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 حماية الحقوق الفكرية 

 الفكرية  الملكية عن مقدمة -1

الممارسةات تتبلور ققافات   ومن هذه  اإلنسةانية الممارسةة الفكرية اإلبداعية من أرةرا الممارسةات 

إنتاجهم بكافة أرةكاله  على  والتقدير وإصةبا  الحمايةلذلك اسةتحق أفراهها التكريم   ؛وتبني الحضةارات األمم  

لحفظ حقوههم    اإلنتاج؛هذا  علىاسةتالل  حقوههم الفكرية المترتبة   وتمكينهم من   والفنية والصةناعيةاألهبية  

 وتطوره.خلق اإلبداع  علىمحفزة مطمئنة تساعد  وإحاطتهم ببيئة

والنارةةر وحماية  المؤلف  ورعاية حقحماية الملكية الفكرية   إلىالمنطلق ظهرت الحاجة  ومن هذا

 .مصالحهم

   الفكرية الملكية  مفهوم -2

  والتي  اإلنسةةةةانيفنيةة من نتةاج العقة  عةات دابةإومن اختراعةات    اإلنسةةةةانيالفكر  كة  مةا ينتجةه   هي

 .فنية والعلمات التجارية والنماذج والرسوم الصناعيةالهبية واألمصنفات الوختراع االتشم  براءات 

   الفكرية الملكية أنواع -3

 المؤلف .تنقسم الملكية الفكرية إلى فرعين هما الملكية الصناعية وحق 

 :لملكية الصناعيةا: أولا 

 )البراءات(مجةا  الصةةةةناعة والتجارة وتشةةةةم  االختراعات   فيالحقوق الممنوحة للمبةدعين  ي  ه

 .والمصدر الجالرافي والرسوم والنماذج الصناعية والعلمات التجارية

 :ختراعاإل براءة

ممثلةة فى الجهةة المصتصةةةةة وهى  هو مصةةةةطلل يطلق على الوقيقةة الحكوميةة التى تمنحهةا الةدولةة   

  للمصترع األصةةةلى  وتكفل  له حماية اختراعه عن طريق منحه حقوها مكتب براءات االختراع المصةةةر 

غير    ذن منه بذلك لمدة عشةرين عاماإ  اآلخرين الختراعه هون الحصةو  على  اسةتالل  إسةتئثارية تحميه من

ويصةةةبل االختراع   عد انتهاء مدة الحماية المقررة بيانات االختراع ب  للتجديد. على أن يتم كشةةةف ك  هابلة

 له وتصنيعه.ملكا عاما للجمهور فيكون للالير حق معرفة كيفية استالل

يجوز التقدم      المصترع األصةةلي فق؛ ؛ بمعنى أنه اليمكن الحصةةو  على براءة االختراع إال من خل  وال

 االختراع.  عليا بتصميمالمصترع الذى هام فسم إللحصو  على براءة اختراع هون ذكر 
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 حماية الحقوق الفكرية 

 :شروط الحصول علي البراءة

 أهل للبراءة.االختراع  أن يكون .1

 مفيد عمليا ويمكن تطبيقه في الصناعة.االختراع أن يكون  .2

 .االختراع توافرعنصر الحداقة في  .3

 .أن ينطو  علي خطوة إبداعية .4

 وفقا لمعايير معينة.االختراع إيداع طلب براءة يتضمن معلومات عن  .5

ا :  الملكية الفكرية األدبية والفنيةثانيا

 : حق المؤلف والحقوق المجاورة.هما تنقسم الملكية األهبية والفنية الى فئتين 

 . حق المؤلف1

 .الفنية مصطلل هانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم األهبية وهو  

لختراعةات  تقتصةةةةر الحمةايةة التي يكفلهةا هةانون حق المؤلف ومةا يرتب؛ بةه من  للمكفولةة افةا للحمةايةة  لوخ

يحمي هانون حق المؤلف مالك حقوق   فكار ذاتها.على األ فكار الألاحقوق مجاورة على أرةةكا  التعبيرعن  

صةةلي أو يسةةتولي عليه أو  ألالمصةةنف اسةةتئثارية  ةةد من ينسةةل الشةةك  المميز الذ  صةةدر فيه  الملكية اال

