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 ؾضء جعحعٟ فٟ ع١حعس جٌٍّى١س جٌفىش٠س ٌٍؿحِؼس ٚ ؾضء ال ٠طؿضأ ِٕٙح(ضؼطرش )اٌّمذِخ . 1

و دعم اكادٌمٌة البحث العلمً  استراتٌجٌتها للتنمٌة المستدامة انطالقا من رإٌة الدولة و

تتزامن استراتٌجٌة جامعة اسوان مع ثورة المعلومات وسرعة تطور  والتكنولوجٌا، اصبح حتما ان

العالم فى مجال العلوم والتكنولوجٌا، لمالحقة الجامعات المتقدمة والتوازن معها فى مجال العالقات 

. وِن الرإٌة الحالٌة تستند فى  الدولٌة وقضاٌا نقل التكنولوجٌا و ربط البحث العلمً بالصناعة

صادٌة على دعم االبتكار واالختراع وتشجٌع المبدعٌن من المبتكرٌن والمخترعٌن، و التنمٌة االقت

تشجٌع الصناعات الصغٌرة و المتوسطة و متناهٌة الصغر ، من هنا جاء اهتمام جامعة أسوان 

بالحصول على تموٌل من اكادٌمٌة البحث العلمً و التكنولوجٌا النشاء و توطٌن مجمع مكاتب نقل و 

اسوان( لتقدٌم خدمات حقٌقٌة وأكثر فاعلٌة  -كنولوجٌا و االبتكار بجامعة اسوان )تاٌكوتسوٌق الت

لربط الجامعة و البحث العلمً بالصناعة و احتٌاجات المجتمع.لذا فان ادارة الجامعة تعطً اولوٌة 

قصوى و رعاٌة كاملة و شاملة لهذا النوع من المشروعات و المكاتب التً تساهم فً حل مشاكل 

و بناءا على  التعاقد   الزدهار على مصرنا الحبٌبة.لمجتمع و الصناعة، لٌعود ذلك بالخٌر و اا

 بتاٌكو اسوانفرٌق العمل المبرم بٌن جامعة اسوان و اكادٌمٌة البحث العلمً و التكنولوجٌا ٌقوم 

د و ادارة و من اهمها اعدا لتحقٌق االهداف المنشودة من مجمع المكاتب همتزاٌد اتعلى بذل مجهود

بناءا على التدرٌبات التً حصل علٌها فرٌق العمل من أكادٌمٌة  سٌاسة الملكٌة الفكرٌة للجامعة

 . البحث العلمً والتكنولوجٌا و منظمة الواٌبو العالمٌة

 فً والمساهمةنقل المعرفة فى  والدولىالوطنى  انطالقا من حرص جامعة اسوان على اداء دورهاو 

 والذى ٌعتمد المعرفة على القائم واٌمانا منها بؤهمٌة االقتصاد. التنمٌة والتطور العالمً نحو السباق

ومن هذا المنطلق دولٌا.  المهمة البحوث من مستمدة منها وكثٌر جدٌدة، وابتكارات أفكارعلى إنتاج 

، من الفكرٌة بالملكٌة المتعلقة بالقضاٌا الجامعى على علم مجتمعنا أعضاء جمٌع ٌكون أن كان لزاما

مع  اِخالقٌة، المعاٌٌر ِعلى أجل دعم بٌئة بحثٌة نزٌهة تتواصل بها وتٌرة اْبداع واْنجاز وفقا

النافذة فً جمهورٌة مصر و الدولٌة ذات الصلة القانون ونصوص االتفاقٌات حكامِ اْمتثال

 هٌئة أعضاء و الباحثٌن و جمٌع الطالب من -الباحثٌن  من جمٌع العلمً البحث ٌتطلب  .العربٌة

الكامل لثمار الجهد والفكر  النابعة من االحترام الفكرٌة بسٌاسات الملكٌة التقٌد -و معاونٌهم  التدرٌس

 السهل فانه من المعقدة البحثٌة ظل البٌئة وفً .من أشرف الممارسات اْنسانٌةوالذى هو  لُخرٌن

 هٌئة وأعضاء الطالب بٌن لفكرٌةا الحقوق والواجبات المتعلقة بالملكٌة فهم حول سوء ان ٌنشؤ

 شركات أو المنح مع وكاالت حتى أو اَخرٌن، وبٌن زمالئهم المتبادل بٌنهم واالحترام التدرٌس

  .البحثٌة اِنشطة تموٌل

النصائح والتوجٌهات و السٌاسات عدد من وذلك بتقدٌم تنمٌة ثقافة التطوٌر إلى الدلٌل هذا وٌهدف

الجامعة ضرورة اْلمام بها. كما ان أحد أهم أهداف هذا رأت والتى  ،الفكر اْبداعًب تحٌط التً

الدلٌل هو تعزٌز المناخ البحثى بما من شؤنه تعزٌز النزاهة واالبداع لخلق جٌل من البحث العلمى 

بداع حقوق اْو واجباتلضع سمات واضحة مستوٌات الجودة والمصداقٌة. وكذلك و ِعلى وفقا
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اِعمال المترجمة  وكذلكعلمٌة وفنٌة ومإلفات أدبٌة علمٌة و من أبحاث ورسائل الفكرى

 .كترونٌة وغٌر ذلكلالمقررات اْو

 تعريفات  2.1

على سبيل المثال ال  ، وتشملالبشرى ما ٌنتجه الفكر هى كل الفكرٌة الملكٌةٌقصد ب الفكرية: الملكية

والعالمات  واالبحاث والرسائل العلمٌة دبٌةواالفنٌة المصنفات الختراع واالبراءات   الحصر،

 .والتصمٌمات الهندسٌة والمصادر الجغرافٌة التجارٌة والنماذج والرسوم الصناعٌة

 اْبداعوفكر توفر حماٌة لل التً الحقوق هى حقوق الملكٌة الفكرٌةٌقصد ب: حقوق الملكية الفكرية

من نتاجه  المادٌة والمعنوٌة باْستفادةوتسمح للمبدع ، ضد أى تعد من الغٌر أشكاله بكافة اْنسانى

 .نقلها أو بٌعها سواء الفكرى

الشخص الذى ٌبتكر " 0220لسنة  80من قانون رقم  3/ 238بناءا على نص المادة  : المؤلف

المصنف. وٌعد مإلفاً للمصنف من ٌذكر اسمه علٌه، أو ٌنسب إلٌه عند نشره باعتباره مإلفا له، ما 

الدلٌل على غٌر ذلك. وٌعتبر مإلفا للمصنف من ٌنشره بغٌر اسمه أو باسم مستعار، بشرط أال لم ٌقم 

سواًء كان  – ٌقوم شك فى معرفة حقٌقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف

ممثالً للمإلف فً مباشرة حقوقه، إلى أن ٌتم التعرف على حقٌقة  –شخصا طبٌعٌاً أم اعتبارٌاً 

 ."المإلفشخص 

 (work made for hireمقابل األجر ) العمل

 هو أى منتج، قابل للحماٌة بموجب قانون الملكٌة الفكرٌة، تم : بالنسبة للموظفون بالجامعة

ملكٌة هذا  وتوإل حقوق .الذى تم توظٌف المإلف علٌه العمل نطاق أو تعدٌلة داخل إنشاإه

 .العمل )الجامعة( صاحب إلى المنتج

  الملكٌة حقوق المإلف ٌملك :التوظيف نطاق خارج الموظفين أو الموظفين لغيربالنسبة 

 .ذلك خالف على مكتوب اتفاق هناك ٌكن لم ما بها هفوضالتى تم ت لّعمال

 :(Exempted Scholarly Works) المجانية العلمية األعمال

والتى  التربوي أو العلمً أو الفنً أو اِكادٌمً الطابع ذات والنشر الطبع بحقوق المحمٌة المصنفات

 بحث وتعكس مستقل، أكادٌمً جهد عنتنجم  هومعتقدات هأفكارعن  لمإلفل اِصلً تعبٌرال تشكل

 التً مقابل اِجر" "العمل لقاعدة استثناء هو العلمً العمل ومن ثم فإن إعفاء .وإبداعه المإلف

 فً الموظفون ٌولدها التً الفكرٌة الملكٌة حقوق حٌث النشر بحقوق المحمً العمل على تنطبق

  (.الجامعة) العمل صاحب إلى عادة تعود العمل نطاق

 صاحب وتوجٌه سٌطرة تحت اِعمال بإعداد الموظفون ٌقوم ، مقابل اِجر" نموذج "العمل فً

فكرٌة للمإلف  ملكٌة ، ٌكون هناكمستقل أكادٌمً جهد بها ٌقوم التً اِعمال حالة أما فى .العمل
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وذلك  ،واالستنتاجات الفكري والنهج الموضوع بتحدٌد التدرٌس هٌئةعضو  أو كادٌمًٌقوم اِحٌث 

 الدراسٌة والمواد الكتب الحصر ال المثال سبٌل على ، اِعمال هذه تشمل وقد المإسسة. من بدالً 

 .الفنٌة واِعمالالعلمٌة  والرسائل واِبحاث العلمٌة والمنشورات

 تشبه أعمال أو (courseware) تعلٌمٌة برامج على المعفاة العلمٌة اِعمال تشتمل أال ٌجب

 دعمب ٌقومون الذٌن الجامعة موظفو وٌعتبر .مإسسٌة أعمال أو (device-like works) اِجهزة

 .مقابل أجر" "عمل بمثابة المعفاة العلمٌة اِعمال تطوٌر

 (Knowledge-like Works) األعمال المعرفية

 تقدم التى إلكترونٌة أو رقمٌةال عمالاِ وأ لنشرا للحصول على حقوق قابلةال برمجٌاتال بها ٌُقصد

علمٌة  أعماال تعتبر الجامعى، وعلٌه كتابال اِعمال معاملة هتعامل هذ .المستخدم إلى معلومات

 .اهمعف

 (Device-like Works) التطبيقيةاألعمال 

)مثل  إلكترونٌة أو رقمٌةال أو اِعمال النشر حقوقالقابلة للحصول على  البرمجٌات بؤنها ُتعرَّف

 مع التعامل أو تحلٌل أو إدارة أو إنتاج أو مهمة إنجازب التى تقوم (اِجهزة أو النصوص أو البٌانات

 .منتج إدارة أو إنشاء فً أو مهمة إنجاز فً لبنة أو تعامل هذة اِعمال كؤداة .منتج

 القانونية االعتبارات 2.2

 النظرر بغر  المختررعٌن،/  المبردعٌن االخترراع لجمٌرع وبرراءات الفكرٌة الملكٌة حقوق قانون ٌمنح

 ذلك جمٌرعو تتقٌرد بر .القرانون لمتطلبرات اسرتٌفائهم شررٌطة الحماٌرة الجامعرة، حقروق فً وضعهم عن

وأعضراء هٌئرة  ذات الصرلة. للطرالب الجامعرة كذلك لسٌاسرات البحث، وتخضع فً المعنٌة اِطراف

بهرم،  الخاصرة اِعمرال الفنٌرة أو للكترب والنشرر الترؤلٌف حقروق امرتالك فرً وغٌررهم الحرقالتدرٌس 

 خرالف ٌرنص اتفاقرا قانونٌرا ٌوقعروا لرم اختراع لهم، مرا كل عن االختراع براءات حقوق وكذلك تملك

 الطرالب، زمالئهرم علرٌهم، المشررفٌن - اَخررٌن مرع الحقروق هرذه تقاسرم وتبعرا لكرل حالرة، ٌرتم .ذلك

 هذه السٌاسة. خالل من ذلك تحدٌد وٌتم .البحثى والجامعة والفرٌق

اللوائح التنفٌذٌة الدولة وكافة ن ٌانولق لكاملاالحترام امع عدم اْخالل بؤحكام اْتفاقٌات الدولٌة ومع 

 وهى على سبٌل المثال ال الحصر كالتالى: أسوان ذات الصلة جامعةل

 أضّذ ٌهب ِظز رٕذظز فٍّب ًٌٍ:االرفبلٍبد اٌذوٌٍخ اٌزً  2.2.1

 .1883معاهدة بارٌس لحماٌة حقوق الملكٌة الصناعٌة لعام •

 .1886معاهدة برن لحماٌة المصنفات اِدبٌة والفنٌة لعام •

 .1891اتفاق مدرٌد بشؤن التسجٌل الدولً للعالمات لعام •
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 .1891اتفاق مدرٌد لقمع بٌانات مصدر السلع الزائفة والمضللة لعام •

 .1925اتفاق الهاي بشؤن اٌْداع الدولً للرسوم والنماذج الصناعٌة لعام •

 .1971اتفاقٌة ستراسبورج بشؤن التصنٌف الدولً للبراءات لعام •

 .1989معاهدة واشنطن بشؤن الملكٌة الفكرٌة فٌما ٌختص بالدوائر المتكاملة لعام •

 .1994معاهدة قانون العالمات التجارٌة لعام 

الملحقة باتفاقٌة إنشاء منظمة  trips وانب التجارة المتصلة بحقوق الملكٌة الفكرٌةواتفاقٌة ج
/ج(، وهً اتفاقٌة تلزم أعضائها بتطبٌق مبدأ الدولة اِولى 1التجارة العالمٌة ملحق )
 بالرعاٌة والمعاملة الوطنٌة.

