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، ويعمل بها " 2013 األهلية لعام  العلمي في جامعة عمانتعليمات البحث  "تسمى هذه التعليمات   2
 .اعتبارًا من تاريخ إقرارها

 

كل جهد علمي منظم يهدف إلى تنمية المعرفة " البحث العلمي"ألغراض هذه التعليمات يعني مصطلح  0
 .نيةاإلنسا

 

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  3
 :القرينة على غير ذلك

 

 .جامعة عمان األهلية : الجامعـــة
 .رئيس الجامعة : الرئيس
 .الدراسات العليا والبحث العلميعميد  : العميــــد
 .من كليات الجامعةكلية  يأ : الكليــــة

 .مجلس البحث العلمي : المجلـــس
 .في الكلية البحث العلميلجنة  : اللجنــــة
 .في الجامعة عضو هيئة التدريس : الباحث 

 

وتشجيعه ودعمه ونشره  البحث العلمي تنظيم شؤونإلى  من خالل هذه التعليمات جامعةالتهدف   0
، وتعطى األولوية في دعم ع رؤيتها ورسالتها ويحقق أهدافهابما يتفق مكنة و بكافة الوسائل المم

 البحوث العلمية التي تخدم أغراض التنمية في المملكة األردنية الهاشمية خاصة وفي الوطن العربي
 :يأتي ما على جامعة الللبحث العلمي في  ةالسياسة العامشتمل وت .عامة
يادة وز  مستواها العلميلرفع  اً رئيس سبيالً  ية خاصة وتعتبرهالبحث العلمي عناجامعة التولي   .أ 

 .المعرفة اإلنسانية

عضاء هيئة التدريس فيها، أواجب أساسي من واجبات ن البحث العلمي أجامعة الترى   .ب 
 .عضاء هيئة التدريسأهذا المبدأ عند تعيين وتراعي 

لنهوض بالبحث العلمي، وذلك بتوفير الالزمة ل واإلمكاناتالمناخ المالئم جامعة بتوفير التلتزم   .ج 
والخدمات المكتبية وأي  واألجهزةالوقت ألعضاء هيئة التدريس للقيام بالبحث وتوفير األماكن 

 .متطلبات أخرى
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 .أهدافهاالبحث العلمي، مع العناية بالبحوث العلمية التي تخدم  أنواعجامعة جميع التدعم   .د 

 .لجنةالبتنسيب من  العلمي فيهاجامعة خطة عمل للبحث التضع كل كلية في   .ه 

 

 :اآلتيةعميد الصالحيات والمسؤوليات اليتولى   0
 .مجلسالرئاسة  .أ 

 .تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه .ب 

 .من المجالس المختلفة إلقرارها السنوية للبحث العلمي موازنةإعداد مشروع ال .ج 

 .العلمي ثلبحبايتعلق  في ما مجلس المجلس العمداء و ات تنفيذ سياسة الجامعة وقرار  .د 

التقرير النهائي الذي  رفعي   و ،عن البحث العلمي في الجامعة إلى المجلستقارير دورية  تقديم .ه 
 .يقره المجلس إلى الرئيس

  .جامعةالالبحوث العلمية في  شراف على توثيقإلا .و 

 .رئاسة تحرير المجالت العلمية الصادرة عن الجامعة .ز 

 .أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي .ح 

 :عام جامعي واحدولمدة  ،اآلتيالمجلس على النحو  لً شكي    6
  .اً عميد رئيسال .أ 

 .العلمية عن أستاذ مشارك رتبهمأعضاء من هيئة التدريس في الجامعة ال تقل  ستة  .ب 

 .ر الرئيسوقرا عميدال من بتنسيبمجلس العمداء عينه ي المجتمع المحليمن  عضو.ج 

 :يأتيما  مهامهو  مجلسالتشمل صالحيات   7
  .أولوياته ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارهاتحديد اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة و   .أ 

