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  ياتيل األخالق محتويات دل

  ٢٠٢٢إصدار والحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية بالكلية 

  

ان  ة   ال ف   رق ال

  ٢  حقوق الملكية الفكرية  ىعلوالحفاظ ب األخالقيات يكت اعتماد قرار 

  ٣  ة عين شمس لكلية الصيدلة جامع اإلستراتيجيةالرؤية والرسالة واألهداف 

  ٤  جامعة عين شمس   –لكلية الصيدلة  ةالجوهري  مقيال

  ٥  التعريف باألخالقيات أوال: 

  ٩  الجامعي لألستاذ لكود األخالقي ا

  ١٣  الكود األخالقي للموظفين اإلداريين 

  ١٤  للعمل البحثيالكود االخالقي 

  ١٨  آليات الكلية لتحقيق أخالقيات البحث العلمي

  ٢٠  لميالبحث العأخالقيات لجنة ثانيا: 

  ٢٦  اإلدارية للجنة األخالقيات  بالالئحةالتعريف  

  ٣٠  القيات ات لجنة األخرانماذج من استم  

  ٣٦  حقوق الملكية الفكرية اإللتزام بأخالقيات المهنة و إجراءات الكلية نحوثالثا: 

  ٤٢  بشأن حقوق المليكة الفكرية   ٢٠٠٢لسنة  ٨٢رقم قانون 

  ٦٦  المكافآت لمستحقات المالية وات صرف انحو آلي إجراءات الكلية رابعا:

  ٧١  م التميز وعدم تضارب المصالحالعدالة وعد لضمان تحقيق سياسات الكلية خامسا:

 ٧٥  الكود االخالقي لطلبة كلية الصيدلة 

 ٨٣  م االلكتروني للتعل األخالقيالكود 
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  تياالقاألخ اعتماد دليلقرار 

  ٢٢٢٠ية إصدار لكلية باعلي حقوق الملكية الفكر حفاظوال

 

ه  ة في جل ل ل ال م ١رق (ن م ة ي عق اد  أن ٢٥/٩/٢٠٢٢اف  ال االح ) ال ـل اع ـات  دل  فـاوال األخال
. ـــ جامعة ع ش لة ـ ة ال ل ة ل ة الف ل ق ال   علي حق

ة  اق ع ال العو   واال
 

  قــــــرار 

  ) ١رق (مادة 

ــة علــي اع ل ــ ال ل ــات ــل لد د اــوافــ م ــ فــاالو  األخال ــ لة ـ ــ ــة ال ل ــة ل ــة الف ل ق ال عــ  ةمعــجاـ علــي حقــ
  .ش
  

  ) ٢رق (مادة 

ار. ا الق ة تع ه هات ال ع ال   علي ج
                                         

ل                                                                    ةع ال
  
  

  رال ذاسألا                                                                 
امل د/ أ.                                                                    أماني أسامة 
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  اإلستراتيجية  هدافاألالرؤية والرسالة و 
  لكلية الصيدلة جامعة عين شمس

  - : ةيالكل رؤية
 المجتمع. دمة خو ى ائدووالتصنيع ال الصيدليفى قطاع التعليم  ابتكارأن تدير الكلية منظومة 

  

  -:ة الكليرسالة 
  

الصيدلة كلية  اإل  -تلتزم  تتبنى  وخدمية  وبحثية  تعليمية  كمؤسسة  شمس  عين  ذوو جامعة  صيادلة  وتؤهل  بتكار 
ءة بما يعزز المنافسة فى سوق العمل والبحث ة على الكفامئ يم أخالقية عبر تقديم برامج تعليمية قا هنية وقمهارات م

  .عمجتالمالعلمى وخدمة 
 

  - :تراتيجية الكلية اإلس أهداف
  

  : وهم كاآلتي  خمس غايات ستراتيجية على الخطة اإل اشتملت الغايات اإلستراتيجية: 

  االبتكار في التعليم والتعلم الصيدلي. )١
  . جياتكنولولاعلمي ودعم االبتكار والبحث ال التميز في )٢
  تحسين وتطوير الخدمات المجتمعية.  )٣
 بالكلية. ي ارد إل ا تنمية ورفع كفاءة الجهاز )٤
 تطوير إدارة الجودة وتقييم األداء. )٥

 
  : وهم كاآلتي هداف أ عشرةستراتيجية على الخطة اإل شتملت ااألهداف اإلستراتيجية: 

 ة واإلدارية وتطوير اللوائح.تنمية قدرات القيادات األكاديمي . ١
البطت . ٢ والمقررات  راموير  العليا    لمرحلتيالدراسية  ج  والدراسات  المنافسة  ز  عزيا  بمالبكالوريوس 

  لسوق العمل.  واالبتكارية
 والتكنولوجيا.  االبتكارالتحتية وتطوير البحث العلمي ودعم  ةتعزيز البني . ٣
 . تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة . ٤
 م.والتقوي  م في التدريس والتعل االبتكار . ٥
 . الجهاز االدارىرفع كفاءة  . ٦
 . ةيئلبتعزيز الخدمات المجتمعية وتنمية ا . ٧
  تطوير وتعزيز خدمات الخريجين ودعمهم مهنيا.  . ٨
  تطوير نظام الجودة الشاملة وتقييم األداء. . ٩

 تنمية وتنوع مصادر الموارد المالية والمادية الذاتية للكلية. . ١٠
 

  
***  
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 الجوهرية   مقيال
  مس  ن شجامعة عي  –كلية الصيدلة 

  
1- Honesty and Integrity -  األمانة والنزاهة 

م بمجموعة القيم المتعلقة بالصدق واالمانة واالخالص في العمل  زالتالاى عل  الكلية حرصت   
 

 
2- Responsibility –  المسؤولية 

لية  على بناء جيل على قدر كبير من المسئو   الكلية حرصت   
 

 
3- Competency and academic excellence -  ميز األكاديمي ة والتفاءالك  

   لعلمية والعمليةا ءةاكفالتحرص الكلية على على التميز االكاديمي و 
 

 
4- Innovation and Creativity -  اإلبتكار واإلبداع 

   على اظهار روح االبتكار واالبداع تشجع الكلية الطالب على وجميع العاملين بها 
 

 
5- Collaboration and Teamwork - ماعي الجمل والع نالتعاو  

     يروح التعاون والعمل الجماع  تسعى الكلية دائما الى تنمية
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  التعريف باألخالقياتأوال: 
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 األخالقيات لمهنة الصيدلة 

  - مقدمة:

المع من  عام  بشكل  الصيدلة  لمهنة  األخالقية  المعايير  األخالأستُنبطت  اايير  لمهنة  لكونهاقية  واح  لطب    د ــ مكون 

تُحــمـيع و  تكاملية،  بطريقة  اـــل  مهنة  فى  للعاملين  المعايير  هذه  على ــيـفـكية  دلــيلصدد  والسلوك  األداء  ة 

القية التى من خاللها يستطيع أن ــــالصعيدين الشخصى و المهني ، حيث يحتم مثال على الصيدلى الممارسات األخ

ن أى نقص ألوم  ــومن المع  ه الخاصة والمهنية .ــاتـيـح  ات فىيقالـــو األخ  ن القيمستوى راقى معلى أداء م  يحافظ

القيم ا الشخـيـالقية على صعيد الحــــخألفى  ينعكس ذلك على ـمـالع  هــــوج  ة لإلنسان علىــيــصـاة  أن  وم يمكن 

  .  و خبرته أوكفاءتههنى أه المـــــائمهما كـــــان مستوى أد  المهنيــــة،يد حياتــه ـصع

  

القـ يــنـتص  ويمكن األخــيـف  لمهـــم  الــ نـالقية  أســـدلــصيـة  عـــة على  الصــ ــقالـاس  و ــتـنـبمه  ىدلــــــيـة   ه 

  -: ات كالتاليـــوعـمـجـالث مـــلى ثإر ـــباآلخ

  

  المجموعة األولي 

  . عالقته بالمريض من حيث أخالقيات الصيدلى 

 

 ية لمجموعة الثانا 

  . الطبي المعالج والفريقء المهنة  البزم هتقعالمن حيث أخالقيات الصيدلى 

 

  المجموعة الثالثة 

 . والمهنيلصعيدين العلمى ألداءه على اي دليلص ا كيفية تطوير

  
 ***  
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  المجموعة األولي 

  أخالقيات الصيدلى من حيث عالقته بالمريض 

  

  للصيدلي ذلك أن  ويعنى  شـــــرف،ابة ميثاق  اس أخالقى بمثلقائمة على أستُعد العالقة المهنية للصيدلى ا

منحه   الذى  المجتمع  إتجاه  أخالقية  فى    و   الثقة،إلتزامات  يلتزم  أن  الصيدلى  على  فإن  ذلك  على  بناء 

  تعامالته بجمهور المرضى بالنقاط التالية: 

بالمرضى،   )١ تربطه  التى  المهنية  العالقة  خصوصية  وص  والتصرفإحترام  يمليه  بأمانة  وما  عليه  دق 

 المهني. ضميره 

العالجى المقترح  ن  كومالن  لى الطريقة المثلى للوصول الى أقصى درجات اإلستفادة مإضى  المر  د إرشا )٢

 الطبيب. من 

داخل   )٣ للمريض  الصيدالنية  الرعاية  الصيدالنية    وخارجتوفير  الخدمة  من  مستوى  أعلى  على  المستشفى 

 . المتاحة

  المرضية.  ةه بحالت صاة المعلومات الخمحافظةعلي سريصية المريض للإحترام خصو )٤

قى والمهنى والمفاضلة بين المتاحله  خالأل اى  تو دعم حق المريض فى تلقى الرعاية الصحية المتاحة بالمس )٥

 . رضه أخالقيات المهنةتف ومامن رعاية  

 الصيدالنية. دعم حق المريض فى المعرفة فى كل ما يتعلق بالرعاية  )٦

 ومفهومة. ريض بطريقة سهلةالدوائية للم  ديم المعلومات تق )٧

الصيدالنية    الرعايةرنامج  ب  فى  الفعبشكل    تقديم اإلرشادات الصيدالنية للمريض لكى يستطيع المشاركة )٨

 به.الخاص 

 .ضمان إستمرارية الرعاية الدوائية الصيدالنية للمريض فى جميع األحوال وحتى مرحلة الشفاء )٩

 المريض. اصه بخصوصية ضمان الحقوق الخ )١٠

  المريض.وبين  رف بينهشلالمحافظة على ميثاق ا )١١

المرضى )١٢ بين  تميز  التي  والتصرفات  الممارسات  لأصرية  عنة  ودعب  تجنب  و أ ة  ـــيـونـــــو 

 ة.ــــيـنـو ديأة ـــي ـ فـائـــو طأ ةـــيــاعــمــتــجإ

  
 ***  
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  المجموعة الثانية 

  . يق الطبي المعالجنة و الفرمالء المهعالقته بزمن حيث أخالقيات الصيدلى 

  

ريق الطبي المعالج  لفا  ءضاأععليه مع زمالئه في المهنة ومع    هوليات الملقائلصيدلي بالمسم اتز يلب أن  جي )١

ية الصحية من أطباء وسلك تمريض وفنيين وذلك بهدف اإلرتقاء بمستوى سالمة وفاعلية  فى مجال الرعا

 األولية.الرعاية الطبية 

قام األول في حال صدور أى  ية فى المن داليالص  ة يالرعا   يلمريض وحقه فم مصلحة ايدلى تقديعلى الص )٢

آخ زميـــل  من  فــــتصرف  اـاعـلراى  ر  سية  عن  ينم  ا ـــلصحيــة  في  المهنية  ـــخألوء  دم ـــــوعأالق 

 الكفاءة.

الص )٣ على  ذلك  بمناقـيدلــعند  القيام  المـــشــى  مــوضـة  المــاشـبـوع  مع  اــئـسرة  إلبـنـــعــلمول  اد ـــعـي 

 المريض. عن  الخطر

الصيادلة )٤ يقدروا    على  و  ويحترمواأن  و  مفهوم  الع  قيمة  كمشاركيناعجملا  ملأهمية  ضمن    ى  فاعلين 

 المعالج. الفريق الطبى 

  

 ***  

  المجموعة الثالثة 

 .اءه على الصعيدين العلمى و المهنيالد يكيفية تطوير الصيدل

 

صيدل )١ كل  يعمل  خاللأن  من  لت   ى  الصالحةموقعه  البيئة  وفاعلية  الة  لمزاول  وفير  سالمة  أجل  من  مهنة 

 . نية المتاحةالرعاية الصيدال

ا )٢ التعلم واإلحاطة بكل جديد بشكل يضمن له يحرص    أنى  ليد لصعلى  على مدى حياته اإلستمرارية فى 

و العلم  من  مناسب  بمستوى  خدمة  اإلحتفاظ  لتقديم  للمرضى    المهارة  الطبى  الفريق  ألعضاء    ومتميزة 

 .المعالج

  

 ***  
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 األخالقيات لمهنة األ ستاذ الجامعى

  مقدمة 

الــــــبـتـعـت أحــعـامـجـر  المــــومــظـنـم  د ــة  األخــــســؤسـات  حـــيــــالقــــات  تـــيــة   اء ــنــبـ بال  ى ـنـتـعـث 

  داد وـــعة فى إ ــح الجامعــجـنـ ور أن تـــصـتــمـر الــيــمن غ  و  د ــواح  الب فى آنَ ـــطـلل  ىـــالقـــاألخ  و  لمىـعـال

البها ال ــــاتذتها وطــوك أسـلــ ن سـيـى فى حــمـلـث العـــحـبــلا  ةــانــر أمــيـة وتوفـيـلمـعـوادر الـــكـج الــريـخـت

 ر و ــيــايـة من المعــوعمجم  ى إاله  ب الجامعى ما ــالــطـ اذ والـتــات األســيـالقــالق ، فأخــــــق مع األخــوافــتـي

الــيــلوكـســال وــ يـمــرســات  ي  ةــــيـمـرسـال   رــيـالغ  ة  مالً ك  اـــهدمـخـتـسـالتى  كـهـنـ   يــــرجــمـم  ــ رشـــع  د  ــ

  وطة بهم. ـنـام المــهـداء المأاء ـــنــثأم ـــهـوكـلــس

  

  ؟؟؟  خالق فى الجامعةأللماذا نهتم با -س :

بها يتحقق الهدف من األستاذ الجامعى لتزام  اإلد  عن  ات د د المح   من  مجموعة  فى  لهذا السؤاجابة على  تتلخص اإل

  - ددات على النحو التالى : محال ذهه والطالب ويمكن سرد 

 . اإلهتمام باألخالق يسهم فى تحسين نمط وسلوك المجتمع على وجه العموم )١

  . تمعفئات المجماعي بين اإللتزام بأخالقيات العمل يسهم في شيوع الرضا اإلجت )٢

األ )٣ العمل  بالخشيوع  الطالب اءكف قى  جمع  يشعر  إ  ة  يؤدى  الذى  األمر  بالنفس  بالثقة   لى واألساتذه 

 . الرقى فى األداء و راريةتمسإلا

 . نتاجيةإلمن ثم زيادة القدره ا أخالقيات العمل تهيىء البيئة المواتية لروح الفريق و )٤

يؤمنه  )٥ المخاإللتزام األخالقى فى الجامعة  مسار فى أى الح  تصحي   ةي كبيره نظراَ إلمكان  اطر بدرجةا ضد 

 . على أي مستوى و وقت 

  -:من البرامج االخرى ذات العالقة مثل  اً د عد م  اإللتزام بأخالقيات العمل تدع )٦

  ) . برامج التخطيط اإلستراتيجى -الشاملة  برامج الجوده -برنامج التنمية البشرية ( 

أخالقي )٧ بمواثيق  ياإللتزام  المتعة صارمة  فىدفع  اللجوء  إلى  الملتزمةإ  همتعاملت  املين  الجهات  أخالقيا   لى 

  ساحة العمل. ن م  هيئلسالجيدة تطرد الممارسة ا فالممارسة

ظهور   )٨ عند  خاصة  والعامة  الخاصة  به  يسترشد  دليل  بمثابة  يكون  للجميع  ملزم  أخالقى  ميثاق  وجود 

  .حول سلوك معين خالفات 

 ***  
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 - :من األستاذ الجامعى أخالقياً ما المطلوب س : 

  - : ة تقع في بعدين أساسين ال يمكن اإلكتفاء بأحدهمااألخالقية ليسؤالم قن نطاإ

  :ل واالد عبلا

القية الرسمية وغير الرسمية التى عادة ما تنبثق  ـــلوكه بالمعايير األخــامعى فى سـاذ الجـتـ سألزام اـتـويكمن فى إل

  .عمراف المجتـــــأع ائده وــســـة الـــافــقـثـال ان وـــديألا من

  الثانى: عدالب

تربية طالبة   فى  بجدية  الجامعي  األستاذ  في إسهام  واإلبداعى    ئةتهي   وويمثل  المعرفى  لنموهم  المواتيه  الظروف 

  .نموا سليماً تحت مظلة من األخالق والسلوكيات المستهدفة

 ***  

 : المسئوليات األساسية لألستاذ الجامعي -  

 . االتى يناط به تدريسه العلمية ن المادةإتقا  )١

 .اته العلمية مع اإلحاطة الوافية بمستجداتها ومستحدثا الجيد للمادةد دااإلع )٢

 .تزام بمعايير الجودة فى االداءلاإل )٣

 . خلق الفرص المناسبة لكى يحقق الطالب من خاللها أعلى مستوى من اإلنجاز تسمح به قدراتهم )٤

 . منطقىتفكير الأن ينمى فى الطالب قدرات ال )٥

 .عتراض إل لمناقشة وال ب للطال ةيأن يعطى المساحة الكاف )٦

 . للديمقراطية بين طالبه أن يجسد نموذجا )٧

 . هذه الظاهرة السيئة السلبى إلنتشار طاء الدروس الخصوصية كرمز ويدلل على المردود إع عنع  متني أن )٨

 مشجعه.  منتظمة وتقويم األداء بصورة  أن يضع الطرق المثلى لمتابعة أداء طالبه و )٩

يبهم على كيفية إستخالص المعارف  األساسية والثانوية وتدرة  رفالمع  رد إرشاد الطالب إلى مصا )١٠

 . التربوية ار نجاح العملية التعليمية ومرست إل وهالمرج

 ***  
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 اإلمتحانات:الجامعى فى تقييم الطالب وتنظيم  ستاذألاخالقيات ا-  

 . ب الــــطـلل رـــمـتـسـمـال واألخــــــالقىى ـوكـلـسـى والـمـلـعـم الـيـيـقــتـال )١

 . ب ــالـطــار الــسـح مــــيــحـصـل فى تـة األهـاركـب مشـتوجـر بحاالت تسـإخطار ولى اْالم )٢

الـــوخــت )٣ والـــعـى  قـــــجـــدل  فى  مــيــودة  المــ تــسـاس  والــرفــعـوى  والــــهــــفــة  د ــنـارات عـــهـمـم 

 .ات ــانـحــتـمإلا ةـــلــئـع أسـوض

اإللــــوخــت )٤ ســنـ أث  واإلنــضــبـــاطزام  ـــتـــى  اإلمــيـــاء  جل وعات  ــانـحـتـر  مـــيـمـى  وى  ـــتــسـع 

 . انـــــجـالل

 ا.ـــــاتــا بــعـنـه مــيـروع فـــ شــال ش أوـــــغـع الـــنــم )٥

المشاركــبــتـــإس )٦ من  أى  اإلمــيــاعد  عملية  فى  ثــ حـتــن  إذا  وجــبــان  عـــت  ة  ــــــــرأبــقة  ــــالقـ ــود 

 . ةـــعـرابـه الـــدرجـى الـتـح

 .كاملة فى التصحيحـتوخى الدقة ال ويجـب ين لـإال المؤه بةاجألراسات اـك يحصح ترك في تشي ال )٧

 انات. ـــحـتـة اإلمـــريـــه على ســظـافـــالمح )٨

 ة.ـعـمراجـادة الـإع توجب ـت تسامـلـظـأى ت ولـبـ اح بقـمـسـلة مع ايـال ـة عـدقـج بـ نتائـعة الـراجـم )٩

الطالب فى وضع جـإش )١٠ بــيــائـهـنــلا  ات ـ داول اإلمتحانـراك    وعلى ة  ــيــراطــقـمـة ديــقــريـطـة 

  .ةــــيــة دراســـرقـــوى كل فــتــسـم

 ***  

 مسؤلية األستاذ الجامعى فى غرس األخالقيات بين الطالب :-  

ث بها الى طالبة ومن ثم الى ــعـبـالة يـــا هى رسـ مـرفاته إنـــاذ وتصتسألمعى قدوة : كلمات اذ الجااألستا )١

 ؤالء الطالب.ــــــالخارجى عبر ه معجتلما

ــ سألة المهنية لـــيـؤلــسـالم )٢ ر ــطـا تكون أخـمـة ربــالبـالقية فى طــــم األخــيـرس القــتاذ الجامعى فى غـ

 ى.فرـلمى والمعـم العـــوهــمـن  يتة عنمن مسؤل 

  ه و ـــالبـوس طـده فى نفــيــمـحلاالق  ـــــاألخ  ة وــمـيـلـس ـم الــيـقـرس الـــجامعى مسئول عن غاذ الاألست )٣

(ـاصـخ ال  ه  العــقـإت،  ت ـــوقـقيمة  الــحـال،  لــمـان  الــقـنـال،  اءــنــبـوار  ــ د  المــبــإت،    ىــذاتــ ج ــنهـاع 

 . ) نتائجال الص ـخـتـإس ل وــليـالتح فى لمىـلعا

ــ على األستاذ الجامعى أن ي )٤ اءة ــفــا بكـــهـؤديــاه الطالب وأن يــجـتإددة  ــة أدواره المتعــعـدرك جيداً طبيـ

، قـديـصـك،  هــوجـمـ ك،    مــلـعـمـوص دوره (كــصـــه الخــذه األدوار على وجـــمن هو،    ةــيــلــاعــف  و

 . د )ـــــــرائـك، لحـصـكم، حــ صحـكم، كأب ، لـــيـمزـك
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القته  ــــون عــكـاد لــــجـل الــــيــعـفـة التـيـبالالط ةد اـــريـــوع الــوضـل مــّ عـ على األستاذ الجامعى أن يُف )٥

 ول. ألام اـــقـمـة في الــويـــه أبـــالقــالب عــطـبال

ي )٦ أن  الجامعى  األستاذ  األــشـعلى  فى  الطالبــطــشـــنارك  أج  وتــوظـيــفـهـــاة  ــيــه  تـــمن  خ ــيــرسـل 

 م.ـــهـنــيـب ـــةيــالقــخألم اـــيــقــال

الجامعي  ال )٧ األستاذ  دور  خ  ينفصل  المجتــدمـــفي  وـم ـة  خ  ــةعـامـجـال  ع  فى  دوره  الـدمـعن  لم ـعـة 

خــــب  الـطـالب،ة  ــدمـوخ أن  لعـــتـدمـل  وطـمـه  أهالبه  ـ ـــله  مــــهي  يـم  األــدمـقـ ا  ه ــدمـكخ  ذ تاـسه 

 ه.ـــريــويـنـتـالر د المنابــــة أحـعـون الجامـكـع لـمـتـة والمجــعـللجام

 ***  

 دوره العلمى والتنويري بأمانة وإخالص يسهم في :ـستاذ الجامعى لألإن أداء ا - 

   والً:أ

  . تنمية المعرفة اإلنسانية وسبل المداومة عليها

   نياً :ثا

  . ركة الفعالة فى المجتمععلى المشا تخريج المواطن األكثر قدرة 

    ثالثاً :

وما يبحث  يتعلمه  ما  اداخل    ب طاللا  هعن  ربط  بعجلة  الجامعة  المجإل أسوار  ر ـــعى األمـمـ تـنتاج 

وي اإلقتصادية  بالمدخالت  يرقى  المخــقـالذي  من  وــرجــلل  هـــيجع  ات  وفــنـل  فى ـــاك  رة 

  . لقوميا اد ــصـتـاإلق

   رابعاً :

ي المهام  د ؤـــأن  إليى  للنهالمسندة  بـة  الجامـ ئـشـوض  وـعـون  المجـــيـ تنم  ة   در ــــصـب  عـمـتـة 

  .ولــ ئــسـي مــنـس وطـــوح

على األستاذ الجامعى القيام بكل ما في وسعه لتنمية الهيئة المعاونة له من معيدين ومدرسين مساعدين وأن يقدم 

  .مالالز اطب ضية لهم مع الحزم واإلن والعنارعاية مزيج من ال

 *** 
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 اإلداريين الكود األخالقي للموظفين 

 

  . يجب االلتزام باللوائح والقوانين والمهام الوظيفية ١

  . الحضور الي الكلية وااللتزام بأوقات العمل الرسمية وعدم التغيب اال بموجب اذن رسمي ٢

الزمالء وأعضاء  جميع األوقات مع يف الحميدة واالنضباط  االخالق احترام التدرج اإلداري والمحافظة علي .٣

  والجمهور  هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب

  .  لفي جميع االعما الحرص علي األمانة والمصداقية والعدالة وعدم التمييز .٤

  . يجب الحفاظ علي اسرار العمل٥

  . عدم تزوير او تلفيق أي مستندات رسمية ٦

  او االضرار بها ة واموالها وعدم إساءة استخدامها يل. يجب المحافظة علي جميع موارد الك٧

  التواصل االجتماعي اثناء ساعات العمل الرسمية  ع. عدم استخدام مواق٨

  داخل الكلية. عدم التدخين ٩

 
 *** 
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 للبحث العلمي   الكود األخالقي 

"Code of Ethics" 

