
 حقوق الملكية الفكرية والنشر
جامعة األزهر بتطبيق  –يلتزم برنامجى القوى واالالت الكهربيه واالتصاالت وااللكترونيات بكليه الهندسه )بنين( .1

 . الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر 2002لسنة  82جميع أحكام القانون رقم 
بنسخ المصنفات المحمية بحقوق المؤلف و/أو الناشر )كتب ، مؤلفات ، مراجع  البرنامجينعدم السماح للعاملين ب .2

 .إلخ( بما يشكل اعتداء علي حقوق المؤلف و/أو الناشر……. ، 
( من مجمل أي كتاب أو مرجع متمتع بحماية %20 – %10بالتصوير الضوئي لما يعادل ) البرنامجينيسمح لطالب  .3

غراض اإلستذكار والبحث وال يسمح بتداول هذه النسخة الشخصية سواء أل(ISBN) رقم إيداع محلي و/أو دولي
 .كانت ورقية أو إلكترونية

من المراجع   يسمح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعرض المواد التعليمية المنقولة من أجزاء محددة .4
ية أو البرامج التليفزيونية في قاعات التدريس العلمية أو الدوريات العالمية المتوفرة في المكتبة أو المواقع اإللكترون

 .لألغراض التعليمية شريطة ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف
تصوير نسخة وحيدة من أي مصنف بغرض الحفاظ علي النسخة األصلية المفقودة أو  البرنامجين هيجوز لمكتب .5

 .التالفة التي يصعب الحصول علي نسخة بديلة أخري لها
ــــــــادات للمترددين علي المكتبة لمراعــــــــاة إلتزامهم بالقواعد المنصوص عليها في القانون رقم وضــــــع إرشـ .6

الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية مع عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لنشر ثقافة حقوق الملكية  2002لسنة  82
 .الفكرية وأهميتها وضـــــــــــرورة اإللــــــــــــتزام بها

دون أن تكون متمتعة بحماية  البرنامجينال يسمح ببيع أو تداول كتب أو مذكرات دراسية تحمل أسم صاحبها داخل  .7
ويسمح بتداول المذكرات الدراسية التي يقوم المحاضر أو الكلية بتجهيزها   .(ISBN) رقم إيداع محلي أو دولي

( على 4منسوخة بالكامل من أحد المراجع )راجع بند  للطالب لألغراض التعليمية دون أن تكون منقولة مباشرة أو
 .المختص البرنامجان تكون معتمدة من مجلس 

ً أو فنياً، حق الملكية المطلقة على العمل وكذلك احتفاظه بكافة حقوقه المادية  .8 للشخص الذى يبتكر عمالً علميا
 ً  والمعنوية وال يمكن التفرع عنه كلياً أو جزئيا

 :البحث مع آخرين واتباع ذلك عند القيام بالتاليالحفاظ على حق مؤلف  .9
 هأو خارجبرنامج أداء البحث في اجتماعات أو محاضرات داخل ال. 
 إجراء دراسات تحليلية أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو اإلعالم. 
  بصريا، وذلك ألغراض التدريس بهدف نسخ أجزاء في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيال سمعيا أو بصريا أو سمعيا

اإليضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة و أال يتجاوز الغرض منه، و أن يذكر اسم المؤلف و 
عنوان البحث و الدورية المنشور بها و تاريخ النشر و أرقام الصفحات )كما هو متبع و متعارف عليه في فهرسة 

 .األبحاث العلمية(
 :نسخ مقال أو مستخرج من بحث إذا كان ذلك ضروريا ألغراض التدريس و ذلك بالشرطين اآلتيين .11

 أو في أوقات منفصلة غير متصلة هحداأن يكون النسخ لمرة و. 
  أن يشار إلى اسم المؤلف و عنوان البحث و الدورية المنشور بها و تاريخ النشر و أرقام الصفحات )كما هو متبع و

 .في فهرسة األبحاث العلمية( على كل نسخةمتعارف عليه 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة و ذلك في أي  –و التي ال تهدف للربح  لبرنامجينتصوير نسخة وحيدة بواسطة مكتبة ا .12

 :من الحالتين اآلتيتين
 ترات متفاوتةأن يكون الغرض من النسخ استخدام المصنف في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على ف. 
  أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة األصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير

 .صالحة لالستخدام و يستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة
ل المشترك اعتبر جميع إذا اشترك أكثر من شخص في التأليف أو إجراء البحث و ال يمكن فصل نصيب كل منهم في العم .13

الشركاء مؤلفين للمادة العلمية بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق الباحثين كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة ال يجوز ألحدهم 
 .االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف إال باتفاق مكتوب بينهم

 .ل النشر بأي مجلة او اصدار او محفل علميال يغبن حق اي طالب ماجستير او دكتوراه تم الغاء تسجيله في حا .14
ً القرصنة االلكترونية بما فيها نسخ األسطوانات المدمجة او البرامج او التحميل على االجهزة )دون  .15 ً باتا يمنع منعا

 .ترخيص(
 .الحق فيما ينتج من اكتشافات أو اختراعات عن أعمال الباحثين لبرنامجينل .16 


