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 مقدمة
 مع تقدم الفكر البشري ومنو العالقات اإلنسانية واالجتماعية داخل اجملتمعات والدول وعرب حدود الدول السياسية أخذت أمهية األشياء غري

أوالتجارة تزداد املادية أي األشياء غري ذات احليز احملسوس وهي نتاج العقل البشري من مؤلفات أدبية وفنية واخرتاعات ومبتكرات سواء يف جمال الصناعة 
 .قوق املعنويةباحل وأحبقوق امللكية الفكرية أمهيتها علي الصعيد الداخلي مث الصعيد الدويل، حيث أدي إيل ظهور نوع جديد من احلقوق يسمي 

 
 ة الفكرية امللكي حقوق تعريف :أوالا 
هي احلقوق املتعلقة باحلقوق املعنوية مثل حق املخرتع علي اخرتاعه، وحق املصمم علي ما صمم، وحق الرسام علي ما رسم، وحق املؤلف علي       

عبري عن هذه املصنفات يف مظهر الكتابة أو الصوت أو الرسم أو من علوم أو آداب أو فنون، سواء مت الت  أفكاره، وذلك يف حقول املعارف املتعددة
 .احلركة أو الشكل

 
 :شقني مهاتتضمن حقوق امللكية الفكرية . 1
 

 بإنتاجه إيل ناشر ينشره يف مقابل مثن  الذهين بأن يعهد املؤلف مثالا  من مثرة إنتاجه يتمثل يف حق الشخص يف اإلستفادة مالياا  :شق مالى
 :وتشمل احلقوق املالية على. ما يسمي حبق املؤلف يف االستغالليتقاضاه وهو 

 
o  ده أن حيدد طريقة استغالل عمله أي أنه حيق للمؤلف وح: بكل الطرق المتوفرة هنشر طباعة وتسجيل العمل و الحق النسخ و

حيددها  يتللغري بالطريقة اليكون للمؤلف هنا احلق يف إجازة أو منع ممارسة حقه هذا و  ،وتقدميه إىل اجلمهور ألول مرة هعرضو 
لكن قد يكون هذا اإلذن بالنشر و  ،ابه ونشرهكأن يأذن لدار نشر كتب بطباعة كت،سواء ببدل مادي أو بدون ،هو وحده
 . (أي غري حمدود بدولة معينة)بالنشر  بدولة معينة أو أن يكون إذناا عاملياا  حمدوداا 

o داء العلين مبعين عرض العمل يف مكان األ: سلكي أو السلكي خالل بثمن لى الجمهور ونقل العمل إ ،حق األداء العلني
سلكي ر الصناعية أو الكوابل أو البث الالعن طريق األقما ،أما نقل العمل فيكون بشكل غري مباشر. فيه مجهور مثل القاعات

  .الصورةاملذياع أو أي وسيلة نقل للصوت و مبا يف ذلك التلفاز و  ،املرمز أو غري املرمز
o صلى اىل شكل اخر مثل حتوير نص قصة من كتاب إىل وهو حق تغيري شكل املنتج األ :حق التحوير من شكل إلى آخر

 .شكل آخر كنص مسرحي
o ترمجة ك أنه ال جيوز لومعىن ذ ،أخرى ةلغاىل أي ترمجة املصنف من لغته األصلية اليت قدم هبا للجمهور أول مرة : حق الترجمة

 . املؤلف حيتفظ حبقه بتقدمي العمل بأي لغة ناملؤلف إذ أ دون إذن مسبق منأى عمل ب
o بدون نشر العمل ووصوله اىل اجلمهور ال  إذ أنه ،ر هو احلق األساسي الذي تتفرع منه باقي احلقوقيعترب حق النش: حق النشر

 . يكون العمل معروفاا 
 

  له وحده احلق يف إذاعتها علي الناس أو عدم إذاعتها  يكون يرتكز يف حق الشخص يف أن تنسب إليه أفكاره وأن معنويأو شق أدبي
 .واحلق يف تعديلها واإلضافة عليهاعليهم 
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 :مقارنة احلقوق املعنوية واملالية. 2
 