أخالتضتق البحث ي  وآ  قيات  األخرين  احترام حقوق  الزمارالعلمي على  كانوا من  أم  ئهم وكرامتهم، سواء  الباحثين  الء 

و"تجنب    "العمل اإليجابي"لمي عامة قيمتي  حث العات البالمشاركين أم المستهدفين من البحث. وتتبنى مبادئ اخالقي

 خالل عملية البحث  خالقيةالت اراباركيزتي االعت، وهاتان القيمتان يجب أن تكونا " الضرر

  

  : وافرهاقية الواجب تالخعض االعتبارات االب
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  االتي:لها على النحو فصّ نُ   االعتباراتولتوضيح هذه 

 : Truthfulnessالمصداقية /  .١

 وأن يكون الباحث أمينا فيما ينقله وأال يكمل أية   بصدق،  تائج المستخلصة من البحث منقولةكون الن جب أن تي

  حصل.ظنه قد ية أو غير كاملة معتمدا على ما صناقت مامعلو

 أو األشخاص األخرين. النظريات،ادخال بيانات معتمدا على نتائج م د ع  

 : Expertiseالخبرة /  .٢

 ه. وتدريب احث مناسبا لمستوى خبرته به الب  ذى يقوميجب أن يكون العمل ال  

 اإلجراءاتق المفاهيم أو بيط أنل ثم يحاول فهم النظرية بدقة قب   المبدئين يعد أوال العمل ا  

  عليه النظر فيها.  ينبغي  التياختيار األشياء  فيمجال البحث خير مساعد له   يفسيكون الشخص الخبير  

 : Safetyالسالمة /  .٣

 الب التوأن يأخذ اال  أخالقي، أو    جسدي طر  ه ألى خاحث نفس أال يعرض  حضيرية عند التجارب وأال  حتياطات 

  الكيميائية أو  االجتماعية، وية،ـالجــ الجيــولوجيـــة، النواحي من تكون خطرة  ات قد يئب  فييحاول تنفيذ البحث 

 و يعرضهم للخطر  لخجل أرهم با ـعـرجهم أو يشــال يحـــف  أيضا،ة  ــــكما أن سالمة المستهدفين من البحث مهم

  موضوع البحث.  في

 : Trustالثقة /  .٤

ثقة مع من يعمل   الباحث بناء عالقة  قة د ل على درجة تعاون قصوى ونتائج أكثر  يحص  ىحت  ،مهعمأن يحاول 

  بالدراسة.يستغل ثقة الناس المستخدمين  الأو

 

 : Consentالموافقة /  .٥

   البحث اذ خالل فترة    األشخاص محل الدراسةبقة من  افقة مس من حصوله على مودائما  على الباحث أن يتأكد

  اسة. رالد ت تح أنهم على علم ب األفراد المراد دراستهم يكون ب أن يج

  بذلك. على موافقة كتابية   ن فعليه الحصولي خصوصية األخر   فياذا أراد الباحث الدخول 
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 :  WithdrawalPossibility ofإمكانية االنسحاب /  .٦

   يضع في االعتبار أن  نأ حث  اوعلى الب  وقت،  أي  فيمن الدراسة    سحاب االنالبحث لديهم حق    فيالمشاركين 

يمكنهم صمونه ألجل البحث  وأن الوقت الذى يخ   باحترامم  ه املتعم  يجب المشاركين غالبا ما يكونون متطوعين و

  عمل أخر أكثر ربحا وفائدة لهم   فيأن يقضوه 

   بأكبر عدد   البحث بدأ  يأن    للباحث   فضلواأل  المشاركين،بعض    الباحث انسحاب توقع  يولهذا السبب يجب أن

تأكد من أن نتائج لكافية ل  ةبير ك   عةمع مجمو   االستمرارضعهم تحت الدراسة بحيث يمكنه  يمن األفراد ل  ممكن

  ذات معنى. بحث لا

 : without consent Digital recording  /بدون موافقةالرقمي  جيل تسالعدم  .٧

   البحث، تهدفين من  المسفقة  صور أو تصوير فيديو دون موا  التقاطعلى الباحث أال يقوم بتسجيل األصوات أو 

ت صوت و ناقالأر  يوصت  أالت   أي  استخداموأال يحاول    تسجيل،  أيبل بدء  افقة المسبقة قوموأن يحصل على ال

 ركين المشاوحركات مخبأة لتسجيل أصوات 

  .البد أن يدرك أن طلب الموافقة بعد التصوير غير مقبول  

 :Feedbackالراجعة / التغذية  .٨

 الباحإ بمقدور  للمستهدفين من بحثه فطع إ ث  ذا كان  تغذية راجعة  يفعل  لعاء  أن  قد    ذلك،يه  يكو ألنه   ن ال 

ب  المشاركين  تزويد  واإولكن    كامال،  ريرتقالبمقدوره  العبارات  بعض  أو  ملخصا  تكون  عطاءهم  قد  لتوصيات 

  المطلــــوب بالغرض   وتفيمهمة لديهم 

 يع أن  جدا  المهم  الباحـمن  الصـــرض  عليهم  للعبارات  النص أو    ور واألصوات ــث  المطبوعة    التي وص 

يتعرحتى    النشر،قبل  مسبقا    قالوها تف ببس  يو ن عمأو    جسديالمستهدفون ألى ضرر    ض ال  الباحث لما  ب  سير 

  النشر.  المسبقة قبلا من أخذ الموافقة يتأكد دائموعليه أن  فعلوه،قالوه أو 

  : False hopeNo) / الكاذب( األمل المزيفعدم إعطاء  .٩

 البحث أوأسئلته بأن األمور سوف تتغير بسبب    ل المستهدفين للبحث يعتقدون من خاللجعأال ي   على الباحث 

  تأثيره.أو مركزه  سلطته أو ى وعود خارج نطاق بحثه أويعط  وأال ،هييجر المشروع الذى 
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  :  VulnerabilityConsideration ofمراعاة مشاعر اآلخرين /    .١٠

المستهدفين من البحث أكثر عرضـة للشعـ السن ة أونهزاميـور باالقد يكون بعض  أو    االستسالم بسبب عامل 

  هم.رشاعم اةليه مراعفيجب ع التعبير عدم القدرة على الفهم أو المرض أو

  :  ExploitationNoعدم استغالل المواقف /    .١١

باحث أال يستغل المواقف لصالح البحث فال يفسر الباحث ما يقوله اآلخرون بشكل غير مباشر حتى يخدم ال  على

  نفيذه.ث المراد تالبح

  :Anonymityسرية المعلومات /   .١٢

األلع كل  في  المستهدفين  هوية  الباحث حماية  أسم وقات فالى  هويتهم ميلت وأ  اءيعطي  إلى كشف  تؤدى  حات 

يتعلق بهوية  التأكد من إتالف كل ماورموز   قيق ذلك من خالل تحويل األسماء إلى أرقام أوالحقيقية، ويمكن تح 

  اسة.د انتهاء الدرالمستهدفين بع

  :  ightsrAnimalحقوق حيوانات التجارب /    .١٣

 الباحث متعلقة باست ناك اعتبارات أخالقية في هذا الخصوص  هإن  ف  رب خدام حيوانات التجا إذا كانت دراسة 

ب عليه معاملة الحيوان ورعايته الرعاية الالئقة به واإلحساس بمدى األلم وعدم  مراعاتها، إذ يج يجب علية  

  اسة أو بحث يقوم به.رد مع متطلبات أهداف أي ا هذا، بالتوافق حة التي يتعرض لهالرا

 بأي دراي لخب واف  ة من األستاذ المشريجب البحث عن النصيح البدء  الذى يجريه قبل  ة  سر في مجال البحث 

 تقتضى وجود حيوانات تجارب سواء في المختبر أو في ميدان الدراسة

 ***  
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 آليات الكلية لتحقيق اخالقيات البحث العلمى 

  حوث.بال و ياات العلالكلية الراسلدكتور وكيل مى برئاسة السيد االستاذ اعلالتشكيل لجنة أخالقيات البحث  -١

جرائهـا علـى ثيه وموضوعات الماجسـتير والـدكتوراه قبـل إعرض بروتوكالت االبحاث والمشاريع البح  -٢
  لجنة أخالقيات البحث العلمى .

د الموافقة عليها مسـبقا مـن  لجنـة بع يا ومجلس الكلية االجنة الدراسات العلالبروتوكالت فى ل عدم اعتماد   -٣
  لعلمى .يات البحث اأخالق

  قسام العلمية .م بأخالقيات البحث العلمى من خالل االاثناء اجراء البحث للتحقق من االلتزا ة الباحث عمتاب -٤

ء دريس و معاونى اعضادة اعضاء هيئة التشرة على جميع السا. عمل توعية و اعالن  بالكود االخالقى و ن٥
  ئة التدريس. هي

  مشتركة  ثبحاا فىوواجبات المشاركين   آليات الكلية لتنظيم حقوق

او الدكتوراه اوال على   ر او دكتوراه يكتب اسم طالب الماجستيرفى حاالت المنشورة من رسائل ماجستي -١
  البحث المنشور. 

فى تكلفة نشر البحث   ين حث ب اشتراك جميع الباية بمقابل مادى يجبحاث بدوريات علم . فى حالة نشر اال-٢
  ئيسى. المشرف الر بالتساوى بما فيهم

ل به الى  قى على البحث العلمى من بداية العماسم لم يكن مذكورا فى االتفاق األخالإضافة اى  زيجو  ال -٣
اسم نتيجة ال يجوز إضافة اى جميع المشاركين و  نهايته اال اذا قدم مشاركة فكرية او مادية وبموافقة

 ادية دون تقديم اى جهد فكرى او عملى. لما المشاركة

  

البحث   خالقى مسبق إلجراءيتم كتابة إتفاق اركة بين اعضاء هيئة التدريس تمش اث بح. فى حالة اجراء ا-٤
ر البحث األسماء أثناء نش العلمى بين المشتركين يحدد به دور كل منهم فى اجراء البحث وترتيب كتابة

ن  ثي كة الباحمقدار مشار لبحث العلمى ، وفى حالة حدوث إختالف فىا ات بحث فى لجنة أخالقيوتسجيل ال
  ء على البحث المنشور على أعادة ترتيب كتابة األسماكن إعادة االتفاق فيما بينهم ء اجراء البحث يمااثن

ة بين جميع  زيع القيمة الماديث العلمية يكون توفى حالة صرف مكأفات من الجامعة لنشر االبحا -٥
  ى البحث بالتساوى بال استثناء .ف ينالمشارك
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فى  ات المشاركين ة فى حاالت االخالل بحقوق و واجببحاسلما  كلية للمساءلة وت الآليا
  علمية االبحاث ال

ى  ات البحث العلمى ه فى حالة حدوث اى خالف بين المشاركين فى االبحاث العلمية تكون لجنة أخالقي  -١
بالفصل   علالمنوطه  الخالفات  هذه  الدكتو  انى  فى  االستاذ  للسيد  مفصل  تقرير  الكلترفع  عميد  ذلك ر  و    ية 

  لكلية االحق. موضوع على مجلس الض اعرل

ال  -٢ مجلس  اليقوم  بمناقشة  و  كلية  الحقوق  فى ضوء  التصحيحية  االجراءات  كافة  التخاد  ذلك  و  موضوع 
  كرها.الواجبات السالف ذ 

وضوع  ة المالدكتور نائب رئيس الجامعة و ذلك الحالذ  تافع تقرير مفصل للسيد االس يد الكلية ر. يحق لعم -٣
  هذا الشان.. و القوانين المنظمة فى ة و ذلك فى ضوء اللوائحافة االجراءات القانونيكاذ تخا للتحقيق و
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  البحث العلمي  أخالقياتلجنة ثانيا:  
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  لجنة األخالقيات ف  أهدارسالة وية ورؤ
  

  -رؤية اللجنة :

 يز اقليمي وعالمي لتعزيز  م تق  قي تحفي الشرق االوسط في  أفضل نموذج للجنة أخالقيات البحث  كون  ن  أن

  فة المجاالت البحثية وبالخص ذات االولية الوطنية  بتكرة في كااالبحاث االصيلة والم

  -رسالة اللجنة :

ائنات الحية  من انسان  او نبات او لكا  والحفاظ على سالمة  يات البحث العلمي  الباحثين   بأخالقالتأكد من التزام  

والتأكحي  , تطوان  من  والضوا عمالق  بي د  البحايير  بأخالقيات  الخاصة  واللوئح  االنسان  بط   لحماية  الطبية  ةث 

    لية.ات العلمية  والدووبياناته , ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجد   وعيناته

  أهداف اللجنة:

  ة. قية للبحوث الحيوية والطبيوابط األخاللض واتطبيق المعايير  

 لبحوث الحيوية والطبية.معايير وضوابط أخالقيات ابحاث المقدمة وتطبيق ألا لىع التقييم والرقابة  

 .متابعة االلتزام باألخالقيات الحيوية والطبية في البحوث طويلة األمد  

 قة  ال البحثي وتشجيع الفعاليات ذات العالمجاللطبية للعاملين في البحوث الحيوية واالوعي بأخالقيات  نشر

  اضرات.حم و اشنق وحلقات من ندوات 

  :أبرز مهام اللجنة

  البحث أن  من  أخالق  التأكد  لنظام  حيوانات موافق  أو  (متطوعين  الحية  المخلوقات  على  البحث  يات 
  تجارب). 

 للتعامل    س العامة والضوابطمراقبة تطبيق األس ت التجارب أو أجزاء  ناوامع المتطوعين أو حي الالزمة 
  قيات البحث العالمية. ضوء نظام أخال فيث بحاالت الوراثية في مجمنها أو مادتها ال

  لمشاركين بالبحث وضمان سالمتهم. المتطوعين احماية حقوق  
 ) التأكد من صحة إجراءات الموافقة المستنيرةINFORMED CONSENT IC.(  
 حال من أألحوال. ية أو ذوي اإلعاقة في البحث العلمي بأليهن عدم استغالل القاصر أو ناقص األكد مالتأ  
 افقة على إجراء البحث من الناحية األخالقية. ومال ردااص  

  

  

 

  



                                                                
  

  لفكرية علي حقوق الملكية ا  والحفاظ ل األخالقيات  دلي                                   
  

 
  

١١ 
22

  النظام األساسي لعمل اللجنة:

على الجامعة  داخل  اللجنة  لعمل  األساسي  النظام  أخالقيا يستند  العالميةنظام  البحث  لالتفاقات    ت  الدولية وفقا 

   مالها. أع كمتحد التي حكام والقواعية الذي حدد كيفية تشكيل اللجنة واأليذ نف والئحته الت

  ات الحية:أهداف نظام أخالقيات البحث على المخلوق

 جزاء منها يهدف هذا النظام إلى وضع األسس العامة والضوابط الالزمة للتعامل مع المخلوقات الحية أو أ

ماد  في  أو  الوراثية  ضتها  في  البحوث،  ال  ا  وءمجاالت  وبما  المرعية،  المهنية  مع  ألخالقيات  يتعارض 

  الدينية. ية/رع لشضوابط اال

 جزء أو  البحث  موضع  اإلنسان  حقوق  كرامته،  منه،  حماية  وصون  سالمته  اإلضرار   وعدم وضمان 

 بالحيوان أو النبات عند إجراء البحث العلمي. 

 ***  
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  ٢٠٢١في عام  ياتخالق األ لجنة كيلتش
 

  - ملحوظة :
 ٢٠١٩/٢٠٢٠ ذ ني م اللتليكون على النحو ات كلية علي تشكيل لجنة األخالقيالس المجة تمت موافق . 

 :األعضاء األكاديميين -  

  نور أبوشنب  د محمد أ أ.د. خال
  –أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة  ووكيل الكلية للدراسات العليا 

  (رئيس اللجنة) جامعة عين شمس  –كلية الصيدلة 

    نيأ.د. نادية حمدي الحف
  نعي ة جامع –كلية الصيدلة  -أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوي 

  ة)  س (مقرر اللجنمش

  جامعة عين شمس  –كلية الصيدلة  -تاذ متفرغ الكيمياء التحليلية سأ  أ.د. مها فاروق عبدالغني 

  أ.د. ابتهال الدمرداش ذكي 
جامعة عين   –كلية الصيدلة  -والسموم ئيس قسم االدوية  أستاذ ور

  سشم

  أ.د. لمياء محمد الوكيل  
جامعة عين    –كلية الصيدلة   - كيةنيليصيدلة االكيس قسم الأستاذ ورئ 

  شمس

  ا روك أبو الوفأ.د. محمد مب
جامعة عين شمس   –كلية الصيدلة  -أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة 

  . )سلمان جامعة –الصيدلة  عميد كليةحاليا  و(, 

  جامعة عين شمس –كلية الصيدلة   - دلة االكلينيكيةيلصا أستاذ   أ.د.نجوى علي صبري  

  محمد علي   سيد عالأ.د.
جامعة االزهر, ورئيس لجنة  –ة كلية الصيدل –أستاذ الكيمياء الحيوي  

  جامعة االزهر –أخالقيات البحث العلمي 

  أ.د. رانيا عزيز حلمي  
مدير وحدة االبحاث  –ة الصناعية يدالنيات والصيدلالصأستاذ 

  عة عين شمس بكلية الصيدلة جام رب جاوالت

  صالح رضوان عزة أ.د.
لهاريس  معهد تيودورب –نيكية والكيميائية لوجيا االكليوباث الذ أستا

  ث ومدرب دولي الخالقيات البحث العلمي لالبحا

  هر  جامعة االز –دين  أستاذ مساعد أصول ال  أ.م. يسري عبدالعليم محمود

  أ.م. عبدالباري محمد برنس 
جامعة   –بيطري  كلية الطب ال –اعد الكيمياء الحيوي مسذ أستا
    رةالقاه
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  جامعة عين شمس –يدلة اعتماد وزارة الصحة للجنة االخالقيات كلية الص
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  اإلدارية للجنة األخالقيات بالالئحةالتعريف 
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  ٢٠١١ / ٤  / ٢٨ فيالالئحة الداخلية لجنة األخالقيات ة عتماد مجلس الكليإتم 

  ياتالالئحة الداخلية للجنة األخالق

  - :مقدمة
  لمجلس البحوث الطبية  المية التابعهية الطبية العـالجمع ــهتـنـبـت ذيال  ١٩٦٤نكى سلــه نمنذ أعال
المنقحة   عدد   ١٩٧٥ونسخته  المهنية  قد أصدرت  الجمعيات  مماعالناإ والعلمية    من  األت  للمبادئ  و ـــخثلة   القية 

فيها األاك  كذل تجرى  التى  التىلمؤسسات  التجارب  و  المشاركي   بحاث  قاإل   لصأ  من ن  تنطوى على  د  ــواعـنسان 
لتـــالممارس تــيـوفـــة  مفوجير  فى  ــصلـهات  المشاركون  و  عليها  للقائمين  نأة  القـــشــى  هذا  من  و ــيـبـاط   ل. 

عث  ـيـح مـــأن  م  داً ـــيتزاـددا  الــالـجـمن  تتــحـبـس  مــطلـوث  اـعـراجـــب  لـيــالقـــــخألة  العألات  لمية بحاث 
  .لمشاريع البحثية قبل منحهو اأ شرط أساسى للنكشر

  
  الباب االول

  - : ١مادة 
  - : إنشاء اللجنة

يدلة ـكلية الصتبلـفـكـريــة ـقــوق الملكية او الحفاظ علي حلمى ـث العـحـبـاللمهنة الصيدلة وخالقيات األلجنة  ئتنش
  .لجنة كل ثالث سنوات من مجلس الكلية و يتم تجديد تشكيل ال مس بقرارش ينجامعة ع 

  

  نى الثا الباب

  - : ٢مادة 
  - :تشكيل اللجنة 

م  ــتـي و ،كليةــس الــلـجـاء مـضــعأ طة ــم بواســـارهــيــتـخإضاء يتم ـعأة ـيـانـمـة من ثــنـلجل الـكـشـتـت
ــ يــمأليس واـاب الرئـخـتـنإ   .وات ــ نـالث ســث لك ن من بينهمـ

  
  الباب الثالث

  - : ٣مادة 
  - ئيس اللجنة:صات رإختصا
 . نةسات اللجة جلسائر )١
 . دنى كل ثالثة أشهرألضرورة بحد جتماع كلما اقتضت اإلدعوة اللجنة ل )٢
عضاء أادة ــسـم على الـديـقـتـمارات الـتـسإعرض موضوعات الرسائل و البحوث و المشاريع البحثية و  )٣

 .عتماد إلاو ة للدراس اللجنة
  

  - : ٤مادة 
  - :ختصاصات أمين اللجنة إ

 .لحنةال ات لسيتولى كتابة محاضر ج )١
 . جتماعإلعضاء اللجنة ودعوتهم لأتصال بالسادة إلا )٢
 .جتماعات اللجنةإعمال أعداد جدول أ )٣
 .متابعة تنفيذ قرارات اللحنة )٤
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  الباب الرابع

  - : ٥دة ما
  - :اللجنة ختصاصات إ

  - توكوالت كل من :روب عضاء اللجنة بمراجعة أيقوم 

 . رسائل الماجستير )١

 ه. تورارسائل الدك )٢

 . الرسائل من صةخلالبحوث المست )٣

 . يسعضاء هيئة التدر ألالمشروعات البحثية   )٤

 .عضاء هيئة التدريس الغير مستخلصة من الرسائلأبحوث  )٥

 . دوية بالكليةألالدراسات التى تجرى بوحدة تحليل ا )٦

  
  الباب الخامس

  عمل اللجنة  ات ليآ
  - : ٦ مادة

  .قتراع السرى باالك ذلعند تشكيلها و  للجنةمين اأ نتخابات رئيس اللجنة وبإتقوم اللجنة  

  - : ٧مادة 
  .قلألعضاء على اأسة  تنعقد اللجنة بحضور خم

  - : ٨مادة 
  . له آلدريس بديترشيح عضو هيئة توم مجلس الكلية ب ــقـهر يـعضاء لمدة نزيد على ثالثة أشألفى حالة تغيب أحد ا

  - : ٩ مادة
  .تعقد الجلسات كل ثالثة أشهر على االقل

  - : ١٠ مادة
اية  كل ع  يتاح على موق بالإلالصيدلة  البيانات المتعلقة  الكترونى كافة  تشكيلها وطرق  بها وإللجنة و  مكانية إتصال 

  . ستمارات الخاصة بالبحوث الصيدليةإلالحصول على ا 

  - : ١١مادة 
  . نةمعة بكل ما يتعلق باللججاالالدراسات العليا بالكلية و إدارات غ تبل

  - : ١٢مادة 
ا  بالـسـقألتبلغ  العلمية  أع  إلبــالغللجنة  الـداخلية  ة  ـحـئألـب  ية كلام  الـئـيـ هضاء  ـجميع  ومـدريـتـة  م ــ هـيـاونـعـس 
للـيـلـجـسـوالم العــدرجــن  لـيـم ـلـات  ق  اد ـرشـتـسإلة  تـبـبها  بـيـجـسـل  الـوكـروتــل  العلـائـرسـوالت  و ة  ميل 

  . ةـيـثـ المشاريع البح

  - : ١٣مادة 
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تي درجـل لـيـسجى التام علـســقألس اــالـة مجـقـواف ـرط أساسى قبل مــشو ه ـ يـوبـــة وجـنـاللجرارات  ـــق
  . كليةة بالــ يـثـع البحـاريـشــذا المــــتير و الدكتوراه و كـســاجـمــال

  - : ٤١مادة 
  - : ات ستمارإلليم و تسلم اـوالت و تســوكــروتــب ـى الـقـلـتـنة لـباللج لاـــصـتإلرق اــط م وــدائـر الـقـالم

 .دار الضيافة رع منظمة الوحدة األفريقية خلفجامعة عين شمس كلية الصيدلة شا: الكلية وان ـنـع

 .بحوث راسات العليا والوكيل الكلية للد أ.د /  رتارية : مكتب ــكــالس

  ٢٤٠٥١١٨٠ون : ــــفــليـتالــ

 ٢٤٠٥١١٠٧س :ــــــــاكـفـال

    viced.research@pharma.asu.edu.eg                                   :  يلكترونإلالبريد ا

  pharma.asu.edu.eg                                                              : يلكترون إلقع االمو

  

  السادس الباب 
  كيفية التقديم للجنة 

  - : ١٥مادة 

ارات الخاصة  وعة اإلستممجم كذلوك قبل اللجنة  ها منصياغت عدادها ويتم إ  ة ستمارإيقوم كل باحث بملئ  )١
   -:بنوع البحث وهي 

  .البحوث على المرضىرات ستماإ  -أ

  .ستمارات البحوث على حيوانات التجارب إ  -ب 

 .ةجنلى السيد أ.د / أمين اللإع أو البحث رسالـة أو المشرويقدم الباحث بروتـوكــول ال )٢
 . نةص البروتوكوالت المقدمة بواسطة اللجـــيتم فح )٣
ر يوما من اليوم الذى قدمت ــشـمسة عـة خـتـايـفى موعد غ افقة أو طلب تعديللموباث خطار الباحإيتم  )٤

 .فيه المستندات 
 . سبوعأالل ــــة خــقـابـسـوات الــطـالخراء ـــجإادة ــعو إيقوم الباحث بعمل التعديل  ) ٥

  
 ***  
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  نماذج إستمارات لجنة األخالقيات 
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Informed Consent IC Form  

To Conduct Medical Research on A Volunteer Participant 

Volunteer Participant Name 

Gender Male Female 

Age 

Address 

Telephone 

Research Title in English: 

 

Researcher Name 

Master Thesis رسالة ماجستير           Yes No 

Ph.D. Thesis ه رسالة دكتورا        Yes No 

Independent Research/ قل              مستبحث ما بعد الدكتوراه 

  

Yes No 

PI Signature وليس الطالب( المشرف الرئيسي   قيع الباحث الرئيسيتو        (              

 

 

N.B. All forms must be typewritten, singed by the Chief supervisor and submitted via email 

torec@pharma.asu.edu.eg 
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The scientific background and the aim of conducting the research  

Please explain in simple language in at least eight lines about the scientific background of the research and 

what is the importance of research for science and society. 

