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 مقدمة

 

إن مصطلح حقوق الملكية الفكرية يرتبط ارتباطا وثيقا بأررى  مأا يمكلكأال اان أان ولأو الفكأر  ومأ  

حماية فكره، وىد يقود لذا الفكر ال  اككشأا  أو اتكأراأ أو مأا  فيأن يكون لناك حق لهذا اان ان  الطبيعي

المقأا  اوول، يأراد بأالق حأق  فيمصطلح الملكية الفكرية لو م م  ىانون  يمك  القول أن  وبالكاليال  ذلك  

والكجأأار ل لي أأكفيد مأأ  ثمأأاره ومثأأاره الماديأأة  ،والكقنأأي، والفنأأي، واودبأأي، العلمأأياإلن أأان فأأ  إنكا أأال 

 فأأيالكأأرلي ، والمكأأر    فأأيوالمعنويأأة، وحريأأة الكصأأر  فيأأال، والكنأأاسل منأأال، وا أأكؤمارهل ك أأق الم لأأ  

المخططات  فيوالر   والكصوير، والمهندس  الفنياإلبداأ  فيالنشر، والر ا   الكر مة، والناشر ف  حقوق

 ت جيلال، وال صول بمو بال مل  في، ووصل إليال، وأمطكال الدول ال ق والمخكرأ فيما اتكرمال والخرائط،

  .براءة ااتكراأ

 الفكريأة الملكيأة  ميأ  تشأريعات كفلكأال فقأد لأذا وإلن أانيكال، شخصأالل طبيعي حق الم ل  لو حق إن

 الملكية أن مل  العال ، في ال ائدة القانونية وتنص معظ  النظ  بذلك، الخاصة الدولية وااتفاىيات والمعالدات

  .القانون وي ميها يكفلها الكيأحد أنواأ الملكيات  لي الفكرية

 وااتفاىأات الوطنيأة القأواني  فأي المنظمأة للملكيأة الفكريأة العامأة المبأاد  م  الكؤير بلورة تمت وىد

 مأ  ينشأر ومأا والشأعو  الأدول بأي  المنأاف  وتبأادل والعولمأة الخطأ  المك أارأ الكقنأي الكقأد  ولك  الدولية،

 ويقكضأيضأروريا،  أمأرا الفكريأة الملكيأة حمايأة يجعأل الم أكمر اإلن أاني النشأاط لأذا النا مأة مأ  المنأاف 

  .ال ماية تلك إ راءات بال وتب يط المكعلقة للقواني  والدولي الوطني النطاق في ال ماية لمفهو  تطويرا

 الدولية وكذلك المعالدات الم ل  قب  الخاصة والقواني  الفكرية الملكية تشريعات حرصت فقد لذلك

والمالئمأة  الالسمأة القانونيأة ال مايأة كفالأة ملأ  الوايبأو( “الفكريأة المنظمأة العالميأة للملكيأة بأذلك   الخاصة

 أيأة مأ  الم ميأة و أالمة المصأنفات حمايأة ضأمان ا أل مأ  وذلأك ،واودبأي المأاد  بشأقيها الم ل  ل قوق

 ىأررت وىأد .المصأنفات لأذه ملأ  الم ل  حقوق وكذلك ضمان تصيبها، ىد ت ريفات أو تشولات أو أضرار

 تبعأا الو أائل لأذه وتكبأاي  أيأة امكأداءات، مأ  ومصأنفاتال الم لأ  ل مايأة مأدة و أائل الم ل  حقوق ىواني 

 قالكاليةلالمكبارات 

 .طبيعكها -1

 .تطبيقها وإ راءات و ائل -2

 .المعكدي  ردأ وشدة ىوة مدى -3

 .مليال اامكداء وى  الذ  المصن  نوأ -4

 .ا كعمالها وىت -5

 اآلتيةقيكمك  بال ماية وفق القواني  الوطنية والدولية أص ا  المصنفات 

الككأأأأل والككيبأأأأات والب أأأأول والمقأأأأاات العلميأأأأة والؤقافيأأأأة والكر مأأأأات و يرلأأأأا مأأأأ    أ 