 

 اٌمىأٍٓ اٌّظزٌخ ٌٍٍّىٍخ اٌفىزٌخ 2.2.1
 -  2003لسنة  10قانون االتصاالت المصرى رقم 
 -  2004لسنة  15قانون التوقٌع االلٌكترونى المصرى رقم 

 -  2002لسنة  22قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم  

 -  بتنظٌم التوقٌع االلكترونً 15الالئحة التنفٌذٌة للقانون  

 -  82الالئحة التنفٌذٌة لقانون الملكٌة الفكرٌة رقم 

 -  2003لسنة  12قانون العمل 

 -  قرار رئٌس الوزراء بإصدار الالئحة التنفٌذٌة للكتاب الثالث من قانون الملكٌة الفكرٌة
 وتعدٌالتها

 -  2005لسنة  107قرار وزٌر االتصاالت رقم 

 -  بخصوص اجهزة الالسلكً والطٌف 2003لسنة  258قرار وزٌر االتصاالت رقم 

 -  االتصاالتبخصوص اجهزة  2003لسنة  64قرار وزٌر الدفاع رقم 

 -  بشان قانون االتصاالت 2003لسنة  165قرار وزٌر االتصاالت رقم 
 

 ثجبِؼخ اسىاْ اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخسٍبسخ . 3

 ٍِىٍخ اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخ  3.1

 ٌٍّجذعاٌٍّىٍخ اٌفىزٌخ اٌٍّّىوخ  3.1.1

 :جٌطح١ٌس جٌػالغس جٌششٚؽ جعط١فحء شش٠طس جٌفىش٠س ٌٍٍّى١س جٌىحٍِس ذحٌكمٛق جٌّرذػْٛ/  جٌّخطشػْٛ ٠كطفع

 رٌه فٟ ذّح جألخشٜ جألؽشجف ضططٍد ِٛجفمس ِٓ ذؼغ ١ٌغص ِذػِٛس ٚال ألذكحظ جٌفىش٠س جٌٍّى١س( أ)

ضك٠ٍٛٙح ٌٍّشز  أٚ ضط٠ٛش٘ح أٚ ئٔشحؤ٘ح جٌطٝ ضُ ضظٛس٘ح أٚ جٌفىش٠س جٌٍّى١س( خ)ٚ أعٛجْ؛ ؾحِؼس

جٌطٝ ٌُ ٠طُ  جٌفىش٠س جٌٍّى١س( ؼ)ٚ أعٛجْ ؛ ؾحِؼس دْٚ أٜ ٔٛع ِٓ جٌذػُ ِٓ ضطر١ك ػٍّٝ جالٌٚٝ ئٌٝ

 ٌٛجؾرحضٗ ِرحششز وٕط١ؿس ضطر١ك ػٍّٝ ضك٠ٍٛٙح ٌٍّشز جالٌٚٝ ئٌٝ أٚ ضط٠ٛش٘ح أٚ ئٔشحؤ٘ح ضظٛس٘ح أٚ

 .أعٛجْ ؾحِؼس فٟ
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 .أعٛجْ ذؿحِؼس جٌركػ١س أػّحٌُٙ فٟ ٌُٙ جٌٍّّٛوس جٌفىش٠س جٌٍّى١س جخط١حس جعطخذجَ ِٓ قك جٌّخطشػْٛ

 سؾؼس ال ٚدجتّح ِؿح١ٔح ضشخ١ظح أعٛجْ ؾحِؼس ٠ّٕف أْ ٠ؿد ذزٌه جٌم١حَ ٠خطحس جٌزٞ جٌّخطشع أْ غ١ش

 ٚػ١ٍٗ فحْ جٌّخطشع .ٚجٌركػ١س جٌطؼ١ّ١ٍس أعٛجْ ؾحِؼس أٔشطس فٟ جٌفىش٠س جٌٍّى١س ضٍه العطخذجَ ف١ٗ

أعٛجْ, ٠ؼذ ٘زج  ذؿحِؼس ذأٜ شىً ِٓ جالشىحي ٌٗ جٌٍّّٛوس جٌفىش٠س جٌٍّى١س جٌزٜ ٠مشس جعطخذجَ

 .ِىطٛخ سعّٟ جضفحق غ١حخ فٟ قطٝ العطخذجِٗ ِٓ لرً جٌؿحِؼس ف١ٗ سؾؼس ال ٚدجتّح ِؿح١ٔحضشخ١ظح 

 ٌٍجبِؼخ اٌٍّّىوخ اٌفىزٌخ اٌٍّىٍخ 3.1.1

 :ٌٍطحٌٝ جٌىحٍِس جٌٍّى١س ذكمٛق أعٛجْ ؾحِؼس ضكطفع

 جضفحل١س ٠ؼطشف ذّٛؾرٙح ذكمٛق جٌٍّى١س ٌٍؿحِؼس. ِذػَٛ أٚ جٌٕحشثس ػٓ ذكع جٌفىش٠س جٌٍّى١س 

 ضطر١ك  ضك٠ٍٛٙح ٌٍّشز جالٌٚٝ ئٌٝ أٚ ضط٠ٛش٘ح أٚ ئٔشحؤ٘ح جٌطٝ ضُ ضظٛس٘ح أٚ جٌفىش٠س جٌٍّى١س

 أعٛجْ. ؾحِؼس ػٓ ؽش٠ك أٜ ٔٛع ِٓ جٌذػُ ِٓ ػٍّٝ

 ضطر١ك  ضك٠ٍٛٙح ٌٍّشز جالٌٚٝ ئٌٝ أٚ ضط٠ٛش٘ح أٚ ئٔشحؤ٘ح جٌطٝ ضُ ضظٛس٘ح أٚ جٌفىش٠س جٌٍّى١س

 أعٛجْ. ؾحِؼس فٟ فطٌٗطأد٠س ِططٍرحش ٚظ١ ِرحششز وٕط١ؿس ػٍّٝ

 وؿضء ِٛظف لرً ِٓ ئٔشحؤ٘ح ضُ ٚجٌطٟ ٚجٌٕشش جٌطرغ قمٛق ذّٛؾد جٌّك١ّس جٌّٛجد ِٓ 

 أؾش( أٚ ضُ ٔمً ٍِى١طٙح ٌٍؿحِؼس ذّٛؾد جضفحق ِىطٛخ. ِمحذً ِططٍرحش ٚظ١فطٗ )ػًّ

 أٚ جٌرشجِؽ أٚ جٌخذِحش أٚ جٌغٍغ أٚ جٌفىش٠س, ذحٌٍّى١س جٌّطؼٍمس جٌخذ١ِس أٚ جٌطؿحس٠س جٌؼالِحش 

 ضمذِٙح جٌؿحِؼس. أٚ ضّطٍىٙح جٌطٟ جٌفىش٠س جٌٍّى١س

 االػّبي اٌزؼٍٍٍّخ رٍّه 3.1.3

 ٖضشذ٠ٛس, ألغشجع جٌّؼذز جٌّٛجد ؾ١ّغ جالػّحي جٌطؼ١ّ١ٍس ِظطٍف ٠شًّ جٌغ١حعس, ذٕحء ػٍٝ ٘ز 

 ِض٠ؽ أٞ جٌطؼ١ّ١ٍس, جٌّٕح٘ؽ جٌّمشسجش, جٌطذس٠ر١س, جٌذٚسجش جٌذسجع١س, ِٛجد جٌّٛجد رٌه فٟ ذّح

 .2 جٌمغُ فٟ جٌّؼشف جٌٕكٛ ػٍٝ ِٕٙح,

 ػًّ"جٌؿحِؼس ٚجٌٕحشثس ِٓ  ِٓ دجخً ٌٍطذس٠ظ جٌّمذِس جٌّٛجد جٌطؼ١ّ١ٍس ؾ١ّغ ضّطٍه جٌؿحِؼس 

٘زج . فمؾ جٌطذس٠ظ ألغشجع ٘زٖ جٌّٛجد جعطخذجَ فٟ ذحٌكك جٌؿحِؼس ضكطفع". أؾش ِمحذً

 ٘زٖ ٍِى١س ِٓ جٌّرذػ١ٓ ٠كشَ ال جألخشٜ, جٌؼ١ٍّس جألػّحي أٚ جٌذسجع١س جٌّٛجد دجخً جالعطخذجَ

 .جٌّٛجد

 جٌّٛجد ِغ ضطؼحًِ جٌؿحِؼس فاْ , جٌطؼر١ش, ٚع١ٍس ػٓ جٌٕظش ٚذغغ جألوحد١ّ٠س جٌطمح١ٌذ ِغ ضّش١ح 

 ٍِّٛوس ضىْٛ أْ ٠فطشع ٚجٌطٟ ِؿح١ٔس, ػ١ٍّس وأػّحي ِٚكطٜٛ( ِٚظحدس جٌطؼ١ّ١ٍس )أفىحس

 ٌُ ِح ٌٙزٖ جٌّٛجد, ٚجٌٕشش ٚ جٌطرغ جٌطأ١ٌف قمٛق ٍِى١س ضذػٟ ٚػ١ٍٗ فاْ جٌؿحِؼس ال .ٌٍّإٌف

 ."ٔظ١ش أؾش ػًّ" أٚ ضؼحلذ٠س ٌم١ٛد جٌؼًّ ٠خؼغ

 فٝ . ٚجٌكمٛق جٌٍّک١س ػٍی ضإغش ضكص ششٚؽ ضؼ١ّ١ٍس جػّحال جٌؿحِؼس فٟ جٌؼحٍِْٛ ٠ٕطؽ لذ

 ضٕطٛٞ أٜ أػّحي أٚ ذشػح٠س ػًّ أٚ ػًّ ٔظ١ش أؾش أٚ ٌٍطأؾ١ش ػًّ ػٍٝ ضٕطٛٞ جٌطٟ جٌكحالش
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 جٌظٍس رجش جألؽشجف ضمَٛ أْ فٝ وً ٘زٖ جٌكحالش ٠ٍضَ فؼ١ٍس , أٚ ِكطٍّس ِشطشوس ٍِى١س ػٍٝ

  .ذ١ٕٙح ف١ّح ِىطٛذس جضفحلحش ذٛػغ

 جٌطؼ١ّ١ٍس  ٔشش جٌّٛجد أٚ ػشع أٚ جٌّرطىشز إلدجسز جألؾٙضز أٚ أٚ جألدٚجش جٌطؼ١ّ١ٍس أ٠ؼح جٌرشجِؽ

 ٌٍششٚؽ آخش ضىْٛ خحػؼس شىً ذأٞ ٌٍكّح٠س سلحذٍ أٚ ٌٍرشجءز لحذٍس غ١ش أٚ ٌٍرشجءز لحذٍس عٛجء

 أػالٖ. 1.3.2 ٚ 1.3.3 جٌمغ١ّٓ فٟ جٌٛجسدز

 ٜذ١ٕٙح ٚجٌؿّغ ضط٠ٛش٘ح ٌٍطذس٠ظ ٚجٌطٝ ضُ ٚجٌّطمذِس جألػّحي ِٓ ِؿّٛػس ضّطٍه جٌؿحِؼس أ 

. ٚجقذ أٚ أوػش ضذس٠ظ ١٘ثس عٛجء شحسن فٟ ضظ١ّّٙح ػؼٛ. لحتُ دسجعٟ ذشٔحِؽ ٌطكغ١ٓ ؾٛدز

 .جٌّٛجد جذ٠ٛس ٘زٖ ِٓ جٌّرذػ١ٓ ٠كشَ ٚال

 اٌّجبٍٔخ اٌؼٍٍّخ األػّبي ِٓ وغٍزهب واألطزودبد اٌذراسٍخ اٌىزت ٍِىٍخ 3.1.3

 خطٟ جضفحق ٠ٕض ٌُ ِح ٚجٌف١ٕس جٌؼ١ٍّس جٌّظٕفحش جٌّؼ٠ٕٛس ػٍٝ جٌكمٛق ٌٍّرذع ؾ١ّغ جٌؿحِؼس ضّٕف

