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 مقدمة:

 

 

 هذه ومن اإلنسانية، الممارسات أشرف من اإلبداعية الفكرية ممارسةال أن فيه الشك مما

 . والتقدير التكريم أفرادها إستحق لذلك ،الحضارات وتبني األمم ثقافات تتبلور الممارسات

 مركزا ويحتل الحقوق كل عرش علي منازع بدون يتربع حق الذهني أو الفكري الحق أن ونجد

 من لتمكينه لإلنسان وجل عز هللا وهبها التي العقل ملكة بفضل وذلك الملكية، حقوق ضمن بارزا

 وتقدمها األمم بناء في هاما عنصرا يشكل المادي اإلنتاج كان فإذا ، العلم الي الجهل ظلمات من الخروج

 صور لجميع األسس إرساء خالل من يتم حيث المادي اإلنتاج عن أهمية يقل ال الفكري اإلنتاج فإن

 تتوفر التي الحماية وبمستوي وثقافة، تعليم من إليه وصل ما بمدي شعب أي تقدم درجة وتقاس التقدم،

 . الوطني الفكري لإلبداع

الرئيسية للفكر واإلبداع فإن من الهام الحفاظ على حقوق وحيث أن الجامعات هى أحد الروافد 

 الملكية الفكرية فى رحابها ليستمر العطاء ألقصى ما يمكن أن يصل إليه الفكر اإلبداعى.

يغطى هذا الدليل اإلطار العام لحقوق الملكية الفكرية بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة 

 أنشئ لخدمة التقدم العلمى فى مجاالت العلوم الحديثة. األسكندرية بما له من خصوصية كمعهد
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 مفهوم الملكية الفكرية -1

 ومنتجدات فكدار التدى تتحدول إلدى أشدكالي األهدو ،هي نتاج فكر اإلنسان من إبدداعات

ختراعددات، الكتددب، النمدداذج الصددناعية، العالمددات التجاريددة، االمثددل ملموسددة يمكددن حمايتهددا 

ومندع اخخدرين نتداج فكرتده سدتفادة مدن المدن ا للفكدرة فهدي تمكدن المالدك  سدماء،الرمدوز واأل

يحددق للمالددك و دون الحصددول علدى إذن مسددبق منده.الفكددري  وإنتاجده  مدن التعامددل فدي ملكدده

والتعددويع عمددا  بددة بوقددف التعددديوالمطالمقاضدداة اخخددرين فددي حالددة التعدددي علددى حقوقدده 

 أصابه من ضرر.

 

 هدف الملكية الفكرية: -2

اخخرين دون  من قبلنتاجهم الفكري واإلبداعي إستغالل احماية المخترعين والمبدعين من 

وذلك ضمانا لحقوقهم المادية  والتصريح منهم،المخترعين والمبدعين  الرجوع إلي

 واألدبية.

 
 :الملكية الفكريةحماية حقوق أهمية  -3

 حماية حقوق الملكية الفكرية:لتبرز أسباب مختلفة 

تقدددم البشددرية ورفاهيتهددا فددى قدددرتها علددى انجدداز ابتكددارات جديدددة فددى مجددال  يكمددن أوالً: 

 .واإلبداع البتكارلحماية توفير ال، ومن ثم يجب التكنولوجيا والثقافة

نفداق مزيدد مدن المدوارد إ تشدجيعإلدى الحمايدة القانونيدة لتلدك االبتكدارات الجديددة تدؤدي  ثانياً: 

 لفتح المجال البتكارات أخرى.

ويتدديح ي لددى دفددع عجلددة التقدددم االقتصددادإيددؤدى النهددوع بالملكيددة الفكريددة وحمايتهددا  ثالثاااً:

 فرص عمل وصناعات جديدة ويرفع من نوعية الحياه وإمكانية التمتع بها.
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 -ومن نماذج حماية الملكية الفكرية : -4

 حماية المؤلفات واألبحاث والمخترعات الحديثة

 وقواعد البيانات.ي حماية برامج الحاسب اخل

 حماية األعمال السمعية والبصرية والتسجيالت الصوتية. 