 المككوبة  المصنفات

 برامج ال ا ل وتطبيقاتها وىوامد البيانات وما يماثلها     

 أ وااككشا  براءات ااتكرا  ج 
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المصنفات الفنيأة كالمصأنفات الكمؤيليأة والمو أيقية والكصأميمات والفنأون الكشأكيلية والر أ    د 

 والن ت والنقش وما شابهها 

 مصنفات العمارة والر و  والمخططات الهند ية    ه 

 المصنفات الفوتو رافية والخرائط واوفال  والبرامج الكلفزيونية واإلذامية وما يماثلها   و 

 العالمات الكجارية والكصميمات والنماذج الصنامية وحقوق الطب    س 

 أهمية وفوائد حماية الملكية الفكرية

 

تقدمأال مفكأاا المناف أة  الأذ تعكبر ىدرة أية دولة أو شركة مل  ال فاظ ملأ  الطبيعأة الخاصأة للمنأكج 

يأأك  بهأأا حفأأن وصأأيانة ملكيأأة الفكأأرة أو  الكأأيوتكوىأأ  لأأذه القأأدرة ملأأ  الدر أأة  او ا أأية النا  أأة وو أأيلكها 

مأ  لنأا تكمأ  ألميأة حمايأة الملكيأة   مملية اإلنكأاج فيلذا المنكج أو الو يلة الم كخدمة  فياوفكار المندمجة 

الفكريأأة ب يأأك يمكأأ  مأأ  تأأالل ال مايأأة المالئمأأة والكافيأأة سيأأادة مقأأدرة الم   أأات والهي أأات المخكلفأأة ملأأ  

 ق ل بع  الطرق الكاليةالنجاا ف  او واق م  تال
 تر يس ميزة  وىية -

 حماية طرق الككنولو يا واونشطة الكجارية او ا ية 

 دم  فعالية الب ك والكطوير 

  الككنولو يا وال وق فيتوى  الكغيرات 

 الماليت  ي  اوداء  -

  ت قيق إيرادات  ديدة 

 تخفي  النفقات 

  ذ  رأس مال  ديد  

 تشجي  الكناف ية 

 
 وشروط الحمايةصاحب حق المؤلف 

 

إن الشأخص الأذى يبككأأر ممأال ملميأأا أو فنيأا، لأأال بمجأرد ابككأاره حأأق الملكيأة المطلقأأة ملأ  لأأذا  -

  العمل وكذلك احكفاظال ب قوىال

ابككأار العمأل  فأيمأ  المشأكركي   أ ي ك يل فيها فصل نصيل  الكيحالة ااممال المشكركة  في -

العمأأل  فأأيمأأ  نصأأيل اآلتأأري  يعكبأأر الجميأأ  مأأ لفي  بااشأأكراك وأصأأ ا  ال قأأوق الم لأأ  

فصل نصيل كل مأ  المأ لفي  المشأكركي  مأ  نصأيل اآلتأري   باإلمكان، أما اذا كان بالك او 

   فيعكبر كل م  الم لفي  المشكركي  م لفا م كقال للجزء العائد لال

كة، ا يمكأأ  وحأأد المأأ لفي  أن يمأأارس بمفأأرده حقأأوق الم لأأ  بأأدون فأأ  حالأأة ااممأأال المشأأكر -

  رض  شركائال، ما ل  يك  لناك اتفاق تط  مخال 
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أتذ المبادرة بابككأار العمأل  الذ  المعنو أو  الطبيعيف  حالة ااممال الجمامية يعكبر الشخص  -

   وااشرا  مل  تنفيذه صاحل حق الم ل ، ما ل  يك  لناك اتفاق تط  مخال

حالة ااممال المبككأرة مأ  ىبأل اشأخاي طبيعيأي  لصأالح لي أة معينأة بمو أل مقأد ىأانون   في -