 فٟ ػٕٙح جٌىشف ضُ جٌطٟٚجٌّٛجد  جألخشٜ جٌفىش٠س جٌٍّى١س ػٕحطش ٍِى١س ٚضظً .رٌه خالف ػٍٝ

 جٌطفحط١ً, ِٓ ٌّض٠ذ. أػالٖ 1.3.2 ٚ 1.3.3 جٌمغ١ّٓ فٟ جٌٛجسدز ٌٍششٚؽ جٌؼ١ٍّس خحػؼس جٌشعحتً

 2 جٌمغُ فٟ جٌّؿح١ٔس جٌؼ١ٍّس جألػّحي ضؼش٠ف جٔظش

 رّىًٌ ِشززنإٌبرجخ ػٓ إدارح اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخ اٌّّىٌخ  3.1.3

 ٌ جألشخحص رٌه فٟ ذّح ِٓ أٜ ؾٙٗ خحسؾ١س, ٌط٠ًّٛىً ِطٍٍك ضؼطرش ذٕٛد ٘زٖ جٌغ١حعس ٍِضِس 

ِك١ٍس أٚ  غ١ش قى١ِٛس, أٚ قى١ِٛس جٌٙحدفس ٌٍشذف, غ١ش ٚج١ٌٙثحش جٌطؿحس٠س ٚجٌششوحش جٌؼحد٠ْٛ

 .د١ٌٚس

  ٔشحؽ رٞ ض٠ًّٛ ِشطشن ٚفك جٌّرحدب جٌطٛؾ١ٙ١س جٌّكذدز  جٌّطٌٛذزضؿشٞ ئدجسز جٌٍّى١س جٌفىش٠س ِٓ

 .ط٠ًّٛجٌؿٙس جٌّشحسوس فٟ جٌٚالجامعة ذ١ٓ  ِغرك أٚ ٚفك جضفحقفٟ ٘زٖ جٌغ١حعس 

 ٚ جٌىشف ػٓ ؾ١ّغ جالخطشجػحش٠ؿد أْ ٠طُ ئفظحـ. 

  ٌٝٛػٓ جٌم١حَ  جٌط٠ًّٛ ؾٙسضخٍف ِغإ١ٌٚس ئدجسز قمٛق جٌٍّى١س جٌفىش٠س فٟ قحي  جٌؿحِؼسضط

 .ضحس٠خ جالفظحـ ٠ِٛحً ِٓ 30قمٛق جٌٍّى١س جٌفىش٠س خالي ذادجسز  ذحألٔشطس جٌخحطس

 فٟ ذّح 1.3.2ذحٌمغُ  ٌٍؿحِؼس جٌٍّّٛوس جٌفىش٠س طٛس جٌٍّى١س ٌؿ١ّغ جٌٍّى١س ذكك جٌؿحِؼس ضكطفع 

ضك٠ٍٛٗ ٌٍّشز  أٚ , ضط٠ٛشٖ أٚ , ئٔشحءٖ أٚ , ضظٛسٖ ضُ وً ِح , جٌكظش ال جٌّػحي عر١ً ػٍٝ , رٌه

 أؽشجف أٚ ذشػح٠س ٌِّٛس أٔشطس ٔط١ؿس جٌركػ١س فٝ جٌّمشسجش جٌطؼ١ّ١ٍس أٚ ضطر١ك ػٍّٝ جالٌٚٝ ئٌٝ

 .رٌه ػىظ ػٍٝ ٚجٌّإٌف جٌؿحِؼس ذ١ٓ وطحذٟ جضفحق ٕ٘حن ٠ىٓ ٌُ أخشٜ, ِح

 اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخ ورضبرة اٌّظبٌخ 3.1.3

 ضؼحسخ ع١حعس ئٌٝ أػؼحء ١٘ثس جٌطذس٠ظ ِٚؼحُٚٔٛ٘ ٚجٌؼح١ٍِٓ ذحٌؿحِؼس جٌشؾٛع ػٍٝ ٠ؿد

 وحٌطحٌٝ: ذٙح ٚجالٌطضجَ ذحٌؿحِؼس جٌّظحٌف
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 ضؼحسع ػذَ ػّحْ ِغإ١ٌس غحٌع ؽشف ِغ جعطشحس٠س أػّحي فٟ ٛجشحسوِٓ  وً ػحضك ػٍٝ ٠مغ 

  .جٌفىش٠س ٌٍٍّى١س جٌؿحِؼس ع١حعحش ِغ جالعطشحس٠س جضفحل١حضُٙ

 ٌٍّٛجد جٌٍّّٛوس ٍِى١س جٌطؿحسٞ جٌطغ٠ٛك ػٍٝ ضٕطٛٞ ذحالعطشحسجش, جٌطٟ ػٍٝ جٌمحت١ّٓ ٠ؿد 

 .جٌّظحٌف ضؼحسخ ػٓ ٚجػف ٌإلفظحـ ذ١حْ ضمذ٠ُ ٌٍؿحِؼس, فىش٠س

 ِٛػٛػ١س ػٍٝ ضإغش أْ ٠ّىٓ جٌطٟ جٌّح١ٌس جٌّظحٌف أٚ جٌخحسؾ١س جالٌطضجِحش ضؿٕد ٠ؿد 

 .جٌؿحِؼس فٟ وؼؼٛ جٌّر١ٕس ػٍٝ أعحط جٌّٛلغ جٌٛظ١فٝ مشجسجشجٌ

  ٓلشجسجش ػٍٝ ٠إغش لذ ,رٌه غ١ش أٚ ِحٌٟ , جٌّظحٌف فٟ ِكطًّ ضؼحسخ أ٠ٞؿد جالفظحـ ػ 

 جخطرحس أٚ , ٌٍططر١محش أٚ ٌٍّخطٛؽحشأٚ ضم١١ُ  ِشجؾؼس ِٕٗ ٠ُطٍد ػٕذِح جٌطذس٠ظ ١٘ثس ػؼٛ

أٜ  ِٓ ذشػح٠س أٚ دػُ أٚ ذّغحػذز عٛجء ضُ جٌؼًّ ,أٚ جٌطؼ١ّ١ٍس جٌؼ١ٍّس ٌألٔشطس أٚ ٌٍّٕطؿحش

 خحسؾ١س. ؾٙحش

 رٌه فٟ ذّحذ١ٓ أفشجد جٌؿحِؼس أٚ غ١ش رٌه,  جٌّظحٌف , فٟ ِكطًّ ضؼحسخ ػٓ أٞ جٌىشف ٠ؿد 

 َٛػعٛجء رٌه جٌّذ ِششٚع ألٞ جعطشحسٞ أٚ وّٛظف جٌؿحِؼٝجٌّؿطّغ  أفشجد أقذ ضم١١ُ أٚ ضؼ١١ٓ

 .أٚ غ١ش رٌه جٌؿحِؼس خالي ِٓ ضٗدجسئ أٚ جٌزٜ ضطُ

 جٌخذِحش أٚ جإلِذجدجش أٚ ٌٍّؼذجش جٌؿحِؼس ششجء ػٕذ جٌّظحٌف فٟ ضؼحسخ أٞ ػٓ جٌىشف ٠ؿد 

 .أٚ ػاللس ِرحششز ِؼٗ ِظٍكس ألقذ ألحسذٗ أٚ ٌٗ ِظذس ِٓ

 أٚ  ٌٍّٛظفعٛجء  ِمذِس خذِحش أٞ ٔظ١ش جٌطالخ ِٓ ػ١ٕ١س أٚ ِح١ٌس ضؼ٠ٛؼحش لرٛي ٠ؿٛص ال

 .أعشضٗ أقذ أفشجد

  ٍخاٌجذثبدٌخ ٌٍّىاد اٌّاٌذمىق ٍِىٍخ وِزالجخ ؤمً  3.1.3

 أٚ ؽٛس٘ح أٚ أٔشثٙح أٚ جٌّرذع ضظٛس٘ح أذكحظ ؾ١ّغ جٌكمٛق جٌّحد٠س جٌطٝ ضٕطؽ ػٓ جٌؿحِؼس ضّطٍه

فٝ  جٌؿحِؼ١س جٌرشجِؽ فٟ ِشحسوطٗ أٚ ضٛظ١فٗ ػٍّٗ أٚ أغٕحء ؾضت١ًح أٚ و١ًٍح قٌٛٙح ٌظٛسز ضطر١م١س

٘زٖ  ٌطٛص٠غ أٚ ٌٕمً ٔمً جضفحل١س ٠ٚىْٛ ِطٍٛخ .ِرحشش ٚور١ش ِٓ جٌؿحِؼس ضّص ذذػُ جٌؿحِؼس, أٚ

 .جٌكمٛق

 سىٌمهبور زهبدّبٌو هبرمٍٍّورٌز اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخ برم  3.1

 اإلفظبدبد 3.1.1

 ضُ جٌطٟ جٌفىش٠س جٌٍّى١س قمٛق ؾ١ّغ ػٓ ٚجٌؼح١ٍِٓ ذحٌؿحِؼس جٌىشف جٌطذس٠ظ ١٘ثس أػؼحء ػٍٝ ٠ؿد

 . آخش و١حْ لرً ِٓ ضغ٠ٛك أٚ ٌرشجءز جٌٕظش ل١ذ ٟ٘ جٌطٟ أٚ ضغ٠ٛمٙح أٚ ضشخ١ظٙح

 ٌٍٍّى١س وحْ ئرج ِح ٌطكذ٠ذ جٌؿحِؼس فٟ أٔشأ٘ح جٌطٟ جٌفىش٠س ٌٍٍّى١س دل١ك ضم١١ُ إلؾشجء جٌّرذع ٠كطحؼ

 ِرذع وً فاْ , ٚجٌؿحِؼس جٌّرذع ِظحٌف قّح٠س أؾً ِٚٓ , رٌه وحْ ئرج .ضؿحس٠س ل١ّس أٞ جٌفىش٠س

ٚضغ٠ٛك  ٔمً ضدحِىِؿّغ  ٠ٚؼذ .جٌؿحِؼس فٟ أٔشأ٘ح جٌطٟ جٌفىش٠س جٌٍّى١س ؾ١ّغ ػٓ ذحإلفظحـ ٍِضَ

 ػٓ ذحإلفظحـ ٍك٠طؼ ف١ّح ٌٍّرذع جٌشت١غ١س جالضظحي ؾٙس ٘ٛ ٌٍؿحِؼس جٌطحذغ ٚ جالذطىحس جٌطىٌٕٛٛؾ١ح
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 ػ١ٍٙح ٚجٌطفحٚع ٚضغ٠ٛمٙح جٌفىش٠س جٌٍّى١س قّح٠س قمٛق ػٓ ِغإٚي جٌّىطد .جٌفىش٠س جٌٍّى١س

 جٌطغ٠ٛك ؾٙٛد فٟ جٌّكشص ٚػّحْ عش٠طٙح ػٕذ جٌكحؾس ِغ ِشجلرس جٌطمذَ ٚجٌّغحػذز فٝ ضشخ١ظٙح

 ّٔٛرؼ ئسعحي جٌّرذع ػٍٝ ٠ؿدٚ .جٌغ١حعس ٘زٖ ِٓ 1.1.3 ٌٍّحدز ٚفمح جٌفىش٠س جٌٍّى١س ئ٠شجدجش ٚضٛص٠غ

 عططحٌد وّح .جٌشجػ١س جٌؿٙحش رٌه فٟ ذّح , جٌخحسؾ١س جألؽشجف ئخطحس لرً جٌّىطد ئٌٝ وحًِ ئفظحـ

عحذمًح  ػٕٙح جٌىشف ٠طُ ٌُ فىش٠س ٍِى١س أٞ ػٓ ذحإلفظحـ جٌؼح١ٍِٓ ؾ١ّغ ذحٌؿحِؼس شإْ جٌؼح١ٍِٓ ئدجسز

 ذؼذ جٌّىطد ع١كذد .٠سجالػط١حد ِططٍرحش جٌطؼ١١ٓ أٚ جٌٕمً أٚ جالٔطذجخ أٚ جالػحسز أٚجٌخشٚؼ ِٓ وؿضء