 :يف أهنا ةختتلف احلقوق املعنوية عن احلقوق املالي
أو كلياا للغري  ملالية حلق املؤلف فيمكن التنازل عنها جزئياا أما احلقوق ا ،احلقوق املعنوية ال ميكن التنازل عنها إذ أهنا ملتصقة بشخصية املؤلف .1

 .مقابل بدل مادي أو بدون بدل مادي
 .أي أن هلا فرتة محاية حمددة قانوناا  ،أما احلقوق املالية فتتقادم ،احلقوق املعنوية ال تتقادم أي تدوم مدى وجود العمل .2
 .أما احلقوق املالية فيمكن احلجز عليها مقابل دين أو ضمان ،املؤلف عليها الرتباطها بشخص احلقوق املعنوية ال ميكن احلجر .3

 :االستثناءات والقيود الواردة على حق املؤلف. 3

  :وهذه االستثناءات هي ،ف من دون الرجوع إليه أوأخذ إذنههناك استثناءات مينحها القانون وتتيح للعامة استخدام املصنفات احملمية مبوجب حق املؤل
  مع ذكر املصدر املصنف لألغراض التعليمية البحتةاستخدام.  
  اسم مؤلفهاالقتباس والتحليالت القصرية اليت يقصد منها النقد واملناقشة بشرط أن تشري إىل اسم املصنف و.  
  لدينية اليت تشغل الرأي أواإذاعة أونشر أونقل اخلطب واحملاضرات واألحاديث واملقاالت اخلاصة باملناقشات السياسية أواالقتصادية أوالعلمية

  .العام

 ية الفكرية امللكحقوق محاية  :ثانياا 

 :ماية حقوق امللكية الفكريةحب االهتمام هناك أسباب خمتلفة أدت إىل
 تساعد على تقدم البشرية ىف قدرهتا على اجناز ابتكارات جديدة ىف جمال التكنولوجيا والثقافةية الفكرية حقوق امللك. 
 اليت تؤدي إىل انفاق مزيد من املوارد لفتح اجملال البتكارات أخرىنونية لتلك االبتكارات اجلديدة و قاتشجيع احلماية ال. 
  نوعية احلياهيؤدى النهوض بامللكية الفكرية ومحايتها اىل دفع عجلة التقدم االقتصادى ويتيح فرص عمل وصناعات جديدة ويرفع من. 

 
 :بالكلية الملكية الفكريةالتوعية بحقوق ومن نماذج 

 مبدى أمهية  الكليةحىت يدرك كل أفراد  عقد ندوات ولقاءات مفتوحة ملناقشة حقوق امللكية الفكرية وأمهيتها وضرورة االلتزام هباتسعى الكلية ل
 .محاية تلك احلقوق

  ل األقسام بالكليةعلى ك حقوق امللكية الفكرية على موقع الكلية وتوزيعةدليل بنشر نشر ثقافة حقوق امللكية الفكرية وذلك. 
  لعمل استطالعات رأى ألعضاء هيئة التدريس بالكلية حول فاعلية االجراءات املتبعة للمحافظة على امللكية الفكرية والنشرتسعى الكلية. 
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 االجراءات الىت تتبعها الكلية حلماية حقوق امللكية الفكرية : ثالثاا 
 

 : مان حقوق امللكية الفكرية لشىت املصنفات التاليةتتبع الكلية جمموعة من االجراءات حلماية و ض
 

 :البرامج االلكترونية .1
 
 حتظر الكلية استخدام الربامج غري املرخصة على أجهزة احلاسب اآليل اخلاص مبعامل الكلية أو العاملني هبا. 
 ملصنفات الفنية واألدبيةعدم السماح للعاملني بالكلية بنسخ املصنفات مبا يشكل اعتداءاا على حقوق املؤلف حلماية ا. 
  صلية فت وذلك للحصول على الربجميات األتستفيد الكلية من اتفاقية الشراكة والتعاون بني اجمللس األعلى للجامعات وشركة ميكروسو