  تعكبر الهي ة صاحل حق الم ل  ما ل  يك  لناك اتفاق تط  مخال 

 يتمتع بها صاحب حق المؤلف التيالحقوق 

 

 يكمك  صاحل حق الم ل  ب قوق مادية وحقوق معنوية -

 أأبيل ذلأأك ال أأق  فأأيا أأكغالل العمأأل ماديأأا، ولأأال  فأأييكأأون لصأأاحل حأأق الم لأأ  وحأأده ال أأق  -

 ق ا اسة أو من  ما يرتي في ال صر 

  الفوتو رافين خ وطب  وت جيل وتصوير العمل بجمي  الو ائل المكوافرة بما فيها الكصوير 

أو مل  أشرطة وا طوانات الفيديو أو ااشرطة واا طوانات وااىراي مهمأا كأان نومهأا، 

   أو برية طريقة أترى

 تر مة العمل إل  لغة أترى أو اىكبا ال أو تعديلال أو ت ويره أو تلخيصال أو تكييفال  

 ال قوق المادية للم ل  تعكبر حقا منقوا يمك  الكفرأ منال كليا أو  زئيا  

  ا كغالل ال قوق الماديأة أو الكصأر  بهأا أيأا كأان موضأومها يجأل أن تأنظ  تطيأا ان مقود

ت ت طائلة البطالن بي  المكعاىدي ، وان تذكر بالكفصيل ال قأوق موضأوأ العقأد، وأن تكأون 

الزمان والمكان وأن تنص الزاميا مل  مشاركة الم ل  بن بة م وية م  اايرادات  فيم ددة 

  م  ممليات اا كغالل والبي 

   إل  ال قوق المنصوي مليها ف  القأانون حأق إشأهار العمأل وت ديأد  باإلضافةيكون للم ل

ال ملأ  طريقة إشهاره وو يلكها وحق المطالبة برن ين ل العمل إليأال كم لأ  وبأرن يأذكر ا أم

كل ن خة م  ن خ العمل ف  كل مرة ي كعمل فيها العمل ا أكعماا ملنيأا وال أق بأرن ي أكعمل 

ا ما م كعارا  ومن  أى ت وير أو تطوير أو تعديل أو تغيير ف  العمل ىد ي يء إل  شأرفال أو 

   معكال أو شهرتال أو مكانكال اادبية والعلمية

 جأوس إيقأاأ ال جأز مليهأا انمأا يجأوس انكقأال ا يجوس الكصر  ب قوق الم ل  المعنوية وا ي

  تلك ال قوق إل  الغير م  طريق الوصية أو ىواني  اارل

 

 البرمجيات فى قانون حماية الملكية الفكرية

 

ل أنة  22تق  ت ت طائلة القأانون  الكييمؤل ا كعمال برمجيات من وتة و ير مرتصة أحد اوممال 

تكمكأأ  بأأرامج ال ا أأل بال مايأأة القانونيأأة الكنفيذيأأة  وكأأذلك  وائ كأأال  بشأأرن حمايأأة الملكيأأة الفكريأأة ، 2002

وكذلك طبقا للمادة  1991ل ماية حقوق الكرلي  لعا   ( WCT ) الويبو اتفاىيةمصنفات أدبية طبقا  بامكبارلا

 . أيا كانت طريقة الكعبير منها أو شكلها م  اتفاىية برن، وتطبق تلك ال ماية مل  برامج ال ا ل 20

  :يلي ما فيمل  برامج ال ا ل  الكعد وتكلخص طرق 

 القرصنة م  تالل ن خ برامج ال ا ل مل  ىري  -
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البرنأامج وا أكخدامها ملأ  أكؤأر  م  ىبل الم كخد  وذلك بشراء ن خة أصلية واحأدة مأ  الكعد  -

ال صأول ملأ  رتصأة با أكخدامال  مأ  حا أل واحأد   فيأك  ا أكخدا  البرنأامج لعأدة مأرات دون