 لمصنفات مثل الترجمة والنسخ والعرع والبث ونقل المقتطفات.كافة ا

 
 لتزامات الناشر:ا حقوق المؤلف و -5

 تتجسد حقوق المؤلف في نوعين من الحقوق: حقوق أدبية وحقوق مادية. 

بأنه حق شخصي ومن ثم ال للمؤلف يتسم الحق األدبي  الحقوق األدبية للمؤلف: - أ

 يه أو الحجز عليه. وتتضح الحقوق األدبية فيما يلي:يجوز التصرف ف

حق المؤلف في الطبع والنشر: حيث يملك المؤلف حق طباعة مصنفه ونشره من  -1

منح حق النسخ  جهة أن يكون قد على ذلك، ويستثنى من ذلك  عدمه دون إكراهه

  .أخرى

  المؤلف في نسبة المصنف إليه:حق  -2

  .يحق للمؤلف أن ينسب المصنف إليه وأن يوضح مؤهالته وألقابه 

  إسناد المصنف إلى غير مؤلفه.المؤلف لورثة  ال يجوز 

 حق المؤلف في عدم إجراء أي تعديل على المصنف إال بموافقته: -3

 .المؤلف وحده هو صاحب الحق في إدخال التعديالت التي يريدها 

  صريحة معتمدة ال يجوز للناشر إدخال أي تعديالت على المصنف دون موافقة

المؤلف، ويستثنى من ذلك في حالة ترجمة المصنف بشرط اإلشارة إلى من 

 التعديالت التي أجريت عليه.

 حق المؤلف في سحب وتعديل مصنفه: -4

  نشره متناع عن االيحق للمؤلف سحب مؤلفه من التداول إلدخال تعديالت عليه أو

 مرة أخرى.
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 على شخص المؤلف.  على المصنف تعد يحترام المصنف: يعد أي تعدا -5

سددحب مصددنفه مددن التددداول ضمددع تعددويع الناشددر أو المنددتج للمصددنف للمؤلددف يمكددن  -6

تسددقط بمددنح حددق  تعويضددا عددادالتب وتبقددى الحقددوق األدبيددة لصدداحبها بعددد وفاتدده، وال

 استغالل المصنف بأى وجه من وجوه االستغالل.

 

 الحقوق المادية للمؤلف:  - ب

 تتجسد الحقوق المادية للمؤلف فيما يلي:

أى عدد من  مصنفه مادي أوعيني مقابل نشر مقابلتقاضي حق المؤلف في  -1

 .المرات

 حق المؤلف في طلب إعادة النظر في المقابل المادي لنشر مصنفه. -2

ألحد اإلنفراد وال يحق ، المؤلفينجميع لحقوق هناك في حالة التأليف الجماعي تكون  -3

 بمباشرة حقوق المؤلف.

طبع المصنف ونشره على شكل مقروء أو تسجيله على أشرطة مسموعه أو مرئية،  -4

 أو اسطوانات مدمجة أو ذاكرة إلكترونية. 

 ترجمة المصنف إلى لغات أخرى. -5

نقل المصنف إلى الجمهور بأى وسيلة ممكنه مثل العرع أو التمثيل أو البث  -6

شبكات المعلومات. وعلى المؤلفين والناشرين والمنتجين وهيئات أو عبر ي، اإلذاع

 االذاعة والمؤدين ابرام عقود تنظيم العالقات التعاقدية بينهم.

 

  :مدة الحماية -6

 ي البددراءة فددد عشددرون سدددنة تبدددأ مددن تدداريخ تقددديم طلددبي مدددة حمايددة بددراءة االختددراع هدد

 .ب2002/ 82ضقانون  جمهورية مصر العربية.
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 حقوق الملكية الفكرية:األعمال المنهى عنها للحفاظ علي  -7

 أو عقد من مؤلف المصنف أو من ورثته.ي القيام بنشر مصنف دون إذن كتاب 

  دعاء ملكيته.إ نشر المصنف مع 

 - تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون موافقه المؤلف

 الخطية المسبقة على ذلك.

 أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة  قيام المنتج

 ه إعادة الطبع.ل خطية مسبقة من صاحب الحق تخول

 للمصنفات الفكرية مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو  ي االستخدام التجار

 .قانونيةالتقاط البرامج االذاعية المشفرة بطرق غير 

 مصنف دون الحصول ي مجموعة كتب أو أ نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو

 على الموافقات الخطية من أصحاب الحقوق.