 

What will be done in detail 

Duration of the research 

Location of the research 

Total Number of research participants 

Sick  Healthy 

Mention the method of selecting research participants, especially in clinical trials 

 

-Details of the research steps that the subscriber will be exposed to,  

 

including times of the visit, 

 

the place of research and  

 

place of taking samples or  

 

various diagnostic methods and  

 

various treatments that the participant will be exposed to during the search 

Potential risks of conducting research 
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Please write each of the risks that may occur to the participant from any procedure in the research 

including treatment  

including diagnosis 

for example (taking a blood sample may result in a slight bruise and pain) 

Expected benefits from the research:  

direct benefits: 

indirect benefits: 

If there are no direct benefits to the subscriber,  

write (there is no direct benefit from participating in the research, but the search result will benefit other 

patients) 

Compensation in case of risks: if any 

Available alternatives if you refuse to participate in this research:  

You will receive your usual treatment 

When there is any question for the participant, s/he can contact: 

The principal investigator:  

Mobile: 

Or the principal investigator Representative:  

Mobile: 

Or the Reporter/Chair of the Ethics Committee:  

Mobile: 

 

N.B.  

1- The volunteer has the right to withdraw from the research at any time without any negative 

consequences 

2- The volunteer must obtain a copy of this declaration 
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I acknowledge that I have read, understood and agreed to the procedures to be carried out through this 

research. 

Research participant or his legal representativeName: 

Signature: 

Date: 

 

Witnesses in case the participant is unable to read and write 

Name: 

Signature: 

Date: 

 

I undertake to maintain the confidentiality of the research participant's information 

Principal Investigator Name: 

Signature: 

Date: 

Committee Seal: 
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Application for Study Protocol Evaluation 

للجنة أخالقيات البحث العلمي بالكلية دم  نموذج التق  

Name:   اإلسم :  

Faculty:    الكلية :  

University:  امعةالج :  

Department:  القسم العلمي :  

Mobile رقم المحمول     

E-mail البريد االلكتروني      

Master Thesis رسالة ماجستير              Yes  

Ph.D. Thesis رسالة دكتوراه                 No 

Independent Research/ 

 بحث ما بعد الدكتوراه مستقل 

Yes No 

                                                                                                    بالعربي عنوان البحث أو الرسالة  

Thesis or Research Title in English      

 

 

Will your Research/Thesis Involve?  

Experimental Animals 

  حيوانات تجارب 

Human Volunteers 

 متطوعين 

Cell line 

ياخط الخال  

PI Signature المشرف الرئيسي                                                                                      توقيع الباحث الرئيسي

              

 

Date اريخ الت  
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  إجراءات الكلية نحوثالثا: 

  حقوق الملكية الفكرية اإللتزام بأخالقيات المهنة و
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  إجراءات الكلية نحو 
  اإللتزام بأخالقيات المهنة و حقوق الملكية الفكرية

  
  - الية نحو اإللتزام بأخالقيات المهنة:ة اإلجراءات التكليتتبع ال

  ى.ولفى أساليب النشر الد المعاونة دورات  ئةس والهيالتدري  ئةيه حضور أعضاء 
 .عقد محاضرات للتوعية بحقوق الملكية الفكرية 
 أعضاء هيئة التدريس  بين الطالب عن طريق  هانشر 
 .التأكد على تقديم األبحاث العلمية مع األستشهاد بالمراجع العلمية 

  : الفكرية ة يكلحافظ علي الملالية لة اإلجراءات التكليتتبع ال

الكفيلة  الكلية  تتبني   اإلجراءات  من  الملافحللعددا  علي  الفكرية  كظ  النحو  والتى  ية  علي  سردها  يمكن 
  - األتي:

  برامج تصميم األدوية :  

رخصة أصلية من برامج تصميم األدوية بمبلغ أربعمائة الف جنية من الشركة الموردة    ٣٠تم شراء عدد  
  البحثية بالكلية . اعليات العلمية ولفم ضمن االستخداا ةي متضمنة حر Accelyres  للبرامج

 حاسب اآلليج الامبر:  

عدم  مع    من قبل جامعة عين شمس باإلشتراك مع شركة مايكروسوفت   ةاالعتماد علي البرامج المرخص
  السماح بنسخ أي من هذه البرامج داخل الكلية أو إستخدام نسخ غير أصلية. 

 
  :الرسائل والدوريات العلمية  

االجأتب ااع  الملعراءات  والطرق  باألستشالمية  عليها  واد  هاتعارف  الرسائل  كتابة  عند  بحاث  أل بالمراجع 
التدريس هيئة  بها أعضاء  يقوم  العلميةمع    التي  الرسائل  نتائج  السماح بتصوير  أقصي و  عدم  وضع حد 

  لتصوير األجزاء المسموح بها من الرسائل العلمية داخل المكتبة. 
 

 ات:والمجلدع جاالكتب والمر  

طات المؤلف أو من  لمجلدات المتوفرة بالكلية طبقا الشتراا  أوبتصوير أي جزء من اجزاء الكتب    لسماحعدم ا
السماح بتصويربعض األجزاء المسموح بها من هذه الكتب وفقا للموافقة الصريحة مع    له حق ملكية المؤلف

  للمؤلف
  

 :أنشطة الطالب العلمية  
علي طالب مرح واللبكالور ا  ةلالتنبيه  باإلدريوس  العليا  ااسات  بالتنويه عن  المستخدمة رالم لتزام  العلمية  جع 

  لمعنية . عند تقديم أي بحث لألقسام ا

 ***  
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  العقوبات التى تفرضها الكلية فى حالة  

  عدم اإللتزام بأخالقيات المهنة والمحافظة على  حقوق الملكية الفكرية 

  

   التدريس هيئة  عضو  يقوإحالة  إبإ  مالذي  للحفاكلجراءات  نتهاك  الصيدلة  الملكية  ية  حقوق  على  رية  فكالظ 

 بمجلس الكلية للشئون القانونيه بالكلية.السابق ذكرها و توثيقها 

   الموظف السابق  إحالة  الفكرية  الملكية  حــقــوق  على  للحفاظ  الصيدلة  كلية  إجراءات  بإنتهاك  يقوم  الذي 

 ية.كلنيه بالالقانو ونئشبمجلس الكلية للذكــرهـــا و توثيقها 

   وذلك بناء علي  .ة عليهاليصأالتي ثبت عدم وجود برامج  ام اإلدارية  قسألمن ايتم سحب اجهزة الحاسب اآللي

 . تقرير لجنه حماية حقوق الملكية الفكرية

   وذلك بناء علي  .ة عليهاليصأ التي ثبت عدم وجود برامج  من األقسام العلمية  يتم سحب اجهزة الحاسب اآللي

 ة. ق الملكية الفكريقوحماية حر لجنه ريقت

  ب بدون كتابة المراجع العلمية .قدمة من الطاللما عدم قبول األبحاث 

 بطباع السماح  تصريح  ة  عدم  وأخذ  العلمية  المراجع  كتابة  بدون  للطالب  من  المذكرات  القسم  معتمد  مجلس 

 عتماد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.إو

  

  

 ***  
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  يات تلقي الشكاوي آل  نحو الكلية إجراءات

  

  والخريجون  الية تلقى شكاوى الطالب

  يتم تلقى شكاوى الطالب عن طريق:  -١

 لمقترحات صناديق الشكاوى وا  

   لكلية لشئون التعليم والطالب وكيل امكتب 

  ل فورم موحده للشكاوى علي موقع الكليه وجج(https://forms.gle/fyFJktHzZqqtKDqx6)   
 Complaints@pharma.asu.edu.eg وربطها بميل موحد وهو 

  انشاء لجنة لفحص الشكاوى تتكون من:  -٢

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  

 حدة ضمان الجودةمدير و 

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة 

 التدريس  هيئةء ضاممثلي اع 

  ممثلي الطالب 
 

فور -٣ والجوجل  والمقترحات  الشكاوى  بصندوق  الخاصة  الشكاوى  فتح   متفحص  بعد 
(Complaints@pharma.asu.edu.eg)  .بصوره دوريه من قبل لجنه فحص الشكاوى 

 

ويتم -٤ الطالب  بشكاوى  خاص  محضر  اعداد  ا  يتم  عميد  على  االعرضة  التخاذ  نحو لكلية  المطلوبة    جراءات 
 طبة الجهات المعنية لحل شكاوى الطالب.خام

 

 من تاريخ االستالم. ل اسبوعينعليها خال د ترسل الشكاوى إلى االقسام المعنية على ان يتم الر -٥
 

ية ثم عميد يم والطالب بالكلفى حالة عدم استجابة الجهات المعنية بالشكاوى يتم العرض على لجنة شئون التعل -٦
ة ثم مجلس الكلية الكلي  
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 آلية تلقى شكاوى الطالب للدراسات العليا  

  يتم تلقى شكاوى الطالب عن طريق :  -١
 ترحات قمصناديق الشكاوى وال  
  ب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  من خالل نموذج االلتماسات والشكاوى كتم 
 عات المعتمدهلعليا بنظام الساالتواصل مع احد منسقين الدراسات ا 

  ega.asu.edu.mNooran.elleboudy@phar  اللبودي  اننور/د   برنامج الماجستير 

  

 edu.egEster.tharwat@pharma.  استر ثروت /د   برنامج الدكتوراه 

 mayahmed@pharma.asu.edu.eg  مي أحمد  /د   وم الدبل برنامج

  Radwa.abdelkader@pharma.asu.edu.eg  ر هرضوى ما/د   برنامج الفارم دي 

  

 ل وج لج ه عين شمس من خالل اليه الصيدله جامعرونيه الموحده لكخدمه الشكاوي االكت
وربطها بميل موحد تابع  qqtKDqX6Zhttps://forms.gle/fyFJktHzفورم  

 ) arma.asu.edu.egcomplaints@phلوحدة ضمان الجودة (
 ين  ي االيميل الخاص بادارة الوافد عل ى ويمكن للطالب الوافدين ارسال الشكو

g.asu.edu.eaiso@pharm 
 

  انشاء لجنة لفحص الشكاوى تتكون من :  -٢
   وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  
 مدير وحدة ضمان الجودة 
  ودةير وحدة ضمان الج نائب  مد 
  ممثلى اعضاء هيئة التدريس 
 ب اللطا ممثلى  

 لتفحص الشكاوى الخاصة بصندوق الشكاوى والمقترحات فى شهر ديسمبر من الفصل الدراسى االو -٣
  ل الدراسى الثانى بينما تفحص شكاوى البريد االلكترونى اسبوعيا . ل من الفصوشهر إبري

الطالب و -٤ اعداد محضر خاص بشكاوى  الكلية التخاذ  يتم عرضة على عمييتم  المطلوبة  د  االجراءات 
  مخاطبة الجهات المعنية لحل شكاوى الطالب .و نح

 عين من تاريخ االستالم .خالل اسبو رد عليها لاترسل الشكاوى الى االقسام المعنية على ان يتم  -٥
الجودة فى حالة يتم اخطار الشاكى واعالمه على نموذج مخصص لذلك او بلوحة اعالنات وحدة ضمان  -٦

 . دم معرفة الشاكى ع
بالشكاوى يتم العرض على لجنة شئون الدراسات العليا بالكلية ثم    لجهات المعنيةا  بةفى حالة عدم استجا  -٧

  كلية .ثم مجلس ال عميد الكلية
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 آلية تلقي شكاوي أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة 
  

الموضوع داخل ختص ، وذلك لعرض ى رئيس القسم الميتم تقديم الشكوى من قبل عضو هيئة التدريس ال -١

 واتخاذ االجراء المناسب. سملقمجلس ا

لكليـة علـى عميـد ارض الشكوى عضو هيئة التدريس علفى حالة عدم استجابة مجلس القسم للشكوى يحق  -٢

 لية اذا لزم االمر .وذلك لمناقشتها وطرحها على مجلس الك

 لو مجلس الكلية فى خـالقبل مجلس القسم ات التى اتخذت من  يحق لعضو هيئة التدريس معرفة االجراءا -٣

 سبوعين على االكثر من تاريخ عقد المجلس .ا

من   ه جامعه عين شمسدللكليه الصيه الموحده خدمه الشكاوي االكتروني ويمكن ارسال الشكوي علي   - ٤

  بعتا والمرتبطه بميل موحد   :ktHzZqqtKDqX6forms.gle/fyFJ//https  خالل الجوجل فورم

 ) u.egrma.asu.edcomplaints@pha( لوحدة ضمان الجودة

  

  آلية تلقي شكاوي الجهاز اإلداري

  
 يتم تلقى شكاوى الموظفين عن طريق :  - ١

  . مكتب العميد 
  .مكتب أمين الكلية 
 ن شمس من خالل الجوجل عي ه  ه لكليه الصيدله جامعكترونيه الموحد خدمه الشكاوي اال

بع والمرتبطه بميل موحد تا https://forms.gle/fyFJktHzZqqtKDqX6فورم  
  مان الجودةلوحدة ض

)complaints@pharma.asu.edu.eg ( 
 

  ون من : لفحص الشكوى تتك إنشاء لجنة - ٢
 عميد الكلية .   -أ

 دتمع وتنمية البيئة . خدمة المجن شؤوكيل الكلية ل  -ب 
 أمين الكلية .   -ت 
 ممثلين من الموظفين فى األدارة المعنية .  -ث 

  
  باألتى : نة المشكلةوتقوم اللج

  . فحص الشكوى وتحديد األسباب والوقائع الخاصة بها 
 لمعنية . ومخاطبة الجهات اجراءات المطلوبة  يتم إعداد محضر خاص بالشكوى إلتخاذ األ 
 وى معرفة األجراءات التى إتحذت فى خالل إسبوعين من ب الشكاحص يحق للموظف

  تاريخ تقديم الشكوى. 
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  بشأن حقوق المليكة الفكرية  ٠٠٢٢لسنة  ٨٢  رقمقانون 
  

  األول الكتاب
  المفصح عنها ات غير المعلومـ  تكاملةمخططات التصميمات للدوائر المـ  نماذج المنفعةـ  ختراع إلبراءات ا

  

  الباب األول
  نماذج المنفعة   ختراع وإلا ت ءابرا

  - : ١مادة 
ُ   ختراعاإل  براءات   تمنح  ويمثل   جديدا،ً  ويكون  الصناعى،  طبيقللت  ابلق  ختراعإ  لك   عن  القانون  هذا  ألحكام  طبقا

 يد جد   بتطبيق  أو  ثه،مستحد   صناعية  طرقب  أو  جديدة  صناعية  بمنتجات   متعلقاً   ختراعإلا   كان  سواء  بداعية،إ  خطوة
 ن أ   سبق  ختراعإ  على  ترد   ضافةإ  أو  تحسين  أو  تعديل  كل  عن   ،ستقالالَ إ  البراءة  تمنح  كما  .فةمعرو  صناعية  لطرق
 فى  المبين  النحو  على  الصناعى  للتطبيق  القابلية  و  بداعإلا  و  ةيالجد   شروط  فيه  توافرت   اإذ   ءه،برا  عنه  منحت 
  . القانون هذا حكامأل افق و ضافةإل ا أو لتحسينا أو التعديل احب لص البراءة منح نيكو و  السابقة، الفقرة

 

  - : ٢مادة 
 :يلى لما ختراعإ براءة يمنح ال
 العامة   اآلداب   أو  العام  بالنظام  خاللإلا  أو   القومى  باألمن  لمساسا  لهاستغالإ  شأن  من  يكون  التى  ختراعات إلا )١

 .النبات  أو الحيوان أو اناالنس صحة  أو ياةبح  ضرارإلا أو بالبيئة الجسيم ضرارإلا أو
 .بالمخططات  والبرامج  الرياضية والطرق العملية يات نظرال و كتشافات إلا )٢
 .الحيوان أو االنسان وجراحة وعالج  تشخيص  طرق )٣
ً   والحيوانات   نباتات لا )٤   نتاج إل   بيولوجية  ساسهاأ  فى  تكون  التى  الطرق  كذلك  و  غرابتها  أو  ندرتها  درجة  كانت   ايا

  النباتات   نتاجإل   الدقيقة  البيولوجية  و  لوجيةيولبا  غير  الطرق  و   دقيقة ال  الكائنات   عدا  الحيوانات   أو  تات النبا
  . أوالحيوانات 

  . الجينوم و  النووى الحمض  و الطبيعية  البيولوجية واد الم و  لحيةا الخاليا و نسجةأل ا و عضاءألا )٥
 

  - : ٣مادة 
 :االتيتين حالتينال فى منه جزء أو كله  جديداً  ختراعإلا يعتبر ال
  مصر   جمهورية  فى  منه  جزء  عن  أو  عنه  براءة  صدرت   أو  عراختإ  براءة  إصدار  طلب   سبق  قد   كان  إذا )١

  .البراءة لب ط تقديم تاريخ قبل الخارج فى أو العربية
  أو   علنية  بصفة  الخارج  فى   أو  العربية  مصر  جمهورسة  فى  ستغاللهإ  أو  ختراعإلا  ستعمالإ  سبق  قد  كان  إذا )٢

  .اءةالبر طلب  يمقد ت  قبل ستغاللهإ من ةالخبر ذوى يمكن  ونح على وصفه عن حافص قد  كان
  ستةال  خالل  يةالدول  أو  ةالوطني  المعارض   فى  ختراعإلا  عن  الكشف  السابق  البند   حكم  فى  فصاحاإ  يعد   ال  و )٣

 .البراءة بطلب  التقديم تاريخ على  السابقة شهرألا
  .ختراعإل ا عن الكشف جراءات وإ  أوضاع القانون لهذا التنفيذية ئحةألال وتحدد 

 

  - : ٤مادة 
 عتبارى إ  أو  طبيعى  شخص   لكل  يكون  العربية  مصر  جمهورية  فى  النافذة  الدولية  تفاقات إل ا  حكامأب  خاللإلا  عدم  مع
 الكيانات   أو  الدول  حدى أ  فى  لهم  وفعال  حقيقى  نشاط  مركز  يتخذون   أو  ينتمون   الذين  جانب ألا   من  أو  المصريين  من

 بطلب   التقدم  فى  الحق  المثل،  لةاممع  العربية  مصر  مهوريةج  تعامل  التى  أو  العالمية  التجارة   منظمة  فى  عضاءألا
  حكام أل  طبقا  وقحق  من  ذلك  على  تب يتر   وما  يةالعرب  مصر  جمهورية  فى  ختراعإلا  براءات   لمكتب   ختراعإ  براءة

 أو   متيازإ  أو  ةفضليأ  أو  ميزة  أى   من  العالمية  التجارة  منظمة  فى  عضاءألا  الدول  جميع  مواطنوا  ويستفيد .القانون  هذ 
 هذه  تكن  لم   ما  الباب،  فى  عليها  المنصوص   بالحقوق  يتعلق  فيما  دولة  ى أ  لرعايا  خرآ   نقانو   أى  يمنحها  حصانة 
  .الميزة
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 :من نابعة نةالحصا وأ  فضليةألا أو
  .العامة الصبغة ذات  القوانين إنفاذ  تفاقيات إ أو القضائية المساعدة تفاقيات إ  -أ

  .١٩٩٥ سنة نايري  أول بلق سارية صبحت أ والتى ةالفكري الملكية ةحماي بحقوق تعلقةالم تفاقات إلا  -ب 
 

  - : ٥مادة 
 البيانات   وجميع   المنفعة   ونماذج   ختراعإلا  براءات   ت طلبا  فيه  تقيد   معتمد   خاص   سجل  ختراعألا  براءات   بمكتب   يعد 

 فى   المبين  النحو  على  وذلك  القانون   ذاه  ألحكام  وفقا  عليها  ترد   التى  والتصرفات   ستغاللهاإوب  منها  بكل  المتعلقة
  .ةالتنفيذي الئحته

 

  :  ٦مادة 
 ،  شخاص أ عدة نبي  مشترك عمل نتيجة ختراعإلا كان وإذا  حقوقه. اليه آلت  لمن أو للمخترع البراءة فى الحق يثبت 
 اكثر   ختراعإلا  ات ذ   إلى  توصل  قد   كان  إذا  أما.ذلك  غير  على  يتفقوا  لم  ما  بينهم  فيما  بالتساوى  البراءة  فى   حقهم  ثبت 
  .البراءة طلب  تقديم فى السبقل قلحا يثبت  خرآل ا عن منهم كل تقليس  شخص  من

 

  :  ٧مادة 
 وكذلك   لألول  تكون  ختراعإلا  ذاه  على  رتبةالمت  لحقوقا  فجميع  معين  اختراع  عن  الكشف  خرأ  شخص   كلف   إذا

 العمل   رابطة  قيام  اءنثأ  المستخدم  أو  لالعام  يستحدثها  التى  ختراعات إلا  على  المترتبة  الحقوق  جميع  العمل  لصاحب 
 البراءة،   فى  المخترع  سمأ  ويذكر  ستخدام.إلا  أو  العمل  رابطة  أو  العقد   نطاق  فى  ختراعإلا  كان  ىمت  ستخدام،إلا  أو

 كلفه  ممن  عادل  تعويض   فى  الحق  له  كان  جرألا  على  يتفق  لم  فإذا  الحاالت   جميع  فى   ختراعهإ  على  أجره  وله
 نشاط  ضمن  ختراعإلا  نيكو  وعندما   السابقة،  حوالألا  غير  وفى.العمل  صاحب   من  وأ  ختراع،إلا  عن  الكشف
 شراء  أو  ،  ختراعإلا  لستغالإ   بين  الخيار  العمل  لصاحب   يكون  المخترع،  بها  الملحق  الخاصة  أو  العامة  المنشأة
 بمنح   خطارإلا  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  خالل  فى  ختبارإلا   يتم  نأ  على  للمخترع،  عادل  تعويض   مقابل  البراءة
  .المخترع ىإل باً سومن ختراعإل ا يبقى حوالألا جميع وفى.ةالبراء

 

  :  ٨مادة 
 العامة.  أو  الخاصة  شأةالمن  ركهت  تاريخ  من  سنة  خالل  فى  ختراعإ  براءة  على  للحصول  المخترع  من  المقدم  الطلب 
 العمل  صاحب و  المخترع  من  لكل   ويكون  ستخدام،إلا  أو  العمل  رابطة  قسامأ  أو  العقد   تنفيذ   خالل  فى  قدم  نهأك  يعتبر
 أو  العامل  نشأإ  إذا  سنوات   ثالث   إلى  المدة  وتزداد   حوال.ألل   تبعاً   السابقة  المادة  فى  اعليه  المنصوص   الحقوق  جميع
  .بها يعمل كان التى بالمنشأة  وخبرته لنشاطه مباشرة نتيجة ختراعإلا وكان  سةمناف منشأةب التحق

  

  :  ٩مادة 
  .العربية صرم يةجمهور  فى البراءة لب ط تقديم  تاريخ من تبدأ سنة عشرون  ختراعإلا براءة حماية مدة

 

   :١٠مادة 
 الغير   منع  فى   البراءة  مالك  حق تنفذ ويس  ريقة ط  يةأ ب ختراعإل ا  ستغاللإ  من الغير  منع  فى  الحق   مالكها  البراءة  تخول 

يعتبر   .بذلك  للغير  رخص   أو  لةدو  يةأ  فى  بتسويقها  قام   إذا  السلعة،  توزيع  أو  بيع  أو  ستخدامإ  أو  ستيراد إ  من وال 
 :من األعمال االتية يقوم به الغير ا م عتداء على هذا الحقإ

  .العلمى البحث  غراض أ ب المتصلة عمالاأل )١
 ترتيبات   باتخاذ   أو   معين  منتج  صنع   طريقة  ستعمال إب   أو  منتج،  بصنع  بيةالعر  مصر  مهوريةج  فى  الغير  قيام )٢

  عن   وأ   ه،ذات  المنتج  عن   خر أ  ص شخ  من  البراءة  لب ط   تقديم  تاريخ   بلق  وذلك  النية،  سئ   يكن  لم  ما  لذلك  جدية
 عمال ألبا   القيام  فى  فقط  منشأته   لصالح  ستمرارإلا  حق   البراءة  صدور  رغم  الغير  ولهذا  نعه،ص   طريقة
  مع   الإ  الحق  هذا  نقل   أو  عمال،أل ا  بهذه  القيام  حق  عن  التنازل   يجوز   ال  و  فيها،  التوسع   دون   ذاتها  ورةالمذك
  .المنشأة ناصرع  باقى
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  منتجات  على للحصول وذلك ختراعإلا موضوع منها  يتكون  التى ،اجنت إل ا لطريقة المباشرة غير ستخدامات إلا )٣
  .خرىأ

  فى   عضاءألا   الكيانات   أو  الدول   حدىإل  التابعة  الجوى   أو   البحرى   و أ  رىالب  النقل  وسائل  فى  ختراع إلا  ستخدامإ )٤
  ئل سالوا  هذه  من  ىأ  وجود   لةحا  فى  وذلك المثل  العربية  مصر  ريةجمهو  تعامل  التى  أو  العالمية  التجارة  منظمة