 .وألغراض التعليموالطلبة ألعضاء هيئة التدريس 
  

 :المصنفات العلمية .2
 الدراسي يف مكتبة الكلية مما يتيح للطالب قرأهتا داخل املكتبة أو استعارهتا مع  املتعلقة باملنهج ري عدة نسخ أصلية من املراجعتوف

 .حماربة تداول أو بيع كتب مصورة بالكلية مراعاة شروط إستعارة الكتب املتعارف عليها، و بالتايل يساعد على
 العلمية من خالل االتصال خبدمة االنرتنت  ثحتميل الكتب واألحباملواقع ملكتبات حملية وعاملية و تتيح الكلية الدخول على بعض ا

عدم اللجوء العلمية بشكل يضمن حقوق النشر و  املتاحة بداخل الكلية، تلك اخلدمة تساعد الطالب والباحث للحصول على املواد
 .ع غري شرعيةجلهات طب

  عليها واليت حتافظ على حقوق امللكية السماح للطالب تصوير صفحات من الكتب الدراسية مبكتبة الكلية يف حدود النسبة املتعارف
 .الفكرية للمؤلف، وذلك لإلستخدام الشخصي للطالب للدراسة

 حترص الكلية على وضع إرشادات للمرتددين على املكتبة ملراعاة التزامهم بالضوابط املنصوص عليها ىف قانون امللكية الفكرية. 
 إلقتباس من املراجع العلمية أو الكتب الدراسية أو الرسائل العلمية أو أي وثائق إتباع القواعد العلمية املسموح هبا يف توثيق عمليات ا

 (.الرسائل العلمية)سواء كانت منشورة يف مكتبات أو مؤمترات أو حمفل علمي أو غري منشورة  ،مقاالت للغري أو كتابات أو
 ىف النقل واإلشارة إىل املؤلفني الذين  ةتوثيق املراجع لكل أجزاء الرسائل العلمية واألحباث العلمية مع مراعاة األمان التأكيد على مراعاة

 .مت النقل عنهم
  ذلك ها و امراجعة حمتو يف قاعدة بيانات و ( أخل.. . ،لباحثعنوان الرسالة، اسم املشرف، اسم ا)يتم تسجيل بيانات الرسائل العلمية

 . ق امللكية الفكرية للباحثلضمان حقو 
 

 :المصنفات الخاصة بمشاريع التطوير بالكلية .3
 

 ات حتظر الكلية على أي من العاملني هبا استخدام املعلومات أو البيانات أو املؤلفات الىت تتضمنها مشاريع التطوير بالكلية أو الوحدات ذ
ت الكلية كشخصية اعتبارية دون تصريح أو اتفاق رمسي من جملس الكلية الطابع اخلاص هبا أو أي تقارير أو أحباث أخرى تعترب من منتجا
 .أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي جملس الكلية أو بتفويض منه

 
 امللكية الفكرية االجراءات الىت تتبعها الكلية ملواجهة انتهاكات حقوق : رابعاا 
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 اخلاص حبماية حقوق امللكية الفكرية  والذيو  2002عام ل 22القانون رقم  يتم معاقبة االنتهاكات التالية من قبل الكلية من خالل تطبيق 

، مج احلاسب اآليل، قواعد البياناتالنشرات، وغريها من املصنفات املكتوبة، براالكتب والكتيبات واملقاالت و )يتضمن محاية املصنفات 
 (.اخل... اية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة و  احملاضرات

 
 :ج االلكترونيةالبرام .1

 أجهزة احلاسب اآليل اخلاص مبعامل الكلية أو العاملني هبا نسخ من برامج غري مرخصة علىوجود  -
 