 أٚ/  ٚ أٚ ضط٠ٛش قّح٠س لشجس ٠ىْٛ .جٌكّح٠س أٚ/  ٚ ٌٍطغ٠ٛك ؾح٘ضز جٌطىٌٕٛٛؾ١ح وحٔص ئرج ِح رٌه

 ٌٍّٚىطد جْ ٠غطؼ١ٓ .ٚقذ٘ح جٌؿحِؼس ضمذ٠ش قغد ٌٍؿحِؼس جٌفىش٠س قمٛق ٌٍٍّى١س أٞ ضغ٠ٛك

 جٌفىش٠س جٌٍّى١س ضشخ١ض فٟ ٌٍّغحػذز ٚوزٌه , جإلفظحـ أٚ خحسؾ١١ٓ ٌّشجؾؼس ِم١ّ١ٓ ذّغطشحس٠ٓ

 .ٚقّح٠طٙح ٚرٌه ٌؼّحْ عشػس ٚؾٛدز جالعطؿحذس ٌٍّرذػ١ٓ ٚضغ٠ٛمٙح

 ٌٍّجذػٍٓ اٌٍّّىوخ اٌفىزٌخ اٌٍّىٍخ رسىٌك 3.1.1

 وحٔص ئرج ِح ٚضكذ٠ذ جٌفىش٠س ٌٍٍّى١س جٌطؿحس٠س جإلِىحٔحش ذطم١١ُ ِىطد ٔمً ٚضغ٠ٛك جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٠مَٛ

قمٛق  ق١حصز ٚضإٚي , جٌطغ٠ٛك ِٛجطٍس جٌؿحِؼس لشسش ئرج .ال ٌٍطشخ١ض أَ ضمرٍٙح عٛف جٌؿحِؼس

 ٚ ضٛصع جٌؼٛجتذ ؽرمح ٌغ١حعس جٌؿحِؼس . جٌؿحِؼس ئٌٝ جٌفىش٠س جٌٍّى١س

 إٌى اٌّجذػٍٓ ِٓ اٌجبِؼخٔمً اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخ  3.1.3

 ئٌٝ جٌكمٛق ضٍه ِٕٚف جٌفىش٠س, جٌٍّى١س فٟ ػٕٙح جٌّىشٛف قمٛلٙح ػٓ جٌطٕحصي جٌؿحِؼس جخطحسش ئرج

 ضُ دػُ ئرج .٘زٖ جٌكمٛق ذأٜ ؽش٠مس ِٓ جٌطشق جٌمح١ٔٛٔس ذّمحذً أٚ ذذْٚ, فٍٗ أْ ٠كّٟ , جٌّرذع

 فاْ جٌطٕحصي فٝ ٘زٖ جٌكحٌس ٠خؼغ ِٓ أٜ ؽشف خحسؾٝ, جٌفىش٠س جٌٍّى١س ئٌٝ جألٔشطس جٌّإد٠س

 .جٌّطفك ػ١ٍٙح فٝ جالضفحل١س ٌألقىحَ

 إٌزاداد اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخ  3.3

 اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخ ىقدمرىسٌغ دخً  3.3.1

أٜ  جٌٕحضؽ ػٓ جٌّؼذي جٌذخً طحفٟ ٚضٛص٠غ ذكغحخ ذحٌؿحِؼس ِىطد ٔمً ٚضغ٠ٛك جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٠مَٛ

 :٠ٍٟ ٌّح ٚفمًح ػٕٗ, ِخظظحش ٔمً جٌطشخ١ض أٚ جٌطٕحصيفىش٠س أٚ ٌٍّى١س ضشخ١ض ضشخ١ض أٚ طفمس

a. ٟجٌٕفمحش جٌّطٛلؼس – ٚجٌّؼمٌٛس جٌكح١ٌس جٌٕفمحش - جإل٠شجدجش ئؾّحٌٟ=  جٌّؼذي جٌذخً طحف 

 .جٌفىش٠س جٌكفحظ ػٍٝ قمٛق جٌٍّى١س أٚ ػٓ ٌٍذفحع ػشٚس٠س جٌؿحِؼس أٔٙح ضشٜ جٌطٟ

b. جٌّؼذي جٌذخً طحفٟ ِٓ٪ 70=  جٌّرطىش قظس . 

c. ٠طُ ج٠ذجػٙح فٟ جقذ قغحذحش جٌظٕحد٠ك  جٌّؼذي جٌذخً طحفٟ ِٓ٪ 30=  جٌؿحِؼس قظس

جٌخحطس . ق١ع ٠طُ جالٔفحق ِٕٙح ػٍٝ دػُ جإلذطىحس ٚ جٌّششٚػحش جٌركػ١س ذحٌؿحِؼس ٚ ض١ّٕس 

 .ِٛجسد ِؿّغ ِىحضد ٔمً ٚ ضغ٠ٛك جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ذحٌؿحِؼس ذؼذ ِٛجفمس ست١ظ جٌؿحِؼس
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 طبفً دخً دمىق اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخججبٌخ  أشىبي 3.3.1

وحْ  ئرج .أخش شىً أٞ أٚ قظس أٚ أعُٙ أٚ ٔمذ٠س قمٛلٙح ػٍٝ شىً ِذفٛػحش لرٛي جٌؿحِؼس ضخطحس لذ

  .ٚقذ٘ح جٌؿحِؼس ٌطمذ٠ش ٠خؼغ جألعُٙ ٘زٖ ضظف١س ِٛػذ فاْ ضكذ٠ذ , جألعُٙ جٌؿحِؼس ٘ٛ لرٛي لشجس

 جٌشعَٛ جٌؿحِؼس ٔظ١رٙح ِٓ ضطكًّ آخش, شىً ذأٞ ف١ٙح جٌطظشف أٚ ٍِى١س قمٛق أ٠س ضظف١س ػٕذ

 جٌّظشٚفحش ٘زٖ ؾ١ّغ ٚذٕحءج ػٍٝ رٌه ضذخً .جألخشٜ ذٕحءج ػٍٝ قظطٙح فٝ جٌكمٛق ٚجٌّظحس٠ف

 .1.1.3 ٌٍمغُ ٚفمًح ضٛص٠ؼٗ ٠طُ جٌّؼذي جٌزٜ جٌذخً طحفٟ ضكذ٠ذ فٝ

 

 : اٌفىزٌخ ػٍى اٌّجذػٍٓ ػىائذ اٌٍّىٍخ رمسٍُ دظض 3.3.3

 ٠طُ جٌطٛجفك ٌُ ِح ذ١ُٕٙ, ذحٌطغحٚٞ جٌكظس ضمغ١ُ ٠طُ , جٌفىش٠س ٌٍٍّى١س ِطؼذد٠ٓ ِإٌف١ٓ ٚؾٛد قحٌس فٟ

 جٌز٠ٓ جٌضِالء أٚ/  ٚ جٌطالخ ؾ١ّغ ػٓ جٌىشف جٌّإٌف١ٓ ػٍٝ ٠ؿد. ذ١ُٕٙ وطحذ١ح ػٍٝ خالف رٌه

 .ٌٍؿحِؼس جٌفىش٠س جٌٍّى١س ئٔشحء فٟ شحسوٛج

وً  قظس فاْ ألوػش ِٓ ؾٙٗ ذكػ١س أٚ خالفٗ, ضحذًؼح جٌّإٌف وحْ ئرج: جٌّإٌف جٌطحذغ ٌؼذد ِٓ جٌؿٙحش

 ٚفمًح ٘زٖ جٌؿٙحش ػٍٝ ضمغُ أْ ٠ؿد جٌفىش٠س قمٛق جٌٍّى١س ِٓ جٌٕحضؽ جٌّؼّذي جٌذخً طحفٟ ِٓ ؾٙٗ

 .جٌّإٌف لرً ِٓ جٌّر١ٓ جٌٕكٛ ػٍٝ جٌؿٙٗ ئٌٝ جٌّٕغٛذس جإلذذجػ١س جٌّغحّ٘س ٌٕغرس

 ٍِى١س ذأشحء ِخطٍفس ؾٙحش ِٓ ػذد ِٓ جٌّرذػْٛ لحَ ئرج: ٌؿٙحش ِخطٍفس ضحذؼ١ٓ ِطؼذد٠ٓ ِإٌف١ٓ

 ٠طُ جٌطٟ جٌٕغرس ػٍٝ جٌؿٙحش ذٕفظ جٌفىش٠س جٌٍّى١س ِٓ جٌٕحضؽ جٌّؼذي جٌظحفٟ جٌذخً ضمغ١ُ ف١طُ , فىش٠س

 .جٌّرذػ١ٓ ذ١ٓ ضمغ١ّٙح

جٌفىش٠س  جٌٍّى١س ئغالق ئؾشجءجش ذاوّحي ٠مَٛ أْ ذحٌؿحِؼس, جسضرحؽٗ جٔطٙحء جٌّإٌف, ذؼذ ػٍٝ ٠ؿد

 ٠طُ ٌُ أٚ عحذمًح ػٕٙح جٌىشف ضُ فىش٠س ٍِى١س أٞ ضكذ٠ذجإلؾشجء, ٠طُ  ٘زج ذّٛؾد .ذمغُ شثْٛ جٌؼح١ٍِٓ

 .ذحٌؿحِؼس جٌفىش٠س جٌٍّى١س ع١حعس ششٚؽ ِٓ طش٠ف ذشىً ئػفحؤ٘ح ضُ أٚجٌطٝ ػٕٙح جٌىشف

ػٕذتز . ٚجػف غ١ش أٚ ِٕحعد غ١ش أٚ ػٍّٟ غ١ش جٌّإٌف١ٓ ػٍٝ جٌؼٛجتذ ضٛص٠غ قحٌس خحطس: جرج وحْ

 جٌفىش٠س ذٙح جٌٍّى١س ضط٠ٛش ضُ ػ١ّذ جٌى١ٍس جٌطٝ ِغ حٌطشحٚسذ ِىطد ٔمً ٚضغ٠ٛك جٌطىٌٕٛٛؾ١ح, ٠مَٛ

فّٓ قك  ٌٍّإٌف١ٓ, قظس ضخظ١ض ٠طُ ٌُ ٚئرج. جٌّٛلف ٘زج ِػً ئٌٝ أدش جٌطٟ جٌظشٚف العطؼشجع

 .جٌى١ٍس أٚ ذكػٝ فٟ ضؼ١ٍّٟ ضخظ١ض ؾضء ِٓ جال٠شجدجش ٌظحٌف أٜ قغحخ جٌؿحِؼس

 االٔزهبن ػىائذ 3.3.3

  جٌطٝفٟ لؼح٠ح جٌّخحٌفحش فٝ ؽٍد, أٚ ػذَ ؽٍد, جٌطؼ٠ٛغ جٌمحٔٛٔٝ كك حٌذالجامعة ضكطفع 

عٛجء ضشخ١ظٙح أٚٔمٍٙح أٚ جٌطٕحصي ػٕٙح أٚ  جٌٍّى١س جٌفىش٠سأٜ طٛسز ِٓ طٛس ذ ضطؼٍك

 ٌٍمحْٔٛ.ٚفمحً  جعطػّحس٘ح أٚ أٜ طٛسز أخشٜ
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 َٛالٔطٙحنأخشٜ  ذأٜ ضغ٠ٛحش أٚ جٌمؼحت١س جٌخحطس ذحالقىحَ جإل٠شجدجش ذطٛص٠غ جٌؿحِؼس ضم 

جٌؿحِؼس  ٌغ١حعس جٌفىش٠س جٌٍّى١س ػٛجتذ ضٛص٠غ أقىحَ ِغ ٠طفك ذّح قمٛق جٌٍّى١س جٌفىش٠س

 .جٌؿحِؼس ِغ خطٟ ذحضفحق رٌه خالف ػٍٝ ٠ٕض ٌُ ِح جٌفىش٠س, ذحٌٍّى١س جٌخحطس

 االػّبي اٌزؼٍٍٍّخإٌزاداد رىسٌغ  3.3.3

 جٌٍّى١س ئ٠شجدجش فٟ , جٌكحؾس ػٕذ جٌطؼ١ّ١ٍس, جألػّحي ضط٠ٛش فٟ ٠شحسوْٛ جٌز٠ٓ جٌّإٌفْٛ ٠شطشن

جٌٕحضؿس ِٓ  جال٠شجدجش أٚ جٌطٛص٠غ جٌخحسؾٟ ٌٙزٖ جٌّٛجد , ٚوزٌه جالعطخذجَ ػٓ جٌٕحضؿس جٌفىش٠س

