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 بحمایة حقوق الملكیة الفكریة و النشر بالكلیةآلیة إجراءات اإللتزام 

 2002لسنة  82تلتزم الكلیة بجمیع أقسامھا و المكتبات الملحقة بھا بتطبیق جمیع أحكام القانون رقم  •
الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة و النشر و المعلن عنھا فى دلیل حقوق الملكیة الفكریة الخاص 

 بالكلیة.
 
الحاسبات اآللیة الجاھزة غیر المرخصة علي األجھزة الموجودة بمعامل حظرإستخدام برامج  •

 الحاسبات اآللیة للطالب واألقسام العلمیة واإلداریة بالكلیة.
 
شر (كتب، مؤلفات، عدم السماح للعاملین بالكلیة بنسخ المصنفات المحمیة بحقوق المؤلف و/أو النا •

 لمؤلف و/أو الناشر.، .... إلخ) بما یشكل اعتداء علي حقوق امراجع
 
%) من مجمل أي كتاب أو مرجع 20 -% 10یسمح لطالب الكلیة بالتصویر الضوئي لما یعادل ( •

ألغراض اإلستذكار والبحث وال یسمح بتداول  (ISBN) متمتع بحمایة رقم إیداع محلي و/أو دولي
 ھذه النسخة الشخصیة سواء كانت ورقیة أو إلكترونیة.

 
ریس والھیئة المعاونة بعرض المواد التعلیمیة المنقولة من أجزاء محددة من یسمح ألعضاء ھیئة التد •

المراجع العلمیة أو الدوریات العالمیة المتوفرة في المكتبة أو المواقع اإللكترونیة أو البرامج 
 التلیفزیونیة في قاعات التدریس لألغراض التعلیمیة شریطة ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف.

 
ات الكلیة تصویر نسخة وحیدة من أي مصنف بغرض الحفاظ علي النسخة األصلیة یجوز لمكتب •

 المفقودة أو التالفة التي یصعب الحصول علي نسخة بدیلة أخري لھا و تكون معتمدة من إدارة الكلیة.
 
وضــــــع إرشادات معلقة للمترددین علي المكتبة لمراعاة إلتزامھم بالقواعد المنصوص علیھا في  •

الخاص بحمایة حقوق الملكیة الفكریة مع عقد ندوات ولقاءات مفتوحة  2002لسنة  82ون رقم القان
 لنشر ثقافة حقوق الملكیة الفكریة وأھمیتھا وضرورة اإللتزام بھا.
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داخل الكلیة باإلجراءات والقواعد الواردة في دلیل حقوق الملكیة  الضوئير التصویمراكز یتم إعالم  •

. وفي حالة وقوع مخالفة لھذه اإلجراءات یبلغ أ.د/ عمید الكلیة بالواقعة إلتخاذ مع إلزامھا بھا الفكریة
 الالزم .

 
ال یسمح ببیع أو تداول كتب أو مذكرات دراسیة تحمل إسم صاحبھا داخل الكلیة دون أن تكون  •

ویسمح بتداول المذكرات الدراسیة التي یقوم  (ISBN) متمتعة بحمایة رقم إیداع محلي أو دولي
للطالب لألغراض التعلیمیة دون أن تكون منقولة مباشرة أو منسوخة المحاضر أو الكلیة بتجھیزھا 

 بالكامل من أحد المراجع و ذلك دون مقابل.

 
نشر بین تقوم الكلیة بنشر الوعي بالقواعد والقوانین المنظمة للحفاظ علي حقوق الملكیة الفكریة وال •

أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب واإلداریین وذلك عن طریق توزیع دلیل حقوق 
 الملكیة الفكریة ووضعھ علي الموقع اإللكتروني للكلیة.

 
فى حالة عدم اإللتزام أو اإلخالل بأى بند مما سبق یضعك تحت المساءلة من قبل لجنة الحفاظ على  •

 أخالقیات البحث العلمى بالكلیة و المختصة بذلك. حقوق الملكیة الفكریة و
 

 المراجع:
 الخاص بحمایة حق المؤلف وتعدیالتھ. 354/1954القانون رقم  )1(
 وتعدیالتھ. 1972لسنة  49قانون تنظیم الجامعات رقم  )2(
 بإصدار قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة. 2002لسنة  82قانون رقم  )3(
 ).2006(دیسمبر  http://www.heep2.edu.eg/about.htmlاإلستراتیجیة القومیة لتطویر التعلیم العالي،  )4(
 لیم التعلیمالتع جودة لضمان القومیة الھیئة مصر العربیة، بجمھوریة العالي التعلیم لمؤسسات التطبیقیة والممارسات المعاییر وثیقة )5(

 .www.naqaae.org/main/php/Book)، 2008واالعتماد (أبریل 
 ).2008واالعتماد (یولیو  التعلیم جودة لضمان القومیة العربیة، الھیئة مصر دلیل اإلعتماد لمؤسسات التعلیم العالي، جمھوریة )6(
 العالى.  برنامج التعلیم لإلعتماد بمؤسسات والتأھیل المستمر التطویر من برنامج الممولة والتقییم للمشروعات المتابعة دلیل )7(

 التعلیم العالى، وزارة التعلیم تطویر إدارة مشروعات العالي، وحدة التعلیم تطویر لإلعتماد، مشروع والتأھیل المستمر التطویر
 ).2009 األول (یونیو  رالعربیة، اإلصدا مصر العالي، جمھوریة

.  برنامج التطویر المستمر والتأھیل CP4-057-HELمشروع التطویر المستمر والتأھیل لإلعتماد بكلیة العلوم جامعة حلوان.  )8(
 .2010لالعتماد بالتعلیم العالي، وحدة إدارة مشروعات التطویر، وزارة التعلیم العالي، ج.م.ع.  ینایر 
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