  .عارضة  أو وقتية  بصفه  العربية مصر جمهورية فى
 لتسويقه،   ترخيص   ستخراجإ  بهدف  حمايته  فترة  ثناءأ   جتالمن   بيع  أو  ستخدامإ  أو  تركيب   أو  بصنع  الغير  قيام )٥

  .الفترة تلك انتهاء  بعد  الإ التسويق يتم الإ على
  العادى   ستخدامإلا   عم  معقول  رغي  لبشك  تتعارض   الإ   ريطةش  تقدم،  ما  خالف  الغير   بها  يقوم  ىالت  عمالألا )٦

  المشروعة   المصالح  مراعاة  مع  البراءة  ب لصاح  المشروعة   بالمصالح  معقولة  غير  بصورة  تضر  الإ  و  للبراءة
 .للغير

 

  - : ١١مادة 
 الثانية   السنة  بداية  من  راً باعت إ  بالزيادة  درجيت  سنوى  رسم  يستحق   كما  ختراعإلا  براءة  طلب   تقديم  عند   رسم  يستحق
 الطلب  تقديم عند   جنية لفىآ يجاوز ال  بما الرسوم هذه قيمة  التنفيذية الالئحة وتحديد  البراءة. حماية مدة ءهانتإ وحتى
 نها.م عفاءإلا حوالأو الرسوم  هذه تخفيض  قواعد  الالئحة تحدد   كما.السنوى للرسم بالنسبة جنية الف يجاوز ال  وبما

  .الفحص  ومصروفات  البراءات  مكتب  بهم ستعيني لذينا اءالخبر تعاب أ البراءة على الحصول  طلب  مقدم ويتحمل
 

  - : ١٢مادة 
ً   ختراعإلا  براءات   مكتب   إلى  قهحقو  اليه  ت آل  ممن  أو  المخترع  من  البراءة  طلب   يقدم  التى   والشروط  لألوضاع  وفقا

 حكم   فى  رتبيع  و  واحد،  ختراعإ   من  كثرأ  اءةالبر  طلب   يتضمن  نأ  يجوز  وال  القانون.  لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحددها
  .متكاملة بداعيةإ فكرة تشكل التى ختراعات إلا مجموعة الواحد  ختراعإلا
 

  :  ١٣مادة 
 ذوى   يمكن  سلوب أ  فضلأ  وعن  موضوعه  عن  كامال  بياناً   يتضمن  ختراعإلل  تفصيلى  وصف  ءةاالبر  بطلب   يرفق

 بطريقة   الوصف  يشتمل  نأ  ويجب   الطلب.  محل  رقوالط  المنتجات   من  واحد   لكل  النسبةب  وذلك  تنفيذه.  من  الخبرة
 عند   ختراعإلل  دسىهن  مرس  الطلب ب  يرفق  ن أ  و  حمايتها،  الشأن   صاحب   يطلب   التى  الجديدة  العناصر  على   واضحة

 أو   طبية  تقليدية  معارف  أو  حيوانية  أو  نباتية  بيولوجية  مواد   يتضمن  ختراعإب  متعلقًا  الطلب   كان  وإذا  قتضاء.إلا
ً   اً تراث  أو  حرفية،  أو  ةصناعي  أو  زراعية ً   أو  حضاريا  بطريقة   مصدرها  على  حاصالً   المخترع  يكون  نأ  فيجب   ،بيئيا

ً   الطلب   كان  فإذا.مشروعة   مزرعة   يودع   نأ  و  الكائنات،  هذه  عن  يفصح   نأ  الطالب   على  وجب   دقيقة  ات كيان ب  متعلقا
 نون القا  هذا  من  )٨٣(  المادة   حكام أ  عاةمرا  ومع  القانون.  لهذا  النقابية  ةالالئح  تحددها  التى  الجهة  لدى  منها  حية

 عن   الخارج  فى  ادمهق  نأ  سبق  ىالت   الطلبات   عن  كاملة  ومعلومات   بيانات   بتقديم  حولألا  جميع  فى  الطالب   يلتزم 
 القانون   لهذا  التنفيذية  الالئحة  وتحدد .الطلبات   هذه  فى  البت   نتائج  كذلك  و  بموضوعة  يتصل   ما  أو  ختراعإلا  نفس
  .رفضه تستوجب  التى حوالإلا و لهاخال  تقديمها ب اجلوا بالمواعيد  ختراعإلا براءة طلب  فقات مر
  
 

  - : ١٤مادة 
 عماالً أ  الطلب   على  يراها  التى  ستيفاءات إلا  أو  التعديالت   باجراء   براءةال  الب ط  لفيك  ن أ  ختراعإلا  براءات   لمكتب 
 جراءإلا  بهذا  لب طاال  يقم  لم  فإذا  نفيذيةالت  الالئحة  بينهت  الذى  النحو  على  وذلك  القانون  هذا  من  )١٣(  المادة  الحكام
 ختراع إلا  براءات   مكتب  رقرا  من   ظلميت  نأ  وللطالب   طلبه. عن  متنازالً   عتبرأ  خطارهإ  تاريخ  من  شهرأ  ثالثة  خالل
ً ووفق   يوما  ثالثين  خالل   وذلك  القانون  هذا  من  )٣٦(  المادة  فى  عليها  المنصوص   اللجنة  مامأ  التكليف  هذا  بشأن  ا

  .ذيةفيتنال الالئحة تبينها التى جراءات إلل
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  :  ١٥مادة 
ً   البراءة  ب طل  قبول  عن  عالنإلا  قبل  وقت   اى  فى  يقدم  نأ  ختراعإلا  براءاة  لطالب   جوزي  مواصفات   ديلعبت  طلبا
 ع خترا إلا  بذاتية  سالمسا  إلى  التعديل   يؤدى  الإ  وبشرط  سبابةأو  التعديل  ماهية  بيان  مع  الهندسى  رسمه  أو  ختراعإلا
  .البراءة بطلب  خاصةال ت اإلجراءا ذات  الشأن هذا فى وتتبع ،
 

  - : ١٦مادة 
 وقابل   بداعيةإ  خطوة  ويمثل  جديد   ختراعإلا  نأ   من  قللتحق  ومرفقاته  البراءة  طلب   ختراعإلا  براءات   مكتب   بفحص 
 الشروط   عرا ختإلا  فى  توافرت   فإذا  القانون.  هذا  من  )٣(   ،  )٢(   ،  )١(   المواد   حكامأل  طبقا  الصناعى  للتطبيق
 قام   القانون  هذا  من   )١٣(   ،  )١٢(   المادتين  فى  عليها  المنصوص   حكام ألا  لبراءةا  لب ط  فى  وروعيت   اليها  المشار
 الالئحة   تحددها  التى  بالطريقة  ختراع إلا  براءات   جريدة  فى  الطلب   قبول  عن  عالنإلبا   ختراعإلا  براءات   مكتب 

 .التنفيذية
 براءات   مكتب   إلى  يوجه  ارخطإب  البراءة  اصدار  جراءات إ   فى  السير  على   كتابة   يعترض   ان  شأن  ذى  لكل  ويجوز

 جريدة   فى  لب الط  ولقب  عن  ن عال إل ا  تاريخ  من  يوما  ستين  خالل  وذلك  عتراض إلا   سباب أ  متضمنا  ختراع إلا
 باالعتراض   رخطاإلا  مقدم  ويؤدى.القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة   تحددها  التى  لألوضاع  ووفقا  ختراعإلا  براءات 

 ً  حالة  فى  الرسم  ويسترد   جنية   الف  يجاوز   ال  و  جنية  مائة  عن  يقل  ال  بما  ننو القا  لهذا  التنفيذية   الالئحة  تحدده  رسما
 ووفقا   القانون  هذا  من  )٣٦(  المادة  فى   عليها  المنصوص   اللجنة   عتراضات إل ا  بنظر  ص وتخت.عتراض إل ا  قبول

  .فيذيةالتن الالئحة تحددها  التى واإلجراءات   لألوضاع
 

  - : ١٧مادة 
 الصحة   وزارة  أو  الداخلية  وزارة  أو  الحربى  نتاجإلا  وزارة  وأ  الدفاع  ةاروز  إلى  ختراعإلا  براءات   مكتب   يرسل
 االمن   أو  الحربى  نتاجإلا  أو  الدفاع  بشئون  تتصل  التى  ختراعإلا  براءات   ت طلبا  من  اً صور  حوالألا  حسب   على
  اريخ ت  من  يامأ  عشرة  خالل  ذلكو  الطلبات،  هذه  ت مرفقا  مع   صحية،  وأ  منيةأ  أو  عسكرية  قيمة  لها  التى  أو  العام

 نتاج إلا   وزير  وأ  الدفاع  رلوزي  و  رسال،إلا  تاريخ  من  يامأ  سبعة  خالل  بذلك  الطالب   خطارأ  مع  الفحص   من  نتهاءإلا
 ةالبراء   طلب   قبول  عن  عالنإل ا   على  يعترض   ان  حوالألا  حسب   على  الصحة  وزير  أو   الداخلية  وزير  أو  الحربى

 البراءة  طلب   قبول  عن  عالنألا  بعد   حوالألا  حسب   لىع  المختص   للوزير  و  رسال.إلا  تاريخ   من  ايوم  تسعين  خالل
 الحربى   نتاجإلا   أو  الدفاع  بشئون  بتعلق  الطلب   نأ   له  تبيني  إذا  لكوذ   إصدارها  جراءات إ   فى  السير  على  عتراض إلا

ً   تسعين  لخال  عتراض إلا  يكونو  صحية   أو  منيةأ  أو  عسكرية  قيمة  له  نأ  أو  العام  االمن  أو  عالن إلا  تاريخ  من  يوما
 فى   يرالس  وقف  ليهاإ  الحاالت   فى  عتراض إل ا  على  يترتب   و.ختراعإلا  براءات   جريدة  فى  البراءه  طلب   ولقب   عن

  .البراءة  صدارإ ءات جراإ
 

  - : ١٨مادة 
 حة الص   وزير  يتبع  و   عتباريةإل ا  الشخصية  له  وتكون   للتصدير  المعد   غير  الدواء  سعارأ  لموازنة  صندوق  ينشأ

 بتنظيم   ويصدر  متغيرات   من  يطرأ  بما  سعارألا  تلك  تأثر  عدم  ضمانو  يةالصح   التنمية  لتحقيق  لكوذ   والسكان
 من   الدولة  تقبله  ما  الموارد  هذه  بين  من  يكون  نأ  على  يةالجمهور  رئيس  من  ارقر  موارده  وتحديد   الصندوق
  .يةالحكوم وغير ومية الحك  الدولية والمنظمات   المانحة الدول من مساهمات 

 

  - : ١٩مادة 
 منح   ويكون.الفترة  تلك  خالل  سرياً   ويظل  تقديمه  تاريخ  من  سنة  نقضاءإ  بعد   الإ  ءةالبرا  لبوق  عن  عالناإل  يتم  ال
 بالكيفية  ختراعإلا  براءات   جريدة  فى  القرار  هذا  وينشر  ذلك  فى  يفوضه  من  أو  المختص   زيرالو  من  بقرار  ءةراالب

  .لقانونا لهذا التنفيذية  الالئحة تحددها التى
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  - : ٢٠مادة 
 كما   ،  ختراعإلا  براءات   سجل  فى  عنه  دون  وما  مستنداته  وعلى   عليه  االطالع  الطلب  قبول   عن  نالعإلا  بعد   للكافة
 يجاوز  ال  بما  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحدده  رسم  مقابل  وذلك  تقدم  مما  صورة  على  الحصول  منهم  ىأل  زيجو
  .الالئحة  ذهه تقرها التى ءات واإلجرا  لألوضاع ووفقا جنية، الف

  

  - : ١٢ مادة
 عدم   ومع  ا.يه عل  نتفاعإل ا  حق  أو   رهنها  يجوز  كما   عوض،  بغير  أو  بعوض   بعضها  أو  كلها   البراءة  ملكية  نقل  يجوز

 ق ح  تقرير  أو  رهنها  يكون  وال   البراءة  ملكية  تنتقل  ال  ورهنها  التجارية  المحال  ببيع  الخاصة  حكامألبا   خاللإلا
 البراءة   ملكية  نتقالإ   عن  النشر  ويكون  البراءات.  سجل  فى  كذلب  التأشير  تاريخ  من  الإ  الغير   على  جة ح  عليها  نتفاعإ

ً وف يهاعل  فاعت نإل ا حق تقرير أو رهنها أو   .التنفيذية الالئحة تحددها التى واإلجراءات  لألوضاع قا
 

  - : ٢٢مادة 
  دين لما  يد   تحت   المنقول  على  الحجز  لقواعد   فقا و  بمدينة  الخاصة  ختراعإلا  براءة  على  الحجز   يوقع  ن أ  للدائن  يجوز
 المحجوز   قبل  مةالذ   فى   بما  لديه   المحجوز  قرارإب  المتعلقة  حكامألبا   البراءات   مكتب   يلتزم  وال  الغير،  ولدى
 ال   و  السجل  فى  بهما  التأشير  البراءات   لمكتب   المزاد   مرسى  ومحضر  الحجز  يعلن  نأ  الدائن   على  ويجب .عليه
 التنفيذية   الالئحة  تحددها  التى  بالطريقة   الحجز  عن  شرين  و.التأشير  ذلك  تاريخ  من  الإ  الغير   على  حجة  يهماأ  نيكو 
  .القانون لهذا

  

  - : ٢٣مادة 
  جبارية إ  تراخيص   الوزراء  مجلس  رئيس  من  بقرار  تشكل  وزارية   لجنة  موافقة  ويعد   ختراعإلا  ت اءابر  مكتب   يمنح

 :ة االتي الحاالت  ىف التراخيص  هذه صدارإ عند  البراءة  صاحب ل المالية الحقوق اللجنة وتحدد   ختراعإل ا ستغاللإب
  :ىيل ما ققيح  راعتخإلا ستغاللإ ن أ  – االحوال بحسب  – المختص  الوزير رأى إذا -: أوال

 والصحة   القومى  منألا  على  المحافظة  غراض أ  القبيل  هذا  من  ويعتبر.التجارية  غير  العامة  المنفعة  غراض أ  -١
    والغذاء.  البيئة وسالمة

 الحاالت   لمواجهة  جبارىإلا  الترخيص   يصدر  و  القصوى  ةورضرال  ظروف  أو  الطوارئ  حاالت   مواجهة  -٢
 على   الزمن  من  فترة  نقضاءإل  أو  البراءة  صاحب   مع  مسبق  وض تفال  لحاجةا  دون  ٢  ،١  البندين  فى  الواردة

 ل ستغالإلبا  موافقته على  للحصول معقولة شروط لعرض  أو معه وض االتف
 دون   وذلك  والتكنولوجية،  جتماعيةإلوا  قتصاديةإلا  ةميللتن  االهمية  ذات   اعات القط  فى   لوطنيةا  الجهود   دعم-٣
 .للغير المشروعة المصالح ةاعامر ومع ءة،البرا مالك بحقوق معقول غير خاللإ

 ٣  ، ١  لبندينا  فى  الواردة  الحاالت   فى  فورية  بصورة  جبارىإلا  التراخيص   بقرار  البراءة  صاحب   خطارإ  ويلزم
 .٢ البند  فى دةارالو الحاالت  تتيحها معقولة فرصة قرب أ وفى
  البالد   حتياجات إ  سد   نع   اءةلبربا  حمةالم  دوية ألا  كمية  عجز حاالت   من   حالة   يةأ  فى  الصحة  وزير  طلب   إذا  -ا :ثاني
 أو   الحرجة  ت الحاال  دويةأب  ختراع إلا   تعلق  إذا  أو  سعارهاأ  فى  العادى  غير  نتفاعإلا   أو  جودتها  نخفاض إ  أو
 وسواء   مراض،ألا  هذه  من  وقايةال   فى  تستخدمها  التى  بالمنتجات   وأ  نة المتوط  أو  المستعصية  أو  المزمنة  مراض ألا

 تحضير  بطريقة  أو  نتاجها،إ  فى   تدخل  التى  ساسيةألا  الخام  بالمواد   أو  نتاجهاإ  يقةبطر  أو  يةود ألبا   ختراعإلا  تعلق
 بصورة  ى ارجبإلا  التراخيص   بقرار   البراءة  احب ص  رخطاإ   الحاالت   هذه  جميع  فى  ويجب .نتاجهاإل  الالزمة  المواد 
  .فورية

 رغم   –  ستغاللإلا  من  رض الغ   كان  ياآ  ختراعإلا  ستغاللإب  للغير  الترخيص   البراءة  صاحب   رفض  إذا  -:ثالثا
 ة الحال   هذه  فى  جبارىإلا  التراخيص   طالب   على  ويتعين.معقولة  تفأوض  فترة  نقضاءإ  و عليه مناسبة  شروط  عرض 

 .البراءة صاحب  من ختيارىإلا ص الترخي على للحصول جديه محأوالت  بذل قد  انه يثبت  نأ
 ستغاللها إ  كان   أو  بموافقته  أو  بمعرفته   ية،عربال  مصر  جمهورية  فى  ستغاللهاإب  البراءة  صاحب   يقم  لم  إذا:    رابعا
 ل اطو   يهماأ   منحها  اريخت   من  سنوات   ثالث   أو  البراءة  طلب   تقديم  تاريخ  من  سنوات   ربع أ  مضى  رغم  كاف  غير

 ستغاللإلا  ويكون  سنة.  على  تزيد   لمدة  مقبول  عذر  بدون  ختراعإلا  لغالستإ  البراءة  صاحب   أوقف  إذا   وكذلك



                                                                
  

  لفكرية علي حقوق الملكية ا  والحفاظ ل األخالقيات  دلي                                   
  

 
  

١١ 
47

 ببراءة   المحمية  الصنع  طريقة  باستخدام   أو  العربية،  مصر  جمهورية   فى  مايةالح  وعموض  نتجالم  موضوع  نتاجإب
 دم ع   نأ  اليهما،  المشار  المدتين  من  ىأ  ت فوا  رغم  ختراعإلا  براءات   مكتب   رأى  إذا   ذلك  ومع.فيها  االختراع

 يمنحه   نأ  ازج  ةالبراء  صاحب   رادةإ  عن  خارجة  قتصاديةإ  أو  فنية  أو  قانونية  سباب أ  إلى  يرجع  ختراعإلا  ستغاللإ
  .ختراعإلا  ستغاللإل  كافية اخرى مهلة

 مضاد   نحو  لىع  البراءة  من  دها يستم  التى  حقوقه  بممارسه  قيامه  أو  البراءة  صاحب   تعسف  ثبت   إذا  -:خامسا
 :يلى ما لكذ  قبيل من يعتبر  و افسللتن
  .بيعها بشروط لقيتع  مافي مالءالع بين التميز أو بالحماية، المشمولة المنتجات  بيع  سعارأ فى المبالغة-١
  .مجحفة بشروط طرحة أو السوق فى بالحماية المشمول المنتج توفير  عدم -٢
 حتياجات إ  بين  و  نتاجيةإلا  الطاقة  بين  التناسب   تحقق  ال  ية بكم   انتاجهإ  أو  لحمايةبا  مشمولة  سلعة  نتاجإ  وقف  -٣

  السوق
  .المقررة القانونية وابطللض قاوف فسة،المنا حرية على سلبا تؤثر تصرفات  أو عمالإب  القيام -٤
 .التكنولوجيا نقل  على سلباً   يؤثر  نحو  على القانون يخولها  التى الحقوق ستعمالإ -٥

 ولو   حصوله،  على  مهلة  نقضاءإ  أو   ض،أوتف لل  حاجة  دون  جبارى إلا  يص التراخ  يصدر  السابقة  حوالأل ا  جميع  وفى
 يرفض  نأ ختراعإلا براءات لمكتب  ويكون.حلىالم وقالس جات حتياإب الوفاء يستهدف ال  جبارىإلا التراخيص  كان

 و .حدوثها  راربتك  تبنى  أو  ارهاستمرإ  على  تدل  صدارهإل  دعت   التى  الظروف  كانت   إذا  جبارىإلا   التراخيص   نهاءإ
 ويجوز   للتنافس.  المضادة  أو  التعسفية  ممارساته  سببتها  التى  ضرارإلا  البراءة  احب لص ض التعوي  تقدير  عند  يراعى

 الترخيص   ذلك  نأ  جبارىإلا  الترخيص   منح  من  سنتين  مضى  بعد   تبين  إذا  البراءة  إسقاط  ختراعإلا  ءات برا  كتب لم
ً   يكن  لم  و   حقوقه  ستعمالإ  فى  ءةرالبا  صاحب   تعسف  بسبب   القومى  قتصاد إلا  قت لح  التى  السلبية  ثارآلا  لتدارك  كافيا

 المنصوص   اللجنة  مامأ  لبراءةا  طسقاإ  قرار  فى  الطعن  مصلحة  ذى  لكل  يجوز  و  ،  للتنافس   المضادة  لممارساته
 .قانونال لهذا التنفيذية الالئحة تحددها  التى واإلجراءات   لألوضاع  ووفقا  )٣٦( المادة فى عليها

  منطويا   وكان  له  الزم  خرأ  ختراعإ  ستغاللإب  اال  يتم  ال  عراخت إ  براءة  فى  الحق  صاحب   ستغاللإ  كان  ذاإ  -سادسا:
 جبارىإ  ترخيص   على  الحصول  له  يحق  فانه  خرألا  بهذا  مقارنة  قتصاديةإو  فنية  يةهمأ  و  ملموس  تقنى  تقدم  على
  به   المرخص   ستخدامإل ا  عن  لتنازلا  يجوز  ال  و.حالةال  هذه  فى  الحق  ذات   خرألا  لهذا  ويكون  خرألا  مواجهة  فى
   خرى.إلا البراءة ستخدامإ عن بالتنازل  الإ البراءتين  حدىأل

 غراض إل  الإ  جبارىإلا  الترخيص   يمنح  ال  الموصالت   شباهأ  لوجياكنوبت  لمتعلقة ا  ختراعات إلا   حاالت   فى  -سابعا:
  جبارية إلا  التراخيص   منح  يكون  و.تنافسلل  مضاده  نهاأ  بت يث   التى  ثارآلا  لمعالجة  أو  التجارية   غير  العامة  المنفعة

 لهذا   ةيذيتنفال  ئحةالال  فى  تحددها  التى  واإلجراءات   للقواعد   وفقا  المادة   هذه  فى  عليها  المنصوص   حاالت ال  ىف
  .القانون

  

  - : ٢٤مادة 
  :يلى ما جبارىإلا الترخيص  صدارإ عند   يراعى

ً ساسأ  الترخيص   يستهدف  نأ  و   حدة  على  لةحا  كل  لظروف  وفقا  جبارىإلا  الترخيص   صدارإ  طلب   فى  يبت   نأ  -١  ا
  المحلية. السوق حتياجات إ توفير

 ترخيص   على  للحصول  جدية  والت امح  معقولة  مدة   خالل  بذل  نهأ  جبارىإلا  الترخيص   طالب   يثبت   نأ  -٢
 .ذلك فى اخفق نهأ و عادل مقابل نظير البراءة صاحب  من ختيارىإ

  اللجنة   مامأ  يرللغ  جبارىإلا  لترخيص ا  بمنح  الصادر  ارالقر  من  التظلم  قح  البراءة  لصاحب   يكون  نأ  -٣
  هذا  بصدور  ارهطخإ   تاريخ  ن م   يوما  ثالثين  خالل  وذلك  القانون   هذا  من  )٣٦(  المادة  فى  عليها  المنصوص 
 .التنفيذية الالئحة تحددها التى واإلجراءات   لألوضاع ووفقا الترخيص 

بصفه   عارتخ إلاستغالل  إقادراُ على  يصدر لصالحة  جبارى أو من  إلا   ن يكون طالب الحصول على الترخيص أ   -٤
 .جدية فى جمهورية مصر العربية

باستإن يلتزم المرخص له ترخيصاً  أ  -٥ المدة التى يحددها   فى النطاق و  عرا ختإلاخدام  جبارياً  بالشروط وخالل 
ستخدام جاز هذا اٌ تحقيق الغرض من    جبارى دونإلنتهت مدة الترخيص اإفإذا  .جبارىإلقرار منح هذا الترخيص ا

 .تجديد المدة عراختإلالمكتب براءات 
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 منحه لغيره  عراختإلااءات جبارى على طالبه ومع ذلك يجوز لمكتب برإلاستخدام الترخيص إيقتصر  -٦
دام ستخغال مع المشروع أو مع الجزء المتعلق بإلتنازل عنه للغير  اجبارياً  إحقية المرخص له ترخيصاً  أعدم    -٧
 .ختراعإلا

تراعى فى تقدير   ختراعه وإستغالل  إلى تعويض عادل مقابل  ع  ولن يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصأ  -٨
مام أ. ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض  عراختإلة لاديقتصإلهذا التعويض القيمة ا

) المادة  فى  عليها  المنصوص  خالل  ٣٦اللجنة  وذلك  ت)  من  يوما  لألوضاع  إاريخ  ثالثين  ووفقاً  بالقرار  خطاره 
 .ة التنفيذية لهذا القانونجراءات التى تحددها الالئحإلوا
جبارى قبل إللغاء الترخيص ا إن يقرر  أ  ختراعإلابراءات    لمكتب   ذلكمع  و  مدته  نتهاءإ ن ينقضى الترخيص بأ  -٩