الاية لمصةنف مؤلف أو مبدع خخر  ولهم  للمبدعين إنشةاء مصةنف مشةابه لاويجوز للمؤلفين او    .يسةتصدمه

لمؤلف أو  المؤلف  رةةريطة عدم نسةةل مصةةنف ذلك  احق   هون ان يعد ذلك تعديا على للهالحق في اسةةتال

 .المبدع

 .ف وتستمر خمسين سنة بعد وفاته مدة حماية حق المؤلف تكون مدى حياة المؤل 

 المحمية بموجب حق المؤلفالمصنفات 

المصةةنفات الصا ةةعة  مصةةنف هو ك  عم  مبتكر صةةناعي أو علمي أو أهبي أو فني. وتشةةم   ال 

  في الكلية ما يلي: لحقوق الملكية الفكرية واألهبية

 .المصنفات المكتوبةرها من يالكتب والمقاالت والنشرات والرسائ  العلمية وغ .1

 .يلبرامج الحاسب االا  .2

 .هواعد البيانات  .3

 مصنفات رفوية اخرى اذا كانت مسجلة.ية أو المحا رات  .4
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 حماية الحقوق الفكرية 

 السمعية والبصرية. المصنفات  .5

  : ، همايكفل حق المؤلف الحماية لنوعين من الحقوقو

 :يةدحقوق المؤلف الما -أ

ذمته المالية ويؤه  تمتعه بهذه الحقوق إلي وتدخ  فى   هى الحقوق التي تره للمؤلف علي مصةةنفه 

  مصةةةنفه بالطريقة التي يراها مناسةةةبة   ل المحافظة علي العوائد المالية الناتجة عن اختيار المؤلف اسةةةتال

  . لستالفتعوه له وحده العوائد المالية الناتجة عن هذا اإل ههون مزاحمة غير

 : يلي امصحاب الحقوق التصريل أو حظر ألويمكن 

 وتوزيع المصنف في أركا  مصتلفةنسل  .1

 سلكيالهاء العلني  ونق  العم  إلي الجمهور بشك  سلكي أو ألحق ا .2

 حق التحوير من رك  إلي خخر .3

 حق الترجمة .4

 حق النشر .5

  :المعنوية لمؤلفاحقوق  -ب 

  :الحقوق المعنوية للمؤلف على الحقوق التالية تشم  

 :)حق اإلسناه( مستعارسم إالشصصى أو اختيار سمه إبحق نسب المؤلف لمؤلفه سواء  .1

علي ك  النسةل التي تنتج للجمهور بأ  رةك  كانت وفي ك  نسةصة أو   المؤلف سةمإذكر يجب  ▪

 .طبعة من المصنف

يعا الحق في وجوه أسةمائهم علي المصةنف  إذا كان أكثر من مؤلف واحد للمصةنف كان لهم جم ▪

 .بالتساو 

 :حقوههحترام إوالعم  حترام إحق  .2

 .الحفاظ علي الطابع الصاص والمميز للعم  ▪

 .حماية المصنف من أ  تشويه أو تحوير يفقد العم  تميزه أو يضر بسمعة المؤلف ▪

 :الحقوق المجاورة. 2

تاحة المصةةنف  إرةةصاص أو الهيئات التي تسةةاعد على ألهي مجموعة الحقوق التي تمنل لبعض ا  

  .للجمهور



 

 

 

5 

 

 حماية الحقوق الفكرية 

  العلمي  والبحث الفكرية الملكية -4

 .العلمي للبحث  والمحفزة الداعمة البيئة من يتجزأ ال جزءا الفكرية الملكية تعتبر ▪

 .لهم محفزة وتكون والباحثين البحثية المؤسسات  لمنتجات  المطلوبة الحماية الفكرية الملكية توفر ▪

 محترم هخ  على الحصةو  من والباحثين والعلمية البحثية المؤسةسةات  الفكرية الملكية حقوق تمكن ▪

 .الصناعة فى بحاقهمأ نتائج استثمار من خل 

  .بسهولة والدو  العلمية المؤسسات  بين التكنولوجيا انتقا  الفكرية الملكية حقوق وتنظم تسه  ▪

  .ةالصناع وهطاع البحثية المؤسسات  بين الرواب؛ وتقوية يجاه إ الفكرية الملكية حقوق تسه  ▪