قرارها دعم مشاريعالنظر في   .ب   .البحوث العلمية وا 

جية لعمادة يستراتالة اعلى الخط وضع خطة العمل السنوية للبحث العلمي في الجامعة بناءً  .ج 
 . والبحث العلمي العليا الدراسات

 ت جرى العلمية التي ما يتعلق بالبحوث عة والباحثين فياألسس الكفيلة بحفظ حقوق الجام تحديد  .د 
 .إلى مجلس العمداء إلقرارها تها أو بنتائج هذه البحوث ورفعهاالجامعة أو بمشارك في

أو  المحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرهاالنظر في إجازة المخطوطات المؤلفة و   .ه 
 .اعتمادها ألغراض الترقية

العالمي  ىمستو سواء على الالعلمية المؤتمرات أعضاء الهيئة التدريسية  لنظر في دعم حضورا  .و 
 .المحلي وأاإلقليمي  وأ

 .وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات األخرى المعنية بالبحث العلمي  .ز 

 . قشة مخصصات البحث العلمي إلدراجها في موازنة الجامعةمنا .ح 

 . البحث العلميالدراسات العليا و مناقشة التقرير السنوي لعمادة  .ط 

العالقة بالبحث العلمي  ورفعها إلى مجلس ذات  األنظمة أحكاموضع التعليمات الالزمة لتنفيذ  .ي 
 .إلقرارهاالعمداء 
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خمسة أعضاء من الهيئة  تسمى لجنة البحث العلمي تتكون من ثالثة إلى في كل كلية لجنة ت شّكل  8
و من أ ي الكلية، على أن يرأسها عميد الكليةفاألكاديمية في ذلك تمثيل األقسام  وي راعي، التدريسية
تتولى اللجنة النظر في جميع األمور التي تتعلق بالبحث العلمي المقدمة إليها من أعضاء و  يفوضه

 .مجلسالإلى بدوره عميد الذي يرفعها التدريسية في الكلية، وترفع توصياتها إلى الهيئة ال
 

 :اآلتية البنود ويشمل 
 

 
 .إلى رئيس القسم المختصالمعتمد " بحث طلب دعم مشروع"نموذج يقدم الباحث ثالث نسخ من   .أ  9

، همية المشروعأ لتشم أنجب ي لتياو  ،مالحظاته ويبدي ثلبحوع ارفي مش ملقسا مجلس ينظر. ب
مدى ارتباط و ، مشروعال موازنةو ، في الجامعة استفادة الباحث من اإلمكانات المتوفرة دىمو 

 .البحث بتخصص الباحث واهتماماته العلمية
 .نموذجالله في  الم َعدّ ن عميد الكلية مدونًا في المكا إلىتنسيب مجلس القسم يرفع رئيس القسم  .ج
  .نموذجالفي  اله الم َعدّ في المكان  ةً عميد مدونال إلىتوصية اللجنة عميد الكلية يرفع . د
 طلب دعم مشروع"نموذج عدد من الباحثين من أقسام مختلفة يقدم كل باحث في حالة اشتراك  .هـ

  .كليتهوعميد  هإلى رئيس قسم" بحث

 المسؤولمن بتوصية دريس المشاركة في إجراء البحوث العلمية لغير عضو هيئة التيجوز  .و
 .ة الرئيسوموافقالمباشر 

 .تخاذ التوصيات المناسبةاجل أله من المقدمة العلمية البحوث طلبات دعم في  مجلسالظر ين .ز
     .مجلسالوصية يتم إقرار الدعم المالي لمشروع البحث العلمي بقرار من الرئيس بناًء على ت .ح
 

في  تبقىو  ،البحث العلمي ملكًا للجامعة مخصصاتمن  ت شترىالمراجع واللوازم والمعدات التي  تكون  22
  .من استخدامهاباحث إلى حين االنتهاء ال عهدة

 