إلى منحه وأسباب التى  ألنهاية مدته إذا زالت ا ي  دت  قيام هلم  خرى وتتبع فى ذلك أسباب مرة  ألذه اكن مرجحاً 
 .يها الالئحة التنفيذيةءات التى تنص عل راجاإل

 قبل نهاية المدة المحددة له وذلك إذا زالت   ىجبارإلص االترخي   ن يطلب انهاءأ  ختراعإلان يكون لصاحب  أ   -١٠
 .خرىألم يعد مرجحاً قيامها مرة  دت إلى الحصول عليه وأسباب التى ألا

  .جبارى قبل نهاية مدتهإلرخيص التا نهاءإمشروعة للمرخص له عند لمصالح الن تراعى اأ  -١١
ى أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء ارجبإلرخيص اتعديل شروط الت  ختراعإلان يكون لمكتب براءات  أ   -١٢

إذا اخل من تارخ منحه أو  ستخدام الترخيص خالل سنتين  إ طلب كل ذى شأن وذلك إذا لم يقم المرخص له ب  على
  .يص رخلتالمنصوص عليها فى ا بالتزامة

 

  - : ٢٥مادة 
نزع   –) من هذا القانون  ٢٣دة (لماى ا اليها فيجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار  

ص يكون فيها الترخي من القومى وفى حاالت الضرورة القصوى التى ال  ألسباب تتعلق باأل  ختراعإلاملكية براءة  
ويجوز  إلا لمواجهتها.  كافياً  مقصوراً   نأجبارى  الملكية  نزع  حق    يكون  نزع  لحاجات   ختراعإلاستغالل  إعلى 

ا  جميع  وفى  يألالدولة.  ونز   كونحوال  عادل  تعويض  مقابل  الملكية  اللجنة   ع  بواسطة  التعويض  تقدير  يكون 
) المادة  فى  وفقا ٣٦المنصوص عليها  القانون  هذا  من  ا  )  القتصاد إلللقيمة  قرار  ية  نزع إسائدة وقت  قرار  صدار 

براءات    كية. وملال فى جريدة  نزع الملكية  نزع    ختراعإلا ينشر قرار  الطعن فى قرار  رار ى قوف  الملكيةويكون 
التعويض   بتقدير  تاريخ  أاللجنة  من  يوماً  ستين  خالل  وذلك  اإلدارى  القضاء  محكمة  الشأن إمام  صاحب  خطار 

بمو عليبالقرار  مسجل  خطاب  اجب  بعلم  مصحوباً  وه  المحكم  لوصول  ال  فىة  تفصل  وجه هذا  على  طعن 
  ستعجال.  إلا
  

  - : ٢٦مادة 
  :حوال االتيةإليسقطها فى الملك العام وفى ا  ماب ختراعإلاتنقضى الحقوق المترتبة على براءة 

  ) من هذا القانون. ٩نقضاء مدة الجمعية وفقا لنص المادة (إ -١
 .رغيالخالل بحقوق إلعن حقوقه عليها دون ا  عختراإل احب براءة تنازل صا -٢
 .ختراعإلاصدور حكم بات ببطالن براءة  -٣
) من هذه ٪ ٧السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (   رسومال  دفععن    قاق ستحإلمتناع لمدة سنة من تاريخ ا إلا  -٤

 .هذا القانونئحة التنفيذية لجراءات التى تحددها الالإلخطاره بالدفع وفقا لإالرسوم بعد 
جبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به إلفى مصر فى السنتين التاليتين لمنح التراخيص ا  عختراإلاستغالل  إعدم    -٥

 .ختراعإلاكتب براءات ى مإل ذى شأن كل
ها كافيا جبارى فيإلستعمال حقوقه فى الحاالت التى ال يكون التراخيص اإفى    ختراعإلاتعسف صاحب براءة    -٦

 .ذلك التعسفلتدارك 
 ختراع إلاحكام السابقة بالنشر فى جريدة براءات  ألصحابها عليها وفقا  أنقضت حقوق  إ  تىيعلن عن البراءة ال  و  -٧
  .ا الالئحة التنفيذيةحددهى تالتيقة لطربا

 

   :-٢٧مادة 
  .ختراعإلااءات دارى بنظر الدعأوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن بر إلتختص محكمة القضاء ا
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  - : ٢٨مادة 
ا  القضاء  لمحكمة  براءات    يرداإليجوز  مكتب  طلب  على  بناء  تحكم  الشأن    ختراع إلاان  ذى  طلب  على  بناء  أو 

ى بيان دون به أى بيان وارد غير مطابق للحقيقة أو بحذف  أغفل تدوينه أو بتعديل  أ د  ل قلسجان لى بي أضافة  إب
لبراءات ال  بطاإ ن يطلب إلى المحكمة الحكم بأشأن  ولكل ذى    ختراعإلاكما يجوز لمكتب براءات  .بغير وجه حق

راءات متى تقدم لها حكم البذه  الغاء ه من هذا القانون وتقوم اإلدارة المذكورة ب  ٣،    ٢حكام المادتين  إلالتى تمنح  
  .بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به

 

  - : ٢٩مادة 
دوات أ  أول  قنية جديدة فى بناء أو تكوين وسائة تضافإقانون عن كل  تمنح براءه نموذج المنفعة طبقاً ألحكام هذا ال

ستعمال إلفى ا  خدميستلك مما  نتاج كل ما تقدم وغير ذ إجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق  أأو اعدد أو  
براءة  .الجارى طلب  إلى  تحويله  الطلب  براءة  إولمقدم  لطالب  يحق  كما  طلب   ختراعإلاختراع  إلى  طلبه  تحويل 

لنموذج منف تا  و  .عةبراءة  إلى  الحالتين  القيد فى  براءات  .صلىإلالطلب اخ  ري يرتد  تلقاء   –  ختراعإلاولمكتب  من 
  .ختراع متى توافرت شروطهإة راءب بإلى طل تحويل براءة نموذج المنفعة  -نفسه

 

  - : ٣٠مادة 
ب المنفعة إلى مكت  طلب براءة نموذج  مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم

  .جمهورية مصر العربيةى ف ختراعإلابراءات 
 

  - : ٣١مادة 
من بداية السنة   عتباراً إوى يتدرج بالزيادة  سن  رسميستحق    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما

لف جنية لكل أبما ال يجاوز    قيمة هذه الرسوم   وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون.نتهاء مدة البراءةإالثانية وحتى  
  .عفاء منهاإل ت ااعد تخفيضها وحاالقوك طلب وكذل

 

  - : ٣٢مادة 
عشرون الف جنية وال تجاوزز مائة  يعاقب بغرامه ال تقل عن    نونلقا ن هذا ام   ١٠خالل باحكام المادة  إلمع عدم ا 
 .الف جنية

  ن.نوفقا ألحكام هذه القامنحت براءة عنه وأو نموذج منفعة  ختراعإكل من قلد بهف التداول التجارى موضوع  -١
ا  -٢ أو حاز بقصد  أو أستورد  التداول  أو  للبيع  باع أو عرض  لك متى بذ   لمهدة مع عتجار منتجات مقلإلكل من 

 .نتاجها ونافذة جمهورية مصر العربية إأو براءة نموذج المنفعة صادره عنها أو عن طرق  ختراعإلاات كانت براء
دوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى إلى أ  أوة  عانات التجاريإل أو احق على المنتجات  كل من وضع بغير    -٣
براءة  إلا تزيد نفعة. وفى  ج مموذ براءة نختراع أو  إعتقاد بحصوله على  الحبس مدة ال  العقوبة  تكون  العود  حالة 

تقل عن   التى ال  الف جنية وال تجاوإعلى سنتين والغرامة  الف جنيةربعين  حوال تقضى األوفى جميع  .ز مائتى 
  نة اد إلر با ستخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصاد إدوات التى  ألشياء المقلدة محل الجريمة واألاة  درالمحكمة بمصا

  .ى جريدة يومية واحدة أو اكثر على نفقة المحكوم عليهف
 

  - : ٣٣مادة 
صدار إحوال  ألامة المختصة بحسب  لب من رئيس المحكن يطأأو نموذج المنفعة    ختراعإلايجوز لصاحب براءة  

بأ وفقرااجمر  البراءة  عنه  الصادر  للمنتج  بتقليدها  المدعى  البضائع  أو  المنتجات  بشأن  تحفظى  ف للوص   اً ء 
مر باإلجراءات الالزمة أليصدر ا  أو نموذج المنفعة و  ختراعإلافصاح عنه فى وثيقة براءة  إلفصيلى الذى تم التا

الم هذه  علحفظ  والبضائع  يتنتجات  الذى  النحو  بحالتها.لى  بقاءها  اأ وز  يجو  ضمن  يصدر  رفع ألن  قبل  اليه  مر 
  .رخ الصدويام من تاري أالدعوى ويسقط بعدم رفعها خالل ثمانية 

 

  - : ٣٤مادة 
 : يةالمدن هيعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول علية وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعى فى دعوا



                                                                
  

  لفكرية علي حقوق الملكية ا  والحفاظ ل األخالقيات  دلي                                   
  

 
  

١١ 
50

  المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.   مداستخإلبق قد تم الحصول عليه با ج المطا ن المنتأ -١
ن  أنتاج وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة  إلستخدمت فى ا إ  لتىطريقة انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الأأو    -٢

ب  عليه  المدعى  يثبت  أتأمر  التى  أن  الطريقة  عإن  الحصول  فى  المطابستخدمها  المنتج  الطريلى  قة ق تختلف عن 
ى ثبات حق المدعى عليه فإلجراءات اإتخاذ  إ ن تراعى فى  أوعلى المحكمة  .لمملوكة للمدعىواة  المشمولة بالبراء

  .التجارية اره الصناعية ورسأ حماية
 

  - : ٣٥مادة 
 ن يأمر ألى عريضة  مر يصدر عألرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى شأن وبمقتضى  

ن يأمر ا أضى به من الغرامات والتعويضات. كما لهلمناسبة وفاء لما يقا  يةكثر من اإلجراءات التحفظأجراء أو  إب
  .قتضاءإلند اها ععلي فظ لمتح ء اشياألباتالف ا

 

  - : ٣٦مادة 
مكتب   يصدرها  التى  القرارات  من  التظلمات  بنظر  تختص  لجنة  المختص  الوزير  من  بقرار  براءات تشكل 

مألتطبيقاً    ختراعإلا برئاسة  القانون  هذه  اشاستحكام  محاكم  من  إل ر  درجته  فى  من  أو  الهيئات أستئناف  عضاء 
مام اللجنة مقابل رسم تحدده أيكون التظلم    ثة من ذوى الخبرة. والث  والدولة  مساعد من مجلس    مستشار  وعضوية

يجاوز خمسمائة ال  بما  القانون  لهذا  التنفيذية  على    الالئحة  ويجب  اجنية.  فى  البت  غايته اللجنة  موعد  فى    لتظلم 
تقديم التظلم وتو س الشأن نهائياً   ن يوما من تاريخ  المقترنه بطلب   اءلغإلت اوفيما عدا طلبا.يكون قرارها فى هذا 

م ال بعد الفصل فى التظلإ  ختراعإلامام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات  أوقف التنفيذ ال يجوز قبول الدعوى  
ي  ستين  فوات  تقد أو  تاريخ  من  ووما  فيه.  البت  دون  القانون    ظمتنيمه  لهذا  التنفيذية  هذه إالالئحة  عمل  جراءات 

  .اللجنة
 

  - : ٣٧مادة 
، ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة   ختراعإلا  براءات   يكون لمكتب 

أو ذوى   بهب  ستين يوما من تاريخ إخطار المكتخالل  دارى  إلالقضاء ا  ) من هذا القانون وذلك امام محكمة٣٦(
ع موصى  مسجل  كتاب  بموجب  االشأن  فى  المحكمة  وتفصل  الوصول  بعلم  مصحوباً  علليه  ولطعن  جة ى 

  .ستعجالإلا
 

  - : ٣٨مادة 
الكيانات اإختراع فى  إإذا قدم طلب للحصول على براءة   الدول أو   العالمية أو عضاء فى منظمة التجارة  ألحدى 

اتعا  التى معاملة  العربية  اليه حثللممل جمهورية مصر  آلت  لمن  أو  الطلب  لمقدم  جاز  التالية .  السنة  قوقه خالل 
الطلب   تقديم  يتقد ألتاريخ  إن  براءات  لى  م  ذات   ختراعإلامكتب  عن  مماثل  بطلب  العربية  مصر  جمهورية  فى 

د  عت ية وفى هذه الحالة يوالئحته التنفيذ   ا فى هذا القانون األوضاع المنصوص عليهالموضوع وذلك وفقاً للشروط و
  .جنبىأللبلد افى تحديد األولوية بتاريخ تقديم الطلب األول فى ا

 

  - : ٣٩مادة 
 ختراع إلان يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات  أ  ختراعإلاءات  كتب برا بم  لينمز للعاال يجو

  .المكتب ركهم الخدمة بقل من تاريخ تألاال بعد مضى ثالث سنوات على إ
 

  - : ٤٠مادة 
  نفعة.شأن براءات نماذج المبلم يرد به نص خاص  على كل ما ختراعإلاحكام الخاصة ببراءات ألا رىتس

 

  - : ١٤ة ماد
القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات  أتسرى   ختراع قبل إولم تصدر بشأنه براءة    ختراعإلاحكام هذه 
تسرى مدة الحماية المقررة بهذا    هذا القانون و  امحكأ  ل طلبه بما يتفق وون وللطلب ان يعد العمل بهذا القانتاريخ  

العمل به يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة   فى تاريخها  مدتم تنته  التى ل  ختراعإلاالقانون على براءات  
  .) من هذا القانون٩(
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  - :٢٤مادة 
حكام هذا  أية القضائية فى تنفيذ  بط لضاً بتحديد من لهم صفة ار المختص قرارتفاق مع الوزيإلايصدر وزير العمل ب

  .الكتاب 
 

  - : ٤٣مادة 
غذية أل الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة با  ختراع إلات  اءاات برلبط  ختراعإلايتلقى مكتب براءات  

من   راً عتباأات والتى قدمت  لنوعية من المنتجات الخاصة بذات اوالمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هى والطلب 
منح البراءة   ةحالوفى  .يةميالد   ٢٠٠٥من أول يناير سنة    عتباراً أوذلك لحين البدء فى فحصها    ١٩٩٥أول يناير  

ريخ المنح عتباراً من تاإالمقررة لالختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. تبدأ حمايتها  
  .عتباراً من تاريخ تقديم الطلب إ) من هذا القانون وذلك ٩(ة اد لمنصوص عليها فى المتى نهاية المدة اوذلك ح

  
  
 

  - : ٤٤مادة 
مراعاة   الفحالمقر  الميعاد مع  لبدء  براءات  ر  طلبات  فى  فى   ختراعإلاص  عليها  المنصوص  بالمنتجات   المتعلقة 

قاً تسويقية قوح  من السلطة الحكومية المختصة منحه   طلب ن ي أ الب البراءة  من هذا القانون يحق لط)    ٤٣(    المادة
 : لمنتجه فى جمهورية مصر العربية وذلك بالشروط االتية ستشاريةإ

  ١٩٩٥من أول يناير سنة  عتباراً إودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى طالب قد أون اليك ن أ -١
ية بناء على طلب لمعاة عضو فى منطمة التجارة اليته فى دولختراع لحما إراءة  ن يكون المنتج ذاته قد نال بأ  -٢

 . ١٩٩٥عتباراً من أول يناير سنة  إقدم فى تلك الدولة 
 .١٩٩٥عتباراً من أو يناير  إبتداول المنتج فى ذات دولة البراءة صل على موافقة  ح طالب قد ن يكون الأ -٣
  .لعربية ول هذا المنتج داخل جمهورية مصر اابتد   ن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصةأ -٤

براءات   مكتب  ا  ختراعإلاويمنح  التسويق  حق  بعد إلالمصرى شهادة  ل  ستشارى  وزاموافقة  لهذا  جنة  تشكيل  رية 
واضحاً من ظاهرة األوراق التى    ستشارى إذا كانإليمنح حق التسويق ا  ال  و.الغرض بقرار من رئيس الوزراء

براءات  مكتب  إلى  االستئثارى    تراعخإل ا  تقدم  التسويق  حق  شهادة  على  بالمكتب أللحصول  المودع  الطلب  ن 
ستئثارية إليتمتع الطالب بالحقوق التسويقية ا  و.الطلب   يداعإخ  ة من تاريللحصول على البراءة قد نشر عنة قبل سن

الح السلطة  توافق  والتى  الى  لمنتجه  وذلك  له  منحها  على  المختصة  برأكومية  مكتب  يبت   تراع خإلااءات  ن 
تلك  منحة  الموافقة على  تاريخ  لمدة خمس سنوات تحسب من  لمدة  أو  البراءة  الحصول على  فى طلب  المصرى 

ارة ستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوز إلقل. ويلغى حق التسويق ا مدتين اى الآ قوق  الح
  .المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه

  
  ثالثب الالبا

  المعلومات غير المفصح عنها
  - : ٥٥مادة 

 : يتوافر فيها ما ياتى بشرط انصح عنها.  تتمتع بالحماية طبقاً ألحكام هذا القانون المعلومات غير المف
ى التكوين الذى يضم مفرداتها ليست معروفة ن تكون المعلومات فى مجموعها أو فأ ن تتصف بالسرية وذلك بأ   -١

  عام لدى المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقة.  بشكلأولة أو غير متد 
 .ريةن تستمد قيمتها التجارية من كونها سأ -٢
  .جراءات فعاله للحفاظ عليهاإفى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من  ن تعتمد أ -٣

  

  - : ٥٦مادة 
غير المفصح عنها التى كانت ثمرة جهود كبيرة والتى مات  لمعلوتمتد الحماية التى تقررها أحكام هذا القانون إلى ا

ائية الصيدليه أو الزراعية التى تستخدم الكيمي  المنتجات   تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق
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 تلقى لتى توتلتزم الجهات المختصة ا.جراؤها للسماح بالتسويقإجب  ختبارات الواإلكيانات كيميائية جديدة الزمة ل
 ا و ذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليه  ستخدام التجارى غير المنصف وإلا  فشاء وإلهذه المعلومات بحميتها من ا 

ز  الفترتين    وال صفةحتى  أو  سنوات  خمس  عن  تزيد  ال  لمدة  أو  عنها  حق .قلأالسرية  على  تعدياً  يعتبر  وق  وال 
  .ها لضرورة تقتضيها حماية الجمهورف عنالكش  صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من

  

  - : ٥٧مادة 
ة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع الكفيل  اإلجراءات تخاذ  إ يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها ب

المختصين غير  بمعرفة  للتدأول  ب .تعرضها  يلتزم  وكما  المنشاة  داخل  المعلومات  هذه  تدأول  على   تنظيم  قصره 
تنتهى مسئولية الحائز بتعدى الغير على هذه المعلومات   ال   و.قانوناً بالحفاظ عليها ومنع تسريبها للغير  زمينالملت

يها من ما يترتب عل  تستمر صفة السرية للمعلومات و  و.معقوال  ذل فى الحفاظ عليها جهدا كافيا وت انه ب إذا اثبالإ
م ظلت  إذا  عليها  التعدى  من  الغير  منع  فى  غيعلوماحقوق  (ت  المادة  لحكم  طبقا  عنها  مفصح  هذا  ٥٥ر  من   (

للمعلومات غير المفصح عن.القانون القانونى  الحائز  الغيرها على منوتقتصر حقوق  باى من   ع  التعدى عليها  من 
والمشارألا الشريفة  التجارية  الممارسات  مع  تتعارض  التى  (   فعال  الماجة  فى  القانون ويكون ٥٨اليها  هذا  من   (

  .اللجوء إلى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير الى من هذه االفعالونى الحائز القان 
 

  - : ٥٨مادة 
رتكابها على منافسة غير إينطوى    الممارسات التجارية الشريفة ورضة مع  خص متعاألتية على األتعد االفعال ا

 :مشروعة
 فى الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها. رشوة العاملين  -١
علالتحري  -٢ بحكم  إى  ض  علمهم  إلى  وصلت  قد  المعلومات  كانت  إذا  العاملين  جانب  من  المعلومات  فشاء 

 .وظيفتهم
 .ية المعلومات بافشاء ما وصل الى علمه منهاعقود سراقدين فى  حد المتعأقيام  -٣
من  -٤ المعلومات  على  بأالحصول  حفظها  التجسس ماكن  أو  كالسرقة  المشروعة  غير  الطرق  من  طريقة  اية 

 ها أوغير
 .ستعمال الطرق االحتياليةإ لحصول على المعلومات با -٤
 عال السابقة مع علمه بسريتها و فألمن اليها باى  ستخدام الغير للمعلومات التى وردت اليه نتيجة الحصول عإ -٥

 .بأنها متحصله عن اى من هذه االفعال
عل تعدياً  ا ويعتبر  على  يترتب  ما  عنها  المفصح  غير  المعلومات  المشارألى  أو الي  فعال  للمعلومات  كشف  من  ها 

  .ستخدامها بمعرفة الغير الذى لم يرخص له الحائز القانونى بذلكإحيازتها أو 
 

  - : ٥٩ مادة
 :تية آلفعال األفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ا ألقبيل ا تعد من ال
براءات االختراع والسجالت بات  المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكت الحصول على   -١

 والحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة. 
المعلوم  -٢ نتيجة  الحصول على  الجات  تستهدف  بذل  التى  الذاتية والمستقلة  المعلومات من خالل  إهود  ستخراج 

 غير المفصح عنها.  ومات التى تتجسد فيها المعل تحليل للسلعة المتداولة فى السوق وال ختبار وإلا الفحص و
  يبذلها   التى  حسينختراع والتطوير والتعديل والتإلا  بتكار وإلا  الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث و  -٣

 .المجتهدون مستقلين من صاحب المعلومات غير المفصح عنها
ن الصناعى الذى بالف المتاحة والتى يجرى تداولها فيما بين المشتغلين    معروفة وحيازة واستعمال المعلومات ال -٤

 . تقع المعلومات فى نطاقة
 

  - : ٦٠مادة 
  .ر بعوض أو بغير عوض ها للغييتنازل عنيحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أو  
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  - : ٦١مادة 
باية عقوبة  إلمع عدم ا يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن   شد ينص عليها قانون اخرأخالل 

حكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبانها متحصله عن تلك ألحمية طبقاً  الم  المعلومات 
عن عشرة االف جنية وال تزيد عن خمسين الف جنية. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس ال تقل  بغرامة   ةالوسيل

  .ال تزيد على مائة الف جنيةية وة ال تزيد عن سنتين والغرامة التى ال تقل عن خمسين الف جنمد 
 

  - : ٦٢مادة 
 ) على هذه الباب.٤٢) ، ( ٣٥) ، ( ٣٣) ، ( ٤تسرى احكام المواد (

  
  

  ثالثلكتاب الا
  وق المؤلف والحقوق المجاورةحق

   :-١٣٨مادة 
 :لتالية المعنى الوارد قرين كل منهاحكام هذا القانون يكون للمصطلحات اأفى تطبيق 

  المصنف:  -١
 .يا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفهآفنى أوعملى  دبى أوأتكر كل عمل مب

  االبتكار:  -2
 .ى يسبغ االصالة على المصنفاعى الذ بد إل بع ااالط
  المؤلف:  -3

له تباره مؤلفا  إع من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره بيعد مؤلفاً للمصنف    الشخص الذى يبتكر المصنف و
 .ا لم يقم الدليل على غير ذلكم

شخصه فاذا قام   ة حقيقةفى معرف  كويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط اال يقوم ش
ممثال للمؤلف فى مباشرة حقوقه إلى ان   عتبارياً إالشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء اكان شخصاً طبيعياً ام  

 .خص المؤلفقة شيتم التعرف على حقي 
  المصنف الجماعى:  -٤

الذى يضعه   أو  أالمصنف  بتوجية شخص طبيعى  بنشرةإكثر من مؤلف  يتكفل  و    عتبارى   رته و داإتحت  باسمه 
ل عمل كل مؤلف وتميزه يندمج عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فص

 . على حدة
  المصنف المشترك:  -5

مكن فصل نصيب أيشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء    ذى ال يندرج ضن المصنفات الجماعية وف الالمصن
 . كنمكل منهم فيه أو لم ي

  لمشتق: لمصنف اا -6
تجميعات المصنفات بما صله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية و أالمصنف الذى يستمد  

مجموعات التعبير الفلكولورى ما دامت مبتكرة من   الحاسب أو غيره و من    فى ذلك قواعد البيانات المقرؤة سواء
  .ختيار محتوياتهاإحيث ترتيب أو 

  ك العام: لالم -٨
لمالية عليها طبقاً الذى تؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة حماية الحقوق االملك  

  .حكام هذا الكتاب أل
  النسخ: -٩
ى شكل بما فى ذلك أة أو اكثر مطابقة لالصل من مصنف أو تسجيل صوتى باية طريقة أو فى  صور  ستحداث إ

 .للمصنف أو للتسجيل الصوتى الوقتى لدائم أو الكترونى إلالتخزين ا
  النشر:  -١٠
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الصوت أ التسجيل  أو  المصنف  اتاحة  شانه  من  عمل  اى  البرنامج  أو  ا إلى  فنانى  أو  باى إلذاعى  أو  للجمهور  داء 
 .من الطرقيقة طر

البرامج   أو الذاعية  اوتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه اما التسجيالت الصوتية أو 
  .اءات فتكون اتاحتها بموافقة منتجها أو خلفهاالد 
  االذاعة:  -١٤

الداء وذلك إلى أو ارى للمصنف أو لالداء أو التسجيل الصوتى أو لتسجيل المصنف البث السمعى أو السمعى البص
  .الجمهور بطريقة السلكية وبعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية

  االداء العلنى:  -١٥
العزف أو البث بحيث   المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو االلقاء أوتاحة  إ   من شأنه  لى عمأ

  .تصاالت مباشرإ أو المسموع مرئىداء أو التسجيل الصوتى أو الألالجمهور بالمصنف عن طريق ا يتصل
  التوصيل العلنى: -١٦

ذاعى  أو تسجيل صوتى أو بث  داء أ أ  لمصنف أو  صوات أالبث السلكى أو الالسلكى لصور أو اصوات أو لصور و
ى مكان مختلف عن المكان  أالصدقاء المقربين فى  ا  فراد العائلة وأبحيث يمكن التلقى عن طريق البث وحده لغير  

ى زمان أو مكان يختاره أبغض النظر عن الزمان أو المكان الذى يتم فيه التلقى بما فى ذلك    لبث ونه االذى يبدأ م
 .لحاسب أو اى وسيلة اخرىجهاز ا فردا عبرنالمتلقى م

  هيئة االذاعة: -١٧
 .االذاعى الالسلكى السمعى أو السمعى البصرىكل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث 

  ختص: الوزير الم-١٨
و هتصاالت والمعلومات  إلذاعة ويكون وزير اإليكون وزير االعالم هو المختص بالنسبة لهيئات ا   وزير الثقافة و

 .ة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات بالنسب المختص 
  الوزارة المختصة: -١٩

االت والمعلومات التصعالم هى المختصة بالنسبة لهيئات االذاعة وتكون وزارة اإلاوزارة الثقافة وتكون وزارة  
  .هى المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات 

 
  - :١٣٩مادة 

المقر الحماية  لحقوق  رتشمل  وا المؤلف  ة  المصريين  لها  المجاورة  و إلوالحقوق  الطبيعيين  االشخاص  من   جانب 
وتعتبر فى حكم .فى حكمهممن    عضاء فى منظمة التجارة العالمية وألتمون إلى احدى الدول اعتباريين الذين ين إلا

  :رعايا الدول االعضاء
    :لمؤلفونابالنسبة لحق  -أ

مرة   ألول  مصنفاتهم  تنشر  الدوأالذين  االعضحدى  فى  ل  تنشر  أو  المنظمة  فى  غير أاء  الدول  حدى 
األا الدول  وإحدى  فى  أل عضاء  ويعأ عضاء  واحد  فى  ن  منشوراً  المصنف  إذا أ تبر  دول  عدة  فى  واحد  ن 

دول فى  مرةيتن  ظهر  ألول  نشره  تاريخ  من  يوما  ثالثين  خالل  اكثر  - 3(.....الخ.)  -٢.(.....الخ.).  أو 
  (.........الخ.)