 .استيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة 

 المنشأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ي االحتفاظ بمصنفات غير أصلية ف 

 
 :المحميةفات للمصنالتى ال تتطلب موافقة المؤلف االستخدامات المشروعة  -8

 المطبوعات او البرامج سطة ابوالتعليم ي يضاح فاإل االستعانة بالمصنف على سبيل

و تثقيفية أهداف تربويه ألفالم السينمائية األ ذاعية والتلفزيونية او اإل والتسجيالت 

ال أيقتضيها تحقيق هذا الهدف شرط  ي الحدود التي وفي و للتدريب المهنأ و دينية أ

 .ن يذكر المصدر واسم المؤلفأال بد وي بقصد تحقيق ربح ماد يكون االستعمال

 و النقد أو الشرح أيضاح اإلخر بهدف آمصنف ي االستشهاد بفقرات من المصنف ف

ن يذكر المصدر أيبرره هذا الهدف على  ي حدود العرف المتبع وبالقدر الذ ي وف

المقاالت الصحفية يضا على الفقرات المنقولة من أ واسم المؤلف وينطبق ذلك 

  .تظهر على شكل خالصات صحفيةي والدوريات الت
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  يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية

ذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية إ والمؤسسات العلمية والثقافية بدون 

ساخ وعدد النسخ ن يكون ذلك االستنأ بشرط  و ما شابه،ي أبالتصوير الفوتوغراف

للمصنف وال ي ال يضر باالستغالل المادأ نشطتها وأ مقصورا على احتياجات 

 ضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.ي اإليتسبب ف

 

 العقوبات: -9

على العديد من العقوبات الصارمة مثل الغرامات المالية   نص نظام حماية حقوق المؤلف

منها، الترخيص سحب و لها غالق المؤقتواإل التجارية  أة نشطة المنشأ والسجن وتعليق 

 لحقت بهم.ي ضرار التاألصحاب الحقوق تعويضا عادال عن أ وكذلك تعويع 

 
 :أو المعاهد البحثيةما يخص األبحاث العلمية بالكليات  -10

   ملك للباحث إال إذا نص اتفاق مكتوب من الجهه ي بحاث التى تتم بعقود هاأل

 غير ذلك.الممولة على 

   سماء على األ للمؤلف حق النشر دون حذف أو إضافة من جهه النشر ويتم وضع

 وضع أسمائهم. ي وللجميع الحق ف مقدار ما أسهموا به، وبترتيب  ،مساهمة كل باحث

  تدخل ضمن التفكير الخالق أو  أعمال السكرتارية واألعمال الفنية المكتبية ال

 الملكية الفكرية.

  الفردية طبقات مسئولين مسئولية تامة عن المؤلف ولهم حق الملكية ون يعتبر المؤلف

 الولويات االسماء.

  تكون وال  على المنتج الفكريمواقع السلطة وضع أسمائهم ي ليس من حق من هم ف

 البحث. ي مساهمة فعالة ف وايسهمالملكية الفكرية ما لم ي حقوق ف لهم أي 

    فير اديمية وتوالفكرية ال تتعارع مع الحرية األكحقوق التوزيع واإلنتاج والملكية 

 .ولكنها تنظمها وتحفظ حقوق المؤلف األدبية والمادية المعلومات لآلخرين
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   حق فيما ينتج  ضأو المؤسسة العلمية التي توفر إمكانيات البحث ويجري بهابللمعهد

 الملكية الفكرية المنصوص عليها سابقات. ي ختراعات فاكتشاف أو ا من 

   الربحية من بيع أو واألدبية الملكية بحاث لهم حقوق ي األهموا فأس األفراد الذين

 ي السلطة المشاركة في وال يحق للمسئولين ف ،نشر أو توزيع أو نتائج تطبيقية إنتاج أو

 هذه األرباح. 