  .  مرة واحدةوكؤر م

 تالل شبكة اانكرنتق ب يك تقو  بع  المواى  بإتاحة برامج ال ا ل لن أخها دون م  الكعد  -

  .و يرلأا ترتيص، وم  ث  يقو  م كخد  الشبكة بن خ بأرامج ال ا أل وت ميلهأا ملأ   هأاسه،

 

 المؤلف حق على االعتداء صور

 

 االنتحال / األدبية السرقة (1

 

 مليأال الك أويرات إدتأال بعأ  مأ  كليًا أو  زئيًأا، الغير أو مرضال م ل  تقدي  لي اودبية وال رىة

 ااىكباس اودبية، ال رىة ىبيل م  يعكبر وكذلك شكلال أو مضمونال، مل  والكعديالت اإلضافات بع  بإضفاء

 لذه كانت ول  ديد، كما بمفهو  المقكب ة اوفكار تلك م   ديد أو الكعبير لم ل  أصلية وتضمينها م  م لفات

 ويأدان كمأا و رىة، انك اا يعكبر الجمهور، يد بي   وضعها أن وكما أفكاره، وبنات مقلال صني  م  اوفكار

 منأال ااىكبأاس الذى ت   اوصل الم ل  كان ما إذا الم ل ، حق مل  معكديا والكضليل ويعكبر بالغش مرتكبها

 .بال ماية يكمك 

 

 تقليده /المصنف تزييف (2

 

 بشأكل  أواء بال مايأة  يأر المشأمولة الم لفأات فأي الكأرلي  حقوق مل  اامكداء م  النوأ لذا ويق 

 بغ  ال قيقي / اوصلي الم ل  حق يمس بر لو  صنعت ن خة لي المقلدة فالن خة مباشر، مباشر أو  ير

 .إنكا ها طريقة أو شكل النظر م 

 

 الفكرية القرصنة (3

 

 وبيعهأا م أبق دون تأرتيص بال مايأة تكمكأ  والكأي المنشأورة الم لفأات ا كن أا  وتعنأ  القرصأنة

 .ر مية  ير بالخفاء أو بطريقة

 

 المؤلف تحريف (4

 

 منال، الكعبير أو صورة والرئي ي ال قيقي والمغزى ومضمونال الم ل  ف وى تشويال ويعن  الك ري 

 الك أويرات وإدتأال بعأ  معأا، بال ذ  أو باإلضافة أو بهمأا إما الكغييرات مليال بع  بإدتال الكشويال ويك 

 مأ  نف أال بأالم ل  وكأذلك اإلضأرار وشأهرتال، و أمعكال الم لأ  شر  اامكداء م  النوأ لذا مليال، ويطال

 .المادية واودبية ىيمكال تبخس حيك المالية الناحية

 الحماية القانونية للملكية الفكرية
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ل أنة  22حمايأة الملكيأة الفكريأة رىأ  للملكيأة الفكريأة طبقأا لقأانون  القانونيأة ال مايأة و أائل وتكمؤأل

 :  في2002
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 :الوقائية الحماية :أوال

 

 م  القانون ق 179وتك  با كخدا  الو ائل الكالية أو أحدالا  طبقا للمادة 

 .صنامكالن خال أو المقّلد أو  المصن  نشر وى  -1

 .المقّلد المصن  مل  ال جز -2

 مل  ال ق م ل ال ماية  اامكداءإثبات واىعة  -3

  مي  اوحوال  فيحصر اإليراد الناتج م  ا كغالل الم ل  وتوىي  ال جز مل  لذا اإليراد  -4

 

 :العالجية ثانيا: الحماية

 

 :صورتي  في تكم ور والكيم  القانون  121المعكدى ويعاىل تبعا للمادة  وتخص الشخص

 م  أ  ارتكا  ت  ما معا، إذا ال بس أو الغرامة أو ااثنكي  بعقوبكي ويكمؤل :الجنائي الجزاء  أ 