  .واالختراع بداعاإل على البحثية والمؤسسات  للباحثين حافزا الفكرية الملكية توفر ▪

 الفكرية  للملكية  القانوني اإلطار -5

 مصرحقوق الملكية الفكرية فى 

يحمى حقوق الملكية الفكرية وهو زاخر بالعديد من األحكام والقرارات  المصةر لقد كان القضةاء 

 :تشك  اعتداء على حقوق الملكية الفكرية التيتدفع األفعا   والتيالمنظمة لعم  الملكية الفكرية 

 بشأن العلمات التجارية 1956لسنة  (40القانون رهم )

 الصناعية والنماذجرسومات بشأن براءات االختراع وال 1959( لسنة 8القانون رهم )

 التجارية.ا بشأن العلمات  1956( لسنة 40المعد  لقانون رهم ) 1962( لسنة 2القانون رهم )

 بشأن حماية حق المؤلف واختصاص وزارة اإلعلم والثقافة بهذا المجا  1968( لسنة 9القانون رهم )

 بشأن المطبوعات  1972( لسنة 76القانون رهم )

 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر 1984( لسنة 7)القانون رهم 

 -وهي: كما صدرت العديد من القرارات المنظمة لنشاط الملكية الفكرية 

 بإصدار هانون حقوق الملكية الفكرية 2002لسنة  82القانون رهم 
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 حماية الحقوق الفكرية 

 صور انتهاكات الملكية الفكرية

 ووأ مصةةنفا يؤجر أو يبيع من ك  يعاهب صنناحب :   إذن دون لمصنننف التأجير أو البيع جريمة .1

 صةورة بأية للتداو  طرحه أو القانون هذا ألحكام  طبقا محميا إذاعيا برنامجا أو صةوتيا تسةجيل

 .المجاور الحق صاحب  أو المؤلف من مسبق كتابي إذن بدون

 التي المصةةنفات  من مصةةنف بتقليد  يقوم من ك  القانون يعاهب   :محمي مصننننف تقليد جريمة .2

 هةذه لمثة  بةالشةةةةراء أو بةالبيع بةالتعةامة  يقوم من  يعةاهةب  كةذلةك  الفكريةة الملكيةة هةانون يحميهةا

 .بلهها خارج المنشورة األجنبية المصنفات  على العقوبة تمتد  كذلك  المقلدة المصنفات 

 على الجريمة تلك تقع  :المصننف صناحب إذن بدون المعلومات شنبكة طريق عن النشنر جريمة .3

 هذا ألحكام  طبقا محمي أهاء أو إذاعي برنامج أو صةةوتي تسةةجي  أو   مصةةنف بنشةةر يقوم من

االتصةاالت   رةبكة أو المعلومات  رةبكة أو اإلنترنت  رةبكات  أو اآللي الحاسةب  أجهزة عبر القانون

 .المجاور حق صاحب  أو المؤلف من مسبق كتابي إذن بدون الوسائ  من غيرها أو

 على للتحايل وسننيلة أو لجهاز يرجالتأ أو البيع بغرض السننتيراد أو تجميع أو تصنننيع جريمة .4

 المصةنف حماية على للتاللب  التشةفير فك كأجهزة   حقوق  لحماية المؤلف يسنتددمها تقنية  حماية

 له حماية وسةةائ  و ةةع طريق عن مصةةنفة الكمبيوتر برامج مؤلف يحمي  أن يحدث  ما (مثا 

 التأجير أو البيع هصةةد  لديه يتوافر من إال يعاهب  ال القانون أن  غير  )تقليده أو نسةةصة هون تحو 

 التقنية الحماية هذه بتعطي  يقوم من خخر بنص   القانون يعاهب  ولكن الوسةةائ   أو األجهزة لهذه

 .المؤلف أعدها التي

 المؤلف حقوق من حق علي يعتد  من القانون يعاهب  :للمؤلف الحماية وسننا ل تعطيل جريمة .5

 نسةةةبة في) معنو  (أهبي حق له فالمؤلف  )معنوية (أهبية حقوها أم ماهية حقوها أكانت  سةةةواء

  )المعنو   (األهبي الجانب  هذا على  يعتد  حق وجه هون له مصةنف بنسةبة يقوم ومن  له المصةنف

