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 مقدمة

 

إن مصطلح حقوق الملكية الفكرية يررببط اربباطرا وقيقرا بر راى مرا يمبلكرا اونسران وررو الفكرر. ومرن 
الطبيعى أن يكون رناك حق لهذا اونسان فى حماية فكره، واد يقود ررذا الفكرر الرى اكب را  أو اعبررام أو مرا 

ارانونى فرى المقرام ا،ول، يرراد برا  حرق  سرمىالفكرية رو م مصطلح الملكيةالى ذلك. وبالبالى يمكن القول أن 
والبجاري؛ ليسبفيد من قماره وآقاره الماديرة والمعنويرة،  اإلنسان فى إنباجا العلمى، وا،دبى، والفنى، والبقنى،

وحرية البصر  فيا، والبنازل عنا، واسبقماره؛ كحق المؤل  فرى البر لي ، والمبررجم فرى البرجمرة، والنا رر 
 الن ررر، والرسررام فررى اإلبرردام الفنررى والرسررم والبصرروير، والمهنرردل فررى المعططررا  والعرررا ط، حقرروقفررى 

برررا    والمعبرررم فيمررا اعبرعررا، ووصررل إليررا، وأعطبررا الرردول الحررق فررى بسررجيلا، والحصررول بموجبررا علررى
  .اوعبرام

 الفكريرة لكيرةالم جمير  ب رريعا  كفلبرا فقرد لرذا وإلنسرانيبا،  عصرالطبيعرى  حرق ررو المؤلر  حق إن
 الملكيرة أن علرى فى العرالم، السا د  القانونية وبنص معظم النظم بذلك، العاصة الدولية واوبفاايا  والمعاردا 

  .القانون ويحميها رى أحد أنوام الملكيا  البى يكفلها الفكرية
 واوبفاارا  نيرةالوط فرى القروانين المنظمرة للملكيرة الفكريرة العامرة المبراد  مرن كقيررال بلرور  بمر  واد
 المناف  عن ين   وما وال عوب الدول بين المناف  وببادل والعولمة العطى البقنى المبسارم البقدم ولكن الدولية،
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 لمفهوم ضروريا، ويقبضى بطويرا أمرا الفكرية الملكية حماية يجعل اإلنسانى المسبمر الن اط رذا الناجمة عن
  .الحماية بلك إجرا ا  با وببسيط المبعلقة وانينالوطنى والدولى للق فى النطاق الحماية

 الدوليرة وكرذلك المعارردا  المؤل  بحق العاصة والقوانين الفكرية الملكية ب ريعا  حرص  فقد لذلك
والمال مرة  الالزمرة القانونيرة الحمايرة كفالرة علرى يبرو  االمنظمرة العالميرة للملكيرة الفكريرة   الوبرذلك   العاصرة
 أيرة مرن المحميرة وسرالمة المصرنفا  حمايرة ضرمان اجرل مرن وذلرك المراد  وا،دبرى، قيهاب ر المؤلر  لحقروق

 اررر  وارد .المصرنفا  ررذه علرى المؤلر  حقروق وكذلك ضرمان بصيبها، اد بحريفا  أو ب ورا  أو أضرار
 ببعرا الوسرا ل ررذه وبببراين أيرة اعبردا ا ، مرن ومصرنفابا المؤلر  لحمايرة عرد  وسرا ل المؤلر  حقروق اروانين
  الباليا عببارا لال

 .طبيعبها -1
 .بطبيقها وإجرا ا  وسا ل -2
 .المعبدين ردم و د  او  مد  -3
 .عليا اوعبدا  الذ  وا  المصن  نوم -4
 .اسبعمالها وا  -5
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 يبمب  بالحماية وفق القوانين الوطنية والدولية أصحاب المصنفا  اآلبية  

لبرجمرررررا  و يرررررررا مرررررن الكبرررررب والكبيبرررررا  والبحررررروم والمقررررراو  العلميرررررة والققافيرررررة وا .أ 
 المكبوبة. المصنفا 

 برامج الحاسب وبطبيقابها واواعد البيانا  وما يماقلها. .ب 

 برا ا  اوعبرام واوكب ا . .ج 

والفنررون الب رركيلية والرسررم  ا المصررنفا  الفنيررة كالمصررنفا  البمقيليررة والموسرريقية والبصررميم .د 
 والنح  والنقش وما  ابهها.