 جٌّؼذي جٌذخً طحفٟ ضٛص٠غ ٠ٚطُ .جٌّٛجد ٘زٖ ذطشخ١ض أٚٔمً ٍِى١س جٌّطؼٍمس جٌّؼحِالش جٌطؿحس٠س

 .1.1.3 جٌمغُ فٟ جٌّر١ٓ جٌٕكٛ عٕٛٞ ػٍٝ ٔظف ذشىً

 اٌفىزٌخ ثبٌٍّىٍخ ٌزؼٍك فٍّب واٌشائزٌٓ واٌّىظفٍٓ واٌطالة اٌزذرٌس هٍئخ أػضبء اٌزشاِبد 3.3

 ئٔشحء فٟ جٌؿحِؼس فٟ جٌطذس٠ظ ١٘ثس ٚأػؼحء ٚجٌطالخ جٌطذس٠ظ ١٘ثس جٌؼذ٠ذ ِٓ أػؼحء ٠شحسن

 جٌفىش٠س )ٌٍٍّى١س جضفحل١س ضٛل١غ جٌؼ١ٍّس ٘زٖ فٟ ذحٌّشحسوس ٠مَٛ شخض أٞ ػٍٝ ٠ؿد .جٌفىش٠س جٌٍّى١س

 جٌششؽ ٠ٚمغ ضكص ؽحتٍس ٘زج .جٌغ١حعس ٘زٖ ِغ ٠طفك ِغ جٌؿحِؼس ذّح جٌظٍس( رجش جٌٛغحتك ِٓ غ١ش٘ح أٚ

 :ِٓ وً

 ًجٌطالخ , جٌطذس٠ظ ١٘ثس أػؼحء , جٌّػحي عر١ً ػٍٝ) جٌؿحِؼس فٟ جٌّٛظف١ٓ ٚ جٌطالخ و , 

 .(ئٌخ , جإلدجس١٠ٓ جٌّٛظف١ٓ

  جدٜ جٌٝ قمٛق ٍِى١س فىش٠س.وً ِٓ قظً ػٍٝ دػُ ِرحشش ٚلٜٛ ِٓ جٌؿحِؼس 

 ٟدجخ١ًٍح أٚ خحسؾ١ًح جدٜ جٌٝ قمٛق  جٌؿحِؼس ضشػح٘ح جٌطٟ جٌّشحس٠غ خالي ِٓ دػُ وً ِٓ ضٍم

 ٍِى١س فىش٠س.

 ضك٠ٍٛٗ ٌٍّشز جالٌٚٝ ئٌٝ ضط٠ٛشٖ أٚ ئخطشجع أٚ ذأشحء ٌٗ وً ِٓ قظً ػٍٝ ٚػغ ٠غّف 

أٚضذػّٙح /  ٚ ضشػح٘ح جٌطٟ جٌّشحس٠غ ئؽحس فٟ فىش٠س ٚٔطؽ ػٕٗ قمٛق ٍِى١س ضطر١ك ػٍّٝ

 .جٌّشحس٠غ ٘زٖ ِػً ِٓ آخش دػُ أٞ أٚ سجضد ػٍٝ قظً عٛجءً  دجخ١ًٍح, أٚ جٌؿحِؼس خحسؾ١ًح

 جٌضجتش٠ٓ جٌؼٍّحء ئٌٝ أ٠ًؼح ٌٚىٓ جٌؿحِؼس, ٚؽالخ ٌّٛظفٟ فمؾ ١ٌظ خظ١ًظح جٌّطٍد ٘زج

 أٚ جألذكحظ ذشجِؽ فٟ ٠شحسوْٛ لذ ِّٓ غ١شُ٘ أٚ جٌّششٚع فٟ ٚجٌّشحسو١ٓ ٚجٌضِالء

 .جٌؿحِؼس ضشػح٘ح جٌطٟ جٌّشحس٠غ

 

 خرٕفٍذ اٌسٍبس 3.3.1

 ًٌٍؿحِؼس ٚجٌّرذػْٛ ٍِِضِحً  فّٙحً  ٢خش, ٚلص ِٓ ٠طُ ضؼذ٠ٍٙح لذ ٚ قح١ًٌح , جٌغ١حعس ٘زٖ ضشى 

 أٚ ِشحس٠غ فٟ ِشحسن ألٞ ٍِضِس أٔٙح وّح .ٚجٌطالخ ٚجٌّٛظف١ٓ جٌطذس٠ظ ١٘ثس ٚأػؼحء

أٜ ِذػَٛ ذأٜ طٛسز ِٓ جٌظٛس وششؽ ٌٍذػُ ِٓ  أٚ ف١ٙح ٌّشحسوطُٙ وششؽ جٌؿحِؼس ذشجِؽ

 .جٌؿحِؼس
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 غ١ش٘ح أٚ جٌفىش٠س ٌٍٍّى١س ِىطٛذس ذؼمذ جضفحل١س جٌخحص, ضمذ٠ش٘ح ػٍٝ ذٕحءً  جٌؿحِؼس, ضمَٛ لذ ِٓ 

 ٘زٖ ِػً ٚؾٛد ػذَ ٠إدٞ ٚال. جٌكحؾس قغد ٘زٖ جٌغ١حعس ضٕف١ز ٌطغ١ًٙ جٌظٍس رجش جٌٛغحتك

 ٘زٖ ضغشٞ. ذٛػؼٙح جٌكحٌٝ ٌٍطٕف١ز لحذ١ٍطٙح أٚ جٌغ١حعس ٘زٖ ضطر١ك لحذ١ٍس ئذطحي ئٌٝ جالضفحل١حش

 .جٌّغطمر١ٍس ٌٙح ٠ٚغشٜ رٌه ػٍٝ جٌطؼذ٠الش .جػطّحد٘ح فٛس جٌغ١حعس

 ػّحْ ػٓ ِغإٌْٚٛ ٘زٖ جٌغ١حعس, فأُٙ ئٔشحء جٌشت١غ١١ٓ فٟ جٌرحقػ١ٓ ٌٍذٚس جٌّشوضٞ ٔظًشج 

جٌطٝ  جٌّششٚػحش فٟ ٚجٌّشحسو١ٓ ٚجٌضٚجس ٚجٌّٛظف١ٓ ٚجٌطالخ جٌطذس٠ظ ١٘ثس أػؼحء جِطػحي

 ػٍٝ جٌّغطٕذجش ٚضٛل١ؼُٙ جٌفىش٠س ٌؿحِؼس أعٛجْ جٌٍّى١س ضشػح٘ح جٌؿحِؼس ٚغ١شُ٘ ذغ١حعس

 أٞ ٠خٍٝ ِغإ١ٌس ٌٓ طٍس رجش أخشٜ ٚغ١مس أٚ ئلشجس أٚ جضفحق أٞ ضٕف١ز ػذَ جٌّٕحعرس. ئْ

. ٘زٖ جٌفىش٠س جٌٍّى١س ع١حعس رٌه فٟ ذّح جٌؿحِؼس, ع١حعحش ِٓ ذأٞ ٚجٌطم١ّذ جالٌطضجَ ِٓ ؽشف

 ٘ٛ ػٕٗ ٠ٕٛخ ِٓ أٚ ست١ظ جٌؿحِؼس. جٌؼ١ٍّس ٘زٖ ٚجٌذػُ ٌٍمحت١ّٓ ػٍٝ جٌّغحػذز جٌؿحِؼس ضمذَ

 .جٌغ١حعس ٔظٛص ٘زٖ ذطفغ١ش ِطؼٍمس أعثٍس أٚ ػ١ٍٙح ِطٕحصع لؼح٠ح أٞ فٟ جٌٕٙحتٟ جٌَكَىُ

  ٛؾد ئؽحس ػًّ ٘زٖ جٌغ١حعس ذحٌّٛجسد جٌّح١ٌس ذّ ٔمً ٚضغ٠ٛك جٌطىٌٕٛٛؾ١حِىطد ٠طُ ضض٠ٚذ

ٚئدجسز ٚضغؿ١ً ذشجءجش جالخطشجع ٚضم١١ُ جٌطم١ٕحش  ٚ ٌطمذ٠ُ جالعطشحسجشٚجٌرشش٠س جٌالصِس 

جضخحر جٌخطٛجش جٌالصِس ضٍّىٙح جٌؿحِؼس ؾضت١ح أٚ و١ٍح ٚ جٌطٝجٌٍّى١س جٌفىش٠س  قمٛقؾ١ّغ 

١ٔحذس ػٓ  ضشخ١ظٙحٚ ٙذ جعطػّحس٘حٚضؼ , ئِح ذشىً ِرحشش أٚ ػٓ ؽش٠ك جٌطؼحلذ,كّح٠طٙحٌ

جٌذٚس٠س  ذحالػحفس ضفؼ١ً ٚسػح٠س جٌذٚسجش ٚجٌرشجِؽ .ٚئلحِس جٌششجوحش جٌطىٌٕٛٛؾ١س الجامعة

ٚذشجِؽ رشجِؽ جٌطذس٠د و تعزيز االبتكارٚ ٌمؼح٠ح جٌخحطس ذحٌٍّى١س جٌفىش٠سذحطٛػ١س جٌشج١ِس ٌٍ

 .شفغ ٌشت١ظ جٌؿحِؼسض دٚس٠سع٠ٕٛس  ضمحس٠شٚئػذجد  .جٌكٛجفض

 فٟ جٌغ١حعس ٘زٖ ضغطّش جٌؿحِؼس, فٟ جٌؼًّ أغٕحء ضط٠ٛش٘ح ضُ جٌطٟ جٌفىش٠س ذحٌٍّى١س ٠طؼٍك ف١ّح 

  .جٌؿحِؼس ِغ ػاللطٗ ضٕطٟٙ شخض أٞ ئٌضجَ

 بٌٍّىٍخ اٌفىزٌخث ِٕهج جبِؼخ أسىاْ اٌخبص 3

 اٌزسىٌك وػٍٍّبد اٌفىزٌخ اٌٍّىٍخ إدارح فً خطىاد: ٍِخض 3.1

 آخش ػٕظًشج أٚ ٚجٌٕشش جٌطرغ ذكمٛق ِك١ًّح ػّاًل  أٚ جخطشجًػح جٌؿحِؼس ِرذػٟ أقذ ٠ٕشأ ِٓ 

 .جٌفىش٠س جٌٍّى١س ػٕحطش

 ُِىطد ٔمً ٚضغ٠ٛك جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ِغ ٚجٌٕشش جٌطرغ قمٛق ػٓ جإلفظحـ أٚ جالخطشجع ضمذ٠ُ ٠ط 

 إلٔشحء ضُ جٌكظٛي ػ١ٍٗ , ٚؾذ ئْ فٓ أٚ ض٠ًّٛ, ٚأٞ جإلفظحـ ذطم١١ُ ٠مَٛ جٌّىطد جٌّخطض 

 .جٌفىش٠س جٌٍّى١س

 جٌكحؾس ػٕذ جٌفىش٠س, جٌٍّى١س ضفؼ١ً قّح٠س. 

 جٌّكط١ٍّٓ جٌّشخظ١ٓ ضكذ٠ذ. 

 جٌطشخ١ض جضفحل١س جٌّرذع. ٚػمذ ِغ ذحٌطشحٚس جٌطشخ١ض ػًّ ِفحٚػحش. 

 ُجٌّرذع ِغ ذحٌطشحٚس جٌطشخ١ض شش٠ه ذٛجعطس ضغ٠ٛم١س خطس ئٔشحء ٠ط. 



13 
 

       
Email: Tico @aswu.edu.eg                                   Web: http://tico.aswu.edu.eg/ 

 
 

 ْٚجٌطغ٠ٛك خطس ٌطٕف١ز جٌّكطٜٛ ِٕشة ِغ جٌّىطد ضطؼح. 

 جٌؿحِؼس ٌغ١حعس ٚفمًح ضٛص٠ؼٗ ٠طُ ِٓ قمٛق جٌٍّى١س جٌفىش٠س, دخً جٌكظٛي ػٍٝ ٠طُ ػٕذِح. 

