلة علي  
 

 االنتحال / األدبية السرقة (1

أ ياف آخييي حعيضةةةةةهةع علح أ هةع ملة  لمي  مي مؤلكةعت اال  اةعس مثةف األفاية  حاللةةةةةي ة 
 .يق الهع

 
 تقليده /المصنف تزييف (2

 مثف  قليف الايامج اجلك يح ي  حالمطاحععت
 

 الفكرية القرصنة (3

 .مثف هل خفام ايامج القيص   ل حميف ح ثايت ايامج أصلي  علح األجهزر
 
 
 
 
 
 



   

ةةامةةة بةدر بةة ميةة    -وتؤمن كليةة اللاةاو والترةمةة
حماية الملكية الفكرية والحفاظ علي حقوق أصةةةةحاب ا  

 ولذلك تتخذ اإلةراءاو التالية: 
 

 

عدم السمممال للعامليب لالمؤةممسممة لنسمما المصممنفا  لما ي ممك  اعتداء على حقوق المؤلف    -  (1)
 لحماية المصنفا  الفنية واألدلية.  

 

مراعاة التزامهم  للطالب لوضمممر ادامممادا  عي طييق   شةةةي ثقع   حقح  الملكي  الككيي    - (2)
تعلق لتصمموير الكت  لالضمموالا النصمموي علي  اي ناحوا حماية حقوق الملكية الفكرية ايما ي

 والرةائ  العلمية.
 

اءا  تثقيفيمة مفتوحة لمنمان ممممة حقوق الملكيمة الفكرية وأوميتهما وضممممرودة  قمعقمد حدوا  ول  - (3)
 االلتزام لها.

الزام أعضمممماء ويلمة التمدديي والهيلمة المعماوحة للوميمة االلتحماق لةرامق تنميمة القمددا  وايمما  – (4)
 الةحوث والرةائ  العملية. يتعلق للومية التوثيق الصحيح اي كتالة 

تسمل  الكلية والةرامق الفاعلة ايها أاكاد المنتسمةيب اليها طعطاء ك   ح حق حق  ولو لالتقدير   (5)
 واطاادة

 التلكيد علي طالب مادة الةحث لتوثيق المصادد المستخدمة اي األلحاث. (6)

 

 
 

  
          عميد الكلية

  
 
   أ.د حسين محمود