 .مرة ألو  للجمهور المصةةنف  إتاحة المؤلف لحق األهبي الجانب   ةةمن ويدخ   المؤلف لحق

 يعةاهةب و عنةه التنةاز  أو التقةاهم يقبة  ال والةذ  أبةد  حق هو للمؤلف) المعنو )  األهبي قحال

 .المصنف لصاحب  الماهية بالحقوق إ رارا حق وجه هون مصنف بنشر يقوم من القانون

 دون موافقة المؤلف: الستددامات المشروعة للمصنفات المحمية

 يتم ذلك ماهام تعليمية منشةأة هاخ  لطلب  أو عائلي إطار هاخ  اجتماعات  في لمصةنف أهاء  :أول ▪

 .مبارر غير أو مبارر مالي مقاب  بدون تحصي 
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 حماية الحقوق الفكرية 

 النسل هذا يحت  أال وبشرط المحصن الشصصي للستعما  المصنف من وحيدة نسصة عم  :ثانيا ▪

 ألصةحاب  أو للمؤلف المشةروعة بالمصةالل مبرر غير  ةررا يلحق أو للمصةنف العاه  باالسةتالل 

 .حق المؤلف

 أو الحفظ لالرض  له الشةةرعي الحائز بمعرفة اآللي الحاسةةب  برنامج من وحيدة نسةةصة عم  :ثالثا ▪

 النسةةصة إتلا ويجب  للسةةتصدام  صةةلحيتها عدم أو تلفها أو األصةةلية النسةةصة فقد  اإلحل  عند 

 ورةروط حاالت  القانون لهذا التنفيذية اللئحة وتحده  الحائز سةند  زوا  المقتبسةة بمجره  أو   األصةلية

 .البرنامج من االهتباس

 أو المناهشةة أو النقد  بقصةد  منه مقتبسةات  أو مقتضةبات  أو للمصةنف تحليلية هراسةات  عم  :رابعا ▪

  اإلعلم

 ما حدوه  في إهارية أو هضةائية إجراءات  في للسةتعما  وذلك محمية مصةنفات  من لنسةلا  :خامسنا ▪

 .المؤلف واسم المصدر ذكر مع اإلجراءات  تفتضيه هذه

 أو بصةريا سةمعيا تسةجيل مسةجلة أو مكتوبة صةورة في مصةنف من هصةيرة أجزاء نسةل  :سنادسنا ▪

 المعقولة الحدوه  في النسةل يكون أن وبشةرط الشةر   أو اإليضةا  بهدا التدريس وذلك ألغراض 

 كان كلما النسةل لصص م على المصةنف وعنوان المؤلف اسةم يذكر وأن منه  يتجاوز الالرض  وأال

 .عمل ممكنا ذلك

 ألغراض   ةروريا ذلك كان إذا مصةنف من مسةتصرج أو هصةير مصةنف أو مقا  سةلن  :سنابعا ▪

 :اآلتيين بالشرطين وذلك تعليمية التدريس منشآت 

 .متصلة غير منفصلة أوهات  في واحدة لمرة النسل يكون أن •

 .نسصة ك  على المصنف وعنوان المؤلف اسم إلي يشار أن •

 بواسةةطة  وأ  المحفوظات  او الوقائق هار بواسةةطة   المصةةنف من وحيدة نسةةصه تصةةوير  :ثامنا ▪

 :االتيتين الحالتين فى وذلك مباررة  غير أو مباررة الربل  بصوره التي تستهدا المكتبات 

 الالرض  كان مصةنف  إذا من مسةتصرج أو هصةير مصةنف أو منشةورة لمقاله النسةل يكون أن •

 لمره ذلك يتم أن على بحث  أو هراسةة فى السةتصدامها طبيعي رةصصةي تلبيه طلب  النسةل من

  .متفاوتة فترات  على أو واحده
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 حماية الحقوق الفكرية 

   تلفت  أو فقدت نسصه مح  النسصة لتح  او   األصلية النسصة على المحافظة بهدا يكون أن •

 .معقوله بشروط لها بدي  على الحصو  ويستحي  للستصدام صالحة غيرأصبحت  أو

القيام بعم  يسةتهدا  قناء  أالبث الرهمي له او قناء أو  أالنسةل المؤهت للمصةنف الذ  يتم تبعا    :تاسنعا ▪

 استقبا  مصنف مصزن رهميا وفى إطار التشالي  العاه  لألهاء المستصدم ممن له الحق فى ذلك.

