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 شرضمان حماية حقوق الملكية الفكرية والنالكلية لسياسات 
 

 2002لسنة  82والمكتبات الملحقة بها بتطبيق جميع أحكام القانون رقم  بجميع برامجهاتلتزم الكلية  [1]

 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر.

 النسخ األصلية من المراجع الموجودة بها. علىتحتفظ مكتبة الكلية  [2]

سبات الحا األجهزة الموجودة بمعامل علىحظر استخدام برامج الحاسبات اآللية الجاهزة غير المرخصة  [3]

 اآللية للطالب واألقسام العلمية واإلدارية بالكلية.

 ؤلفات،م كتب،عدم السماح للعاملين بالكلية بنسخ المصنفات المحمية بحقوق المؤلف و/أو الناشر ) [4]

 حقوق المؤلف و/أو الناشر. علىإلخ( بما يشكل اعتداء  مراجع،

من مجمل أي كتاب أو مرجع متمتع %( 20 -% 10سمح لطالب الكلية بالتصوير الضوئي لما يعادل ) [5]

ه النسخة ألغراض اإلستذكار والبحث وال يسمح بتداول هذ (ISBN)بحماية رقم إيداع محلي و/أو دولي 

 الشخصية سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

محددة من  يسمح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بعرض المواد التعليمية المنقولة من أجزاء [6]

و البرامج التليفزيونية العلمية أو الدوريات العالمية المتوفرة في المكتبة أو المواقع اإللكترونية أ المراجع

 في قاعات التدريس لألغراض التعليمية شريطة ذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف.

فقودة النسخة األصلية الم علىالكلية تصوير نسخة وحيدة من أي مصنف بغرض الحفاظ  ةيجوز لمكتب [7]

 نسخة بديلة أخري لها. علىو التالفة التي يصعب الحصول أ

انون رقم بالقواعد المنصوص عليها في الق التزامهمالمكتبة لمراعـاة  علىوضع إرشادات للمترددين  [8]

قافة الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية مع عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لنشر ث 2002لسنة  82

 بها. االلتزاما وضـرورة حقوق الملكية الفكرية وأهميته

راءات يتم إعالم جميع المكتبات ومراكز التصوير الضوئي المرخص لها بالعمل داخل الكلية باإلج [9]

ات يبلغ أ.د. وفي حالة وقوع مخالفة لهذه اإلجراء بها.والقواعد الواردة في هذا النموذج مع إلزامها 

 الالزم. التخاذعميد الكلية بالواقعة 

ون متمتعة تداول كتب أو مذكرات دراسية تحمل أسم صاحبها داخل الكلية دون أن تك ال يسمح ببيع أو [10]

محاضر أو يسمح بتداول المذكرات الدراسية التي يقوم ال، (ISBNبحماية رقم إيداع محلي أو دولي )

كامل من الكلية بتجهيزها للطالب لألغراض التعليمية دون أن تكون منقولة مباشرة أو منسوخة بال

 ان تكون معتمدة من مجلس القسم المختص. المراجع علىأحد 

ة والنشر بين حقوق الملكية الفكري علىتقوم الكلية بنشر الوعي بالقواعد والقوانين المنظمة للحفاظ  [11]

نموذج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب واإلداريين وذلك عن طريق توزيع هذا ال

 للكليةالموقع اإللكتروني  علىووضعه 

 ره،إصدا يمصنف أو صيانته مع جهة من غير الجهات صاحبة الحق ف يال يتم التعاقد على شراء أ [12]

مصنف لم يتم الحصول عليه بالطرق المشروعة أو النسخ من  يومنع العاملين من استخدام أ

 تم الحصول عليها بالطرق المشروعة الستخدامها أو تداولها خارج المؤسسة يالمصنفات الت

 .يتم السماح بالتصوير أو النسخ خارج المكتبةال  [13]
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