  - :ورة لحق المؤلفق المجابة للحقوسبالن-ب
  (....................الخ.)

 

  - : ١٤٠مادة 
 :تية آلفات المصنالفنية وبوجة خاص ا دبية وألحقوق المؤلفين على مصنفاتهم اتتمتع بحماية هذا القانون 

  المكتوبة. الكتب والكتيبات والمقاالت والنشرات وغيرها من المصنفات  )١
 .لىآلبرامج الحاسب ا )٢
 .لى أو غيرهآلء كانت مقروءة من الحاسب انات سواعد البيا اقو  )٣
 .اخرى إذا كانت مسجلة المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية )٤
 التمثيل الصامت (البانتوميم)  قية وموسيالتمثليات ال المصنفات التمثيلية و )٥
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 .لفاظ أو غير المقترنة بهاألالمصنفات الموسيقية المقترنة با )٦
 .يةوالبصر   السمعية ت صنفامال )٧
 .مصنفات العمارة )٨
ية مصنفات مماثلة  آقمشة وألى الوان والنحت والطباعة على الحجر وعلألمصنفات الرسم بالخطوط أو با )٩

 .فى مجال الفنون الجميلة
 .ات الفوتوغرافية وما يماثلهامصنفال )١٠
 .مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى )١١
وال )١٢ الجغرافية  والخرائط  التوضيحية  الرالصور  الثالثية    تخطيطيةسومات  والمصنفات  (االسكتشات) 

 .ةاالبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعماري
 .فات التى اشتقت منهالمصنالمصنفات المشتقة وذلك دون االخالل بالحماية المقررة ل )١٣
 .وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا )١٤

  

  - :١٤١مادة 
 كتشافات إلوا   والمبادى   والمفاهيم  التشغيل  وطرق  العمل  ساليب أو  جراءات إلوا  فكارأل ا  مجرد   الحماية  تشمل  ال

  :يلى ما لتشم ال كذلك مصنف. فى مدرجة أو موضحة أو موصوفة أو عنها معبراً  كان ولو والبيانات 
    الوثائق: -ال أو
  قات واالتفا لقرارات او  واللوائح القوانين نصوص  مثل اليها المنقولة اللغة أو االصلية لغتها كانت  ياً إ

  .القضائى االختصاص  ذات  االدارية اللجان من الصادرة والقرارات  المحكمين واحكام القضائية واالحكام الدولية
  بالحماية  تقدم  ما  مجموعات   تتمتع  ذلك  ومع  صحفية.  خبارأ مجرد   تكون  التى  اريةالج  والوقائع  الحوادث   خبارأ  ثانيا

  .بالحماية جدير مجهود  اىب  أو رض والع تيب رالت فى  باالبتكار جمعها تميز إذا
 

  - : ١٤٢ مادة
 مل وتع  والمالية  االدبية  المؤلف  حقوق  عليه  المختصة  الوزارة  روتباش  للشعب   عاًما  ملكاً   الوطنى  الفلكلور  يعتبر

  . ودعمه  حمايته لىع
  

  - : ١٤٣مادة 
 ما   الحقوق  هذه  تشملو   تنازللل  أو  دماللتق  قابلة  غير  بديةأ  دبية أ  بحقوق  المصنف  على  العام  وخلفه  المؤلف  يتمتع

  :يلى
  .مرة ألول للجمهور المصنف تاحةإ – أوال
  .مؤلفه إلى المصنف نسبة فى الحق – ثانيا
ً   المؤلف  يعتبره  يالتعد   المصنف  تعديل منع  فى  الحق  –  ثالثا ً   أو  تشويها  الترجمة   مجال  فى  التعديل  يعد  وال له  تحريفا

  .ومكانته المؤلف لسمعه بعمله اساء أو التغيير أو لحذفا مواطن إلى ارةشاال  المترجم اغفل إذا اال اعتداء
 

  - : ١٤٤مادة
 أو   للتداول  مصنفه  طرح  منعب  الحكم  بتدائيةإل ا  المحكمة  من  يطلب   نأ   –  جدية  اسباب   طرأت   إذا  –  وحده  للمؤلف
 فى   فالمؤل  مويلز   الىمال  ستغاللإلا  حقوق  فى  تصرفه  برغم  عليه  جوهرية  تعديالت   دخالإب  أو  التداول  من  بسحبه

 تحدده  جلأ  غضون  فى  يدفع  عادالً   تعويضا  المالى  ستغاللإلا  حقوق  اليه  لت آ  من  مقدما   يعوض   أو  الحالة  هذه
  .للحكم ثرآ كل زال وإال المحكمة

 

  - : ١٤٥ مادة
ً   باطالً   يقع  ،   )١٤٣(  الماديتين  فى  عليها  المنصوص   دبيةألا  الحقوق  من  ىأ  على  يرد   تصرف  كل  مطلقاً   بطالنا

  .القانون هذا من )١٤٤(
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  - : ١٤٦مادة 
 حالة   فى  الكتاب   هذا  من  )١٤٤(  ،  )١٤٣(  ينالمادت  فى  عليها  المنصوص   دبيةألا  الحقوق  المختصة  الوزارة  تباشر

  .فيه  المقررة المالية الحقوق حماية مدة نقضاءإ بعد  وذلك له ى موص أو وارث  وجود  عدم
  

  - : ١٤٧مادة 
 من   وجة  باى  لمصنفه  ستغاللإ  ىإل  المنع  أو  الترخيص   فى   ثارىستئ إ  حقب  بعده  من  العام  وخلفه  المؤلف  يتمتع

 الترجمة   أو  نىالعل  التوصيل  أو  العلنى  ذاعىإلا  البث   عادةإ   أو  ذاعىإلا  البث   وأ  النسخ  طريق   عن  وبخاصة  الوجوه
 من   أو  لىآلا  اسب الح  جهزةأ  عبر  تاحتهإ  فى  ذلك  فى  بما  للجمهور   تاحةإل ا  أو  عارةإلا  أو  التأجير  أو  التحرير  أو

 الحق   نطبقي  وال.الوسائل  من  وغيرها  تصاالت إلا  شبكات   أو  المعلومات   شبكات   أو   نترنت إلا  شبكات   خالل
 تأجير   على  وال  للتأجير  ساسىألا  المحل  هى  تكن  مل  ذاإ  االلى  الحاسب   برامج  على  التأجير  فى  االستشارى
ً   ضراراً   حق يل  نحو  على  هانسخ  نتشارإ  إلى  يؤدى  ال  كان  متى  البصرية   السمعية  المصنفات   الحق   بصاحب   ماديا

 االصلية  النسخة  فى  التصريف  عمالأ  تتبع  فى  لحقبا  بعده  من  وخلفه  المؤلف  يتمتع  كما.اليه  المشار  ستئثارىإلا
 كل   من  تحققت   التى  الزيادة  من  المائة  فى  عشرة  تجاوز  ال  معينة  مئوية  نسبة  على  الحصول  ولهيخ   ىوالذ   لمصنفه

 المحمى   مصنفه  توزيع  أو  بيع  أو   استخدام  أو  استيراد   من  الغير  منع  فى  حق  نفد ويست.خةالنس   ههذ   فى  تصرف  عملية
  .بذلك يرللغ رخص  أو دولة اية  فى وتسويقه باستغالله قام إذا القانون ذاه  الحكام وفقا

 

  - : ١٤٨مادة 
 لعربيةا  اللغة  إلى  فمصنال  ذلك  ترجمة  فى  اخرى  جنبيةأ  لغة  إلى  مصنفه  ترجم  من  وحق  المؤلف  حق  حماية  تنتهى

 نشر   أول  تاريخ  من  ت سنوا  ثالث   مدى  فى  غيره  بواسطة  أو  بنفسه  الحق  هذا  المترجم  أو  المؤلف  يباشر  لم  إذا
  .المترجم أو االصلى للمصنف

 

  - : ١٤٩مادة 
  ن يكو   ان  التصرف  النعقاد   ويشترط  القانون.  هذا  فى  المبينه  المالية  حقوقه  بعض   أو  كل  الغير  إلى  ينقل  نأ  لمؤلفل

  منه   والغرض   مداه  بيان  مع  للتصرف  محال  يكون  حدة  على  حق  كل   وبالتفصيل  صراحة  فيه  يحدد   نأ  و  باً مكتو 
ً   المؤلف  ويكون.ومكانه  ستغالل إلا  دةوم  ترخيصه   بعد   وال   مالية  حقوق  من  صراحة  ه عن  ليتناز  لم   ما  لكل  مالكا

ً   الحقوق  هذه  حد أ  باستغالل  عدم  ومع.نفسه  صنفالم  على  له  تعيتم  خر أ  مالى  حق  ى آ   باستغالل  منه  ترخيصا
 تعطيل   شانه  من  عمل  باى  القيام  هعلي  يمتنع  القانون  هذا  فى  عليها  المنصوص   االدبية  المؤلف  بحقوق  خاللإلا
 .التصرف محل الحق ستغاللإ

  

  - : ١٥٠دة ما
 المالى   تغاللسإلا   حقوق  من  اكثر  أو  حق  نقل  نظير  عادال  يراه  الذى  العينى  أو  النقدى  المقابل  يتقاضى  نأ  للمؤلف
  مبلغ   ساسأ  على  تعاقد ال  له  يجوز  كما  ستغاللإلا  من  الناتج  االيراد   فى  نسبية  مشاركة  ساسأ  على  الغير  إلى  لمصنفه
  .االساسين بين  بالجمع أو جزافى

 

  
  - : ١١٥ة ماد
 ظروف ل  ككذل  صبحأ  أو  المؤلف  بحقوق   مجحف  القانون  هذا   من  )١٥٠(   المادة  فى  اليه  المشار  تفاقإلا   نأ  تبين  إذا
 المتفق  المقابل  قيمة  فى  النظر  عادةإ  بطلب   بتدائيةإلا  المحكمة  إلى  يلجأ  ان  خلفه  أو  للمؤلف  يكون  التعاقد  بعد   رأت ط

  .به ارالضرا وعدم معه المتعاقد  حقوق مراعاه مع عليه
 

   -: ١٥٢مادة 
 ومع .المالية  حقوقه  قلن  التصرف  هذه  نوع  كان  ايا  مصنفه  من  االصلية  النسخة  فى  المؤلف  تصرف  على  يترتب   ال

 لم   ما  كله  وذلك  ليةاالص  النسخة  عرض   أو  نقل  أو  نسخ  من  المؤلف  يمكن  بان  اليه  المتصرف  الزام  يجوز  ال  ذلك
  .ذلك غير  على يتفق
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  - : ١٥٣مادة 
ً  اطالً ب  يقع   .المستقبلى الفكرى انتاجه مجموع فى للمؤلف تصرف كل مطلقاً  بطالنا
  

  - : ١٥٤مادة 
  على   الحجز  يجوز  وال  مصنفاتهم  من  للتداول  المتاح  أو  المنشور  على  لفينللمؤ  يةالمال  وققالح  على  الحجز  يجوز

  .وفاته قبل هانشر إلى انصرفت  قد  رداتهإ  نأ يثبت  لم ما نشرها قبل صاحبها وفىيت   التى المصنفات 
 

  - : ١٥٩مادة 
ا ومع .لمجاورةلحقوق اصحاب اأ   ىحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون علألتنطبق 

ذاعة وال يكون لهؤالء اال إلهيئات ا و  داءألستئثارية لفنانى ا إخالل بما نص عليه فى هذا القانون من حقوق  إلعدم ا 
ستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة فى إللى عادل لمرة واحدة نظير ال ما حق الحصول على مقاب

  .ى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلكوصيل إلة أو التعغراض التجارية لالذاألا
 

  - : ١٦٠مادة 
يخ وفاة تار   لمدة خمسين سنة تبدأ من  عليها فى هذا القانون مدة حياته وتحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص  

  .المؤلف
 

  - : ١٦١مادة 
المشتركة مدة حياتهم جميعا و اريخ وفاة اخر دأ من تن سنة تبي لمدة خمس  تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنف 

  .من بقى حيا منهم
 

  - : ١٦٢مادة 
تبدأ  سنة  مدة خمسين    –ستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقى  إجماعية بتحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات ال

 رياً اما اعتبإبعد وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً  أيهما  إتاحتها للجمهور ألول مرة  إمن تاريخ نشرها أو  
للقاعدة المنصوص عليها فى اإذا كا )  ١٦٠لمادتين (ن مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً 

القانون١٦١،( الما  و.) من هذا  الحقوق  على المصنفات التى تنشر ألول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى لية  تنقضى 
  .بعد أا يهمإرة ر ألول موتاحتها للجمه إخمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو 

 

  - : ١٦٣مادة 
 باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ   حمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم مؤلفها أوت

أو   مرة  تها  تاحإنشرها  عن أيهما  إللجمهور ألول  مؤلفها  أو كشف  ومحدداً  معروفاً  شخصاً  مؤلفها  كان  فاذا  بعد 
  .) من هذا القانون١٦٠عدة المنصوص عليها فى المادة (قا للقا حماية طبلفتكون مدة ا شخصه

 

  - : ١٦٥مادة 
تاحة إ تخذ أول نشر أو أول  رة يتاحة للجمهور ألول مإلب فيها الحماية من تاريخ النشر أو احوال التى تحسألفى ا

إذا ادخل المؤلف ور اال حة للجمهاعادة االتإعادة النشر أو إ للجمهور ايهما ابعد مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن 
ا. فاذا كان المصنف يتكون من عدة عتباره مصنفاً جديد إ  عادة تعديالت جوهرية بحيث يمكن إلعلى مصنفه عند ا

  .وعلى فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقال عند حساب مدة الحماية فصلهجزاء أو مجلدات نشرت منإ
 

  - : ١٧٠مادة 
اي ن  أى شخص  أليجوز   معا  لوزارة  طلب من  بهما  أو  الترجمة  أو  للنسخ  ترخيصا شخصيا  ى أل المختصة منحه 

القانون وذلك دون  حكام هأل مصنف محمى طبقا   ولأذا  المؤلف  الفقألذن  المبينة فى  لتالية نظير سداد  رة اغراض 
ا مع  الترخيص  هذا  يتعارض  اال  وبشرط  خلفه  أو  للمؤلف  عادل  للمصنف  إلتعويض  العادى  يلحق أ ستغالل  و 

صدار الترخيص بقرار مسبب إ ويكون  .صحاب حق المؤلفألمبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو    ررا غيرض
وتحدد الالئحة .نواعه ومستوياتهأ ت التعليم بكافة  ياجاحت إيحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له والغراض الوفاء ب
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و حاالت  القانون  لهذا  وفئا  التنفيذية  الترخيص  منح  ا  ت شروط  كل لمستحق  الرسم  عن  جنية  الف  يجاوز  ال  بما 
  .مصنف

 

  - : ١٧١مادة 
لغير من نع اطبقا الحكام هذه القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يم  دبيةإلخالل بحقوق المؤلف اإلمع عدم ا

  :القيام باى عمل من االعمال االتية
    :أوال

فى  أ المصنف  بطالب  إداء  أو  عائلى  اطار  داخل  المند جتماعات  التاخل  تحصيل  شأة  بدون  يتم  ذلك  مادام  عليمية 
  مقابل مالى مباشر أو غير مباشر.

  :ثانياً 
ستغالل العادى إلالنسخ با   هذا  ستعمال النسخ الشخصى المحض وبشرط اال يخلإليدة من المصنف  عمل نسخة وح

و المؤلف  حق  الصحاب  أو  للمؤلف  المشروعة  بالمصالح  مبرر  غير  ضررا  يلحق  أو  يك ملمصنف  ذلك  ون  ع 
    :تية ألعمال األذنه باى من ا إلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون للمؤ
 الت أو  التطبيقية  أو  الجميلة  الفنون  أو تصوير مصنفات  المصنفات  شكيلنسخ  أو  ة مالم تكن فى مكان عام 

 .المعمارية
 نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوته مصنف موسيقى.  
 ء جوهرى لقاعدة بيانات أو برامج حاسب الىل أو جزتصوير ك  ونسخ أ. 
  :ثالثاً 

النسخة فقد  اللى بمعرفة الحائز الشرعى له لغرض الحفظ أو االحالل عند  عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب ا
البرنامج وان جاوز هذا االقتباس القد   الضرورى   راالصلية أو تلفها أوعدم صالحيتها لالستخدام أو االقتباس من 

المقتبسالستخد  أو  النسخة االصلية  به ويجب اتالف  المرخص  الغرض  البرنامج ما دم فى حدود  ة بمجرد  ام هذا 
 .ن حاالت وشروط االقتباس من البرنامجقانو زوال سند الحائز وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا ال

  :رابعاً 
  .قشة أو االعالمو المناالنقد أ د عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطيات أو مقتبسات منه بقص

 ً   :خامسا
دارية فى حدود ما تقتديه هذه اإلجراءات مع إو  جراءات قضائية أإالنسخ من مصنفات محمية وذلك لالستعمال فى  

  .المؤلف واسمذكر المصدر 
 ً   : سادسا
تدريس لغراض اإلجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيال سمعيا أو بصريا وذلك  إنسخ  

ذكر اسم ن يأ  اال يتجاوز الغرض منه و  ن يكون النسخ فى الحدود المعقولة وأاح أو الشرح وبشرط  يضإلف ابهد 
  .نا عمالممك عنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك المؤلف و

  اً:سابع
عليمية  تنسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضروريا الغراض التدريس فى منشات  

  :رطين االتيين لك بالشوذ 
 ن يكون النسخ لمرة واحدة فى أوقات منفصله غير متصله.أ  
 م المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخةن يشار إلى اسأ. 

  :اثامن
 - من المصنف بواسطة دار للوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التى تستهدف الربح   حيدةتصوير نسخة و

  :اى من الحالتين االتيتين  وذلك فى –مباشرة  بصورة مباشرة أو غير
 مصنف متى كان الغرض من النسخ ن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من  أ

فى دراسة أو بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات مها  تلبية طلب شخص طبيعى إلستخدا
  متفاوتة. 
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 ل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو  أو لتح  ة االصليةخن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسأ
 .يل لها بشروط معقولةاصبحت غير صالحة لالستخدام ويتحيل الحصول على بد 

  :تاسعا
عا أو اثناء البث الرقمى له أو اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن م تبالنسخ المؤقت للمصنف الذى يت

  .م ممن له الحق فى ذلكالمستخد ى لالداء د رقيما وفى اطار التشغيل العا
 

  - : ١٧٢مادة 
ا عدم  الحكإل مع  طبقا  االدبية  المؤلف  بحقوق  أو خالل  الصحف  يمنع  ان  خلفه  أو  للمؤلف  فليس  القانون  هذه  ام 

 : ت أو هيئات االذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلىورياالد 
  :أوال

عة ومقاالته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى رة مشروجمهور بصولنشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت ل
لذى در ايكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر وبشرط االشارة إلى المص  تشغل الرأى العام فى وقت معين ما لم

  .نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف
  اً:ثاني

لقل التى  واالحاديث  والندوات  والمحاضرات  الخطب  الجلس  ىنشر  العلفى  والهيئات ات  النيابية  للمجالس  نية 
ات الفنية والسياسية واالجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعالتشريعية واالدارية واالجتماعات العلمية واالدبية و

لقضائية فى الجلسات العلنية ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفة الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات ا
    .ليهاتنسب 

  ◌ً  :ثاثال
خبارية  إلالتغطية ا   شر مقتطفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياقن
  .حداث الجاريةألل
 

  
  - : ١٧٣مادة 

  .صحاب الحقوق المجاورةأحكام هذا القانون على أل ة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا وارد تنطبق القيود ال
 

  - : ١٧٤مادة 
المشترك  شخص فى  كثر من  أ  كذا اشترإ العمل  فى  منهم  بحيث ال يمكن فصل نصيب كل  عتبر أتأليف مصنف 

مؤل الشركاء  غير جميع  كتابة على  يتفق  لم  ما  بينهم  فيما  بالتساوى  للمصنف  يجوز ذلك  فين  ال  الحالة  هذه  وفى   .
درج تحت نوع لفين ينل من المؤكنفراد بمباشرة حقوق المؤلف اال باتفاق مكتوب بينهم فاذا كان اشتراك إل حدهم األ

ة بشرط اال يضر ذلك باستغالل ستغالل الجزء الذى ساهم به على حد إمختلف من الفن كان لكل منهم الحق فى  
ى أ على غير ذلك. ولكل منهم الحق فى رفع الدعأوى عند وقوع اعتداء على    تابةالمصنف المشترك ما لم يتفق ك

ون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه على باقى الشركاء شركاء د مؤلفين اللحد اأذا مات  إ  حق من حقوق المؤلف و
  .ذلكأو خلفهم ما لم يتفق كتابة على غير 

 

  - : ١٧٥مادة 
ا أو  الطبيعى  للشخص  الذى  إليكون  فى مباشرة حقوق إإلى  وجه  عتبارى  بالحق  التمتع  الجماعى  المصنف  بتكار 

  المؤلف عليه.  
  

