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الرسالة
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عزيزى الطالب :يتفاعل مجتمع الجامعة األكاديمى

تقاااديم بااارامي أكاديمياااة ونوعياااة متخصصاااة ل عاااداد

عندما نق أر كتبهم ،نستمع الى محاضراتهم ،ونتناقش

التركيااااز علااااى توظيااااو المعلومااااات والمعااااارو لحاااال

دائما بشكل مستمر ،وتترابط األفكار مع األساتذة

معهم فى القاعات والمعامل ،فنبدا فى ذكر ما تعلمناه
منهم فى كتاباتنا الخاصة ولذلك أصبحلزاما علينا ان

نعطى للمصدر الرئيسى حقه وذلك لحماية حقوق

الملكية الفكرية.

والتأهيااال المتمياااز للمعلماااين والكاااوادر التربوياااة عبااار

المشااكالت ،توانتااام المعرفااة وامااتالك مهااارات التعلاايم
المساااتمر ،والتااادريب علاااى أحااادر طرائاااق التااادريس،
تواكسااابهم خب ارات تعليميااة ،وبحثيااة متمياازة فااى منااا

محفااز وداعاام علااى نحااو يجعلهاام أكثاار فخ ا ار وانتماااء

وتحرص كلية التربية  -جامعة عين شمس وقيادتها

لمهنتهم.

و ق ارراتها و تعامالتها الداخلية والخارجية ،وتعمل

تعرو حقوق الملكية الفكرياة للمؤلاو بأنهاا مجموعاة

على اإللتزام بالمصداقية والنزاهة فى جميع سياساتها
على حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر ،ويتمثل
ذلك في وجود وتوافر إجراءات وقواعد رسمية يتم
اتباعها فى الكلية وااللتزام بها والمحافظة عليها من

خالل وجود قائمة علي قانون حماية الملكية الفكرية

تعريف حقوق امللكية الفكرية وأهميتها:

من الحقوق القانونية التاي يخولهاا القاانون للمؤلاو،

أو الناشاار للتمتااع بحااق اإلنتااام أو البيااع فااي حاادود
معينااة تعااد حقااوق حصاارية لمالااك العماال ،كمااا ياانظم

حقااااوق التااااأليو والنشاااار الحااااق فااااي إعااااداد أعمااااال
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 .3.قم بتقييم مصادرك واختار األفضل

 .4على عكس ما يبدو لك وضعك للمصادر يجعل

.عملك أكثر اصالة ويضيو دعم الفكارك الشخصية

 .5وضعك للمصادر يوضح قيمة البحر العلمي الذي

.قمت به

 .6اشكر من قام بمساعدتك فى انتام عملك

.األكاديمي

 .7يجب عليك ذكر المصدر في الحاالت التالية:

 -.ذكر وجهة نظر أو فكرة أو نظرية شخص اخر
 -عرض نتيجة احصائية أو رسم توضيحي أو

منحني بياني أو معلومة من مصدر ورقي أو

.الكتروني

 -إعادة صياغة كلمات شخص اخر سواء كانت

مكتوبة أو

مسموعة.

ثانيا :عند إستخدام المكتبة ومصادر التعلم:

المصري رقم  82لعام  2002والمعتمدة من مجلس

اشتقاقية ،أو استنسا عمل أو أجزاء منه.

الرؤية:
أن تكون كلية التربية رائدة ومتميزة فى مجاال إعاداد

األساسية لحماية أمانة اإلبتكار واألفكار لكل افراد

المجتمع األكاديمي ،وكذلك المبادئ المجتمعية

على المساهمة فى خطط التنمية المجتمعية.

ارشادات للطالب حلماية حقوق امللكية الفكرية:

 .3سجل بياناتك الشخصية وبيانات المرجع عند

 .1ال تحيد عن المعنى األساسى عند صياغه أفكار

 .4اتبع ارشادات المكتبة للطالب.

 .2سجل من قال ماذا ،واذكر المصدر الرئيسي

الفكرية الخاصة بالكلية بالمكتبة.

الكلية بتاريخ 2012 /9 /3م.

المعلمين والكوادر التربوية ذوي قادرات تنافساية قاادرة

وتنبع أهمية حقوق الملكية الفكرية من كونها الركيزة

األصيلة واالتجاهات التربوية العالمية.

أوال :عند كتابة االبحار والمقاالت العلمية:
شخص أخر.

المستقاه منه المعلومة بوضوح.

 .1إلتزم بالحد األقصى للتصوير من المراجع
والرسائل بمكتبة الكلية( .إنظر الجدول المرفق)

 .2ممنوع خروم أي مرجع من المكتبة لتصويره

خارجها.

الموظو المختص بالتصوير فى المكتبة.

 .5يمكنك اإلطالع علي وثيقه حماية حقوق الملكية

()5
 .6يمكنك حضور الدورات التوجيهية للطالب رواد

المكتبة.

 .7يمكنك اإلطالع على الكتيبات التي تشمل القوانين

الحاكمة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية
بالمكتبة.

عزيزى الطالب إنتبة:

 .1لقد أتيت الى الجامعة لكي تتعلم وتعرو وتتحدر
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جدول اسرتشادي للممارسات املقبولة ألعمال اآلخرين
مبا ال خيل حبقوق امللكية الفكرية

العنصر
الفيديوأو
الرسوم
المتحركة
النص الكتابي

وتفكر بطريقتك الخاصة وليس مثل االخرين.

 .2ليس كل ما هو موجود على اإلنترنت مصدر
موثوق منه.

القصائد

 .3إعتمد على المواقع اإللكترونية الموثقة فقط

للهيئات العلمية والتعليمية (التى توضح بيانات

التوثيق األصلية).

 .4اقتباس افكار االخرين دون ذكر المصدر يحطم

( )1

الموسيقي

األجزاء المتاحة
 % ١٠من العمل األصلي
أو  ٣دقائق ،أيهما أقل
 % ١٠من العمل األصلي
أو ألف كلمة ،أيهما أقل.
 ٢٥٠كلمة ،وتحدد على
األكثر بثالث قصائد أو
أجزاء منها تخص شاعر
واحد ،أو خمس قصائد
أجزاء منها تخص أكثر من
شاعر من مجموعة
مقتطفات أدبية.
 % ١٠من العمل األصلي
أو  ٣٠ثانية ،أيهما أقل.

معلومات قاعدة
البيانات

  ٥صور (أعمال فنية)لمصور واحد ،أو فنان
واحد.
  % ١٠أو  ١٥صورة،أيهما أقل ،إذا كان األختيار
من مجموعة صور.
 % ١٠أو  ٢٥٠٠حقل ،أو
خلية أيهما أقل.

الزمن المتاح

سنتان من بداية االستخدام

سمعة الطالب والكلية.

الصور

النسخ المتاحة

نسختان (النسخة عبارة عن
ملف يتم حفظه على القرص
الصلب).

دليل خمتصر لطالب كلية الرتبية،
جامعة عني مشس ،حول:

«محاية حقوق امللكية الفكرية»
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