   ال يمنع عضو هيئة تدريس من حق التأليف والتمتع بإنتاج الملكية الفكرية الخاصة

 به 
 

 
حماية ي ف معهد الدراسات العليا والبحوثلجنة أخالقيات البحث العلمي بدور  -11

 الملكية الفكرية:
 

يمانات منه بحقوق الملكية الفكرية بتشكيل لجنة إ لقد قام معهد الدراسات العليا والبحوث

 -مسئولة عن اختي:وتكون ي أخالقيات البحث العلم

يشمل كل الجوانب ي وذلك بعمل دليل إرشاد ،والنشرنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية  -1

تعريفية وكذا بعمل ندوات  ،بالمعهدالمتعلقة بهذا الموضوع يوزع على كل األقسام 

 متكررة عن حقوق الملكية الفكرية.

جراءات التى تحافظ على اإلتخاذ كل الالسلطة الكاملة لهذه اللجنه  المعهديخول مجلس  -2

 والنشر.حقوق الملكية الفكرية 

حظر استخدام البرامج الجاهزة غير المرخصة على أجهزة الحاسب اخلى تنبه اللجنة ب -3

 .بالمعهد

 بنسخ المصنفات بما يشكل إعتداء على حقوق المؤلف. بالمعهدعدم السماح للعاملين  -4

وضع إرشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة التزامهم بالضوابط المنصوص عليها  -5

 نون الحماية الفكرية.فى قا

جراءات اإل حول فاعلية  بالمعهدالقيام بعمل استطالعات رأى ألعضاء هيئة التدريس  -6

 المتبعة للمحافظة على الملكية الفكرية والنشر.
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تكون اللجنة مسئولة عن التأكيد على أهمية وجود أرقام إيداع لكل الكتب الصادرة  -7

 .المعهدللتداول داخل 

موحدة تشتمل على اسم عنوان البحث والقائمين به ي مارة تسجيل بحث علمإصدار است -8

قبل الشروع  بالمعهدقسم البحوث البحث تقدم إلى إجراء ودور كل منهم وتاريخ ومكان 

 .جراء البحثإ ي ف

التأكيد على مراعاة توثيق المراجع لكل أجزاء الرسائل العلمية واألبحاث العلمية مع  -9

 مراعاة األمانه فى النقل واإلشارة إلى المؤلفين الذين تم النقل عنهم. 

 

إجراءات وسياسات معهد الدراسات العليا والبحوث للمحافظة على حقوق الملكية  -12

  الفكرية والتأليف والنشر:
 

العديد من اتخاذ  ، فلقد تممعهدأخالقيات البحث العلمي بالباإلضافة إلى إنشاء لجنة 

لحفظ حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر بين أعضاء هيئة التدريس اإلجراءات 

كما تم رفعها على موقع المعهد على شبكة . تم إعالنها لألقسام العلمية واإلدارية ي والت

 ي الممارسات اختية:المعلومات، وتتمثل ف

 

 أوال: برامج الكمبيوتر:
ستخدامها من قبل جامعة اإلسكندرية باإلشتراك ابعتماد على البرامج المرخص اال  .1

 ات المنتجة. شركالمع 

عدم السماح للعاملين بالمعهد بنسخ أي من هذه البرامج داخل المعهد أو استخدام  .2

 يستخدمونها.نسخ غير أصلية من كل برامج الحاسب التي 

 ثانيا: الرسائل والدوريات العلمية:

ستشهاد بالمراجع عند باالتباع اإلجراءات العالمية والطرق المتعارف عليها ا  .1

 أعضاء هيئة التدريس.الطلبة وكتابة الرسائل واألبحاث التي يقوم بها 

عدم السماح بتصوير نتائج الرسائل العلمية الموجودة بمكتبة المعهد إال عند  .2
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 سماح بإذن من المؤلف أو من له حق الملكية الفكرية.ال

جزاء المسموح بها من الرسائل العلمية داخل األوضع حد أقصى لتصوير  .3

 المكتبة.