 ا  الهندسية. مصنفا  العمار  والرسوم والمعطط .ه 

 المصنفا  الفوبو رافية والعرا ط وا،فالم والبرامج البلفزيونية واإلذاعية وما يماقلها. .و 

 والنماذج الصناعية وحقوق الطب . ا والبصميمالعالما  البجارية  .ز 
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 حماية الملكية الفكرية وفوائدأهمية 

 

منربج الرذ  بقدمرا مفبرام المنافسرة بعببر ادر  أية دولرة أو  رركة علرى الحفراظ علرى الطبيعرة العاصرة لل
الناجحة ووسيلبها ا،ساسية . وببوا  رذه القدر  على الدرجة البى يبم بها حفظ وصيانة ملكية الفكر  أو ا،فكار 
المندمجة فى رذا المنبج أو الوسيلة المسبعدمة فرى عمليرة اإلنبراج. مرن رنرا بكمرن أرميرة حمايرة الملكيرة الفكريرة 

مرة والكافيرة زيراد  مقردر  المؤسسرا  والهي را  المعبلفرة علرى النجرام فرى  الحمايرة المالبحيم يمكن مرن عرالل 
 ا،سواق من عالل بعض الطرق البالية  

 ب سيل ميز  سواية -

 حماية طرق البكنولوجيا وا،ن طة البجارية ا،ساسية 

 دعم فعالية البحم والبطوير 

 نولوجيا والسوقكبوا  البغيرا  فى الب 
 المالىبحسين ا،دا   -

   بحقيق إيرادا  جديد 

  بعفيض النفقا 

  جذب رأل مال جديد 

 ب جي  البنافسية 
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 صاحب حق المؤلف وشروط الحماية

 

إن ال عص الذ  يببكر عمال علميا أو فنيا، لا بمجرد اببكاره حق الملكية المطلقة على ررذا العمرل  -
 وكذلك احبفاظا بحقواا.

فيهرا فصرل نصريب أ  مرن الم ربركين فرى اببكرار العمرل فى حالة اوعمال الم بركة البى يسربحيل  -
لحقرروق المؤلرر  فررى العمررل اعررن نصرريب اآلعرررين يعببررر الجميرر  مررؤلفين باو رربراك وأصررحاب 

بالبساو ، أما اذا كان باومكران فصرل نصريب كرل مرن المرؤلفين الم ربركين عرن نصريب اآلعررين 
 عا د لا. فيعببر كل من المؤلفين الم بركين مؤلفا مسبقال للجز  ال

فى حالة اوعمال الم بركة، و يمكن ،حد المؤلفين أن يمارل بمفرده حقوق المؤل  بدون رضرى  -
  ركا ا، ما لم يكن رناك ابفاق عطى معال .

فى حالة اوعمال الجماعية يعببر ال عص الطبيعى أو المعنرو  الرذ  أعرذ المبرادر  باببكرار العمرل  -
  ، ما لم يكن رناك ابفاق عطى معال .واو را  على بنفيذه صاحب حق المؤل

فى حالة اوعمال المببكر  من ابل ا عاص طبيعيين لصالح ري ة معينة بموجب عقد اانونى بعببرر  -
 الهي ة صاحب حق المؤل  ما لم يكن رناك ابفاق عطى معال .



 فكريةاجراءات حماية الملكية ال
 

 

 

 

 

 وحدة الجودة 
 

9 
 

 

 الحقوق التى يتمتع بها صاحب حق المؤلف

 

 يةيبمب  صاحب حق المؤل  بحقوق مادية وحقوق معنو -

يكررون لصرراحب حررق المؤلرر  وحررده الحررق فررى اسرربغالل العمررل ماديررا، ولررا فررى سرربيل ذلررك الحررق  -
 الحصر  فى اجاز  أو من  ما ي بي  

  نسخ وطب  وبسجيل وبصوير العمل بجمي  الوسا ل المبوافر  بما فيها البصوير الفوبو رافى أو
مهمرا كران نوعهرا، أو  على أ رطة واسرطوانا  الفيرديو أو او ررطة واوسرطوانا  واوارراص

 ب ية طريقة أعر . 