  - : ١٧٦مادة 
المصنفات  مؤلف  ت  يعتبر  ال  اسمالتى  مستعاراً   حمل  اسم  تحمل  التى  أو  مباشرة   المؤلف  فى  لها  للنشر  مفوضا 

  .صفتهثبت خر أو يعلن عن شخصه ويأفى هذا القانون ما لم يعين وكيال  الحقوق المنصوص عليها
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  - : ١٧٩مادة 
ب المحكمة المختصة  النزاع بناء على طلب ذى الشأن وبمقتضى  أ لرئيس  يام أ ة  ضمر يصدر على عريأصل   رن 

 ى من أ عتداء على  إل جراءات التحفظية المناسبة وذلك عند اإلجراءات التالية أو غيرها من ا إلء أو اكثر من ا باجرا
 .الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب 

 ذاعى. إلداء أو التسجيل الصوتى أو البرنامج ا ألوصف تفصيلى للمصنف أو اراء جإ 
  ذاعى أو عرضه أو نسخة أو صناعتهإلبرنامج ا ى أو اليل الصوتجداء أو التسألوقف نشر المصنف أو ا. 
 ذاعى االصلى أو على نسخة وكذلك على إلأو البرنامج ا  توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتى

الالموا المصنف أو اد  البرنامج اإلتى تسعتمل فى اعادة نشر هذا  ذاعى أو  إلداء أو التسجيل الصوتى أو 
داء أوالتسجيل  أللك المواد غير صالحة اال العادة نشر المصنف أو اتكون ت  نأبشرط    هستخراج نسخ من إ

 .ذاعىإلالصوتى أو البرنامج ا
 عتداء على الحق محل الحمايةإل ثبات واقعة اإ. 
   الناتج عن  يإلاحصر ا إراد  أو  المصنف  ا إلستغالل  البرنامج  أو  الصوتى  التسجيل  أو  ذاعى وتوقيع  إلداء 

ن يأمر بندب خبير أو  أحوال  أللرئيس المحكمة فى جميع ا  و  حوالألجميع ا   يراد فىإل الحجز على هذا ا
الأ المحضر  لمعأونة  وكثر  بالتنفيذ  الطالب  أ  مكلف  على  يفرض  مناسبة.  إن  كفالة  يرفع  يج  ويداع  ان  ب 

 .اال زال كل اثر له مر و ألصل النزاع إلى المحكمة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور اأالطالب 
 

  - : ٨٠١مادة 
عالنه على إمر أو  ذوى الشأن الحق فى التظلم إلى رئيس المحمكة االمر خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور االل

تأييد   المحكمة  لرئيس  ويكون  االحوال  مهمته  االمحسب  حارس  أوتعيين  جزئياً  أو  كلياً  الغاءه  أو  نشر إر  عادة 
االذا البرنامج  أو  الصوتى  التسجيل  أو  أو  عالمصنف  أستإى  أو  غالله  صناعته  أو  عرضه  منه  إو  نسخ  ستخراج 

   .فى اصل النزاع ويودع االيراد الناتج خزانه المحكمة إلى ان يفصل
 

  - : ١٨١مادة 
بغرامة ال تقل عن خمسة   فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر و  اشد   خالل باية عقوبة إلمع عدم ا

 :حد االفعال االتية أرتكب أاتين العقوبتين كل من باحدى هجنية أو  ال تجاوز عشرة االف االف جنية و
   :أوال

تداول باية ه للوتى أو برنامج اذاعى محمى طبقا الحكام هذا القانون أو طرحبيع أو تاجير مصنف أو تسجيل ص
  .صورة من الصور بدون اذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور

   :ثانيا
  .ذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو االيجار مع العلم بتقليدهإنامج ى أو بر سجيل صوتتتقليد مصنف أو 

  :ثالثا
منش ال اذاعى  برنامج  أو  تسجيل صوتى  أو  لمصنف  الداخل  فى  فتقليد  أو ور  للبيع  أو عرضه  بيعه  أو  الخارج  ى 

  .التداول أو لاليجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده
  :رابعا

 ل صوتى أو برنامج اذاعى أو اداء محمى طبقا الحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب االلى أو تسجيشر مصنف ن
غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى مسبق من أو    أو شبكات االنترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات االتصاالت 

  .المؤلف أو صاحب حق المجاور
  :خامسا

ى جهاز أو وسيلة أو اداه مصممه أو معدة للتحايل على ألع أو التأجير  رض البيتيراد بغسإلالتصنيع أو التجميع أو ا
  .مها المؤلف أو صاجب الحق المجاور كالتشفير أو غيرهحماية تقنية يستخد 

   :سادسا
أو   زالة أوالتعطيل أو التعييب بسوء نيه الية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير إلا

  .غيره
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   :سابعا
حق   اى  على  عليأاالعتداء  المنصوص  المجاورة  الحقوق  من  أو  المؤلف  حقوق  من  مالى  أو  هذا دبى  فى  ها 

وفى .الصوتية أو البرامج االذاعية أو االداءات محل الجريمة  يالت القانونوتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسج
رامة التى التقل عن عشرة االف جنية وال تجاوز هر والغثالثة اش  حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة التقل عن

الف جنية ا.خمسين  المتحصلة منها وكذلكوفى جميع االحوال تقضى  أو  الجريمة  النسخ محل   لمحكمة بمصادرة 
ارتكابهاالم فى  المستخدمة  واالدوات  التى .عدات  المنشأة  بغلق  تقضى  ان  باالدانة  الحكم  عند  للمحكمة  ويجوز 

المحكلاستغ فى ارتكاب الجريمة مدة ال تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى   وم عليه ها 
اال وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر  .ةلماد جرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانيا ، ثالثا) من هذه 

  .باالدانة فى جريدة يومية أو اكثر على نفقة المحكوم عليه
 

  - : ١٨٢ مادة
حالة  ف تسرى  إى  التحكيم  على  النزاع  طرفى  والتجاريةأتفاق  المدنية  المواد  فى  التحكيم  قانون  الصادرة   حكام 

  .ذلكما لم يتفقا على غير  ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم   بالقانون
 

  - : ١٨٣مادة 
با  الترخيص  المختصة  الوزارة  أوإلتصدر  الصوتى  التسجيل  أو  للمصنف  المهنى  أو  التجارى  أ   ستغالل  و االداء 

القانو البرن لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحدده  مقابل رسم  العام  الملك  فى  يسقط  الذى  االذاعى  الف امج  يجاوز  ال  بما  ن 
  جنية. 

 

   -: ١٨٤مادة 
ناشرو و الصوتية و  وبعو  طا  يلتزم  والتسجيالت  المصنفات  المسجلة وإلا   منتجو  فيما   داءات  بالتضامن  البرامج 

يصدر الوزير قرارا بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة    يجاوز عشرة ور بما الا أو اكثهيداع نسخة منإب   بينهم
طبيعة   ومرعياً  مصنف  ا  كل  فيها  يتم  التى  الجهة  وإلكذلك  ع  يداع  يترتب  عال  الى  بحقوق إل دم  المساس  يداع 

ة األولى من م الفقر حكاألفة  االطابع عند مخ  يعاقب الناشر و  و   المؤلف المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون
مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج  ال تجاوز ثالثة االف جنية عن كل    هذه المادة بغرامة ال تقل عن الف جنية و

باالإ االخالل  دون  وذلك  والمجالت لتزذاعى  الصحف  فى  المنشورة  المصنفات  االيداع  من  وتعفى  بااليداع.  ام 
  .اد والدوريات اال اذا نشر المصنف منفر

 

  - : ١٨٥ مادة
ت الصوتية والبرامج تنشئ الوزارة المختصة سجالً لقيد التصرفات الورادة على المصنفات واالداءات والتسجيال

د الالئحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم بما ال يجاوز وتحد االذاعية الخاضعة الحكام هذا القانون  
  . حق الغير اال بعد اتمام القيد فذا فى لتصرف نااالف جنية للقيد الواحد. وال يكون 

  
 

  - : ١٨٦مادة 
ة على شهادة ايداع المصنف أو اداء مسجل أو تسجيل صوتى أو يجوز الى شخص الحصول من الوزارة المختص

  .مج اذاعى مودع وذلك مقابل رسم تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ال يجاوز الف جنية عن كل شهادةبرنا
 

  - : ١٨٧دة ام
م مصنفات أو اداءات جميع المحال التى تطرح للتدوال بالبيع أو االيجار أو باالعارة أو بالترخيص باالستخدا  تلتزم 

 :االتىية بمسجلة أو تسجيالت صوتية أو برامج اذاع 
ال   -١ بما  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحدده  رسم  مقابل  المختص  الوزير  من  بذلك  ترخيص  على    الحصول 

 . لف جنيةيجاوز ا
تإ  -٢ وسنة  اذاعى  برنامج  أو  صوتى  تسيل  أو  مصنف  كل  بيانات  فيها  تثبت  منتظمة  دفاتر   .داوله مساك 

على مخالفة هذه المادة بغرامة ال تقل عن خمسة االف اقب  مع عدم االخالل باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يع 
 .جنية وال تجاوز عشرة االف جنية
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  .التى ال تقل عن عشرة االف جنية وال تجاوز عشرين الف جنية الغرامةالعقوبة  وفى حالة العود تكون
 

  - : ١٨٨مادة 
  .ية فى تنفيذ احكام هذاالقانونقضائ عدل مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية اليصدر وزير ال

  

  الرابع الكتاب
  النباتية  االصناف
  

  - : ١٨٩مادة
بالحماية طبقا   القحكا ألتتمتع  الخارج انون االم هذا  أو فى  العربية  فى جمهورية مصر  المستنبطة  النباتية  صناف 

ص باالصناف النباتية التى الخابطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية وذلك متى قيد فى السجل   سواء تم التوصل اليها
  .تمنح حق الحماية

 

  
  - : ١٩٠مادة 

مك يسمى  مكتب  الوزراء  مجلس  رئيس  من  بقرار  حماية  ينشأ  بتلقى   االصنافتب  المكتب  هذا  ويختص  النباتية 
النباتي  االصناف  حماية  على  للحصول  المقدمة  طبقا الطلبات  وذلك  الحماية  شهادة  ومنح  فيها  والبت  وفحصها  ة 

  .الجراءات التى يحددها قرار االنشاءد وا للقواع
 

  - : ١٩١مادة 
ا عدم  فى  إلمع  النافذة  الدولية  االتفاقيات  باحكام  مخالل  العرجمهورية  أو صر  طبيعى  شخص  لكل  يكون  بية 

يقيمو أو  ينتمون  الذين  االجانب  من  أو  المصريين  فى اعتبارى من  لهم  وفعال  نشاط حقيقى  يتخذون مركز  أو  ن 
انات االعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الكياحدى الدول أو  
  .ذا الكتاب لالصناف النباتيةرة فى هاية المقران يتمتع بالحم

 

  - : ١٩٢مادة 
متصف الصنف  يكون  ان  بالحماية  للتمتع  خاصة يشترط  تسمية  يحمل  وان  والثبات  والتجانس  والتميز  بالجدة  ا 

النباتى حتى تاريخ الطلب ببيع مواد االكثار النباتى للصنف أو ه.ويب كون الصنف جديد اذا لم يقم مربى الصنف 
ة  افقته الغراض االستغالل وال يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح أو التداول فى جمهوريأو بمو  لها بنفسهتداو

ذا كان الطرح أو التدوال قد تم فى الخارج فيجب ب فامصر العربية لمدة ال تزيد على سنة سابقة على تقديم الطل
واال واالعناب  لالشجار  بالنسة  سنوات  ست  على  المدة  تزيد  علاال  تزيد  اربع    من ى  لغيرها  بالنسبة  سنوات 

أو منح حق استغالله بموافقة المربى للغير قبل   الحاصالت الزراعية كما ال يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم بيعه
ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من االصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة .ةحمايمنحه حق ال

ويكون الصنف متجانساً اذا كان االختالف بين افراده يقع فى نطاق .اكثاره  صفة عند ظ بهذه العلى االقل مع احتفا
ائصة االساسية بتكرار اكثاره لفترة ر خصوح بها. ويكون الصنف ثابتاً عند تكرار زراعته اذا لم تتغيالحدود المسم

لمستنب المربى  القانون وتمنح شهادة حق  لهذا  التنفيذية  الالئحة  اتحددها  الصنف  فيه شروط لنباتى  ط  تتوافر  الذى 
  .الحماية سواء اكان المستنبط طبيعيا أو اعتباريا

 

  - : ١٩٣مادة 
جار واالعناب وعشرين سنة بانسبة لغيرها  لالشتكون مدة حماية االصناف النباتية خمس وعشرون سنة بالنسبة  

الزراعية الحاصالت  الجمعية  .من  مدة  منحها  عتباراً إوتبدأ  تاريخ  ذلك  .من  الومع  الطلب يمنح  المقدم عنه  صنف 
قبول منح الحماية على ان يقتصر حق المربى   حماية مؤقته تبدأ من تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر االعالن عن

) من هذا القانون خالل هذه الفترة على االقل فى التعويض العادل بمجرد منحه ١٩٤مادة ( بال  المنصوص عليه  –
وجة اخطاراً بايداعه الطلب الى من قام باستغالل الصنف النباتى قبل منحه ربى قد  يكون الم هذه الحماية بشرط ان

  .الحماية
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  - : ١٩٤مادة 
است  النباتى المحم باى ئثار يتمتع من يحصل على هادة حق المربى بحق  له االستغالل التجارى للصنف  ى يخول 

أو استيراد أو تصدير مواد اإلكثار   و تسويقأو بيع أ  داولصورة من الصور وال يجوز للغير انتاج أو اكثار أو ت
  بموافقة كتابية من المربى 

 

  - : ١٩٥مادة 
 نع الحماية الغير من القيام باالعمال االتية: ال تم

غير    -١ حيازته تجار أنشطة  فى  ارض  على  المزارع  بواسطة  االكثار  مادة  لناتج  االكثار  بغرض  واستخدام  ية 
 الخاصة 

 .بحث العلمىغراض التجارب وبا بال  نشطة المتصلةألا  -٢
 .ف جديدةنشطة التربية والتهجين واالنتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناأ  -٣
 .نشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب ألا  -٤
والمنتجات نشطأ  -٥ والوسيطة  األولية  والمواد  المحصول  لمادة  واالستهالك  التجارى  واالستغالل  االستخدام  ة 

من مادة المحصول أو بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول تستخرج  تصنع أو    التىالنهائية  
 ات كامل أو كانت جزءا منهفى هيئة نب

  

  - : ١٩٦مادة 
النباتية بناء على عرض وزير الزراعة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من صنأليمنح مكتب حماية ا  اف 

تراخيص  الوزراء  مجلس  باستاجب  رئيس  اس ارية  فى خدام  وكذلك  بى  المر  موافقة  دون  المحمى  الصنف  تغالل 
و توفير مواد ته ألعامة وكذلك فى حاالت امتناع المربى عن انتاج الصنف بمعرفالحاالت التى تقتضيها المصلحة ا

قيامه  أو    االكثار للصنف المحمى أو رفضة منح حق استغالل الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه
للتنافس  ممارسات بال واستغال.المضاده  استخدام  حق  الغير  منح  مقابل  عادال  تعويضا  المربى  الصنف ويستحق  ل 

  .القيمة االقتصادية لهذا الصنفويض خالل مدة الترخيص االجبارى وتراعى فى تقدير التع 
 

  - : ١٩٧مادة 
له تطبيقا الحكام المادة ( المرخص  القان١٩٦يجب على  يلتزم بون ا) من هذا  ترخيص االجبارى وال  شروط الن 

للمربى   االخرى  بالحقوق  المساس  أو  للغير  عنه  التنازل  له  الترخيص يجوز  هذا  ويتنهى  الترخيص.  مدة  اثناء 
  .له وبلغى اذا خالف المرخص الى شرط من شروط الترخيص  حددةبانتهاء المدة الم

 

  - : ١٩٨مادة 
ل بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر للتداو  اذا طرحت   محمىتستنفذ حقوق المربى على مواد الصنف ال
مواد  يئة  أو بيع تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فىه   العربية ويحق للغير فى هذه الحالة تداول

اكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو اى جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعه من المحصول أو 
ذ غ من مكوير  الن لك  الى .بات نات  التصدير يؤدى  كان  اذا  المحمى  الصنف  تصدير  من  الغير  منع  للمربى  ويحق 

   .غرض منه هو االستهالكن الر الصنف فى بلد ال يتمتع الصنف المحمى إلى اى دولة اذا كااكثا
  

   -١٩٩مادة 
الما يقيأ  ١٩٦دة  لوزير الزراعة بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار اليها فى  ة المربى أو بعض د مباشرن 

يق المصلحة العامة خاصة فى االحوال حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون باى صورة من الصور بهدف تحق 
 :االتية

للصن  -١ الاذا ظهر  البيولوجى فى ف  التنوع  أو على سالمة  الطبيعية  البيئة  تأثير ضار على  المحمى  نباتى 
 ها أو على حياة أو صحة االنسان أو الحيوان أو النبات. راعى فيلقطاع الزلى اجمهورية مصر العربية أو ع

حمية أو  الم  لمحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى أو معوق لالنشطة الزراعيةاذا ظهر للمصنف النباتى ا   -٢
 .اذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع
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  - : ٢٠٠مادة 
المص عن  بالكشف  المربى  ايلتزم  الدر  اعتملوراثى  لتمتع ذى  ويشترط  الجديد  النباتى  الصنف  الستنباط  عليه  د 

بالحما الجديد  النباتى  وفقالصنف  مشروع  بطريق  المصدر  ذلك  على  حصل  قد  المربى  يكون  ان  للية  قانون ا 
الت.المصرى المحلية  الجماعات  لدى  تراكمت  التى  والخبرات  التراثية  المعلومات  إلى  يكويمتد هذا االلتزام  ون ى 

اعت  المربى الذىقد  المربى  يلتزم  وبالمثل  الجديد  النباتى  الصنف  هذا  الستنباط  جهوده  فى  عليها  مع   مد  يتعامل 
ج اصناف  استنباط  بهدف  المصرية  البشرية  االدارية   ديدةالموارد  الجهة  موافقة  على  بالحصول  منها  مشتقه 

الترا المعار  باحترام  يتعهد  كما  التعامل  هذا  على  كثية  المختصة  لالمصرية  من مصادر  اليه  توصل  قد  يكون  ما 
االعالن عن المصدر المصرى الذى استفاد منه ذلك انجازات استخدمت فيها تلك المعارف والخبرات ويكون ذلك ب

وبا لهذا  قتسا المربى  التنفيذية  الالئحة  تحدده  الذى  النحو  على  وذلك  المصلحة  صاحب  مع  يحققها  التى  العوائد  م 
  .لقيد الموارد الوراثية المصرية النياتية البرية والبلدية منها اعة سجلزارة الزرأ بوالقانون. وينش 

  

  - : ٢٠١مادة 
ات التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون  جراءدر مكتب حماية االصناف النباتية شهادة حق المربى وفقا لاليص

ذلك على نفقة صاحب الحق فى   لنشر عنة. ويتم اجني  ويعد اداء رسم تحدده هذه الالئحة بما ال يجاوز خمسة االف
الرفض واسبابه ويكون لكل ذى شأن حق التظلم جريدة شهرية يصدرها المكتب ويخطر من رفض طلبه بقرار  

النباتى وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ ادة  من قرار منح شه  حق المربى أو رفض طلب حماية الصنف 
تاريخ االخطار على أو  واجراءات االخطار وتحدد    االحوال.  حسب   النشر  وقواعد  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة 

  .ونظر التظلم والبت فيه
 

  - : ٢٠٢مادة 
الحد الشروط الخاصة بمنحها أو فى حالة منحها بالمخالفة صنف  تلغى شهادة حق المربى وذلك فى احوال فقد ال

واالجراءات  للقواعد  وفقا  القانون وذلك  هذا  بهالت  الحكام  يصدر  قرار  ى  الزراعةا  اخطار ذى .من وزير  ويكون 
بعلم الوصول وله ان يتظلم منه خالل خمسة عشر يوما الشأن بهدا القرار بموجب كتاب موصى علية مصحوبا  

  ويصدر وزير الزراعة قرارا بقواعد واجراءات .خطارخ االمن تاري
  .التظلم والبت فيه

 

  - : ٢٠٣مادة 
عق  باية  االخالل  عدم  منصوص وبة  مع  الكتاب عليها    اشد  هذا  احكام  يخالف  من  كل  يعاقب  اخر  قانون  اى  فى 

الحبس مدة ال   قوبةجنية وال تجاوز خمسين الف جنية. وفى حالة العود تكون الع  بغرامة ال تقل عن عشرة االف
فى جميع و  يةتقل عن ثالثة اشهر وال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين الف جنية وال تجاوز مائة الف جن

  .يحكم بمصادرة التقأوى ومواد االكثار المضبوطةالحوال ا
  

  - : ٢٠٤مادة 
عريضة ان يامر  على صة باصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شان وبمقتضى امر يصدرلرئيس المحكمة المخت

 :باجراء أو امثر من االجراءات التحفظية المناسبة وعلى وجة الخصوص 
 .الحمايةالحق محل على ثبات واقعة االعتداء إ  -١
 ى ارتكاب الجريمة.جراء حصر ووصف تتفصيلى للمنتجات المخالفة واالدوات التى استخدمت أو تستخدم فإ  -٢
 )٢د (البنتوقيع الحجز على االشياء المذكورة فى   -٣

يف بالتنفيذ وان  المكلف  المحضر  لمعأونة  اكثر  ام  بندب خبير  يامر  ان  االحوال  فى جميع  المحكمة  رض ولرئيس 
ا من كفالة مناسبة ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع إلى المحكمة المختصة خالل عشرا يومايداع    لى الطالب ع

  .تاريخ صدور االمر واال زال كل اثر له
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  - : ٢٠٥مادة 
ذوى الشأن التظلم من االمر إلى رئيس المحكمة االمر خالل ثالثين يوما من تاريخ صدوره أو اعالنه على حسب ل
يها فى لمحكمة تأييد االمر أو الغاؤه كليا أو جزئيا وفقا للقواعد واالجراءات المنصوص عللرئيس اال ويكون الحوا

  .قانون المرافعات المدنية والتجارية
 

  
 - ٢٠٦مادة 

وزير العدل باالتفاق مع وزير الزراعة قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا  صدر ي
  اب الكت
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نحو آليات صرف المستحقات  إجراءات الكلية رابعا:
  المكافآت المالية و
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  إجراءات الكلية
  صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس  نحو آليات

  - مكافأة التدريس:

  ) للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:  ٪٢٠٠مكافأة التدريس ( صرف قواعد 

 ء هيئة التدريس .ة ألعضاف المعاون وظائتصرف المكافأة لل )١

األعبا )٢ بكافة  والقيام  الكامل  التواجد  حالة  في  المتفرغين  األساتذة  للسادة  المكافأة  التدريسية  تصرف  ء 

 عة . لجاموالبحثية بمذكرة من عميد الكلية ترفع لرئيس ا

 تصرف المكافأة في األعياد واألجازات الرسمية .  )٣

يعادلها التي تقل مدتها عن أسبوع وتنسب المكافأة أو ما    المؤتمرات في    تصرف المكافأة في حالة السفر )٤

 طبقاً أليام المؤتمر الفعلية التي تزيد عن أسبوع . 

 المكافأة لحاالت األمراض المزمنة وأجازات الوضع . تصرف )٥

ا )٦ أو  لمكاتخصم  األعتيادية  األجازات  عن  المعاونة  والوظائف  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  من  فأة 

 ي تزيد عن أسبوع . ضية التازات المراألج

  - مكافأة التصحيح والمراقبة واإلشراف:

ب  التحريرية  االمتحانات  أوراق  تصحيح  مكافأة  األساس تقدر  علي  األوراق  هذه  كل  في  الممتحن  ماصححه  نسبة 

  - األتي:

  ال:أو

الدرجة   هذه  ومعادلة  البكالوريوس  لدرجة  النهائية  واالمتحانات  النقل  الدراوامتامتحانات  العحان  بمائة  سات  ليا 

أق الواحدة بشرط أال تقل المكافأة في كل مادة للممتحن الواحد عن مائة جنية وبحد  صي خمس قرش عن الورقة 

التصحيح مكافآت  جملة  ولتزيد  الكلية  مستوي  علي  االمتحان الت  مواد  دور  في  الواحد  الممتحن  عليها  يحصل  ي 

  ة. جنية علي مستوي الجامع ١٥٠٠الواحد 

  انيا:ث

 ٢٨٧قرر ينتهي بامتحان "مادة" وذلك عند حساب مكافأة تصحيح أوراق االمتحانات التحريرية (مادة  بر كل ميعت 

  . الجامعات ) قانون تنظيم

  با يقوم  من  والتطبيقي إليمنح  الشفوية  وح متحانات  اة  والعاملين  إلضور  التدريس  هيئة  أعضاء  من  متحانات 

 علي الوجه التالي :  تحانات هذه االم  حضوراألصليين والمنتدبين مكافآت عن 
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 من المرتب الشهري عن كل جلسة من جلسات االمتحان . ٪٤منح مكافأة مقدراها   -

في  - من    يشترط  كل  في  الطالب  لعدد  األدنى  الحد  يكون  أن  األحوال  الشفوية جلساجميع  االمتحانات  ت 

 قانون تنظيم الجامعات ). ٩٠والتطبيقية خمسة طالب ( مادة 

 المساعدين والمعيدين مكافأة  اخل لجامن يعمل د منح  ي التدريس والمدرسين  ن المراقبة العامة من أعضاء هيئة 

  ).عات قانون تنظيم الجام ٩١هري عن كل يوم من أيام العمل ( مادة % من المرتب الش ٣قدرها 

 افأة وراه مك الة الدكتي رسيمنح المشرف علي رسالة الماجستير مكافأة قدرها أربعمائة جنية ويمنح المشرف عل

السنة   في  جنيها  أالف  أربعة  أقصي  وبحد  عليها  الحكم  لجنة  من  الرسالة  مناقشة  بغد  وذلك  جنية  ألف  قدرها 

 قانون تنظيم الجامعات ) . ٩٣مادة  ي ( الجامعية وإذا تعدد المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساو

 الميزاني إعتمادات  حدود  في  الجامعة  لمجلس  تقيجوز  مة  صرف  ألعض رير  التدريس  نح  هيئة  اء 

زات دراسية أو والمدرسين المساعدين والمعيدين وسائر القائمين بالتدريس الموفدين في مهمات علمية أو إجا

 قانون تنظيم الجامعات) ٣٠٦(مادة  سلمجللحضور مؤتمرات وفقاً للقواعد التي يقررها ا

 ة :  أدوار االمتحانات والجلسات الشفوية والتطبيقي

 صحيح والجلسات باعتبار دورين في العام الدراسي .فأة التتحسب مكا 

  دور يناير يشمل امتحان الطالب +امتحان الدراسات العليا  -

  دور مايو يشمل امتحان الطالب + امتحان الدراسات العليا  -

  الدبلوم عن عام جامعي ومكمل للفصل الدراسي الثاني مالياً  تحانام -

 اال جلسات  مكافأة  الشفو متحاتصرف  والتنات  أقصي ية  وبحد  التدريس  هيئة  ألعضاء  والقدرات  طبيقية 

ثالثة أعضاء هيئة  ١٠٠ باشتراك  الواحد  الدراسي  للفصل  للجلسة علي األكثر وخمسة طالب   جلسة  تدريس 

 للجلسة علي األقل 

 ٥)/  ٣مجموع الجلسات = ( عدد الطالب*ساب ح   

 ظرية .دة نال يزيد عدد المصححين عن خمسة أفراد لكل ما 

  

  مجالس:دالت الب

   جنية بدل إعداد لمجلس الكلية عن الجلسة الواحدة وذلك باإلضافة إلي ما يصرف من    ٢٥٠يصرف مبلغ

 انية الجامعة . ميز

 لجنة الدراسات العليا و البحوث لجان    –لجنة شئون الطالب  ة (  يصرف للجان الفنية المنبثقة من مجلس الكلي

لجنة خدمة المجتمع وتنمية    –لجنة المكتبات    –لعلمية والثقافية  القات الجنة الع  –مية  المختبرات واألجهزة العل
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ق واللجان األخرى التي يصدر بها  الجامعة مبلغ  البيئة )  للجنة من ميزان  ٢٥٠رار رئيس  بدل إعداد  ية  جنية 

 لجامعة وال يصرف عنها أي مبالغ أضافية من الجلسات الخاصة .ا

 اصة . سابات الخن الحتصرف مجالس األقسام م 

 جنيه . ١٥٠صرف بدل حضور ورش عمل الجودة بالكلية نظير مبلغ ت 
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  وزيع المكافآت إجراءات الكلية نحو  آليات ت
  

المدي .١ تقييم  علي  بناءأ  المكافآت  توزيع  اليتم  مع  ر  يتعارض  ال  بم  العاملين/الموظفين  إلنجازات  مباشر 

 .اللوائح والقوانين

التقي.  ٢ الكفاية النصف سنوية بم ال  ي االنج حسب مستو  يميتم  از في العمل، مع األخذ في اإلعتبار تقارير 

  .يتعارض مع اللوائح والقوانين
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  سياسات الكليةخامسا: 
  ة لعداللضمان تحقيق ا

  وعدم التميز وعدم تضارب المصالح 
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  ز ييسياسة الكلية لضمان العدالة وعدم التم
 

  - واعد محددة لضمان العدالة و عدم التمييز على النحو التالى:لكلية قتطبق ا

  

  الطالب قواعد عدم التمييز بين 

  ورية . ت الد طالب اإلطالع على أوراق إجابة امتحان العملى و اإلمتحانالمن حق جميع ا )١

قم  سم أو رالع على أطإل متحان الفصل الدراسى مغلقة بدون السماح للمصحح با إيتم تصحيح أوراق إجابة   )٢

  جلوس الطالب. 