 :المصنفات العلمية .2
 بالكلية د كتب مصورة يتم تداوهلا أو بيعهاو وج -
 الشكل املتعارف عليهعدم اتباع الطالب أو الباحث قواعد عملية االقتباس ب -
 ى الرسائل العلميةت سرقة حمتو يف حالة ثبو  -

 
 :المصنفات الخاصة بمشاريع التطوير بالكلية .3

 شاريع التطوير بالكلية أو الوحدات ذات الطابع اخلاص معلومات اخلاصة مبللأن هناك تسريب  ثبتإذا  -
 

  الفكريةعلى العقوبات املقررة التالية جلرائم أو انتهكات امللكية ( 121مادة )ينص قانون محاية حقوق امللكية الفكرية: 
 "(املصادرةالعقوبة غري املشددة و )لعقوبتني احلبس أو الغرامة أو إحدي هاتني ا"

 
 :العقوبة غري املشددة .1

 :أورد املشرع يف قانون امللكية الفكرية عقوبة موحدة لكل اجلرائم الىت تضمنها وهي
 عقوبة احلبس حبد أدىن شهر -
 الف جنيهغرامة حبد أدىن مخسة آالف جنيه، وحبد أقصى عشرة ا -
ن الف و مساخلتجاوز تال و  الغرامة اليت ال تقل عن عشرة االف جنيهحلبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر و يف حالة العود تكون العقوبة او  -

 جنيه
 

 :املصادرة .2
 ي مبصادرة النسخنص القانون على عقوبة املصادرة الوجوبية للنسخ املخالفة لقانون امللكية الفكية، حيث تنص املادة على أن احملكمة تقض

األدوات املستخدمة ىف إرتكاهبا، وجيوز للمحكمة أن تقضي بغلق املنشأة اليت إستغلها حمل اجلرمية أو املتحصلة منها وكذلك املعدات و 
 .يف حالة العودة ىف اجلرائم ويكون الغلق وجوبياا  ،رو شهاحملكوم عليه مدة ال تزيد على ستة 
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 امللكية الفكريةاحرتام الطالب حلقوق  :خامساا 
 

األحباث ُتطبق حقوق امللكية الفكرية على طالب الكلية ألهنم من أهم أفراد املؤسسة العلمية حيث خيضع الطالب للعملية التعليمية ويقوم بتقدمي 
 .خرين عن طريق الغ انتهك حقوق امللكية الفكرية لال قد ولذلك كل ما يقدمه الطالب جيب ان يكون مبجهوده الذايت وإال يعترب ،واملشاريع

 
 :النتهاك حقوق امللكية الفكرية الىت تكافحها الكلية مناذج .1

  دون التوثيق( أخل... كتب، أحباث علمية، مقاالت، )االقتباس بطريقة مباشرة أجزاء من مراجع . 
 اخر لطالب املشاريع أو بالتمارين اخلاصة حلول الطالب أو اعطاء اخذ. 
 سابقة دراسية فصول يف تسليمها مت حلول استخدام. 
 كلياا  أو بطالب اخر جزئياا  اخلاص املشروع أو  التمرين استخدام. 
 اخر لطالب مشروع أو مترين حل يف االشرتاك. 
 املختلفة املصادر من غريه أو االنرتنت من االشياء بعضًا  متضمنا أو حل طالب اخر  عمل نسخ. 
 االمتحان وقت خالل شيء أي عنسؤاله  أو اإلمتحان أثناء ورقة طالب جماور يف النظر. 
 اإلمتحان وقت خالل الغ  يف باملادة خاصة وراقأ احلديثة كاملوبايل أو التكنولوجيا استخدام. 
 حماولة تداول أو بيع نسخ مصورة من كتب بالكلية. 

 تصوير أجزاء من كتب دراسية ختالف النسبة احملددة حلماية حقوق امللكية الفكرية للمؤلف. 

