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 حقوق الملكية الفكرية للمواد التدريسية  
 جامعة القاهرة –كلية الهندسة 

Intellectual Property Rights for Teaching Material 
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بدعم إجراءات النزاهة األكاديمية  تلتزم كلية الهندسة ، جامعة القاهرة
 .واألخالقيات وكذلك تعزيز جو أكاديمي من الثقة والصدق

 
 
 
 
 
 
 

بإنشاء المحتوى التعليمي والصيغ   والهيئة المعاونة التدريس أعضاء هيئة يقوم 
 للمقررات والتصميمات واألجهزة والرسوم البيانية والبرامج ونتائج االختبارات 

 .المحتويات وتوفيرها، وإنشاء هذه الكلية  الحتياجات الدراسية وفقا  
 

أعضاء  ل  ب  من ق    تقديمهايجب أن تظل جميع الممتلكات التي تم إنشاؤها و/أو  
ملكية حصرية لهم ، بما في ذلك على سبيل   والهيئة المعاونة التدريس هيئة

المثال ال الحصر ، جميع براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق التأليف 
 .أو عبر اإلنترنت  ، سواء في الفصولالُمقّدمة التدريسيةمواد الوالنشر في 

 
 

والهيئة   التدريس أعضاء هيئةال يحق للطالب نقل أي ملكية فكرية تخص 
 .خارج نطاق الكلية المعاونة

 

، بما في ذلك  لمواد التدريسيجب أن يعزى كل استخدام أو إعادة استخدام 
 استخدام األعمال المشتقة التي تتضمن أو تعتمد على المواد األصلية ، إلى

 الهيئة المعاونة/، واسم عضو هيئة التدريسالقاهرةكلية الهندسة بجامعة 
 ، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.برنامج المرتبط بالموادالو 

 

في االستخدام    بكلية الهندسة بجامعة القاهرة  لمواد التدريسيتطلب أي استخدام  
 . من عضو هيئة التدريس التجاري إذن ا كتابيا  

 
 

الصادر عن وزارة التعليم العالي  الميثاق األخالقي للطالب الجامعي ينص 
  الطالب على دور ( http://www.scu.eg/News/93) والبحث العلمي 

 . شرعيالقانوني/الغير قتباس عدم اإل والذي يتضمنفي مكافحة الفساد 
 
 
 
 

سيتم التعامل معها وفًقا للالئحة التنفيذية لقانون ي مخالفة لهذه القواعد أ
ويمكن اإلطالع على ملخص  – 1979لسنة  49تنظيم الجامعات رقم 

 ي.الالئحة في الميثاق األخالقي للطالب الجامع
 
 
 

 
 

 
 

   :لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع
البريد اإللكتروني:  .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبمكتب 

Vdsa.eng@cu.edu.eg –   :8212 3567 02 2رقم التليفون+ 
البريد اإللكتروني:  والبحوث. مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

gradsec@eng1.cu.edu.eg  –  :8222 3567 02 2رقم التليفون+ 

Faculty of Engineering, Cairo University (CUFE) is 
committed to supporting academic integrity procedures 
and ethics as well as fostering an academic atmosphere of 
trust and honesty. 
 
 

Instructors and teaching assistants will create, establish, 
and provide instructional contents, formulas, designs, 
devices, diagrams, software codes, tests’ results for the 
courses in accordance with the needs of CUFE. 
 
 

All property created and/or delivered by instructors and 
teaching assistants shall remain the exclusive property of 
them, including, but not limited to, all patents, trademarks 
and copyrights in the course materials, either in-class or 
online teaching materials. 
 
 
 

Students don’t have the right to transfer any intellectual 
property belonging to other instructors and teaching 
assistants outside the premises of CUFE.  
 
 

All use or reuse of the material, including use of derivative 
work that incorporate or draw on the original materials, 
must be attributed to CUFE; and the instructor/teaching 
assistant name and program associated with the material, 
whether undergraduate or postgraduate programs. 
 
 

Any use of CUFE materials in commercial use requires a 
written permission from the corresponding faculty 
member. 
 
 

The Ethical Code for the University Student issued by the 
Ministry of Higher Education and Scientific Research 
(http://www.scu.eg/News/93) stipulates the role of the 
students in combating corruption and preventing 
plagiarism.  
 
 

Any violation of these rules will be dealt with in 
accordance with the executive regulations of the 
University Regulation Law No. 49 of 1979 - a summary of 
the regulations can be found in the ethical code for the 
university student.  
 
 

For more information you can contact: 
Vice-Dean Office for Education & Students Affairs.  
E-mail: Vdsa.eng@cu.edu.eg  – Tel.: +2 02 3567 8212  
Vice-Dean Office for Graduate Studies & Research.  
E-mail: gradsec@eng1.cu.edu.eg  – Tel.: +2 02 3567 8222 
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