 .برجمة العمل إلى لغة أعر  أو اابباسا أو بعديلا أو بحويره أو بلعيصا أو بكييفا 

 .الحقوق المادية للمؤل  بعببر حقا منقوو يمكن البفرم عنا كليا أو جز يا 

 م عطيا بح  ان عقود اسبغالل الحقوق المادية أو البصر  بها أيا كان موضوعها يجب أن بنظ
طا لة البطالن بين المبعاادين، وان بذكر بالبفصريل الحقروق موضروم العقرد، وأن بكرون محردد  
فى الزمان والمكان وأن برنص الزاميرا علرى م راركة المؤلر  بنسربة م ويرة مرن اويررادا  عرن 

 عمليا  اوسبغالل والبي .

  حرق إ رهار العمرل وبحديرد يكون للمؤل  باوضافة إلرى الحقروق المنصروص عليهرا فرى القرانون
طريقة إ هاره ووسيلبها وحق المطالبة ب ن ينسب العمل إليا كمؤل  وب ن يذكر اسما على كرل 
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نسعة من نسخ العمل فى كل مر  يسبعمل فيها العمل اسبعماو علنيرا والحرق بر ن يسربعمل اسرما 
لى  رفا أو سمعبا مسبعارا  ومن  أ  بحوير أو بطوير أو بعديل أو بغيير فى العمل اد يسي  إ

 أو  هربا أو مكانبا اودبية والعلمية.

  و يجوز البصر  بحقوق المؤل  المعنوية وو يجوز إيقام الحجز عليها انما يجوز انبقال بلرك
 الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو اوانين اورم.

 
 البرمجيات فى قانون حماية الملكية الفكرية

 

لسرنة  82عة و ير مرعصة أحد ا،عمال البرى بقر  بحر  طا لرة القرانون يمقل اسبعمال برمجيا  منسو
ببمبرر  برررامج الحاسررب بالحمايررة القانونيررة م ب رر ن حمايررة الملكيررة الفكريررة ، وو حبررة البنفيذيررة. وكررذلك 2002

د  وكذلك طبقرا للمرا 1996لحماية حقوق الب لي  لعام  ( WCT ) مصنفا  أدبية طبقا ،بفااية الويبو باعبباررا
 . أيا كان  طريقة البعبير عنها أو  كلها من ابفااية برن، وبطبق بلك الحماية على برامج الحاسب 20

  :يلي وببلعص طرق البعد  على برامج الحاسب فى ما

 القرصنة من عالل نسخ برامج الحاسب على ارص. -
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ها على أكقر مرن البرنامج واسبعدام البعد  من ابل المسبعدم وذلك ب را  نسعة أصلية واحد  من -
الحصول على رعصة باسبعداما ،كقر مرن  حاسب واحد.  فيبم اسبعدام البرنامج لعد  مرا  دون

  .مر  واحد 

 مواار  بتباحرة بررامج الحاسرب لنسرعها دونالعالل  بكة اونبرن   بحيم بقوم بعض  البعد  من -
  .و يررا جهازه، برعيص، ومن قم يقوم مسبعدم ال بكة بنسخ برامج الحاسب وبحميلها على

 
 اتفاقية ميكروسوفت مع المجلس األعلى للجامعات

 

برين  رركة ميكروسروف  وبرين المجلرل   MSDN Academic Allianceبرم بواير  عقرد ابفاايرة 
ا،على للجامعا  لحق اسبعدام أحدم البرامج والبقنيا  البى بنبجها  ركة مايكروسوف  داعل بعض الجامعا  

