
   

 جامعة المنصورة - كلية الطب البيطري - وتقييم األداء وحدة ضمان الجودة - حماية الملكية الفكريةدليل 

                                                                                                

   

 

 دليل حماية الملكية الفكرية

 28/8008طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 

 حقوق المؤلف

 (121،118،111،110،172،171،178،170،181) المواد : 
تشمم الحما ة ممملحم  ممقققلما ممف لحم قمممالفحما ممف لحم مممةفققلمألممةلحم  ممق  صلفحطمةعممنل ممصلحطشمم ة لحم     مم صل (1)

اكم للفم اك ألم لف  ت مقللفم  عظ مملحمتممةققلحم ةم  مملف مصللفم لحطعضمة حممدفاللإادىلإمى فصل عتصلفحالعت ةق  صلحمذ 

ل.لحطعضة قعة ةلحمدفال

 :لحق المؤلف بالنسبة ( أ)

لحطعضمة إامدىلحممدفالر مقللفم تعظقللأفلحم عظ ملف لحطعضة  ققلإادىلحمدفاللطفاحم قمففصلحمذ صلتعشقل  عفةتأل ل -1

لأكثمقلأفدفمتم صللفم ظألمقللإذحعمد لدفاللفم فحامدللإصلفم   ت قلحم  عال عشفقحلفحادلفلأصلف لحطعضة فإادىلحمدفال

ل قق.لطفاف ةل صلتةق خلعشق ل الالثالث صل

 -ت ه:لف فمهل ة لحم  عفةتلحآللفحمفع ملحطد  مهذحلحم ةعفصلا ف للحم قمف صلعلىل  عفةتأل لل ا ة متت تعل (2)

 ل.لحم كتف مفةتلحمكتنلفحمكت  ةتلفحم  ةالتلفحمعشقحتلفر قهةل صلحم  ع

 حآلم  قح جلحماةسنل. 

 صلر ق .لأفلحآلم  صلحماةسنلل  قف ققفحعدلحم  ةعةتلسفح لكةعتل  

 كةعتل سململإذحلأ قىلشفف م  عفةتللفإ هحم اةضقحتلفحم  نلفحم فحعظل. 

 ف ةل  ةثلألةل.لحمففتفرقحف مفةتلحم  ع 

 حم ت ل ممللحإل  مةدلحمثالث ممسكتشمةتل(لفحم ع مفةتل)لحاللحمت     ممفحمقسف ةتللحممغقحف مفحم قحئ للحمتفض ا محم فقل

 .حم   ةق محمت    ةتللأفلحم  فرقحف ةلأف ةممغقحف ةل

ملتعمةلالععألمةلولفتشم الهمذ للأفر مقلقة لمململت مةد لأد  مملأ د ممل ا مف لل–علىلحم  معالل– ت تعلحم قمالف لالحم ة ل (3)

لحما ف ل ة لىل:

لققل. لطفاحم  عالملم ألفقللأتةاهلف حما لل-: أوال

ل قمفهل.لإمىعس هلحم  عاللف حما لل-:لثانيا
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حما لف ل ععلت د الحم  عالت د الل  ت ق لحم قمالتشف ألةلأفلتاق فةلمهلفالل  دلحمت د الف ل مةالحمتقم ملحعتمدح للل-:ثالثا

لسة ل   لهلمس  هلحم قمالف كةعتهلأفحمتغ  قللأفحرفالحم تقم لحإلشةققلإمىل فح صلحماذاللإذحإالل

فمهل صلحمفممف لل أيحستغالالم  عفهللطيحم ععللأفحمتق   للف لحستشةقيحم قمالف لفهلحم ة ل صل  د ل ا ل ت تعل (4)

لأفحمتقم ممللأفلحم لعم حمتف م اللأفلحم لع لحطدح لأفلحإلذحع حم ثللأعةد لأفلحإلذحع حم ثللأفعصل ق  لحمعسخللف  ة م

 مصل مالالشم كةتللأفلحآلمم حماةسنللأمأللقع قللإتةاتهذمكللف ةلملمألفقلول  لحإلتةاملأفلحإلعةققلأفلحمتأم قلأفحمتاف قل

لحالت ةالتلفر قهةل صلحمفسةئا.لش كةتلأفحالعتقعتل

لإذحلحم ق  ممحملغممللإممىتقم ملذمكلحم  عاللف لأ قىلأمع  همغمللإمىا ة ملا لحم قمالفا ل صلتقم ل  عفهللتعتأل  (5)

عشمقلمل  معاللأفا مدىلثمالثلسمعفحتل مصلتمةق خللف ر ق لل فحس ملأفهذحلحما ل عفسهللحم تقم لأفم ل  ةشقلحم قمال