 التطورات التيكنولوجية في مجال الملكية الفكرية

مجةاالت جةديةدة مثة  البرمجيةات والتسةةةةجيلت المرئيةة و  لقةد أهى التطور التيكنولوجى الى ظهور  

حتمية وجوه  إلى  وهد أهى ظهور هذه المجاالت     المسةموعة وتكنولوجيا االتصةاالت والتيكنولوجيا الحيوية

 .نظم حماية الملكية الفكرية كى تواكب هذا التطور

 Biotechnologyالتيكنولوجيا الحيوية 

بالكائنات الحية )مث  األصةةةةناا النباتية والحيوانية والكائنات   يصتص مجا  التيكنولوجيا الحيوية  

الةدهيقةة( بةاإل ةةةةافةة للمواه البيولوجيةة )مثة  اإلنزيمةات والبروتينةات والبلزميةدات( وتنقسةةةةم اإلختراعةات  

 أنواع : 3البيوتيكنولوجية الى 

 عمليات لتصليق او تعدي  كائنات الحيوية-1

 نتائج لهذه العمليات  -2

 استصدامات لهذه النتائج-3

  ارةةةةهةدت تطور  إال أنهةا    أنواع التيكنولوجيةاأهةدم  يةة تعةد من  والتيكنولوجيةا الحيأن  و بةالرغم من  

 في العقوه األخيرة مث  التعدي  الوراقى للكائنات الحية. ا  ملحوظ  

 الفكرية الملكية لجرا م المقررة العقوبات

 :المشددة غير العقوبة. 1

 :وهي تضمنها التي الجرائم لك  موحدة عقوبة الفكرية الملكية هانون في المشرع أوره 

 .رهر أهني بحد  الحبس عقوبة .1

 .جنيه خالا عشرة أهصي وبحد   جنيه خالا خمسة أهني بحد  غرامة .2

 .جنيه ألف خمسين تتجاوز وال  جنيه خالا عشرة عن تق  ال الالرامة .3
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 :المصادرة. 2

 حيث     الفكرية الملكية لقانون  المصالفة للنسةةةل   الوجوبية المصةةةاهرة عقوبة على القانون نص 

 وكذلك منها المتحصةةلة أو الجريمة مح  النسةةل بمصةةاهرة تقضةةي المحكمة أن علي  181الماهة تنص 

 اسةةةتاللها التي المنشةةةأة باللق تقضةةةي أن للمحكمة ويجوز  ارتكابها في المسةةةتصدمة واألهوات  المعدات 

 تقضةي ما. الجرائم في العوهة حالة في وجوبيا الاللق ويكون  أرةهر سةتة علي تزيد  ال  مدة عليه المحكوم

 .عليه المحكوم نفقة على أكثر أو يومية جريدة في باإلهانة الصاهر الحكم ملصص  بنشر المحكمة

  كلية  في  اتباعها يتم  والتي والمفعلة المعلنة  الرسمية  جراءات اإل .6

 والنشر والتأليف الفكرية  الملكية حقوق على  للمحافظة الصيدلة

 بالكلية إجراءات نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية

وا ةحا لنشةر ققافة الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية لكونه رافدا   والكلية نهجا  الجامعة   تنتهج

  يلي: وذلك كماالقيم الجامعية  علىهاما للحفاظ 

ق النشر المنصوص عليها فى القوانين المصرية  حيث تحرص  تتبع الكلية أحكام الملكية الفكرية وحقو ▪

عضةةةاء هيئة  أل  2002لسةةةنة   82إرسةةةا  نسةةةل من هانون الملكية الفكرية المصةةةر  رهم   علىالكلية 

 .يتسنى لهم مراجعة أيا من بنوهه عند حاجتهم لذلك والهيئة المعاونة حتىالتدريس 

( بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة  TICOوالتسةةويق التكنولوجي )مكتب االبتكار    بإنشةةاء الجامعة هامت  ▪

كمةا    ( هو المكتةب المعين المسةةةةؤو  عن إيةداع براءات االختراع الوطنيةة والةدوليةة.MSAوالفنون )

 ينظم رؤون حقوق النشر والملكية الفكرية بالجامعة.