 عالن اإلجابة النموذجية لالمتحان الدورى مفسر عليها توزيع الدرجات. إ يتم  )٣

 ة ثابت . اجاب  ى ورقة االسئلة و تعلن للطالب و يتم التصحيح طبقا لنموذجلتوزع الدرجات ع )٤

اعاة ان  ب مع مربين الطاله  اإلمتحانات العملية تتم بتوزيع عشوائي علي التجارب العملية لضمان العدال )٥

 تكون التجارب ذات مستوي واحد . 

لى السادة الممتحنين ودون تمييز أو  ععشوائيا  توزيعا  الشفوي في اإلمتحانات    الطالب لإلمتحان يتم توزيع   )٦

 تحديد مسبق.  

أ )٧ حق  طالمن  والريادة  ي  المكتبية  الساعات  خالل  من  تمييز  دون  التدريس  هيئة  أعضاء  مع  التفاعل  ب 

 كاديمى. شاد األمية واإلرعلال

 ستطالع رأى الطالب فى الجداول الدراسية و جداول اإلمتحانات.  إ )٨

حيح  يجة فى كل فصل دراسى و اعادة النظر فى جمع الدرجات أو تصتالحق فى تقديم تظلم بعد اظهار الن  )٩

 لورقة حسب الحالة. ا
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  ونة عااعضاء هيئة التدريس و الهيئة الم قواعد عدم التمييز بين 

  عضاء هيئة التدريس.  أ باء العمل و التدريس بالتساوى بين ع إوزيع يتم ت )١

 عضاء الهيئة المعاونة. أيتم توزيع اعباء العمل و التدريس بالتساوى  بين  )٢

 يح منفردين فى أى مقرر دراسى بالكلية . التصح ساتذة بالتدريس أو ألعدم إنفراد ا  )٣

 اه. الدكتوراجستير و لمشراف على رسائل اإلساتذة با ألعدم إنفراد ا  )٤

عالن  إعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس فى توزيع أعباء العمل والتدريس و الحوافز و المكافآت و )٥

 د صرف المكافآت ألعضاء هيئة التدريس.  عقوا

  

 ***  

  

 االداريين  ز بين لتميي قواعد عدم ا

و  )١ العمل  أعباء  توزيع  فى  العاملين  بين  العدالة  و ضمان  التمييز  و  ا  عدم  والمكافآلحوافز  وثيقة  إت  عالن 

 معتمدة لربط المكافآت بمستوى اإلنجاز فى العمل. 
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  ب المصالح رسياسة الكلية لضمان عدم تضا

 

قسام العلمية لالستعالم عن وجود أقارب حتى الدرجة  باأل  يتم تمرير بيان علي جميع أعضاء هيئة التدريس   )١

 الرابعة  

السنة الدراسية أو  ركة في  يس بالمشادرال يسمح لعضو هيئة الت )٢ اإلمتحان النظري أوالشفوي أو العملي في 

مشاركة فى اإلشراف العلمى أو تحكيم  . كذلك ال يقوم بالة) بعراالدرجة ال  حتى( المقرر الموجود له أقارب به

 . بعة)راالدرجة ال حتى( األقارب له  لعليارسائل طالب الدراسات ا

 على مكاسب شخصية. للحصول  ة الخاصة ليعدم استخدام ممتلكات الك )٣

 بالكلية.  يجب أال تضر أي وظيفة خارج الكلية سواء كانت بمقابل مادي أم بدون مقابل، على أداء العمل )٤

  ية. الكل نتباه بعيًدا عن مسئوليات إل ا ة قد تعمل على تشتيت الوقت و لتحاق بأي مهام عمل خارجيإلعدم ا  )٥

  . أال يُعاني سواء جسديًا أم عقليًا من العملة ويجب ن األساسي سا ينبغي أن يتمتع الجميع بحقوق اإلن )٦

أو الحالة االجتماعية أو الحمل  يجب عدم حدوث تعصب ضد أى شخص بسبب العرق أو اللون أو الجنس    )٧

 لسن أو ا أو الجنسية أو األصل االجتماعي أو اإلعاقةالرأي السياسي  أو الدين أو 

  

 ***  
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Code of Student Conduct 
 
Faculty of Pharmacy Ain Shams University (FOPASU) issued this Code of Student 
Conduct to describe clearly the expected academic and personal attributes of the 
students. 

 
The student conduct code inside FOPASU is related to the future attitude of students 
as Health Care providers to patients. 

 

FOPASU student code of conduct comprises five main parts: 
 

1- The five core values.  
    2- Students’ rights. 

3- Students’ ethics. 
4- Offences under the code and penalties. 
 5- Student conduct during Covid-19. 

 
What is the student code of conduct? 

It describes the ethics and standards expected from students in FOPASU. Adhering to 
this code implies that every student is responsible for the consequences of his actions. 

 
Who should adhere to this conduct? 

This is the conduct expected from all students in FOPASU with their colleagues, 
mentors as well as University admins and workers. 

 
When? 

Students should abide by this code whenever they are on campus or during any 
occasion, they are representing Ain Shams University. 

 
Where? 

Students should abide by this code in the labs, lecture halls, faculty entrance and 
corridors as well as in any other place they are representing Ain Shams University. 

 
 

1. The Five Core Values 
 
a) Honesty and Integrity 
Students with honesty and integrity will work hard to earn their degrees and will 
always adhere to the moral and ethical principles. Cheating compromises these core 
values. 

 
b) Responsibility 
Responsibility, assisted by the discipline, will allow students to take the right actions 
to achieve all duties and tasks on time. Abiding to this core value will create a well-
established environment where students can learn and gain knowledge in an 
environment devoid of chaos and disorder. 
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c) Competency and Academic Excellence 
FOPASU aims at providing Pharmacists of the highest quality with all the 
qualifications, which enable them to compete both nationally and internationally. 

 

d) Innovation and Creativity 
The goal of FOPASU is not to create stereotypes but rather competent students who 
are able to innovate. Their creativity is respected and encouraged in every course and 
activity in the Faculty of Pharmacy. 

 

e) Collaboration and Teamwork 
Collaboration improves the students ability to work together and improve their 
performance as well as their morale. Students of the same team must actively listen to 
each other, share ideas, experiences and opinions. Together we can achieve the best 
possible outcome of any work, boosted by the students’ open-mindness, respect to 
others and tolerance towards other ideas, feelings, habits. 

 
 

2. Students’ Rights 
1- Each student has the right to learn in a quiet and safe environment with high 

academic standards and a variety of high quality resources, which can help to 
build his academic and social development. 

 

2- Students have access to many student support services as: 
- For general health problems: please contact the health center (ground floor). 
- For any psychological/ mental health/ well-being problems: please 

contact Mrs. Nashwa (01003727363). 
- For social Support : Please contact Mrs. Nahed Hussein at the Youth Care Office 
- For any student with a disability or special need, please fill in a form at the 

Vice Dean for Education and Students Affairs office (ground floor). 
- For asking for suspension of registration due to any circumstances please 

refer to the Vice Dean for Education and Students Affairs office (ground 
floor). The faculty council may suspend the student’s enrollment for two 
consecutive or separate years during the study at the college if he presents 
an acceptable excuse that prevents him from attending the study. 

 
3- Each student has the right to participate in all activities at FOPASU, without 

discrimination. 
 

4- Each student has the right to address his concerns to the University using 
special well established and explained procedures through e-mailing the Dean 
or Vice Dean for Education and Students Affairs. Boxes, where students can 
put their complaints, are also available in each floor of FOPASU. These 
boxes are regularly checked. 
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5- Students are also encouraged to participate in community services through 

many activities: e.g. medical caravan, El-kheir Pharmacy, Scopes,…etc 
 

6- Students have the right to participate in the governance of FOPASU through 

(Students Union (SU). The members of this union are elected on a yearly 
basis. 

7- Academic and administrative departments are always keen to provide prompt 
responses to students requests. 

 

8- Students who are not satisfied with their results may submit a remarking 
request to the office of student affairs within ten days of the release of the 
exam results. 

 

3. Students’ Ethics 
Students’ ethics are reflected in four main responsibilities: Educational tasks, 
Social relations, Activities, and the Environment 

 

First Responsibility: Educational tasks 
All students should be strictly aware of FOPASU bylaws. This could be found 
on http://pharma.asu.edu.eg/ and will be explained to all students following 
registration in the Faculty. 

 
Here are some of the main students educational tasks: 

• Interacting with the instructor during the lecture. 
• Staying silent when the professor is in the middle of explaining and 

showing mutual respect. 
• Recognizing and protecting his/her rights. 
• Abiding by the rules and laws of the faculty, and showing keenness on 

maintaining learning facilities 
• Meet deadlines: for classwork, projects and assignments. 
• Showing punctuality and arriving to classes and laboratories on time. 
• Inquiring about the parts of the lesson that seem unclear or incomprehensible. 
• Working independently while doing research, and using up-to-date references. 
• Avoiding fraud, plagiarism, and stealing others ideas. 
• Doing one’s best, developing one’s skills and knowledge to contribute to 

promoting the community. 
• Attending and participating in cultural seminars and debates 
• Taking courses in languages and computers. 
• Any absence from the lab due to illness or any other justified reason should be 

reported to your instructor. 
• Absence in labs should not exceed 25% of total labs in any course. 
• Reading cultural books to develop one’s knowledge and skills. 
• Developing and refining scientific, sports talents and skills. 
• Student exam handbook, Appendix I, should be read and the rules strictly followed. 
• Under certain circumstances, students who are unable to fulfill the attendance 

requirements should ask for suspending their enrollment for the academic year/ 
semester according to a valid excuse presented to the Vice Dean for Education 
and Students Affairs and accepted by the faculty council. 
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Second Responsibility: Social relations 
• Collaborating with and respecting other colleagues from same faculty or other faculties. 
• No discrimination based on economic, cultural or religious difference is allowed. 
• Dressing properly. Make sure you respect the dress code: Neat, modest, casual 

or dressy attire is accepted all over the University campus. NO revealing cloth, 
ripped jeans, shorts, flip-flops are allowed on campus. 

• Maintaining good manners during speaking. Uncivil language or behavior is 
completely prohibited inside the facilities of Ain Shams University. 

• Professional courtesy is a must between students and faculty as well as staff members. 
• It is not allowed for students to carry any kind of Knives or weapons on the campus. 
• Students should maintain good personal hygiene. 
• Providing guidance to colleagues, listening to advice and giving priority to public interest. 
• Showing mutual respect to faculty members, teaching assistants as well as 

administrative staff. 
• Abiding by the regulations to get his/her rights and fulfill his/her duties. 
• Cooperating and participating in various activities with teaching assistants. 
• Assisting colleagues with special needs. 

 
Third Responsibility: Activities 

• Showing motivation to participate in seminars, cultural, artistic and sports competitions. 
• Working out regularly for your personal health. 
• Abiding by deadlines and instructions of various activities. 
• Wearing the appropriate cloth for each activity. 
• Participating in festivals, celebrations and other FOPASU activities e.g. Medical 

Caravan, El Kheir Pharmacy, Career fair, …etc 
 

Fourth Responsibility: The environment  
Lecture Halls & Classrooms 

Keeping your lecture halls, classroom computers, benches, walls, … etc, clean 
and safe for the rights of others. 

 

Facilities 
• Be protective and keen to preserve the faculty facilities 
• Throw trash in the provided suitable bins. 
• Maintain the corridors clean 
• Turn off water taps. 
• Do not post posters without permission. 
• No smoking in FOPASU. 

 

Library 
• Keep the library clean. 
• Switch off mobile phones. 
• Avoid eating or drinking inside the library. 
• Keep silent inside the library. 
• Return borrowed books in the same conditions as when received from the library, on time. 
• Leave books in their proper place. 
• Abide by the laws of photo copying pinned in the library. 
• Document references accurately while observing copyrights. 
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Laboratory 
• Students should wear appropriate professional dress for laboratory activities. 
• Follow- strictly- the lab safety rules as announced in each lab 

 

General Laboratory rules 

1- Always wear protective closed lab coats in the laboratory. 
2- Wear closed shoes; sandals and slippers are not allowed (i.e. 

avoid bare feet). 
3- Long hair and veils must be tied. 
4- Dangling jewelry and baggy clothing must be 
secured. 5- Keep the work area free of unused 
stuff. 
6- Drinking and eating are not 
allowed. 7- Wear goggles, 
masks and gloves. 
8- Mouth sucking of liquids is not 
allowed. 9- Clearly label 
containers. 
10- Use all lab equipment properly and leave them clean. 
11- To turn on the flame, switch the matches first then the gas supply. 
12- In case of spills: do not swallow anything, flush with water for at least 15 

minutes and notify the instructors as soon as possible. 
13- In case of accidents or injuries, report to the instructor as soon as 
possible. 14- Do not taste or smell chemicals. 
15- Do not contaminate chemicals by returning back any residual chemicals to 

the main container. 
16- Make sure to direct the test tube away from yourself and your colleagues. 
17- Do not pick up broken glass with your hands but rather, report to the lab 

supervisor/technician. 
18- Keep away from flame. 
19- Report any fire, injury, accident to the 
instructor. 20- The lab is not a place for 
playing or kidding. 
21- Switch off Bunsen burners when not in use. 
22- You should be aware of the place of all emergency equipment in the 

lab: fire extinguisher, emergency exit, eye wash, shower, first aid kit. 
23- Keep silent inside the lab. 
24- Switch off mobile phones 
inside the lab. 25- Wash your hands 

before leaving the lab. 
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For safety measures, please consult this 
video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9o77QEeM-68 

Outside the institution 
 
Students of FOPASU are representatives of their university outside of the university 
and must therefore keep same ethics and manners outside the University. Offensive 
comments are not acceptable via verbal or nonverbal communication (social 
network, emails) 

 
All students in FOPASU should: 

• Maintain confidentiality when using social networking sites. 
• Not engage in behaviors that can harm the reputation of colleagues, faculty 

and staff members or the profession. 
• Be aware of your online image and your faculty image. 

 
 

4. Offences under the code and penalties 
 

4.1. Scholastic Dishonesty 
 
Scholastic dishonesty is manifested in the following acts: 

 Fraud/Plagiarism in any assignment. 
 Copying others’ work. 
 Cheating by any means during exams. 
 Carrying mobile phones / smart watches or any similar devices during exams. 
 An exam handbook will also be provided to the students to complement 

and show the exam rules and all rules in this handbook should be strictly 
followed. 
 

Violations that occur during the exam 
1- Violation of the examination rules or the necessary 
calm for it. 2- Attempt to cheat in the exam. 
3- Cheating in the exam. 
4- Impersonating another person to take the exam instead. 
5- Attending the exams while carrying mobile devices or any other 

means of communication such as headphones, etc 
 
 

4.2. Inappropriate Behavior towards Individuals or Groups 

• Disruption of classes by any means 
• Discrimination against any person or groups 
• Dissemination of Malicious Material among individuals or on social media 
• Violations of Safety or Dignity of any other student, faculty official, administrative  staff. 
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4.3 Abuse or misuse of faculty resources 
• Damage to Property. 
• Use of Facilities or Equipment or posting any posts without permission. 
• Intentional destruction or damaging of faculty property will subject 

individuals to penalties. 
 

4.4 Other Offences 

Students are expected to provide identification upon request by a University 
faculty, staff member or security personnel. 

Reports received by the University of student misconduct, arrest, or involvement 
with other illegal activities off-campus are subject to administrative review for 
disciplinary action. 

 
Ignorance of ethical standards do not represent an excuse for violating this code 
of ethical conduct. 
Disciplinary Penalties to the above examples of misconduct or other offences are 
usually issued by administrative board including the Dean, the Vice dean, a faculty 
member and the responsible Faculty officer and the penalties can include, but are not 
limited to: 

- Resubmission of work. 
- Failing grade in one or more courses. 
- Oral or written warning. 
- Deprivation of some student services. 
- Deprivation from attending the lessons of one of the courses for a period. 
- Dismissal from the college for a period. 
- Denial of an exam in one or more courses. 
- Canceling the student’s exam in one or more courses. 
- Dismissal from the faculty for a period. 
- Denial of the exam in one semester or more. 
- Expulsion from the faculty 

In all cases, the acts and penalties assessed will remain confidential, however 
they will be registered in the student’s files 

 

5. Student conduct during Covid - 19 
Students are responsible for complying with University precautions to protect against 
the spread of COVID-19 by applying the following measures: 

1. Physical distancing 

A minimum of one meter of distance must be maintained between individuals in all 
University spaces. 

2. General precautions 
- All students should be vaccinated and should be ready to show their vaccination 

certificate or a negative PCR test should be provided upon request. 
- Everyone must wear acceptable face masks in all University spaces. 
- Wash your hands with soap and water regularly or you can also use hand sanitizers 
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- Do not share common office supplies such as pens and notebooks. 
 

3. Testing, Isolation, and Monitoring 

a- Students with COVID-19 symptoms are required to immediately isolate at home, 
and notify Vice Dean for Education and Students Affairs. 

b- Symptomatic students awaiting test results, those who test positive for COVID19, 
or those who have been in close contact with a confirmed positive case are required to 
quarantine/isolate at home. 

c- Students in isolation/quarantine must comply with all directives of University 
health officials. 

 
 
All disciplinary penalties are available to respond to policy violations, including 
suspension and expulsion. 
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E-Learning Code of Conduct 
 

I. For Students 

1. ONLINE LIVE SESSIQN PARTICIPATION 
a. Prepare your study space prior to the time of the lecture or practical session to ensure a 

quiet environment where you can focus and interact. 
b. If you are interacting by voice only and or using your camera, use professional language 

when speaking during the live sessions, and conduct yourself in a respectable manner, in 
line with face-to-face teaching - towards your peers and your teacher. 

c.  Comply with the rules your teacher will establish inside the online classroom, e.g. your 
audio/video settings and how to ask questions or interact during a live session. 

d. In order to avoid unnecessary pressure on the network, turn off you microphone unless 
you are speaking. In meetings with multiple people, the teacher may use  the 'Mute All 
button to enforce this. 

e. Turn off your video unless it is necessary (e.g. only the presenter/teacher needs to have 
their video on or sharing screen. 

 ONLINE COMMUNICATION WITH FACULTY MEMBERS 
a. Respect the methods and times established by your teacher for contact hours. Frequently 

check your official e-mail and your e-learning platform announcements to stay up-to-date 
with new information or changes in the online sessions plan. 

 PRIVACY & GENERAL DATA PROTECTION REGULATION COMPLIANCE 
a.  It is prohibited to share online e-resources (documents/discussions..) that are 
      exclusive to the course with outsiders or third parties. 

b.  It is prohibited to take screenshots or record any of the online live sessions 
conducted. Only the teacher may record sessions and will clearly announce that it is 
recorded for students to watch later and will be shared only on the e-learning platform 
of your faculty. 
The recordings shall not be distributed to third parties outside the university and will 
only be stored in and made accessible only through faculty eLearning platforms. 

c. You may inform your teacher if you do not wish to be filmed/recorded, and can 
subsequently choose to turn off your webcam. You still need to meet attendance 
requirements. 

d.  Do not provide anyone with your confidential official email password or e-Learning 
platform account. 

e. Student will handle privacy issues responsibly. 
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II. For Faculty Members 

1. E-LEARNING CONTENT PROVISION 
a. Abide with the e-courses standards and structure approved by the university. 
b. Ensure that documents or links shared with students on the platform are accessible to all. 
c. Provide students with clear and updated announcements on any changes or important 

information. 
d. Provide students with clear channels of communication with course coordinators. 
e. Provide students with clear instructions on how and when to submit their assignments. 
f. Use the standardized software approved by your university in conducting online 

sessions. 
g. Please stick to the normal schedule as much as possible when it comes to availability of 

material (week by week) or online live sessions. 
h. Prior to online sessions, check whether you have a stable internet connection, and a 

properly working microphone and screen sharing. Students should be able to rely on the 
quality of your broadcast and recording. 

2. ONLINE SESSIONS ETIQUETTE 
a. Start your live session with instructions on how students should behave during the 

session, e.g. how they may ask their questions, and whether they should mute their 
microphones (possible to enforce by using the mute all button) and turn on or off their 
webcam at the start of each session. 

b. When sharing your screen, close all sensitive documents or tabs. Check your browser 
notifications and other open applications and furthermore, be aware if you are on camera. 

c. When presenting live, consider there might be some time lag — check regularly with 
students if they are able to follow along, and provide enough time to comment/ask 
questions when needed. 

d. Moderating online discussions requires extra care from the teacher. If you feel 
uncomfortable in that role, ask a colleague to help moderate. 

e. Clarify when the live session has ended and wait for all students to log off/leave the 
session. 

3. PRIVACY & COMPLIANCE 

a. Students cameras should be off, unless it is required, they should voluntarily turn it on. 
b. Inform students in advance of live sessions if they will be recorded. Students may then 

choose to turn off their webcam if they do not wish to be part of the recording - this should not 
affect their attendance. 

c. The session recordings will be made available only through the official faculty eLearning 
platform. 
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اد وم  ات اف إع ل األخال ة الف  فاوالجعة دل ل ق ال لة على حق ة ال ل   ع شجامعة  –ة ل

ار(    ) ٢٢٠٢إص
  

ة    ت رعا
ر/  اذ ال امل األس   أماني أسامة 

لع   لة ة ال 
اف عام    إش

ر/ خال األ اذ ال ر/                                                               ش ب  أس اذ ال ان أح األس اب ع                     ر
ث ا وال راسات العل لة لل ة ال ل ل  لة                                            و ة ال ل ل  عل وا و ن ال البل   ل

  و
اذ ال اد ام ف م / راألس    

ة  ل ال دة  ان ال ة ض ح ف ل ي ال   ال
 و

د  ران م ش الل   أ.م.د/ ن
ة   ل ال دة  ان ال ة ض ح ف ل ي ال   نائ ال

ى: اد األ األع   - كاد
د م قاس /   أ.م.د اده م ا ح ق   دي اع  اذ م ة أس اء ال ال  

ى ب ه ى مأ.م.د/ مى ف اذ   ل م أس ة وال ق األدو اع    م
قى م   ة   د/ مى أح ش لة األكل ق ال رس   م

هاو غاز  ي ال ة   د/ م لة األكل ق ال رس   م

ى س س   / م.م   ق العقاق  امح سع  ل اع  رس م   م
رج   ق ال  ص/ سامي ج ة مع  ل ل   اء ال

  
 : اف إدار     -إش

لة     وح م  م مأ/  ة ال ل   أم 
االت:  ادة واألت اد ال ع وع   - ج

فى   ى م ث    د/ ناص ف ا وال راسات العل   رئ ق ال
ى م   ي م   أ/ ح ف ة   ا عم ل   ل
ه  ان ح ع دة   أ/ إ ة ت ال ح ل األدار ل   ال

اجعة لغ ح وم     -ة: ت
حإد     ح ر م أ/  دة ار ب     ة ت ال

ي وت الغالف  اد ف   اع
ملي أ/  ال ال   ج

  