داعرل معامرل الحاسرب اآللرى بالكليرا   MSDN Academic Allianceم برنرامج والبى ب رمل حرق اسربعدا
باإلضافة إلى حق اسبعدام أعضا  ري ة البدريل وطلبة كليا  الهندسة والحاسبا  لهذه البررامج فرى م راريعهم 

 البعليمية على أجهز  الحاسبا  ال عصية العاصة بهم.
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 المؤلف حق على االعتداء صور

 
 االنتحال / األدبية السرقة (1
 

 عليرا البحرويرا  إدعرال بعرض مر  كلًيرا أو جز ًيرا، الغيرر أو عرضرا مؤل  رى بقديم ا،دبية والسراة
 اواببرال ا،دبيرة، السرراة ابيرل من يعببر وكذلك  كلا أو مضمونا، على والبعديال  اإلضافا  بعض بتضفا 

 ررذه كان  لو جديد، كما بمفهوم المقببسة ارا،فك بلك عن جديد أو البعبير لمؤل  أصلية وبضمينها من مؤلفا 
 ويردان كمرا وسرراة، انبحراو يعببرر بين يد  الجمهور، وضعها أن وكما أفكاره، وبنا  عقلا صني  من ا،فكار
 منرا اواببرال الرذ  برمى ا،صرل المؤل  كان ما إذا المؤل ، حق على معبديا والبضليل ويعببر بالغش مربكبها
 .بالحماية يبمب 

 
 تقليده /المصنف تزييف (2
 

 ب ركل سروا  بالحمايرة  يرر الم رمولة فرى المؤلفرا  البر لي  حقروق علرى اوعبردا  مرن النوم رذا ويق 
 الحقيقرى بغرض /ا،صرلى  المؤل  حق يمل ب سلوب صنع  رى نسعة المقلد  فالنسعة مبا ر، مبا ر أو  ير

 .إنباجها طريقة أو  كل النظر عن
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 الفكرية القرصنة (3
 

بالعفرا   وبيعهرا مسبق دون برعيص بالحماية والبى ببمب  المن ور  المؤلفا  اسبنساخ القرصنةوبعنى 
 .رسمية  ير أو بطريقة
 
 المؤلف تحريف (4
 

 عنرا، البعبير الحقيقى والر يسى أو صور  والمغز  ومضمونا المؤل  فحو  ب ويا ويعنى البحري 
 البحرويرا  وإدعرال بعرض معرا، أو باإلضرافة أو بهمرا بالحرذ  إمرا البغييرا  عليا بعض بتدعال الب ويا ويبم

 مرن نفسرا برالمؤل  وكرذلك اإلضررار و رهربا، وسرمعبا المؤلر   رر  اوعبردا  مرن النروم رذا عليا، ويطال
 .المادية وا،دبية ايمبا ببعل حيم المالية الناحية
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 الحماية القانونية للملكية الفكرية

 
لسرنة  82ملكيرة الفكريرة طبقرا لقرانون حمايرة الملكيرة الفكريرة رارم لل القانونيرة الحمايرة وسرا ل وببمقرل

 :م  في2002
 

 :الوقائية الحماية  :أوال
 

 من القانون   179وببم باسبعدام الوسا ل البالية أو أحدارا  طبقا للماد  
 . نسعا أو صناعباالمّقلد أو  المصن  ن ر وا  -1
 .المّقلد المصن  على الحجز -2
   على الحق محل الحماية.إقبا  وااعة ا،عبدا -3
 حصر اإليراد النابج عن اسبغالل المؤل  وبواي  الحجز على رذا اإليراد فى جمي  ا،حوال. -4

 



 فكريةاجراءات حماية الملكية ال
 

 

 

 

 

 وحدة الجودة 
 

15 
 

 

 :العالجية ثانيا: الحماية
 

 :فى صوربين من القانون والبى ببمحور 181المعبد  ويعااب ببعا للماد   وبعص ال عص
 أ  مرن اربكاب بم ما معا، إذا رامة أو اوقنبينبعقوببى الحبل أو الغ ويبمقل  :الجنا ي الجزا   أ 