 :ةعام ارشادات .2

 احلل وليس حلها الواجب املشكلة لبعض مشاريع كشرحهم أو لتمارين حلول إلعطاء وليس للتعلم بعضهم مساعدة للطالب ميكن 
 .نفسه

 فعليه ذكر وتوثيق املراجع (مجل ةوحبد أقصى من مجلتني إىل ثالث) قتباس من اإلنرتنت أو من كتبإذا كان مسموح للطالب اال ،
 .املستخدمة

 :انتهاك الطالب حلقوق امللكية الفكرية الكلية مع كيفية التعامل .3
 

 1492لسنة ( 94)اليت ختل بالقوانني واللوائح والتقاليد اجلامعية طبقاا لقانون تنظيم اجلامعات رقم و تعامل مع احلاالت التالية يتم ال. 
 

حللول متارين او مشاريع اخلاصة بطالب  وأثبوت استخدام الطالب حللول متارين او مشاريع اليت مت تسليمها ىف السنوات السابقة  .1
 (بدون علمه –بعلمه )اخر 

 مراجع االلكرتونية أو الورقية عدم التزام الطالب بقواعد االقتباس من  .2
 أو مادة ورقية  احلديثة من خالل وسائل التكنولوجيا  الطالب اود حاالت غ  باالمتحانات بنيو وج .3
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   الىت تنص على التايل( 121)ملادة ا 1492لسنة ( 94)اجلامعات رقم يتم تطبيق قانون تنظيم يف حاالت الغ: 

خيرجله العميلد أو ملن ينلوب عنله ملن  كلل طاللب يرتكلب غشلاا يف امتحلان أو شلروعاا فيله ويضلبط يف حاللة تللبس  -125ماادة 
جملللس  االمتحلان وحيللال إىلبللاقي املللواد ويعتلرب الطالللب راسللباا يف مجيللع مللواد هللذا  جلنلة االمتحللان وحيللرم مللن دخللول االمتحللان يف

جمللس الكليلة ويرتتلب عليله بطلالن الدرجلة العلميلة و المتحان بقرار من جملس التأديلب أأما يف األحوال األخرى فيبطل ا. التأديب
 .قبل الكشف عن الغ  إذا كانت قد منحت للطالب

 
  (.121)تنظيم اجلامعات املادة أما يف احلاالت االخرى فيتم تطبيق بعض العقوبات األدبية املذكورة يف قانون 

 :العقوبات التأديبية هي  -126مادة 
 

 التنبيه شفاهة أو كتابة .1
 اإلنذار .2
 احلرمان من بعض اخلدمات الطالبية .3
 احلرمان من حضور دروس أحد املقررات ملدة ال جتاوز شهراا   .9
  الفصل من الكلية ملدة ال جتاوز شهراا  .1
 احلرمان من االمتحان يف مقرر أو أكثر .1
 لغاء امتحان الطالب يف مقرر أو أكثرإ .9
 الفصل من الكلية ملدة ال جتاوز فصالا دراسياا  .2
 احلرمان من االمتحان يف فصل دراسي واحد أو أكثر .4
 (خاص بطلبة الدرسات العليا)وقف قيد الطالب لدرجة املاجستري أو الدكتوراه ملدة ال جتاوز شهرين أو ملدة فصل دراسي  .10
 (خاص بطلبة الدرسات العليا) للماجستري أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثرحرمان الطالب من القيد  .11
 الفصل من الكلية ملدة تزيد على فصل دراسي .12
األخلرى ويرتتلب عليله علدم صلالحية الطاللب للقيلد أو التقلدم  الفصلل النهلائي ملن اجلامعلة ويبللر قلرار الفصلل إىل اجلامعلات .13

 العربية جامعات مجهورية مصر إىل االمتحانات يف
 

وحتفلظ القلرارات الصلادرة  .وجيوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية وجيلب إبلالا القلرارات إىل ويل أملر الطاللب
  .بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي يف ملف الطالب