  التدريس  هيئة  أعضةةةاء  السةةةاهة خدمة  يسةةةتهدا الفكرية للملكية  مكتب يتبع مكتب اإلبتكار والتسةةةويق   ▪

  يةدعم  كمةا النشةةةةر وحقوق  الفكريةة  الملكيةة  حقوق حمةايةة  يصص   مةا  كة   فى  والطلب   المعةاونةة  والهيئةة

  من كل لدى الفكرية الملكية  حقوق واسةةةتصدام  االسةةةتفاهة  وتشةةةجيع  واالختراع  االبتكار فكرة المكتب 

 والطلب. التدريس هيئة أعضاء

  و التي تضةةفى سةةياسةةات التي تشةةجع على األفكار المبتكرة و تسةةويقها  تتبنى الجامعة مجموعة من ال ▪

ا ألنشةةةةطةة البحةث والعلهةات القةائمةة على التكنولوجيةا مع أطراا قةالثةة. كمةا ينظم   ا رةةةةرعية  إطةار 

اإلجراءات المتعلقة بتحديد "الملكية الفكرية" وملكيتها وحمايتها وتسةةويقها. تضةةمن السةةياسةةة الحماية  

 رية للجامعة. الفعالة في الوهت المناسب لة "الملكية الفكرية" وتسه  توقيق محفظة الملكية الفك



 

 

 

10 

 

 حماية الحقوق الفكرية 

الةةتسةةةةةويةةق    مةةكةةتةةب   هةةام ▪ و  الةةتةةيةةكةةنةةولةةوجةةى   Technology innovation and)االبةةتةةكةةار 

commercialization office -TICO)  -لتكون  الفكريةة  الملكيةة  لحمةايةة  وقيقةة  بةإعةداه   بةالجةامعةة  

  على  تبنى  أن  الوقيقةة  إعةداه   في  روعي  وهةد   االختلا   عنةد   لهةا  االحتكةام  يتم  حةاكمةة لألهاء   مرجعيةة

  تحقق  وأن  اإلنسةةانية   والقيم  الفكرية الملكية  حقوق  حماية هانون هوة من  هوتها  تسةةتمد  راسةةصة سةةسأ

 البناء. وههة التداو  سهولة بين التوازن

https://msa.edu.eg/msauniversity/about-msa/msa-campus/intellectual-

property-rights 

  عليها للمترههين  المكتبة  هاخ   وا ةةةحة  أماكن فى  وتعليقها سةةةهلة بلالة  و ةةةواب؛  إررةةةاهات   و ةةةع ▪

  الملكية  هانون فى  عليها  المنصةوص   بالضةواب؛ التزامهم  لمراعاة  وذلك  المكتبية  الصدمات   من للسةتفاهة

 .الفكرية

 .متكررة عن حقوق الملكية الفكرية محا رات عم   ▪

 .و ع هلي  حماية حقوق الملكية الفكرية بموهع الكلية على ربكة اإلنترنت  ▪

 ةبالكليضوابط الملكية الفكرية 

 :المعاونة  والهيئة التدريس  هيئة  أعضاء بالسادة  خاصة ضوابط: اوال

 المقرر  توصةةيف العلمية في الماهة  إعداه  في  المسةةتصدمة المراجع  بو ةةع التدريس  هيئة  عضةةو إلزام ▪

و يتم مراجعةة ذلك بواسةةةةطةة لجنةة المراجعةة الداخليةة التةابعةة لمكتةب الجوهة  المحةا ةةةةرات  وكذلك في

 بالكلية.

 وعليه يتم هاخلها اآللي الحاسةةب  أجهزة  على المرخصةةة  غير الحاسةةوب   برامج اسةةتصدام الكلية  تحظر ▪

  مثبت   هو كما الموره  من  مبارةرة  األصةلية البرامج راءرة  وأ(open access)   اسةتصدام برامج مجانية

 .والتجديد  وتراخيص االستصدام الشراء فواتير من

 يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالضواب؛ االّتية: يوفيما يصص البحث العلم ▪

o   على مسةاهمةبناء  للمؤلف حق النشةر هون حذا أو إ ةافة من جهه النشةر ويتم و ةع األسةماء  

