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 الفكرية الملكیةحقوق 
 

 املختص األكاديمي القسم يقره الذي الدرايس باملنهج التدريس هيئة عضو يلتزم •
 التخصص يف العلمية املستجدات ذلك يف ويراعى بتدريسها يقوم التي املقررات لجميع
 األكاديمي قسمه موافقة عىل الحصول دون املقرر من جزء أي حذف باتا منعا ويمنع

 .خطيا العمادة إبالغ الحالة تلك يف ويجب كليته أو
 االختبار أسئلة وبنوك أشكاله بجميع اإللكرتوني واملحتوى املسجلة املحارضات •

 التعليمية لألغراض بها الترصف للجامعة ويحق فيصل امللك لجامعة ملك بأنواعها
 .الجامعة يخدم فيما واستخدامها

 الفكرية امللكية وحقوق ملبادئ العادل واالستخدام الفكرية امللكية حقوق احرتام •
 .ومحدداتها

 عن والتعليم اإللكرتوني التعلم عمادة موقع عىل املنشورة املحتوى مواد كل تخضع •
 للجامعة الفكرية امللكية لحقوق لها التابعة الصفحات وكذلك فيصل امللك بجامعة بعد

 أو الرسوم أو النصوص ذلك يف بما بعد عن والتعلم اإللكرتوني التعليم وعمادة –
 .وغريها التصاميم أو الربامج أو الصور
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 حقوق الملكیة والنشر
 

 بجامعة بعد عن والتعلم اإللكرتوني التعليم عمادة موقع صفحات يف املنشورة املحتويات جميع
 يشمل وهذا بالجامعة االلكرتوني النرش وسياسة النرش حقوق مع تتوافق ان يجب فيصل امللك
 :التايل عىل يقترص وال

 .علمية ومجالت علمية مؤتمرات يف املنشورة البحوث •
 .الكرتونية بصيغ واملؤلفات الكتب •
 .نرش حقوق ولها الصفحة لصاحب مملوكة غري الكرتونية مواد أي •
 خرق بعدم أخرى مواقع من منقولة مشاهد أو محتويات أي نرش قبل العمادة تتأكد •

 عىل املرتتبة املسؤوليات كافة الجهة تتحمل حيث األخر، باملوقع الخاصة النرش حقوق
 .ذلك

 والشعارات الصور لجميع والنرش الفكرية امللكية بحقوق االلتزام برضورة نؤكد •
 النرش لسياسات وفقا للعمادة االلكرتوني املوقع عىل رفعها يتم التي والنصوص

 وشعارات صور اي اقتباس أو نسخ من ونحذر فيصل امللك بجامعة الخاصة
 املسؤولية كافة الشخص ويتحمل ملصدرها االشارة بدون املوقع يف ورفعها ونصوص

 .ذلك مخالفة عند
 عنرصية أو متهجمة أو نابية لهجة من الئق الغري االسلوب من وخلوه املحتوى مالئمة •

 .فكرة أو صورة أو نصا كان سواء مهددة أو
 فيه وما املجتمع، أعراف أو والجامعة الدولة ألنظمة مخالف هو ما نرش املوقع يحظر •

 .األشكال من شكل بأي اآلخرين لخصوصية تعرض
 تقديم أو أخر شخص أو أخرى منشاة أي عن الحديث أو كمنتدى املوقع استخدام عدم •

 .شكاوى
 .فقط والعلمية األكاديمية الجامعة أغراض لخدمة النرش استخدام •
 من والتأكد اإللكرتونية املادة أو الصفحة إلنشاء املستخدمة اللغة قواعد مراعاة •

 .واالمالئية اللغوية األخطاء من وخلوها سالمتها
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 وقت حداثتها يضمن بشكل املختلفة واملواد الصفحات محتوى تحديث من التأكد يجب •
 اإللكرتوني والربيد الهواتف وأرقام االتصال ومعلومات األخبار يشمل وهذا. الزيارة

 .املعلومات من وغريها املواد ووصف
 ال صفحات اىل االنتقال اىل تؤدي التي الخارجية الروابط بمراجعة العمادة تلتزم ال •

 .تقدمها التي الخدمات أو املحتوى مسؤولية تتحمل وال الجامعة، ملوقع تتبع
 أو األكاديمية، األعراف أو للرشيعة مخالفة أو للحياء خدش فيها صورة نرش عدم •

 .السعودية العربية اململكة يف بها املعمول والقواعد النظم
 كانت أو خلل، بها أو تعمل ال صور عىل تحتوي التي واألخبار الصفحات رفض سيتم •

 .مناسبة غري الصورة أبعاد
 تم والتي لها املخصصة االغراض يف املواقع استخدام االشخاص أو الجهات عىل يجب •

 الرئييس املوقع تحت واملنشئ املوقع هذا أن حيث عليها، بناءً لهم الصالحيات منح
 .الجامعة اسم يحمل للجامعة

 وجميع الشخصية صفحته يف ينرش ما كل الجامعة منسوبي من منسوب كل يتحمل •
 من الكامل للتحكم يخضع الشخصية الصفحة عىل ينرش ما وكل واملنشورات اآلراء

 .كالاألش من شكل بأي الجامعة تمثل وال مسئوليتها ويتحمل الصفحة صاحب قبل
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 اقتراحات تساعد على احترام حقوق الملكیة الفكرية
 

يجب عدم تجاوز  –التأكد أن هناك إشارة لحقوق امللكية الفكرية عىل املادة العلمية  •
 هذه الحقوق.

 إذا كان هناك شك حول املوضوع اطلب من املالك املادة العلمية لتكون بأمان. •
 للمادة العلمية.استخدم روابط بدال من عمل نسخ ولصق  •
 قم بإنشاء مادة علمية بدال من استخدام مادة تخضع لحقوق امللكية الفكرية. •
 وثق املعلومات املقتبسة بوضع مرجع للمصدر األسايس. •
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