  زئيأا مليهأا ملأ  المعاىبأة ونأص وحكامأال، مخالفأة وامكبرلأا حأددلا القأانون الكأي اوفعال

 .حصرا م ددة حاات في معا ال بس أو الغرامة أو بالعقوبكي  بعقوبة

 م  أ  حق الم ل  أو مرتكل المعكدى مل  بال يلكز  الذ  بالكعوي  ويكمؤل :المدني الجزاء    

 .القانون نص مليها الكي المخالفات

 

 االستثناءات من الحماية

 

يجوس م   ير موافقة الم ل  ن خ أو تصوير مقاات ملمية منشورة ف  الص   والمجأالت أو  -

ا زاء ىصيرة م  ممل ما شرط ان يك  ذلك لغايأة تعليميأة صأرفة وضأم  ال أدود الالسمأة لكلأك 

الم لفي  وا   الناشر مند كل ا كعمال لن خة  الغاية الكعليمية، يجل أن يشار إل  ا   الم ل  أو

  أو صورة المقال أو العمل اذا كانت لذه اا ماء مذكورة ف  العمل اوصلي

يجأأوس لو أأائل اامأأال  مأأ   يأأر موافقأأة الم لأأ  نشأأر صأأورة اممأأال فنيأأة مرئيأأة أو اممأأال  -

  مامأأة مفكوحأأة فوتو رافيأأة أو اممأأال تطبيقيأأة شأأرط أن تكأأون تلأأك ااممأأال مكوا أأدة فأأ  امأأاك

  للجمهور

ا يطبق اا كؤناء إذا أدى ذلك إل  إل اق الضرر ب قوق ومصالح صاحل حق الم ل  اوتأرى  -

 ق وا يجوس بشكل تاي القيا  بما يرتي

  بناء كامل أو  زئي الفني بشكلتنفيذ العمل   

  ممل نشر منال مدد م دود م  الن خ ااصلية أ ن خ أو ت جيل أو تصوير   

 كا  كامل أو  زء كبير منالتصوير ك   

 ت جيل أو نقل مجمومات المعلومات بكافة انوامها   

  اا إذا ىأا  بأذلك الشأخص الأذى ا أاس لأال صأاحل حأق  اآللأيت جيل أو ن خ برنامج ال ا أل

الم ل  ا كعمال البرنامج وكان ذلأك مأ  ا أل صأن  ن أخة واحأدة ا أكعمالها فقأط فأ  حالأة 

  فقدان أو تضرر الن خة ااصلية
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 إجراءات االلتزام بحماية والمحافظة علي حقوق الملكية الفكرية والنشر           

 2002ل نة  22مها والمككبات المل قة بها بكطبيق  مي  أحكا  القانون رى  تلكز  الكلية بجمي  أى ا  1

 الخاي ب ماية حقوق الملكية الفكرية والنشر 

ي ظر ا كخدا  برامج ال ا بات اآللية الجالزة  ير المرتصة مل  او هزة المو ودة بمعامل ال ا بات   2

وكذلك يو د العديد م  برامج أنظمة الجامعة الفارابي اآللية للطال  واوى ا  العلمية واإلدارية بالكلية  

ولذه البرامج تابعة لمركز الكقنية وااتصاات وم كعملة بجمي  أ هزة الكلية وت مل رتصة تشغيل م  

 المركز ولذه البرامج مكعاىد مليها  نويا 

 ككل، م لفات، مرا    مد  ال ماا للعاملي  بالكلية بن خ المصنفات الم مية ب قوق الم ل  و/أو الناشر  3

 ،         الخ  بما يشكل امكداء ملي حقوق الم ل  و/أو الناشر 

م  مجمل أ  ككا  أو مر   مكمك  %( 21 –% 11)ي مح لطال  الكلية بالكصوير الضوئي لما يعادل   4

 و راض اا كذكار والب ك وا ي مح بكداول لذه الن خة (ISBN)ب ماية رى  إيداأ م لي و/أو دولي 