 بعقوبة جز يا عليها على المعاابة ونص ،حكاما، معالفة واعببررا البى حددرا القانون ا،فعال
 .حصرا محدد  فى حاو  معا الحبل أو الغرامة أو بالعقوببين

 أ  مرن أو مربكبحق المؤل   المعبد  على با الذ  يلبزم بالبعويض ويبمقل :المدني الجزا   ب 
 .القانون البى نص عليها المعالفا 

 
 االستثناءات من الحماية

 

يجوز من  ير موافقة المؤل  نسخ أو بصوير مقاو  علميرة من رور  فرى الصرح  والمجرال  أو  -
اجزا  اصير  من عمل مرا  ررط ان يربم ذلرك لغايرة بعليميرة صررفة وضرمن الحردود الالزمرة لبلرك 

أن ي ار إلى اسم المؤل  أو المؤلفين واسم النا ر عنرد كرل اسربعمال لنسرعة الغاية البعليمية، يجب 
 أو صور  المقال أو العمل اذا كان  رذه اوسما  مذكور  فى العمل ا،صلي.
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يجوز لوسا ل اوعالم من  ير موافقة المؤل  ن ر صور  وعمال رندسية أو وعمرال فنيرة مر يرة  -
بطبيقية  رط أن بكون بلك اوعمال مبواجد  فى اماكن عامرة أو اعمال فوبو رافية أو اعمال فنية 

 مفبوحة للجمهور.

و يطبق اوسبقنا  إذا أد  ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصرالح صراحب حرق المؤلر  ا،عرر   -
 وو يجوز ب كل عاص القيام بما ي بي  

  .بنفيذ العمل الهندسى ب كل بنا  كامل أو جز ي 

  عمل ن ر منا عدد محدود من النسخ اوصلية.  نسخ أو بسجيل أو بصوير أ 

  .بصوير كباب كامل أو جز  كبير منا 

  .بسجيل أو نقل مجموعا  المعلوما  بكافة انواعها 

  بسررجيل أو نسررخ برنررامج الحاسررب اآللررى او إذا اررام بررذلك ال ررعص الررذ  اجرراز لررا صرراحب حررق
سبعمالها فقط فى حالة فقدان المؤل  اسبعمال البرنامج وكان ذلك من اجل صن  نسعة واحد  و

 أو بضرر النسعة اوصلية.
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 اجراءات حماية الملكية الفكرية بالكلية

 

ب كيل لجنة لحقوق الملكية الفكريرة واعطا ررا صرالحيا  كاملرة مرن ابرل مجلرل الكليرة للمحافظرة  -1
 وبكون مس ولة عن اآلبي على حقوق الملكية والن ر 

 ا، را  على بحقيق ذلك.ن ر ققافة حقوق الملكية الفكرية و .أ 

 بنظيم العالاة بين الجامعة والباحقين فى مجال حقوق الملكية الفكرية وبرا ا  اوعبرام. .ب 

مصردراً مرن مصرادر اإلبردام ورافرداً مهمراً مرن روافرد المساعد  فى بحقيق رؤية الكلية لبصربح  .ج 
 المجبم  المعرفي.

 كلية.المنبسبين للبا بين اإلسهام فى بنمية ققافة اوببكار وزياد  الوعى ب رمي .د 

 زياد  إابال أعضا  ري ة البدريل والطلبة على اطام البحم العلمى ك حد القطاعا  الهامة. .ه 

وبررا ا  اوعبررام بالبنسريق مر   بوفير البيانرا  والمعلومرا  المطلوبرة حرول الملكيرة الفكريرة  .و 
 الباحم واسبكمال مسبلزما  بسجيل البرا  .
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النمرراذج العاصررة ببرررا ا  اوعبرررام واإل رررا  علررى بقررديمها  مسرراعد  الباحررم علررى بعب ررة .ز 
 ومبابعبها.

علق بي ة مناسبة بساعد على حفز اإلبدام وب جي  اوعبرام الذ  يرؤد  بالنبيجرة لعلرق حقروق  .م 
 ملكية فكرية وبرا ا  اعبرام.