 اٌذّبٌخ واٌزسىٌك( واٌزمٍٍُ واالفظبحاٌىشف )ػٍٍّبد  اٌفىزٌخ اٌٍّىٍخ رمبرٌز 3.1

 َٛجٌطؿحس٠س جإلِىحٔحش رجش جٌؼ١ٍّحش أٚ جٌطم١ٕحش أٚ جٌّٛجد ذظٕغ ذحعطّشجس جٌؿحِؼس ذحقػٛ ٠م 

 ور١ًشج جعطػّحًسج ٠ططٍد ذحٌغٛق ٚضؼش٠فٙح جالذطىحسجش ٘زٖ ٚسجء جٌفىش٠س جٌٍّى١س قّح٠س ئْ. جٌٙحِس

 جٌّرذع ؾٙٛد ِىطد ٔمً ٚضغ٠ٛك جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ضٕغك. جألؽشجف ؾ١ّغ لرً ِٓ ٚجٌّٛجسد ٌٍٛلص

 ئٌٝ جٌّرذػْٛ ٠كطحؼ .ٚجٌطغ٠ٛك جٌكّح٠س ػ١ٍّحش ؽٛجي جٌطؿحس١٠ٓ ٚجٌششوحء جٌرشجءجش ٚٚو١ً

 فٟ جٌّذػَٛ جٌركع ذّششٚع جٌّطؼٍمس جٌطؼش٠ف ذّؼٍِٛحش ٔمً ٚضغ٠ٛك جٌطىٌٕٛٛؾ١حِىطد  ضض٠ٚذ

 جالٌطضجَ ِٓ جٌّىطد ٌطّى١ٓ ٚرٌه , ٚجٌٕشش جٌطرغ قمٛق ػٓ جإلفظحـ أٚ جالخطشجع ضمذ٠ُ ٚلص

 .جٌّططٍرحش ذٙزٖ

 َجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٌّىطد ٔمً ٚضغ٠ٛك  ؾذ٠ذز فىش٠س أٜ ٍِى١س ػٓ ذحٌىشف جٌؿحِؼس جٌؼح١ٍِٓ ذٙح ضٍض

 فٟ. ػٍٕٟ ذشىً ػٕٙح جٌىشف أٚ ٌٍر١غ ػشػٙح أٚ جٌفىش٠س ذٍّى١طُٙ ضطؼٍك ِؼٍِٛحش أٞ ٔشش لرً

 رٌه ِٚغ. ضؼ١غ جٌفىش٠س جٌٍّى١س قمٛق ِؼظُ فاْ , قّح٠س ذذْٚ جألقذجظ ٘زٖ ِٓ أٞ قذٚظ قحٌس

 جٌرشجءز ؽٍد جٌّىطد أضُ ئرج جألق١حْ ذؼغ فٟ جٌكّح٠س ػٍٝ جٌكظٛي جٌّّىٓ ِٓ ٠ىْٛ لذ ,

 .جألقذجظ ٘زٖ ِٓ أٞ ضحس٠خ ِٓ ِؼ١ٓ ٚلص فٟ ِإلص

 ٌَٛكمٛق  ٚضؿحس٠س ضم١ٕس ضم١١ّحش ذاؾشجء جٌّرذع ِغ ِىطد ٔمً ٚضغ٠ٛك جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ذحٌؼًّ ضم

 أْ ٠ّٚىٓ ٚجألدخ جٌرشجءجش فٟ ذكع ػ١ٍّحش ػحَ ذٛؾٗ جٌطم١١ّحش ٘زٖ ضطؼّٓ. جٌفىش٠س جٌٍّى١س

 ذشجءز ئ٠ذجع ِطحذؼس لشجس ٠غطٕذ. ٚخحسؾ١١ٓ دجخ١١ٍٓ خرشجء ِغ عش٠س ِٕحلشحش أ٠ًؼح ضشًّ

 :جٌطح١ٌس جٌػالغس جٌؼٛجًِ ػٍٝ ذحٌىحًِ جالخطشجع

 ٌإلدػحء ٚجٌطم١ٕس جٌؼ١ٍّس جٌؿذجسز 

 ِٛػغ جٌطٕف١ز ٚػغ جٌرشجءز ػٍٝ جٌمذسز 

  جالِىحٔحش جٌطؿحس٠س ٚجٌطغ٠ٛمس ٌإلدػحء 

 

 جٌطح١ٌس جٌمشجسجش أقذ ئٌٝ ٚطً لذ ذأٔٗ جٌّرذع ذاػالَ جٌّىطد ضمَٛ , ضم١١ّٙح ِٓ جالٔطٙحء ذؼذ. 

 أٚ ضشخ١ظٗ أٚ ٌطٛص٠ؼٗ جٌؿٙٛد ِٚطحذؼس ِٕحعد ذشىً جٌفىش٠س ٌإلدػحء قمٛق جٌٍّى١س قّح٠س 

 .ضغ٠ٛمٗ

 ٔمً فٟ جٌٕظش ٘زٖ جٌظشٚف ٠ٚؿٛص فٟ جخطشجع ذشجءز ئ٠ذجع ٠طُ ِطحذؼس ٌٓ ذأٔٗ جٌّرذع ئخطحس 

 .سأش جٌؿحِؼس رٌه ئرج جٌّرذع, ئٌٝ جٌفىش٠س جٌٍّى١س

 

  اٌززخٍضخٍبراد ثؼض  3.3

 قمٛق ػٍٝ ذّٛؾرس ٠كظً ق١ع , ٚجٌؿحِؼس ٌٗ جٌّشخض ذ١ٓ جضفحل١س - دظزٌخ رخظخ 

 ِشخظس فىش٠س ٍِى١س أٞ جعطخذجَ ذكمٛق جٌؿحِؼس ضكطفع. جٌفىش٠س ٌٍٍّى١س جٌكظشٞ جالعطخذجَ
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 ِؿحي ٚػٍٝ ِكذدز ص١ِٕس فطشز ػٍٝ جالضفحق ِٓ جٌٕٛع ٘زج ٠مطظش. ٚجٌطؼ١ٍُ ٌٍركع قظش٠ًح

 .جعطخذجَ ِؼ١ٓ, أٚ قغد ِح ضشجٖ جٌؿحِؼس

 قمٛق ػٍٝ ذّٛؾرس ٠كظً ق١ع ٚجٌؿحِؼس, ٌٗ جٌّشخض ذ١ٓ جضفحل١س - دظزي غٍز رزخٍض 

 ص١ِٕس فطشز ػٍٝ جٌكظشٞ غ١ش جٌطشخ١ض ٠مطظش لذ. جٌفىش٠س جٌٍّى١س العطخذجَ قظش٠س غ١ش

 فٟ ٌالعطخذجَ ٚجعغ ٔطحق ػٍٝ جالعطخذجَ ِؿحي ضكذ٠ذ ٠طُ لذ. جعطخذجَ ِؼ١ٓ ِٚؿحي ِكذدز

 ػٍٝ ِطؼذدز ششوحش ضطفحٚع لذ. ٚجقذ ِٕطؽ فٟ ٌالعطخذجَ ػ١ك ذشىً ِكذد أٚ , ِؼ١ٕس طٕحػس

 .جٌفىش٠س جٌٍّى١س ٌٕفظ قمٛق ػٍٝ ٌٍكظٛي جٌؿحِؼس ِغ ِطضجِٕس قظش٠س غ١ش ضشجخ١ض

 ضشخ١ض قمٛق ػٍٝ ذّٛؾرس ٠كظً ٚجٌؿحِؼس, ٌٗ جٌّشخض ذ١ٓ جضفحل١س - ثزِجٍبد رزخٍض 

 .جٌؿحِؼس فٟ ضط٠ٛشٖ ضُ ذشِؿ١حش ٌّٕطؽ قظش٠س غ١ش

 ٔغرس ف١ٙح ػٍٝ جٌطفحٚع ف١ٙح ٠طُ ٚجٌؿحِؼس, ٔحشثس ششوس ذ١ٓ جضفحل١س - جذٌذ ِشزوع رخظخ ِٓ 

 .جٌفىش٠س ٌٍٍّى١س جٌطشخ١ض قمٛق ِمحذً فٟ جٌؿذ٠ذز جٌششوس فٟ جألعُٙ ٍِى١س

 ذّٛؾرٙح جٌششوس ضطٍمٝ ٚعحؽس ٚجٌؿحِؼس ششوس ذ١ٓ ِكذٚدز ضشخ١ض جضفحل١س - اٌذظزي اٌخٍبر 

 ِكذدز ضم١١ُ فطشز ذؼذ جٌفىش٠س ٌٍٍّى١س قظشٞ غ١ش أٚ قظشٞ ضشخ١ض ػٍٝ جٌطفحٚع خ١حس

ِكذد, ٚلذ  ضحس٠خ قطٝ ِكذد ذغؼش ذششجء جالعطخذجَ , ِغ أٚ ذذْٚ جالٌطضجَ ِٓ ِؼ١ٓ ٌّٚؿحي

 .جٌكمٛق ضٍه ٌششجء ٠ىْٛ ٌٙح جأل٠ٌٛٚس

 ػٓ جٌٕحضؿس جٌفىش٠س جٌٍّى١س ٍِٚى١س ئدجسز ٌطكذد جٌّإعغحش ذ١ٓ جضفحق - اٌّؤسسبد ثٍٓ ارفبلٍخ 

 .ضؼحٟٚٔ ف١ّح ذ١ٕٙح ذكع

 ٟشىً ػٍٝ ػٛجتذ جٌٍّى١س جٌفىش٠س جعطالَ ٠كذظ أػالٖ, لذ جٌّزوٛسز جالضفحق خ١حسجش ِٓ أٞ ف 

 ٌطمذ٠ش ٚفمًح جٌٍّى١س قمٛق لرٛي لشجس جضخحر ٠طُ. أٚ غ١ش رٌه ذٕى١س ػّحٔحش أٚ فٝ ششوحش أعُٙ

 .جٌؿحِؼس ٚقذ٘ح

 :اٌزىٍٍف أو اٌززخٍض ٔمً أدىبَ 3.3

 .االررجبػٍخ اٌّظبٌخ 3.3.1

 جٌز٠ٓ ٌٍّرذػ١ٓ فىش٠س ٍِى١س فٟ ٍِى١طٙح ضؼ١١ٓ أٚ ضشخ١ض ِٕف جٌؿحِؼس ضخطحس لذ , جألق١حْ ذؼغ فٟ

 جٌّرذػ١ٓ ذ١ٓ جالضفحق ٠طؼّٓ لذ .جٌؿحِؼس ئششجن دْٚ أٔفغُٙ ضٍمحء ِٓ ٚضغ٠ٛمٙح قّح٠طٙح فٟ ٠شغرْٛ

 أٚ دجتُ, ِكٍٝ ذحٌىحًِ أٚ ػٍٝ ألغحؽ, ِكذد أٚ )ِذفًٛػح ضٕحصي أٚ ضشخ١ض ػٍٝ جٌكظٛي جٌؿحِؼس ٚ

 جٌٍّى١س العطخذجَ أوحد١ّ٠س( أٚ/  ٚ ٚذكػ١س ضؼ١ّ١ٍس قظشٞ, ألغشجع قظشٜ أٚغ١ش  ػحٌّٟ,

 فٟ. جٌّرذع ئٌٝ جٌٍّى١س ِخٌٛس ٌٕمً سف١ٍغص جٌؿحِؼ قىِٟٛ, ضُ دػُ جٌؼًّ جٌركػٝ ذط٠ًّٛ ئرج .جٌفىش٠س

 ضى١ٍف أٚ ضشخ١ض ػٍٝ ٌٍكظٛي جٌكى١ِٛس جٌط٠ًّٛ ِٓ ٚوحٌس جٌّرذع ٠ٍطّظ , جٌكحالش ٘زٖ ِػً

 .جٌفىش٠س ِغ ِٛجفمس جٌؿحِؼس ٌٍٍّى١س

 اٌزذسٍٓ دمىق 3.3.1
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دػُ جٌؿحِؼس  خالي ِٓ ئؾشجؤ٘ح ضُ جٌطٟ جٌّٕمٌٛس جٌفىش٠س جٌٍّى١س ضكغ١ٓ قحي قمٛلًح ِرذع أٞ ٠ّٕف ال

 ضخؼغ أْ ٠ؿد جٌّرذػ١ٓ ِٓ ئؾشجؤ٘ح ٠طُ ضكغ١ٕحش أٞ فاْ ٚػ١ٍٗ,. ِؼذجضٙح أٚ ِشجفمٙح أٚ جعطخذجَ

 ٚلص فٟ جٌطكغ١ٕحش ٚضؼ١١ٓ ٌٍؿحِؼس ئٌٝ ػٕٙح جٌىحًِ ذحإلفظحـ ٍِضِْٛ ٠ٚىْٛٔٛ. ٌٙزٖ جٌغ١حعس