 حم تقم .لأفلحط ل 

 أل مةل  مةلالىل  معاللأفلحمتقم مملأف  لنل صلحمفلحققلحم  ت مل عاهلتق   ةلش   ةلملعسخللأصش  للىط مفلل (6)

لعظ مقلتسمد دلت مف  لحمتةم ممحمف مققللفم لحم   عمملفمألرمقح حم قمماللأذصفذممكلدفصللهذحلحم ةعفصلولإلاكة  ا ىل   ةل

لق لا لضققحلر قل  قلأفمل  عالوللحم ةدي ت ةق لهذحلحمتق   ل علحالستغالاللإال لفهلولف شق للأفعةدالمل قمال

 ا لحم قمال.لط اةنلأفحم شقفعململ قمال ةم  ةمحل

ةتلحمت لم  ل كةفمملحمففمة ل ةات ةمملفإلرمقح ممهللفحم كمةع ل حمل مةعحمتق   ل  قحقل سم نل امددلف مهلحمع مة للإ دحقف كفصل

لف ستف ةته.لأعفحعه

مع مهلعمصللأممامألذحلحم ةعفصلاةالتلفشقف ل عحلحمتق   لففئةتلحمقس لحم سمتا ل  مةلالل تممةفلللحمتعف ذ ملحمالئامفتاد دل

لكال  عال.

ل  عمعلحمغ مقل مصلأصهذحلحم مةعفصلولمم للمل قممال  مدلعشمقل  معفهللإلاكة    ةللحطد  م ا ف لحم قماللحإل الا علعد ل (7)

ل:لحآلت ملحإلع ةاحم  ة ل ةىلع ال صل

 ةدح لذمكل ت ل دفصلتا م ال  ة ماللحمت ل   م  النلدح الحم عشةقللأفلعةئل لإ ةقحمت ةع ةتلدح اللف حم  عاللأدح :للأوال

لر قل  ةشق.لأف  ةشقلل ةم 

لحم مةديخل ةالسمتغالال  الهمذحلحمعسملإالحم ا لف شق للحمش   :لع العس هلفا دقل صلحم  عالالست  ةالحمعةسخلثانيا 

لا لحم قما.ل أ اةنلأفمالر قل  ققل ةم  ةمحلحم شقفعململ قل لا لضققحلأفمل  عال

حممدفق ةتللأف  ععلحم مااللإصل لفهلأفهذحلحم ةعفصلفل للمل قماللطاكة    ةللحطد  م ا ف لحم قماللحإل الا علعد ل (8)

ل:لل ل ل  ةلإرقحضألةت ققهةللحمت حمادفدللف لحإلذحعمه ئةتللأف
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للحمتم ملم ألفقل  فققل شقفعملف  ةالتهلحم عشفققلحم ت ل ممل ةم فضمفعةتللأت اتلحمت :لعشقل  ت فةتل صل  عفةتهللأوال

ع لمتللحممذيحم  مدقللإممىلحإلشمةققم ل كصلحم قمالقدلاظمقلذممكلععمدلحمعشمقلولف شمق للفقتل   صلول ةلف تشغالحمقحىلحم ة ل

لععهلفحمىلحس لحم قمالفععفحصلحم  عال.

حمملسةتلحم لع ململ مةمللحمع ة  ملفحمأل ئمةتلحمتشمق   مللف تل ىللحمت لفحطاةد ث:لعشقلحم  نلفحم اةضقحتلفحمعدفحتلثانيا

فحمفع ملفحمس ةسم ملفحالمت ةع مملفحمد ع مملف شم الذممكلحم قحف مةتلحم ضمةئ مللفحطد  مفحالمت ةعةتلحم لع ملحم ل  مللفحإلدحق م

ل.إم ه م فعةتلتعسنللف حم  عفةتلم علهذ للف  لفهلحما للأفقمالفاد لحمملسةتلحم لع ملف علذمكل ظالمل لف 

لأالا  ةقنل ةما لل دقلاللت العصلشمألقلف غقح مهلاللت مالعمصل  سمهللأ قلقةعفصلف حشدللع ف مل أ هلحإل الا علعد ل (9)

ل-هةت صلحم  ف ت صلولكال صلحقتكنلحادلحطف ةالحآلت مل:ل إادىلأفمع هللأالامع هلفاللتمةفللعشققل

ل:ل  علأفلتأم قل  عالأفلتسم ال فت لأفل قعة جلحذحعىل ا ىل   ةلطاكة لهذحلحم ةعفصلولأفل قاهلملتدحفال.أوال 

ل أ مل فققل صلحم فقل دفصلإذصلكتة  ل س  ل صلحم قمالأفل ةانلحما لحم مةفقل.

 لحالعتدح لعلىلا ل

 ةلف لهذحلحم ةعفص.حد ىلأفل ةم ل صلا ف لحم قمالأفل صلحما ف لحم مةفققلحم ع ف لعل أل 