إذا لم يذكر ذلك في طلبه  ،نفقات للسفر واإلقامة من مخصصات دعم بحثه أن يطلب ثللباح يحق.أ20
 .، على أن يبين حاجته للسفر ألغراض البحث إلى العميداألصلي

من المبلغ %( 21)يجب أن ال يزيد مجموع المبالغ التي تدفع للباحثين عن نفقات السفر على  .ب
 .اإلجمالي المخصص لدعم البحث

 لمبالغا نفاذوذلك بعد  ،مخصصات مشروع بحثه إلى المجلسزيادة للباحث أن يتقدم بطلب  يحق  23
 .تقديم مبررات يقتنع بها المجلس ةطيلدعم، شر لالمخصصة 
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المعمول لألنظمة والتعليمات والقرارات المالية واإلدارية  بإنفاق مخصصات بحثه وفقاً يقوم الباحث   20
 .في الجامعة بها

 

فصل دراسي إلى رئيس القسم  هاية كلفي نوفق النموذج المعتمد لهذه الغاية الباحث تقريرًا  يقدم  .أ 20
 .عميدليتم رفعه إلى الإلى عميد الكلية بدوره  هالمختص، الذي يحيل

 يتضمن و اً مطبوعيكون على أن  البحثيقدم الباحث خمس نسخ من عند االنتهاء من البحث  .ب
باللغة  اً أو ملخص ،إذا كان البحث مكتوبًا باللغة العربية ،بلغة أجنبية( ABSTRACT) اً ملخص

 .العربية إذا كان البحث مكتوبًا بلغة أجنبية
ذوي  من مناسباً  يراه بمن وله أن يستعين ،يم البحثياتخاذ اإلجراءات الخاصة بتق عميداليتولى  .ج

 .رئيسالاالختصاص داخل الجامعة أو خارجها وذلك مقابل مكافأة رمزية بموافقة 

، في مجالت علمية تعتمدها الجامعة مناسبة راهايحق للباحث أن ينشر بحثه بالطريقة التي ي .د
مجلس أن يعتبر قبول لول، (أ نجز البحث بدعم من جامعة عمان األهلية)إضافة عبارة شريطة 

 .إيجابي للبحث تقييمبمثابة  معتمدةالبحث للنشر في مجلة 
 

 مجلس، ال على توصية من يوقف أو يسترجع الدعم المقرر للباحث بقرار من مجلس العمداء بناءً . 26
 :اآلتيتينمن الحالتين  ايً في 

 .دون مبرر" بحث طلب دعم مشروع"نموذج في  المقرة الزمنية عدم تنفيذ البحث في مراحله. أ
 .من خالل التقارير الفصلية تقصير الباحث في القيام ببحثه. ب
 

  .أخرى اتالجامعة مع مؤسس اشترك فيهتالتي  مشاريع البحوثدعم  في إمكانية مجلسال ينظر  27
 

 :اآلتيوذلك على النحو  في مجالت تعتمدها المقبولة للنشر والدراسات البحوث نشر الجامعة تدعم  21

 مع رفقي  إلى القسم المعني و " دعم نشر بحث في مجلة"نموذج  على النشر دعم طلبات ت قّدم .أ 
 . لبحثا من نسختان الطلب

 .يقدم الباحث ما يثبت قبول بحثه للنشر ووثيقة تبين قيمة الرسم المطلوب للنشر .ب 
 .تنظر اللجنة في الطلب المقدم وترفع التوصية المناسبة بشأنه إلى العميد .ج 

 وضعشريطة  ،النشر دعم جلأ من له المقدمة الطلباتشأن ب المناسبة التوصياتيتخذ المجلس  .د 
 .(هليةألا عمان ةجامع من بدعم ن شر) عبارة

وفقًا للتعليمات المالية المعمول بها في  عليها للموافقة رئيسال ىالمجلس إل توصياتيرفع العميد  .ه 
 .الجامعة
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وذلك على النحو الهيئة التدريسية،  عضاءأالكتب غير المنشورة المقدمة من  نشر الجامعة تدعم  29
 :اآلتي