 .باحث  ك 

o طبقةا ألولويات    يعتبر المؤلفين مسةةةةئولين مسةةةةئوليةة تةامةة عن المؤلف ولهم حق الملكيةة الفرهيةة

 .األسماء
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o لم   اليس من حق من هم فى مواهع السةةةلطة و ةةةع أسةةةمائهم أو أى حقوق فى الملكية الفكرية م

 يساهم مساهمة فعالة فى البحث .

o فى الملكية الفكريةختراعات االحق فيما ينتج من اكتشاا أو  جامعةلل. 

o أو نتائج    األفراه الذين سةاهموا في األبحاث لهم حقوق الربحية من بيع أو إنتاج أو نشةر أو توزيع

  وفق سةةةةياسةةةةة الملكية الفكرية التي تتبناها الجامعة و المدونة في وقيقة الملكية الفكرية  تطبيقية

 .وال يحق للمسئولين فى السلطة المشاركة في هذه األربا للجامعة 

o بشةرط أن  ال يمنع عضةو هيئة تدريس من حق التأليف والتمتع بإنتاج الملكية الفكرية الصاصةة به

 لب على رراء مؤلفاته.اكلية وال يجوز إجبار الطيقدم نسصا مجانية لمكتبة ال

 خاصة بالطالب:  ضوابطا: نيثا

 هولية. إيداع أرهام هون بالمكتبة كتب  وجوه  الكلية تحظر ▪

وأال    استصدمها التي  العلمية المراجع  بإهراج الدراسية الفروض   من  فرض   بأ   القيام  أقناء الطالب  إلزام ▪

 المراجع  كتابة  على  هرجات  الكلية خصةةصةةت   ولتأكيد ذلك.  اآلخرين  وأعما  أفكار  انتحا  على  يعتمد 

  طةالةب   كة   وألزمةت   Turnitinبرنةامج   الطلب   لجميع  ووفرت   الةدراسةةةةيةة  والفروض   األبحةاث   هاخة 

  مشةةةروع  رسةةةالة أو  الدراسةةةي الفرض   تسةةةليم  عند "  واالنتحا  النق  نسةةةب   تحديد "  عن  تقرير  بتقديم

  .التصرج

 :بأعضاء الجهاز اإلداريثالثا: ضوابط خاصة  

 مدمجة أهراص  أو  طلبية كتب  أو  مرجعية كتب   كانت  سةواء  أهبية أو  فنية  مصةنفات  أ   بنسةل  يسةمل ال ▪

 .المصر  القانون في الفكرية الملكية انتهاك لبنوه  وفقا الفكرية الملكية حقوق على تعد  يشك  بما

أعضةاء هيئة   ب أوأنشةطة خاصةة بالطليحظر تحصةي  أى مقاب  ماهى عند اسةتصدام أى مصةنف ألى   ▪

 التدريس.

 يتها للتحوي  للشئون القانونية.يتعرض الموظف الذى يقوم بالكشف عن معلومات يعلم بسر ▪

 اّليات متابعة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بالكلية

  الفكرية  الملكية  حقوق  على  الحفاظ إجراءات   متابعة  على  تقوم  الفكرية  للملكية  لجنة  بتشكي   الكلية  هامت  ▪

و تقوم    محا ةرات وذلك بالتنسةيق مع لجنة المراجعة الداخلية بالكليةبال العلمية المراجع  و ةع  كمتابعة

و التنسةيق بينهم  البتكاراتهم  اللجنة أيضةا بمسةاعدة أعضةاء هيئة التدريس للحفاظ على ملكيتهم الفكرية  

 IPOو بين مكتب الملكية الفكرية بالجامعة 
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http://msa.edu.eg/msauniversity/pharmacy-) البحوث   أخلهيةات  لجنةة  بوجوه   لكليةةا  تتميز ▪

committee-ethics  .) أخلهيات  للجان  المصةةةةرية  الشةةةةبكةة هبة   من  محليةا الجنةة هذه  اعتمةاه   تم وهد  

  هيسةةةةمبر  فى تنتهي سةةةةنوات   قلث   لمةدة  البحوث  لحمةايةة األمريكي  المكتةب   نم وهوليةا  العلمي  البحةث 

  أخلهيات  للجنة  بالتقدم اللجنة  اعتماه  منذ   المعاونة  والهيئة  التدريس  هيئة أعضةةةاء  يقوم  وعليه   .2024