 الشخصية  واء كانت ورىية أو إلككرونية 

ي مح ومضاء لي ة الكدريس والهي ة المعاونة بعرض المواد الكعليمية المنقولة م  أ زاء م ددة م    5

المرا   العلمية أو الدوريات العالمية المكوفرة في المككبة أو المواى  اإللككرونية أو البرامج الكليفزيونية 

 اض الكعليمية شريطة ذكر ا   الم ل  ومنوان المصن  في ىامات الكدريس لأل ر

أو  يجوس لمككبات الكلية تصوير ن خة وحيدة م  أ  مصن  بغرض ال فاظ ملي الن خة اوصلية المفقودة  1

 الكالفة الكي يصعل ال صول ملي ن خة بديلة أتر  لها 

الكزامه  بالقوامد المنصوي مليها في توضــــــ  إرشـــــــــادات للمكرددي  ملي المككبة لمرامــــــــاة   7

 أكؤر تصوير الخاي ب ماية حقوق الملكية الفكرية م  الكزا  المككبة بمن  2002ل نة  22القانون رى  

 ورىمال بالكصوير م  يقو  ا   وأتذ العلمية، م  الر ائل صف ة 40 و ، الككل م  واحد فصل م 

نفس الم ل  واإلمالن م  ذلك بمكان  م  أترى مرة بالكصوير يقو  ل  انال م  نكركد لك  وذلك القومي

 واضح بالمككبة  

 مقد ندوات ولقاءات مفكوحة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وألميكها وضـــــــــــرورة االكزا  بها   2

ة ا ي مح ببي  أو تداول ككل أو مذكرات درا ية ت مل أ   صاحبها داتل الكلية دون أن تكون مكمكع  9

يقو  الم اضر أو  وي مح بكداول المذكرات الدرا ية الكي . (ISBN)ب ماية رى  إيداأ م لي أو دولي 

الكلية بكجهيزلا للطال  لأل راض الكعليمية دون أن تكون منقولة مباشرة أو من وتة بالكامل م  أحد 

 المرا    وذلك دون مقابل 

ي حقوق الملكية الفكرية والنشر بي  أمضاء لي ة نشر الومي بالقوامد والقواني  المنظمة لل فاظ مل  10

الكدريس والهي ة المعاونة والطال  واإلداريي  وذلك م  طريق توسي  لذا النموذج ووضعال ملي الموى  

 اإللككروني للكلية 

يلكز  أمضاء لي ة الكدريس والهي ة المعاونة بالنشر في مجالت م لية ومالمية دولية مكخصصة   11

 لضمان حقوىه  وحقوق النشر وم كمة ومفهر ة 

للم ل  ال ق في الكصر  في ن خكال اوصلية م  الم ل  وت ديد شكل وطريقة وميعاد إتاحكال   12

 للجمهور 

ا يجوس ن خ أ  مصن  م  المصنفات المو ودة بالمككبة أو منافذ توسي  الككا  إا بعد موافقة   13

ذا كان و راض الكدريس في المنشآت ككابية م  الم ل  وا يجوس للم ل  اامكراض مل  الن خ إ
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الكعليمية أو ممل درا ات ت ليلية للمصن  بقصد النقد والمناىشة واإلمالن أو اا كعمال في إ راءات 

ىضائية وإدارية طالما كان الن خ في ال دود المعقولة وا يكجاوس الغرض منال وأن يذكر ا   الم ل  

 ومنوان المصن  

مل  الككل الدرا ية بعد مرا عكها م   انل لجنة يك  تشكيلها م  أمضاء ضرورة موافقة رئيس الق     14

 مجلس الق   بقرار م  مجلس الق   العلمي 

 ا يك  ال ماا بالكصوير أو الن خ تارج المككبة المكوا دة بالكلية أو الق     15

 .الككل بدار م لفاته  بإيداأ الكدريس لي ة أمضاء يلكز   11

باإلشارة إل  كل المصادر الكي ت  اامكماد مليها في إمداد م لفاته  الكي يلكز  أمضاء لي ة الكدريس   17