  الطلب مع رفقوي ،لى القسم المعنيإ "كتاب نشر دعم طلب" نموذج على النشر دعم طلبات قدمت  .أ 
  .نشره دعم الم رادالكتاب  من ثالث نسخ

 .عميدالى بشأنه إلوترفع التوصية المناسبة  ،لجنة في الطلب المقدمالتنظر  .ب 

 ".كتاب تقييم " نموذجمه وفقًا لييلتق يينمختصمحكمين  لىإ الكتاب بإرسال مجلسال يقوم  .ج 

 .راء المقيميينآيتخذ المجلس التوصيات المناسبة في ضوء   .د 

 عمان جامعة من بدعم نشر) عبارة وضع يشترطفي حال الموافقة على دعم نشر الكتاب  .ه 
 .والخارجي الداخلي المنشور غالفي على (االهلية

 .عليها للموافقة رئيسال إلى اللجنة توصيات عميدال يرفع .و 

 .ومتابعتها  الطباعة تدقيق مسؤوليةيتحمل المؤلف  .ز 

البحث و  الدراسات العليا لى عمادةإنشور ممن الكتاب المجانية  نسخة( 01) بتقديم يلتزم الناشر.ح 
 .العلمي

 
 

 فيقدم طلب المشاركة في المؤتمر العلمي بموجب النموذج المعتمد من الجامعة للمشاركة ي  . أ 02
 .قل من موعد عقد المؤتمرألقبل شهر على ا "اشتراك في مؤتمر"المؤتمرات العلمية نموذج 

 (.Full Text) كامالً وما يفيد قبول البحث مع الطلب دعوة المشاركة  ي رفق .ب

مجلس ال وصيةت، و واللجنةمجلس القسم  تنسيبعلى  يتم دعم المشاركة في المؤتمرات بناءً  .ج
  .رئيسال وموافقة

 

  مؤتمر واحد في السنة على األكثر إذا كانت و حضورأالمشاركة عضو هيئة التدريس ل يسمح 02
وبمعدل مؤتمرين في السنة إذا كانت مشاركته مدعومة من خارج  ،مشاركته مدعومة من الجامعة

ب فيها من الجهة الداعية ويشترط في الحالتين أعاله أن ال تزيد المدة التي يتغيالجامعة أو 
 .أسبوع واحد في الفصل الدراسي الواحد عنللمشاركة في المؤتمرات العلمية 

 

  المشاركة في أي مؤتمر علمي خارج المملكة األردنية الهاشمية فيال يسمح لعضو هيئة التدريس  00
 .إذا كان يقوم بالتدريس في ذلك الفصل الفصل الصيفي،

 

 .بالوثائق اً المؤتمر مدعم فعاليات في مشاركته يقدم تقريرًا عن نمؤتمر أفي  المشاِرك على :03
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 :اآلتيةيشمل األنواع و 00
البحث العلمي في  موازنةضم إلى وي، لدعم البحث العلمي في الجامعةدعم غير مشروط يمنح   .أ 

 .أية مبالغالجامعة وال تقتطع الجامعة منه 

 :اآلتيةيخضع للقواعد و  جراء بحوث علمية في ميادين معينةإلللجامعة  يمنحمشروط دعم   .ب 
 ويتخذ( وفق النموذج المعتمد)في اقتراحات الكليات المعنية بدعم البحث مجلس ال ينظر  .0

  .القرار المناسبشأنها 

اإلدارية ونفقات  اإلجمالية مقابل النفقات امن قيمته% 01تقتطع الجامعة من المنحة   .3
 .استخدام تسهيالت الجامعة

 .المتاحة في الجامعة تسهيالتالمن االنتفاع  وللباحث ،باحث إلجراء بحث معينلل يمنح دعم .ج
 . اإلجمالية ةمن قيمة المنح% 31ما قيمته  الجامعة تتقاضىو 