  اللجنة هب  من  مراجعتها بعد   بهم الصاصةة  العلمية  األبحاث   إجراء  على الموافقة  على للحصةو   البحوث 

  اللجنةة تقوم  العلمي. كةذلةك  البحةث   ومتطلبةات اخلهيةات   معةايير  مع  تعةارض   أ   وجوه   عةدم  من  والتةأكةد 

  أخلهيات   أسةةس إرسةةاء في فعاال   اهور   تلعب  الجامعية حيث  المرحلة  لطلب   التصرج مشةةاريع  باعتماه 

  رةةةةاملةة وققةافةة  تةام وعى  لةديهم  الطلب   من  هفعةات  لتصريج  بةالكليةة  المهنيةة والسةةةةلمةة  العلمي  البحةث 

 البحوث. بأخلهيات 

على حقوق الملكيةة الفكرية   بةالكليةة للمحةافظةة المحةا ةةةةرات إجراء رهةابةة هوريةة للتفتيل الةدورى على   ▪

 .معينة إلقبات االعتداء وإذا حدث اعتداء على حقوق الملكية الفكرية   تتصذ إجراءات 

اإلجراءات اللزمةة   الملكيةة الفكريةة يطلةب فيةه اتصةاذ أن يتقةدم المؤلف أو خلفةه بطلةب إلى مكتةب حمةايةة   ▪

عميد الكلية التصاذ اإلجراءات  للحفاظ على حقوهه . ترفع اللجنة الرأ  بالنسةةبة للشةةكاو  المقدمة إلى

 .زمةالل

على حقوق الملكية   الحفاظعدم اإللتزام ب  العقوبات التى تفرضننننها الكلية فى حالة

 الفكرية

إجراءات كليةة الصةةةةيةدلةة للحفةاظ على حقوق الملكيةة نتهةاك ابةالةذ  يقوم  إحةالةة عضةةةةو هيئةة التةدريس   ▪

 وتوقيقها بمجلس الكلية للشئون القانونيه. للشئون القانونية الفكرية السابق ذكرها

إجراءات كلية الصةةةيدلة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية السةةةابق  نتهاك  ابإحالة الموظف الذ  يقوم   ▪

 بمجلس الكلية للشئون القانونيه بالكلية.ذكرها و توقيقها 

وذلك ؛  يتم سةحب اجهزة الحاسةب اآللي من األهسةام اإلهارية التي قبت عدم وجوه برامج أصةلية عليها ▪

 علي تقرير لجنه حماية حقوق الملكية الفكرية. ابناء  

وذلك ؛  يهايتم سةةحب اجهزة الحاسةةب اآللي من األهسةةام العلمية التي قبت عدم وجوه برامج أصةةلية عل ▪

 علي تقرير لجنه حماية حقوق الملكية الفكرية. ابناء  

المقدمة من الطلب بدون كتابة المراجع  فروض الدراسةةةية أو رسةةةائ  مشةةةاريع التصرجعدم هبو  ال ▪

 العلمية .

http://msa.edu.eg/msauniversity/pharmacy-ethics-committee
http://msa.edu.eg/msauniversity/pharmacy-ethics-committee
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7. RESEARCH ETHICS AND INTELLECTUAL PROPERTY 

COMMITTEE 

Mission 

Promoting the use and application of intellectual property rights and maintaining the proper 

mechanism to enhance the intellectual property awareness among faculty staff members and 

students. 

Vision 

Building a higher level of knowledge and confidence in the integrity and transparency of the 

IP processes. 

Aim 

Aims at implementing balanced, well-functioning and transparent intellectual property systems 

within the Faculty. 

Duties 

1. Assess staff needs in regards to intellectual property through well designed 

questionnaires; 

2. Raise awareness among staff and students regarding intellectual property 

rights; 

3. Supervise the implementation of the university’s intellectual property 

policy within the faculty; 

4. Assist innovators (staff and students) with the filling of patent applications; 

5. liaison between the University's TICO and officials at the Academy of 

Scientific Research and Technology for patent filling. 

6. Aid staff members in copy rights protection. 
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 الملحق .9

1- The Egyptian bylaw of the intellectual property (number 82 /year 2002). 

 

 

 

 

 