 .ئؾشجء٘ح

 لبثٍخ ٌٍزجشئخ غٍز دمىق 3.3.3

 أوػش ئٌٝ ِٕغٛذس فىش٠س جٌطٕحصي ٌٍّى١س ؽش٠ك جٌّى١س جٌفىش٠س ػٓ ٔمً جٌؿحِؼس جخطحسش ئرج ِح قحٌس فٟ

 .جٌٕمً وً ػٍٝ قذز ػٍٝ وطحذ١س ِٛجفمطٗ ضمذ٠ُ ُِٕٙ وً ػٍٝ ٠ؿد ِرذع ٚجقذ, ِٓ

 

  اٌّظبٌخ رضبرة 3.3.3

 ذغرد أٚ ذّٛؾد ضٕشأ ٚجؾرحش أٚ جٌطضجِحش أٞ ضٕحلغ ػذَ ػّحْ ِرذػٛ جٌؿحِؼس ِغإ١ٌٚس ٠طكًّ

 فمذ. جٌؿحِؼس ضؿحٖ ذٛجؾرحضُٙ جٌطضجِحضُٙ ِغ جالضفحل١س ٘زٖ ذّٛؾد جٌّكحٌس جٌفىش٠س جٌٍّى١س ضغ٠ٛك أٔشطس

 .جٌّظحٌف فٟ ضؼحسخ ظٙٛس جٌفىش٠س, قحي جٌٍّى١س ٔمً جٌؿحِؼس ضشفغ

 ػٍٍّخ االسزئٕبف 3.3

ِىطد ٔمً ٚضغ٠ٛك  يخال ِْ يٌٌق ٌسِٚقح دذؼ قٍٗ ٠َض ٌَٚ جٌغ١حعس ٘زٖ ٔض٠ؾس ْػ ٔحضؽ فخال أٞ

 ٚئقحٌس جٌّظٍكس أطكحخ ؾ١ّغ آسجء ذطٍد جٌّىطد ٠ٚمَٛ. فالعضتٔحج ػ٠ٌِس ٌیجٌطىٌٕٛٛؾ١ح, ٠كحي ئ

 ٌؿٕس لرً ِٓ جٌطؼٓ ئٌٝ جالعطّحع ٠طُ رٌه ٚذؼذ. جٌظٍس رجش جٌذجػّس ِغ جٌٛغحتك ٌٍطؼٓ جٌّٛجلف ٘زٖ

 ف ٚجٌّغطشحسجٌخال ٚػ١ّذ جٌى١ٍس جٌطحذغ ٌٙح ست١ظ جٌؿحِؼس أٚ ِٓ ٠ٕٛخ ػٕٗ ِٓ جٌّىٛٔس جالعطثٕحف

 .ٌٍؿحِؼس جٌؼحَ

 . أشىبي دّبٌخ اٌٍّىٍخ اٌفىزٌخ3

 جامعيةالضوابط الو عرافاأل تنظمهاالتى  الحماية 1.1

 فرً التعراون على ٌنطبق له هو الذي تعرٌف ، وأضٌقتبعا للتخصص ركاالمش المإلف معاٌٌر تحدد

 تعراونالم الشرخص هرو ركاالمش وعموما، المإلف .اْنسانٌة العلوم لبع  والفنٌة اِدبٌة المصنفات

 مسراهمة كرل تمٌرزت أمرا إذا .الربع  بعضرها عرن المرإلفٌن فٌره مسراهمات تتمٌرز ال الرذي العمرل فى

 مإلرف كرلٌكرون ل ،جماعًال عملكال ،(موسوعة مدخالت فى ركٌناشالم المثال، سبٌل على) شخص

 .ذلك  خالف ٌنص اتفاقا قانونٌا ٌوقع لم ، ماالفردٌة مساهمتهب الخاصة هحقوق

 فرٌرقب الطالرب ، وٌسترشدأكثر شٌوعا الجماعً والعمل التعاون والحٌاتٌة ٌكون الفٌزٌائٌة العلوم فً

وٌرتم  الترؤلٌف حقروق فرً الحرق مشرروعال فرً اِصرلٌة ةفكررصراحب ال إعطاء ٌتم ما وعادة .لجنة أو
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 اثنرٌن بٌنما ٌؤخذ صفة المإلرف المشرارك كرل مرن شرارك بطرٌقرة فعالرة فرً .اْقرار بذلك عند النشر

 :البحث التالٌة جوانب من اِقل على

 التجارب، وتصمٌم فكرةال تصور •

 المعمل، فً العمل على علًفال التدرٌب أو للتجربة لًمالع التنفٌذ •

  البٌانات، تفسٌرأو /  و تحلٌل •

 .للمخطوطة والصٌاغة العلمٌة الكتابة •

ٌكررون  واالجتماعٌرة اْنسرانٌة العلروم غالبرا، فرً .الصرعبةالمشركالت  مرنترتٌرب المرإلفٌن  إن مشركلة

والحٌاتٌرة  الفٌزٌائٌرة بٌنمرا فرى العلروم .الرواردة بؤطروحتره المنشرورة لّعمال الوحٌد المإلف الطالب

 .هتأطروح عن الناتجة المنشورات من أكثر أو واحد على اِول المإلف حق الطالب ٌمنح

لحرروث  منعررا باْتفرراق علررى ترتٌررب المررإلفٌن، البداٌررة مررن الباحررث و المشرررفٌن ٌقرروم أن المهررم ومررن

  .عند النشر أو تشكٌك مفاجآت

 الجامعة لوائح تنظمهاالتى  حمايةال 1.2

وهنرا  .الحقروق الجامعة هذه سٌاسة وتكلف المبدع، عاتق على الفكرٌة الملكٌة تقع الحاالت معظم فً

أى  عرن باْفصرا  االلترزامو ،بالملكٌرة الصرلة ذات الجامعة سٌاسة فً النظر إعادة ندعو الجمٌع إلى

 :الجامعة سٌاسة تحكمها التً القضاٌا بع  وتشمل .لمصالحل تضارب

 بررراءة والمشرررفٌن، سررواء أكانررت بررٌن الباحررث مشررتركة الملكٌررة قررد تكررون حقرروقالمشةةتركة:  الملكيةةة

 .ونشر تؤلٌف حقوق الختراع أو

 قبرل مرن الممولرة البحثٌرة المشروعات إطار فً جمعها تم التً البٌانات تعتبر البيانات: على االطالع

 لبٌانراتل حصررٌة ملكٌرةالحصول تلقائٌا علرى  توقع للطالب ٌمكن وبالتالى ال .تخص الجامعة الدولة

 سٌاسرة فرً الباحرث التحقٌرقلذا ٌجب على  .الجامعة رعاٌة تحت تتم البحثٌة للمشارٌع جمعها تم التً

 الوصرول أو معهرم أخذها ٌمكن التً البٌانات ةهٌام ومعرفةالبحث،  بٌانات حقوق تنظم التً الجامعة

 .الجامعة ترك الٌها بعد انتهاء البحث أو بعد

، بنرراء علررى تعاقررد العلٌررا أو أى جهرره أخرررى الدراسررات لطررالب الفرصررة تتررا  قررد التعليميةةة: المنةةا  

 تعلٌمٌرة أى مروادوأ، وسرائل تعلٌمٌرة  نشرات بوٌنت، باور شرائح) التعلٌمٌة المناهج تطوٌرقانونى، 

 ستخدامهاوال ٌمكن إ ،وأستاذ المادة الى الجامعة المواد هذهوتإول ملكٌة . بؤجر أو بدون ، إما(أخرى

 صاحبها.منسوباً إلى  تظل المادة التعلٌمٌةوفً جمٌع اِحوال  .أخرى إال بإذن غرا ِ

 القانون بموجب الحماية 1.3
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 الترررؤلٌف وحقررروق االخترررراع برررراءات: الفكرٌرررة بالقرررانون الملكٌرررة لحماٌرررة رئٌسرررٌٌن شررركلٌن هنررراك

 .ِفكار(او التعبٌرلحماٌة )والنشر
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 النشر فى جامعة اسوان : سياسة1ملحق 

 الجامعٌة ونتائجها فان اِبحاث لجامعة أسوان، الرئٌسٌة المهام من واحدة هً المعرفة نشر حٌث أن

السرعة طالما تخضع للقوانٌن واِعراف المعمول بها  وجه حرٌة وعلى بكل نشرها ٌتم أن ٌنبغً

 .داخل جمهورٌة مصر العربٌة

 أو المطبوعة سواء اْعالم، وسائل من متنوعة مجموعة وفً أشكال عدة ٌؤخذ أن ٌمكن والنشر

 اْلكترونٌة، المواقع خالل من أونشرها والمإتمرات اِكادٌمٌة المجالت ذلك فً بما اْلكترونٌة،

 .الزمالء بٌن العامة والمناقشة

 التدرٌس هٌئة أعضاء ذلك فً بما الباحثٌن، على أن أسوان النشر الخاصة بجامعة سٌاسة تإكد

 عن تفصح ال أنها البحثٌة طالما أنشطتهم نتائج نشر فً الحق لهم دائما ٌكون سوف والطالب،

 .المقتر  المنشور محتوى فً تخص أخرٌن سرٌة معلومات

 والتً البحث وراعً الجامعة بٌن تعاقدي اتفاق هناك ٌكون قد الحاالت بع  مع مراعاة أنه فً

 التؤخٌر هذا ٌتعدى أال وٌجب. البحث المقتر  نشر تؤخٌر أو مراجعة ٌحق لهذا الراعً بموجبها قد

العلٌا فى  الدراسات طالب أطروحات فى حالة نشر هذا ٌنطبق ال أن كما ٌنبغً شهرا، عشر اثنً

 .الجامعة

 للراعى الترخيص

 من وغٌرها الفكرٌة الملكٌة ملكٌة أن )الباحث والراعى( على الطرفان ٌتفق الفكرٌة: الملكٌة ملكٌة

. االختراع ولوائح الجامعة متضمنة قانون براءات الدولة لقوانٌن البحوث وفقا إجراء خالل الحقوق

 على الحصول الطرفٌن من ِي الٌجوز االتفاقٌة، هذه فً صراحة علٌه منصوص هو ما وباستثناء

 الطرف الفكرٌة للملكٌة ضمنٌة، أو صرٌحة كانت سواء أخرى، مصلحة أو ترخٌص أو حق أي

 .اَخر

 :التالٌة للمإهالت بعد استفائها كامل بشكل تنشرأن  ٌجب الجامعة فً أجرٌت التً البحوث نتائج

سواء بحثى أو رنامج منحة لمشروع / نشاط / ب تقوم بتقدٌم منظمة أو الراعً )شخص كان اذا .2

ومن  فكرٌة ملكٌة حقوق بعد موافقة الجامعة( لدٌه دراسى فى صورة تموٌل مادى أودعم فنى،

 فانه ٌجوز، بناءا على اتفاق مسبق مع القانونٌة، الحماٌة على الحصول فً ٌرغب أجلها

 :أن شرٌطة للحماٌة، قصٌرة بمهلة السما  الراعى،

a. ٌجب أن تتجاوز  فى حالة اِبحاث المقدمة من أعضاء هٌئة التدرٌس فان مدة التؤخٌر ال

 .علً الراعى النهائٌة لعرضها المخطوطة تقدٌم تارٌخ من ٌوما 92

b. 6نشر اِطروحة عن  ٌجب أن ٌتؤخر العلٌا، ال الدراسات طالب فى حالة أطروحات 

اِطروحة اذا زاد التؤخٌر  وٌتم نشر. علً الراعى عرضها أو تقدٌمها تارٌخ من أشهر
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بالكلٌة التابع لها  بها العلٌا المعمول بذلك الئحة الدراسات تسمح لم ما عن هذه المدة،

 .الطالب

 كانت إذا الراعى، من" الملكٌة" أو" السرٌة"لها صفة  معلومات تلقً للجامعة حق الموافقة على .0

 هذه مثل على بحثً، وال ٌجب ان ٌحول الحفاظ مشروع أداء لتسهٌل ضرورٌة المعلومات هذه

 .الجامعٌة المتعلقة بها البحوث لنتائج اتمام عملٌة النشر دون المعلومات

 اِصلً، التقرٌر فى تغٌٌر أي أسوان دون جامعة بحوث نتائج نشر فً الحق الراعً أعطى إذا .3

 على الحصول دون الكفٌل نشر مع اتصال فً التقرٌر واضعً الجامعة أسماء استخدام ٌجوز ال

تابعٌن لها  أو اسماء مإلفٌن الجامعة اسم استخدام ٌجوز ال .والمإلفٌن الجامعة من خطٌة موافقة

 من خطٌة موافقة على الحصول دون الكفٌل نشر مع اتصال فً على البحث المعد للنشر

 .والمإلفٌن الجامعة

4.    