الملكيررة الفكريررة وبرررا ا  اوعبرررام العاصررة بالعرراملين فررى الكليررة مررن  الحفرراظ علررى حقرروق .ط 
 عبرعين ومبدعين.م

 اإل را  على بنفيذ سياسا  برا ا  اوعبرام فى الكلية. .ي 

 اإل را  على سياسا  حقوق الطب  والن ر فى الكلية. .ك 

الب كيد على مراعا  بوقيق المراج  لكل أجرزا  الرسرا ل العلميرة وا،بحرام العلميرة مر  مراعرا   .ل 
 عنهم. ا،مانة فى النقل واإل ار  إلى المؤلفين الذين بم النقل 

إذا بوصل احد الباحقين فى الكلية نبيجة عملا بالبحم إلى اعبرام أو اببكرار فرى أ  مرن المجراو   -2
البى بحميها أنظمة برا   اوعبراعا ، فالكليرة ب رج  البراحقين علرى اسبصردار بررا   اعبررام مرن 

يعرض طلب دعرم  وللعميد الموافقة على دعم بسجيل برا ا  اوعبرام ا،ولية بينما  عالل اللجنة.
 بسجيل لبرا   اوعبرام بصوربها النها ية على مجلل الكلية إلاراره واعبماد ر يل الجامعة.
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اوبحام البى ببم بعقود رى ملك للباحرم إو إذا نرص ابفراق مكبروب مرن الجهرة الممولرة علرى  يرر  -3
 ذلك.

مسرارمة كرل  للمؤل  حق الن ر دون حذ  أو إضرافة مرن جهرة الن رر، ويربم وضر  ا،سرما  علرى -4
 باحم وببربيب ادربهم على المسارمة وللجمي  الحق فى وض  أسما هم.

 أعمال السكربارية وا،عمال الفنية المكببية و بدعل ضمن البفكير العالق أو الملكية الفكرية. -5

يعببررر المررؤلفين مسرر ولين مسرر ولية بامررة عررن المؤلرر  ولهررم حررق الملكيررة الفرديررة طبقرراً ،ولويررا   -6
 .سما ا،

ليل من حق من رم فى مواا  السلطة وض  أسما هم أو أ  حقوق فى الملكية الفكرية ما لم يسارم  -7
 مسارمة فعالة فى البحم.

و بعضرر  الرسررا ل العلميررة للمعررايير السررابقة المررذكور  نظررراً إلعرربال  دور الم ررر  والباحررم  -8
 والملكية الفكرية.

رض مرر  الحريررة ا،كاديميررة وبرروافر المعلومررا  حقرروق البوزيرر  واإلنبرراج والملكيررة الفكريررة و ببعررا -9
 لآلعرين .

 أو اعبراعا  فى الملكية الفكرية المنصوص عليها سابقاً. ا للكلية الحق فيما ينبج من اكب اف -10
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ا،فراد الذين سارموا فى اوبحام لهم حقوق الربحيرة مرن بير  أو إنبراج أون رر أو بوزير  أو نبرا ج  -11
 السلطة الم اركة فى رذه ا،ربام. بطبيقية وو يحق للمس ولين فى 

و يمن  عضو ري ة بدريل من حق الب لي  والبمبر  بتنبراج الملكيرة الفكريرة العاصرة برا ب ررط أن  -12
 وويجوز إجبار الطالب على  را  مؤلفابا.الكلية يقدم نسعاً مجانية لمكببة 

ة، وكبررب مؤلفررة أو إلنبرراج البحررم العلمررى مررن دوريررا  علميررة وققافيرربمبلررك الكليررة حقرروق الن ررر  -13
 مبرجمة ن ر  فى مطبوعا  ومواد الكلية.