 ثالثا: الكتب والمراجع والمجلدات:

عدم السماح بتصوير أي جزء من أجزاء الكتب أو المجلدات المتوفرة بالمعهد طبقا  .1

 الملكية لهذا المؤلف.لشروط المؤلف أو من له حق 

السماح بتصوير بعع اإلجزاء المسموح بها من هذه الكتب وفقا للموافقة بالتصريح  .2

أو حسب الشروط التى جاءت فى اإلستخدامات المشروعة التى ال تتطلب  للمؤلف

 .موافقة المؤلف

 رابعا: أنشطة الطالب العلمية:
زام بسرد المراجع العلمية المستخدمة لتباالالتنبيه والتوعيه على طالب الدراسات العليا 

 مطلوب منهم.أو تقرير عند تقديم أي بحث 

 

اإلجراءات التي يتبعها المعهد  في حاله تسجيل نقطة بحثية بين أعضاء هيئة  -13
 التدريس:

 ب1ض نموذجء لتسجيل نقطه بحيثة بين أعضاء هيئة التدريس يقوم األعضاء بمل 

 البحث المزمع عقده.لتحديد دور كل منهم في ضمرفقب 

 لبحث غير ضمرفقب  ب2ض آخرنموذج ء بعد القيام بنشر البحث يقوم األعضاء بمل

وذلك بغرع تحديد الدور النهائي لكل عضو في البحث  ،مستنبط من رسالة

المنشور ويوضح إذا اختلف أو تم تعديل دور الباحث أو تم إضافة باحث آخر أو 

 قبل النشر.نسحاب باحث من النقطة البحثية ا

  يقوم الباحث بتقديم قائمة باألبحاث الخاصة به لمجلس القسم عند الترقية لتأكيد

 المصداقية في نشر األبحاث العلمية.
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 اإلجراءات التي يتبعها المعهد  في حالة تحديد نقطة بحثية لطالب الدراسات العليا: -14

  والدولية من خالل مركز يقوم الطالب بالتبحيث في قواعد البيانات المحلية

طبقا لنماذج قسم  الموسوعة المصرية للبحوث بالمعهد. ويقوم المشرف بتقديم إفادة

بعدم تطابق هذه النقطة البحثية مع أي من  -ضمرفقب  ب5و 4ض الدراسات العليا

 النقاط المنشورة دوليا أومحليات حول نقطة البحث.

 ف ويتم اختبار مراجع الرسالة يقوم الطالب بكتابة الرسالة وبمساعدة المشر

ببرنامج ضفيبرب لتحديد نسبه األقتباس من المراجع العالمية وللتأكد من عدم وجود 

 ضمرفقب  ب6ويقوم الباحث الرئيسي بتقديم إفادة ضنموذج  ،مشروعالغير  األقتباس 

 مشروع.القتباس غير يفيد خلو الرسالة من اإل

 بحاث من الرسالة بتسجيل هذه األبحاث يقوم أفراد الفريق البحثي بعد نشراأل

 بالمعهد 

 لبحث مستنبط من رسالة يحدد دور كل منهم في البحث المنشور ضمرفقب ب 3ضنموذج 
 

 في حالة األبحاث أو المطبوعات التي يقوم بها عضو هيئه التدريس منفرداً:

قائمة  بها  ايقوم عضو هيئة التدريس بتقديم السيرة الذاتية الخاصة به سنويات مرفق      

 صدار وجهه النشر للمطبوعة.اإل ويرفق عضو هيئة التدريس رقم  ،ما تم نشرهب

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 حوظة أخيرةلم
 

تنبع من تغليب قيمة  حقوق الملكية الفكريةالحقيقية لحماية ال

األمانة والعدل التي يجب أن يتمتع بها الباحثون والمشتغلون 

بالبحث العلمي، ولكن توضع قواعد للتعريف والتبيه يجب على 

 من يود العمل في هذا المجال معرفتها ومراعاتها واتباعها.
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 جامعة األسكندرية

 معهد الدراسات العليا والبحوث
 ب1ضنموذج 

 بطاقة تسجيل بحث غير مستنبط من رسالة

 رقم التسجيل         

 السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد...... 