 :النشر بعض من حاالت انتهاك لسياسة التالية األعمال تعتبر

  .فى عملٌة البحث واأسهم الذٌن اَخرٌن المناسب للمإلفٌن اْدراج فً اْخفاق .2

 .آخر شخص أو بٌانات أو فكرة أو عملإنتحال صفة  .0

 الشرعٌٌن )المشتركٌن( المتعاونونبالخاصة  البحثٌة البٌانات وصولدون ، عن قصد، الحٌلولة .3

 .إلٌهم

 شرفٌة. تؤلٌف حقوق تلقً أو إعطاء .4

 .الشرعً المإلفإنكار  .5

 المسودة ستعرا إ أو مراجعةحتى  دون ،تؤلٌفال فً مشارك تسمٌةب علم، عن الموافقة، .6

  .بحثلل النهائٌة

 ؛دون علمه بذلك المشارك المإلف تسمٌة .7

 .السابقالنشر  إلى اْشارة دون إعادة نشر بٌانات على انها جدٌدة .8
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  (األمانة العلمية) وثالبح فى نزا ةال سياسة: 2ملحق 

 من ثقة على تكون أن ٌجب عام، بوجه والجمهور التموٌل، ووكاالت البحثٌة اِوساط إن: بٌان هام

 وباْضافة  .بنزاهة وتجرى بها وموثوق صادقة هً الٌها المإدٌة والعملٌة البحوث نتائج أن

 حماية الملكية الفكرية مسؤليات

 مسؤليات الباحثين أوال: 

العامة  المبادئ والقٌمإلى وواللوائح  والقوانين واإلجراءات لجميع السياسات مع مراعاة االمتثال

 :التالٌة بالمبادئ التمسك باحث كل عاتق على ٌقع ,المعمول بها خالقٌات البحث العلمًِ

 وكذلك فى إعداد البٌانات، وتحلٌل وتسجٌل على الحصول فً العلمٌة والنزاهة الدقة مراعاة .2

 النتائج؛ ونشر التقارٌر

أعضاء هٌئة و الطالب ذلك فً بما والمتدربٌن المتعاونٌن من الجوهرٌة باْسهامات االعتراف .0

 .التدرٌس و معاونٌهم

 المناسب اْذندون أخذ  غٌرهمب خاصة ،منشورة غٌر ،ابحاث أو نتائج أى ٌتم استخدام ال .3

 ؛بمعرفتهمو

 .حفظها مصدر لقواعد ٌكون وفقا اِرشٌفٌة المواد استخدام .4

 الحصول تمجدٌدة  بٌانات أو أو مفاهٌم معلوماتأى  استخدام قبل المناسب اْذن على الحصول .5

 .الحكام أو المراجعٌن أحد لكونه نتٌجة"ذات ملكٌة"  سرٌة وثائق على النفاذ خالل من علٌها

 مادٌا ساهموا الذٌن أولئك جمٌعذلك  ٌشمل المنشورة عمالالتؤلٌف لّ حقوق أن من التؤكد .6

 .دون غٌرهم المنشور محتوٌات عن المسإولٌة أوتقاسموا

 .ستخدام الموارد الالزمة ْجراء البحوثفى إترشٌد وعدم اْسراف ال .7

واْفصا  عن أي التموٌل  وكاالت أو أوالمجالت من الجامعات الرعاة ٌجب الكشف عن .8

، لهذه الجهاتالسما   على من شؤنه التؤثٌر غٌرها، أو مالً ،المصالح فً تضارب أوتعار  

ٌإثر فى تفسٌر  أو النتائج أو المنتجات أو إختبار أوالتطبٌقات المخطوطات بمراجعة منفردة،

  .للنشر النتائج هذه تقدٌم عند نتائج ذلك

 المؤسسية المسؤوليةثانيا: 

دارات إ مسإولٌاتتكون و. العلمٌة والنزاهة البحث معاٌٌر بؤعلى الجامعة الباحثٌن اْلتزامتهٌب 

 :ذات الصلة كالتالى الجامعة

 .والمعرفة البحث فً النزاهة تعزٌز( 2

 الصلة؛ ذات واِنشطة والتدرٌب ثابحاِ فى المسإول السلوك زٌعزتو اثراء( 0
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فى هذا  أدلة أو مزاعمأٌة  مع فورا والتعامل ؛ىبحثالمسىء فى المجال  سلوكأى  تشجٌع عدم( 3

 .القوانٌن واللوائح المنظمةما تقرره ب الصدد

 .البحوث مجال فً التحٌزمظاهر  من مظهرأى  لمنع المصالح تضارب إدارة( 5

 باألمانة العلميةأوجة اإلخالل 

 انتهاكا ٌشكل بحوثالفى  النزاهة سٌاسة فً علٌها المنصوص النزاهة مبادئ مع تعار ٌ عمل أي

 المبادئ تفسر أن ٌنبغًوفى هذا الصدد، . البحثً السلوك سوءب ٌوصف أن وٌمكن البحث الستقامة

 شرٌفة اءخطأ على نطويٌ أن ٌمكن البحث أن أساس على البحوثفى  النزاهة سٌاسة فً الواردة

 اللذا . المعلومات تفسٌر فً أو التجرٌبً التصمٌمفً  بها معمول ختالفاتإ أو متناقضة بٌاناتو

فى حٌن . ىبحث سلوك سوء تشكل ال التً اِبحاث نزاهة خرقاالدعاءات ب على السٌاسة هذه تنطبق

، السٌاسة لهذه نتحالاالو اِدبٌة والسرقة النشر وإعادة تزوٌرالو تلفٌقدعاوى ال جمٌع تخضع

 .العامة وسالمة صحة محتمل على سلبً تؤثٌر خصوصا اذا كان لها

 مراجعة أو أو كتابة تمت اثناء إقترا  أو تنفٌذ سرقة أو أو تزوٌر أى تلفٌق على السٌاسة هذه تنطبق

 سواء اه،أو راع الءأو وك ٌنال أو مشاركممن عوٌقع فى نطاقها كل من علم بها المقتر  البحثى. 

  .من عدمهعلٌه  على المدعى محتملة فائدة ت هناككان

 ذات اِنشطة أو ٌهاعل والتدرٌب اِبحاثأى انتهاك للملكٌة الفكرٌة فى على  السٌاسة هذه تنطبق

 اِنشطة أو التطبٌقاتعلى  كذلك تنطبق .البحثٌة والمعلومات البٌانات بنوك تشغٌل مثل الصلة،

أو أٌا من وحداتها أو إداراتها  الجامعة خالل من تتم التً الطالب تدرٌب وأ البحوث دعمالمصممة ل

مإلفات والبحاث اِ ناتجة من أو مسودات سجالت من االنتحالعلى  ، كذلك تنطبقأو برعاٌتها

  والرسائل العلمٌة. فنٌةالعلمٌة ووالدبٌة اِ

 :فى البحوث النزا ة بعض من حاالت انتهاك لسياسة التالية األعمال تعتبر

 .وغٌرهاأ نتائج وأ بٌاناتأى تقارٌر أو كتابة  أو تسجٌل فىأو الغش أو التزوٌر  تلفٌقال .2
 ؛(اِدبٌة السرقة) لخداعل نٌة وجود مع ٌنسب الباحث ما لغٌره لنفسه .0
 ،على أساسها التعاقد تم أوبها الباحث  وعد التًأو خصوصٌة،  شروط السرٌة احترام عدم .3

 الجامعة. خارج داخل أو من قٌمة معلومات على للحصول كوسٌلة وذلك
  .المستهدفٌن بالبحثمسبقة من دون موافقة أو صور فدٌو أو تسجٌل أصوات  .4

 .مسبقة منهمدون موافقة ، لدى االخرٌنالمستهدفٌن بالبحث  أو هوٌة  الكشف عن أسرار .5
 لشروط االمتثال عدم على سبٌل المثال،) البحوث لدعم المخصصة لّموال المتعمدة اْساءة .6

 اِموال مصدر تحدٌد فً الفشل ؛الجامعة ومعدات ومرافق موارد استخدام سوء والعقود؛ المنح
 (.للبحث المخصصة

 لبٌانات المتعمد التدمٌر أواْعتداء  عن الكشف لتجنب بحثٌة أو سجالت بٌانات المتعمد التدمٌر .7
 إذن؛ دون ،آخر شخص سجالت أو



4 
 

       
Email: Tico @aswu.edu.eg                                   Web: http://tico.aswu.edu.eg/ 

 
 

  نٌة، بحسن ٌتصرف شخص علىالبحثى  السلوك بسوء اْدعائات اْنتقامٌة .8
 بالبحث العلمى؛ الصلة ذات الوائح أو للقوانٌن اِمتثالعدم  .9
 استخالص بحث منفرد من أي رسالة علمٌة. .22
 .المقترحة البحثٌةللنقاط البحثٌة الخاصة بالرسائل  تسجٌل بمضبطة مجلس القسمالعدم  .22
 .مقبول دون تبرٌرالبحث أو الرسالة اسم عضو هٌئة تدرٌس فً برتوكول إضافة  أو حذف .20
قواعد ، وكذلك والحٍوانات إجراء البحوث علىلجوانب اِخالقٍة فى باااللتزام عدم  .23

  .الحٌوي اَمانواِحٌائٌة  السالمة
 البحث؛ بؤنشطة القٌام عن ةتجالنا النتائج( سبب ِي) تفسٌر أو إساءة المتعمد التشوٌه  .24
جامعة  أعضاء تم بواسطة أحد السابقة اِفعال أحد عن ، فى وجود أدلة قاطعة،التغاضً .25

 .أسوان
 علٌا دراسات من طالب أن ٌطلب مشرف مثل) البحثى السلوك سوء تنفٌذ تسهٌل أو تشجٌع .26

 .على ذلك تشجع بٌئة خلق أو ؛(معلومات تزوٌر
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 اٌّزاجغ

 ػٍٝ جٌشجذؾ: ِطحـ ,ذٛجذس ِظش ٌٍٍّى١س جٌفىش٠س , جٌّشوض جٌّظشٜ ٌٍٍّى١س جٌفىش٠س ٚضىٌٕٛٛؾ١ح جٌّؼٍِٛحش .3

http://ecipit.org.eg/arabic/Patent_A.aspx 

 

 ػٍٝ جٌشجذؾ: ِطحـ ,ؾحِؼس ػ١ٓ شّظ –ٌغٓ جألجٌٍّى١س جٌفىش٠س و١ٍس قمٛق د١ًٌ  .2

http://alsun.asu.edu.eg/uploads/alsun/IUI_EOE_IOIIU_IEIU_.pdf 

 

 handbook-https://www.aus.edu/ faculty-0 ػٍٝ جٌشجذؾ: ِطحـ ,حٌشحسلسذ جألِش٠ى١س جٌؿحِؼس د١ًٌ .1

 

 /http://www.governingcouncil.utoronto.ca/Assetsػٍٝ جٌشجذؾ:  ِطحـ ضٛسٔطٛ, جٌٕشش ذؿحِؼس ع١حعس .4

Governing+Council+Digital+Assets/Policies/PDF/ppmay302007ii.pdf 

 

 ػٍٝ جٌشجذؾ: ِطحـ ذىٕذج, (CAMH) جٌؼم١ٍس ٚجٌظكس جإلدِحْ جٌركع ذّشوض عالِس لحْٔٛ .5

https://www.camh.ca/en/research/research_ethics/Documents/Code%20of%20Resear

20Integrity.pdfch% 

 

ػٍٝ  ِطحـ جٌؼ١ٍح, ٌٍذسجعحش جٌىٕذ٠س ذحٌؿّؼ١س جٌذوطٛسجٖ ذؼذ ِح ٚػٍّحء جٌؼ١ٍح جٌذسجعحش ٌطالخ جٌفىش٠س ٌٍّى١سج د١ًٌ .6

 _http://www.cags.ca/documents/publications/working/Guide_Intellectual جٌشجذؾ:

Property.pdf 

 

 https://policy.usc.edu/files/2014 ػٍٝ جٌشجذؾ: ِطحـ ,وح١ٌفٛس١ٔح ؾٕٛخ ؿحِؼسجٌٍّى١س جٌفىش٠س ذ ع١حعس .7

/02/intellectual_property.pdf 
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