
قائمة االجراءات  التي تتبعها المؤسسة لاللتزام بحقوق الملكية الفكرية في مجال 
 

البحث العلمي  -

 اخالقيات المهنة -

  مطبوعات )– دورات صق –حقوق الملكية الفكرية  للتاليف والنشر بالكلية عن طريق (ندوات  -
 

U أوال: في مجال البحث العلمي 
 

نظرا ألهمية دور عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة في البحث العلمي يجب عليه االلتزام بعدد من المسئوليات 

والسلوكيات االخالقية ومن اهمها :  

األمانه العلمية في تنفيذ بحوثه ومؤلفاته فال ينسب لنفسه االفكره وعلمه فقط.   -1

 توجيه بحوثه بما يفيد المعرفة والمجتمع. -2

 توافق ابحاثه مع الخطة البحثية للكلية والجامعة  -3

 يراعي أن تنسب المؤلفات الى اصحابها  -4

 يجب ان يكون االقتباس من المصدر محدد وواضح  -5

 في البحوث المشتركة يجب توضيح دور المشتركين بدقة واالبتعاد عن المجامله  -6

 كتابة المراجع بدقة وعدم كتابة مراجع لم يتم استخدامها  -7

 احترام الملكية الفكرية لآلخرين وخصوصا المؤلفات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس  -8

 التقييم الدقيق والعادل للبحوث التي يشرف عليها والتي يقوم بتقويمها -9

  التأكد المستمر على األمانه العلمية في االقتباس من المراجع  -10

 التدريبل المستمر على تحمل المسئوليه في اتنفيذ البحث وتحليل نتائجة    -11

                  واالستعداد للدفاع عنه 

 ا يجوز مطلقا ان يشرف استاذ على موضوع خارج نظام تخصصه العام  -12

 عدم اهانة الباحثين وتسفيه قدراتهم سواء اثناء البحث او في تنفيذه.  -13

 ال يجوز قبول هدايا المناقشات العلمية للرسائل من اشخاص لهم عالقة بعمل االستاذ ألنها تمس الشرف والنزاهه.  -14

 
U وتقوم الكلية باالجراءات التالية للمحافظة على حقوق التأليف والنشر 

 
حظر استخدام البرامج الغير مرخصة على اجهزة الحاسب اآللي بالكلية   -1

عد السماح للعاملين بالكلية بنسخ المصنفات الفنية واالدبية بما يشكل اعتداء على حقوق االخرين ومنها الكتب  -2

 والكتيبات والمقاالت والنشرات وغيرها من المصنفات المطلوبة  

 وضع ارشادات المحاضرات والخطب والندوات المسجلة -3



Uثانيا: اخالقيات المهنة 
 

في التدريس يجب على عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة االلتزام بعدد من المسئوليات والسلوكيات االخالقية ومن 

اهمها:  

أن يؤدي عمله في المحاضرة والمالعب بأمانة واخالص وان يسعى لتنمية هذه القيم في الطالبات   -1

 أن يكون نموذج للقيم الديموقراطية في حرية الفكر والرأي وحرية التعبير والمساواه بين الطالبات  -2

توجيه الطالبات التوجيه السليم الى مصادر المعرفة والمعلومات التي تساعد الطالبات على التحصيل الدراسي  -3

 بكفاءة

 أن ينمي في الطالبات مهارات التفكير المختلفة وان يحترم رأيهن -4

 االعداد الجيد للمادة العلمية التي يقوم بتدريسها -5

 ان يلتزم باستخدام وقت التدريس استخداما جيدا بما يحقق اهداف البرنامج الدراسي  -6

 ان يحث الطالبات على المشاركة الفعالة من خالل المناقشة والحوار البناء  -7

 التقييم الدوري والمستمر للطالبات  -8

 منع الغش منعاً باتاً زمعاقبة الغش والشروع فيه  -9

 ان يراعي الدقة في تصحيح كراسة االجابة  -10

 ان تعرض النتائج على لجنة الممتحنين دون كشف االسماء إلتخاذ قرارات عادلة  -11
 ان يسمح بمراجعة النتائج في حالة وجود تظلم ومراجعة التظلمات بعدالة وحرية  -12

 
U دورات صقل –ثالثا: حقوق الملكية الفكرية  للتاليف والنشر بالكلية عن طريق (ندوات – 

 مطبوعات )
 وضع ارشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة التزامهم بالقواعد المنصوص عليها في قانون الملكلية الفكرية  -1

عقد ندوات عن اهمية االلتزام بالملكية الفكرية حيث انها ميزان البحث العلمي كما ان االهتمام بها يسهم في تحقيق  -2

 التنمية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

 

   

 

 

 

  رئيس فريق عمل المصداقية واالخالقيات  

 

           أ.د/ مرفت عبد الغفار الجوهري 

 

 
 



 

 