أحيط سيادتكم علما بأننى سأقوم بإجراء البحث اختى ضعنوان البحث باللغتين العربية 

 واإلنجليزيةب:

 :اسم الباحث الرئيسى ووظيفته وتخصصه 

 التوقيع 

 التوقيع الدور الذى يقوم به الوظيفة الباحثين المشاركينأسماء  مسلسل

 ب1ض

 ب2ض

 ب3ض

 ب4ض

    

 

 البحث غير ممول    ممول من مشروع بحثى البحث : 

 :تاريخ بداية البحث      مكان إجراء البحث:

 :تاريخ ابالغ الجامعة

 :رئيس القسم

 :وكيل المعهد للدراسات العليا

 عميد المعهد         
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 ب2ضنموذج 

  األبحاث المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس للجان العلمية الدائمة بطاقة تسجيل 
 بهذا التموذج  عقب النشر أو القبول للنشرمأل يض

 رقم التسجيل        

 : قسمال

 اسم البحث باللغة العربية:

 اسم البحث باللغة اإلنجليزية:

 البحث:اء المشاركين فى سمأ

 التوقيع الدور الذى يقوم به تخصصال األسم مسلسل

 ب1ض
 ب2ض

 ب3ض

 ب4ض

    

 البدء فى البحث أو بروتوكول الرسالة المستنبط منها البحث: تاريخ 

 ضدكتوراهب: إسم صاحب الرسالة-مستنبط من رسالة ضماجستيربب 1ض نوعية البحث:

 رقم التسجيل فى السجل  غير مستنبط من رسالة ب 2ض               

 رقم التسجيل فى السجل  ب مستنبط من مشروع بحثى 3ض 

  :بيانات نشر البحث

 النشر تاريخ   تاريخ قبول النشر   منشور ض  ب 

 :إسم المجلة أو المؤتمر 

 مرفق صورة من البحث المنشور أو إصدارة المؤتمربض 

 يجب أن يكون لكل مشارك فى البحث دور فعلى فى إجرائهملحوظة: 

 :ئيس القسمر

 :المعهد للدراسات العلياوكيل 
 يعتمد             

 عميد المعهد         
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 ب3ضنموذج 

  بطاقة تسجيل بحث مستنبط من رسالة
 ضتمأل بطاقة لكل باحثب

 رقم التسجيل         

 رئيس قسم .......... السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد...... 

ضعدة أبحاثب من رسالة ضماجستير / بحث ستنباط أحيط سيادتكم علما بأننى سأقوم بإ

دكتوراهب بعنوان .............................. ومرفق صورة من الصفحة األولى ضالباحث 

والعنوانب والصفحة الثانية ضأسماء السادة المشرفين على الرسالةب وصفحة الشكر. وسوف 

 يكون عنوان البحث: 

 :العربية باللغة

 :اللغة اإلنجليزية

 البحث:ء المشاركين فى ااسم 

 التوقيع الدور الذى يقوم به تخصصال األسم مسلسل

 ب1ض
 ب2ض

 ب3ض

 ب4ض

    

 وقد تم إتفاقنا على توزيع أنفسنا على األبحاث كما هو مرفق

 تاريخ موافقة الرسالة    تاريخ تسجيل بروتوكول الرسالة: 

       تاريخ تسجيل البحث:

 مكان إجراء البحث: 

 :رئيس القسم
 :وكيل المعهد للدراسات العليا

 يعتمد                
 عميد المعهد         
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 ب4ضنموذج 

 

 إجراء تبحيث فى موسوعة األبحاث المحليةبطاقة 

 

 

 إفادة

 

يفيد المركز الرئيسى المسئول عن التبحيث فى موسوعة البحوث العلمية المصرية  

والعربية فى الجامعات والمعاهد العلمية على أنه  قد تم التبحيث عن النقطة البحثية بعنوان  

فى قاعدة البيانات الخاصة بالجامعات  ب     ض                                          

 المصرية. 

 

 مدير المركز /        
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 ب5ضنموذج 

 

 عدم تطابق النقطة البحثية مع األبحاث التى تم نشرها دوليابطاقة 

 

 

 إفادة

 

أفيد أنا األستاذ الدكتور/ ..................................................المشرف على النقطة 

هذه النقطة ال البحثية بعنوان / ................................................................أن 

 .تتطابق مع أى من النقط البحثية المنشورة دوليا

 

 التوقيع        
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 ب6ضنموذج 

 

 بطاقة خلو التقرير أو الرسالة من األقتباس الغير مشروع

 

 

 إفادة

 

أفيد أنا األستاذ الدكتور/ ..................................................المشرف على النقطة 

البحثية بعنوان / ................................................................أنه قد تم 

 للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. Viperمراجعتها بإستخدام برنامج 

       

 التوقيع         

 

 

 

 

 