 يك  توسيعها مل  الطال  

تقو  لجنة المككبة كرحد  اللجان اا كشارية بالكلية برئا ة وكيل الكلية للدرا ات العليا بمكابعة تنفيذ   12

 ا  لجنة المككبة إ راءات حماية حقوق الملكية الفكرية الكي وضعكها الم   ة طبقا لمه

في حالة مد  االكزا  باإل راءات والقوامد ال ابقة يكون لعميد الكلية توىي  الجزاء الذ  يراه منا باً في   19

ال رمان م  المكافآت الك  يكون توسيعها في نطاق  لطة العميد والخص  م   -اللو  -لذا الشرن  الكنبيال

 رئيس الجامعة ف  ال اات الكي تخرج م  نطاق  لطاتال  المرتل بما ا يجاوس ثالثة أيا  ورف  اومر ل

يكول  مميد الكلية أتطار الجهات المخكصة في حالة ىيا  إحدى المككبات تارج أ وار الجامعة بن خ   20

 المصنفات الخاصة برمضاء لي ة الكدريس وتوسيعها دون موافقة مككوبة م  مضو لي ة الكدريس 

 المالك الوحيد ل  الكلية تكون الك  اوصلية اوممال ف  الفكرية لكيةالم ب ماية االكما  مل  الكركيز  21

 . ملكيكها ف  مشكركة أو لها
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  قائمة اجرءات حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر بالكلية
 

 

 فيما يخص المهنة

وتوسيعأال ملأ  نشر ثقافة حقوق الملكية الفكريأة والنشأر وذلأك بوضأعها فأ  الميؤأاق ااتالىأ  للكليأة    -1

  مي  ااى ا  بالكلية وكذا بعمل ندوات مككررة ومطويات م  حقوق الملكية الفكرية 

 حظر ا كخدا  البرامج الجالزة  ير المرتصة مل  أ هزة ال ا ل اآلل  بالكلية     -2

 مد  ال ماا للعاملي  بالكلية بن خ المصنفات بما يشكل إمكداء مل  حقوق الم ل      -3

  إرشأأادات للمكأأرددي  ملأأ  المككبأة لمرامأأاة الكأأزامه  بالضأأوابط المنصأوي مليهأأا فأأ  ىأأانون وضأ    -4

 ال ماية الفكرية 

القيا  بعمل ا كطالمات رأى ومضاء لي ة الكدريس بالكلية حول فاملية اا راءات المكبعأة للم افظأة   -5

 مل  الملكية الفكرية والنشر 

 ولة م  الكركيد مل  ألميأة و أود أرىأا  إيأداأ لكأل الككأل الصأادرة تكون وحدة اتالىيات المهنة م     -1

 للكداول داتل الكلية  

تجديد اتفاىية الكعاون م  شركة ميكرو وفت وذلك لل صأول ملأ  البرمجيأات ااصألية ب أعر مخفأ   -7

 ومضاء لي ة الكدريس والطال 

 حقوق اان ان تدريس حقوق الملكية الفكرية لطال  الفرىة ااول  ضم  مادة--2

 فيما يخص البحث العلمى

إصدار ا كمارة ت جيل ب ك ملم  موحدة تشكمل مل  ا   منوان الب ك والقائمي  بال ودور كل منه    -1

 وتاريخ ومكان الب ك تقد  إل  الدرا ات العليا بالكلية ىبل الشروأ ف  ا راء الب ك 

   و ائل النشر العلم  بالكلية معكمدة تقو  الوحدة بعمل اإل راءات الالسمة لككون  مي    -2

الكركيد مل  مراماة توثيق المرا   لكل أ زاء الر ائل العلمية واوب ال العلمية م  مراماة اومانال فأ   -3

 النقل واإلشارة إل  الم لفي  الذي  ت  النقل منه 
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 واالكزا  بها مند النشرككابة القوامد اإلرشادية للكرلي  والنشر بمجلة كلية الصيدلة بكل مدد  -4

 