بؤكد الكلية من عالل اللجنة على أن أعضا  ري ة البدريل الذين ين رون أعمالهم البحقية والعلمية  -14
المدعومة جز يا أو كليا بقبي  أسم  جامعة بنها  وكلية الهندسة ب برا كجهرة داعمرة ،عمرالهم عنرد 

 الن ر عارج الجامعة.
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 كيف تتقدم بطلب براءة االختراع

 

 العطو  اوولى لبسجيل برا   اوعبرام أو نموذج المنفعة بكون ببقديم طلب  بالكلية. -

 قوم المس ول بالكلية وطالب البسجيل بمل  عدد من المسبندا  ورى ي -

مفررده موافقة ا،سباذ الدكبور نا ب ر يل الجامعة للدراسا  العليا والبحوم على بسجيل الطلب  ب -
 أو مجموعة أفراد .

  نسرخ لككاديميرة وبسرلم نسرعة للطالرب بعرد اجررا ا  4  اعردادمحضر إيدام مسبندا   حيم يبم  -
 البسجيل  أصل  من عالل الوحد .

اسبمار  اسربيفا  بيانرا  الطالرب العاصرة بالوحرد   بوار  مرن الطالرب ور ريل القسرم وعميرد الكليرة  -
 .حبفظ بها فى الكليةيوعابم الكلية و

 اسبمار  طلب برا   اوعبرام  يملؤرا الطالب ويسلم اوصل لككاديمية. -
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نموذج البعليما   يحبو  على بيانا  المسربندا  البرى بقردم لككاديميرة وأصرول القبرول أوالررفض  -
 للطلب ويبم بوايعها من الطالب.

بمجلة اوكاديميرة إارار الن ر  يقر الطالب بالموافقة على ن ر الوص  المعبصر لبرا   اوعبرام  -
 وكذلك الن ر اوعالمى من عالل الكلية .

الوص  المعبصر باللغرة العربيرة واونجليزيرة   يجرب برجمرة الوصر  العربرى لموضروم الطلرب  -
 برجمة دايقة وحرفية باللغة اونجليزية.

   نسخ من المفوض وموظ  ا،كاديمية.4الوص  الكامل لالعبرام  بسلم   -

  .CD على ارص ليزر  word formatور   نسخ الطلب كامال فى ص -

البفررويض  ورررو بفررويض مررن الكليررة للمسرر ول عررن ذلررك للبعامررل مرر  اوكاديميررة موارر  ومعبمررد مررن  -
 بالطلب فى حالة البسجيل. ااوسباذ الدكبور عميد الكلية وبرفق صور  من

العربرى الديسك أو القرص المرن  يحبو  علرى الوصر  الكامرل لالعبررام أو الوصر  المعبصرر  -
 عبرام .وهة العمل واسبمار  طلب برا   اجواونجليز ، والمحضر واوسبيفا  وبيانا  
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صرور  البطااررة  يرفررق برالمل  العرراص بالكليررة صرور  لبطااررة الطالررب أو الكارنيرة إذا كرران طالررب  -
 20البرا   طالب بالكلية يرفق أصل الكارنية ويعفرى الطالرب مرن الرسروم  وو يربم دفر  أكقرر مرن 

 جنية مصر  عند بسجيل الطلب .

 موافقة على الن ر اوعالمى  يواعها الطالب وبرفق بالمل  العاص بالكلية. -

 
 المراجع

 

 م.2002لسنة  82اانون حماية حقوق الملكية الفكرية رام  -1

سرببمبر  28والمعدلرة  1971يوليرو  24ابفااية برن لحماية المصنفا  ا،دبيةوالفنية المؤرعرة  -2
 م.1979

 م.1996ديسمبر  20الويبو ب  ن حق المؤل   معارد  -3
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           رؤية الكلية:

تتطلع كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها أن تكون كلية رائدة في مجاالت التعليم الهندسي و البحث العلمي على 

 المستوى المحلي واإلقليمي و الدولي وأن تقدم خدمة مجتمعية متميزة.

 

           رسالة الكلية:

، كما مزود بالمعارف والمهارات التي تؤهله للمنافسة في سوق العملإعداد خريج بتلتزم كلية الهندسة بشبرا 

متميزة، وذلك في إطار القيم  تلتزم بإنتاج بحث علمي متميز على المستوى الدولي، وتقديم خدمات مجتمعية

 اإلنسانية واألخالقية.

 