 

اتفاقية مكافأة له حسب شروط تصرف تلك ال لباحثلمكافأة كعلى مبالغ مخصصة  اشتمل الدعمإذا 00
  .الدعم

 

من هيئات خارجية للقيام ببحوث ودراسات لحساب تلك الهيئات  عروضاً للجامعة أن تستدرج أو تقبل 06
طلبات من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين للمشاركة في  تقبلولها أن  ،أو نيابة عنها

 .المشاركة فيهابفهم تلك البحوث والدراسات أو أن تكل
 

 
أن تصدر المجلة في أكثر من تصدر عن الجامعة مجلة علمية محكمة باسم مجلة البلقاء، ويمكن  07

  .المعرفة بعد موافقة مجلس العمداء مجاالتمن  مجال
 

أربعة منهم على  ،على األقل وستة أعضاء التحريريس من رئتتألف  هيئة تحرير مجلةلليكون  .أ   01
 على األقلن منهم ياألقل من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في الجامعة واثن

  .ذوي االختصاص والخبرةعلى أن يكونا من من خارج الجامعة 
 .لتجديدقابلة ل سنتينلمدة المجلة بتنسيب من العميد  لتحرير اً رئيسالرئيس  ي عين.ب
 

  (أ)وفق الشروط المبينة في الفقرة بتنسيب من المجلس أعضاء هيئة التحرير يعين الرئيس   .أ 09
  .قابلة للتجديد نتينسلمدة ويصدر قرار تعيينهم  (32)من المادة 

  .التحرير وألعضاء هيئة التحريرهيئة لرئيس  ةمالي فأةمكا ي منحال  .ب
 .الخاصة بالمجلةتولى األعمال المكتبية ي للمجلة ريرتح سكرتير  ي ّعين .ج
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  .اللغوي على تحرير المجلة اإلشراف يتولى  لمجلةل أكثرأو لغوي محرر  ًينعّ ي   32
 

 .الجامعة وخارجهامن داخل من الباحثين  المجلةالبحوث للنشر في  ت قبل 32
 

 .المجلةنشر بحث في  لقاء يةمال منح مكافأةتال  30
 

لشروط  وعند استيفائهاالتحرير البحوث التي يتلقاها على هيئة التحرير، هيئة يعرض رئيس    .أ 33
من ذوي الخبرة واالختصاص في موضوع البحث للحكم  ينمّ م قييرسلها إلى النشر في المجلة 

وتصدر هيئة التحرير قرارها بنشر البحث أو رده  . لهذا الغرض المعتمد تقييمال لنموذجوفقا  عليها
 . المحكمينبناء على رأي 

كذلك بقبوله للنشر أو االعتذار عن نشره و  ،باستالم بحثه في حينهالباحث رئيس التحرير  ي علم   .ب
 .بذلك اً في حال اتخاذ هيئة التحرير قرار 

 .وتاريخ اتخاذ القرار بنشره لهر تاريخ استالم رئاسة التحري لىإ البحث المنشورفي  يشار   .ج
 

، وللباحث أن يحصل المنشور بحثهل المجلة وعشر مستالت منمجانية كل باحث نسخة  ي عطى30
 .بعد دفع ثمنها عدد أكبر من النسخعلى 

 

 نجليزيةإل ا ةواللغباللغة العربية و  للمجلةوعلى صفحة العنوان الداخلية الداخلي على الغالف  يدون30
وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو ، كاتبيهيعبر عن آراء  المجلةما ورد في هذه )عبارة 

 (.سياسة جامعة عمان األهلية
 

 .وثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد منها المجلةقيمة االشتراك السنوي في  المجلسحدد ي .أ 36
 .التي تخصص لإلهداءلة المجعدد نسخ المجلس يحدد  .ب
سجل خاص  في وت حفظفي المستودع واإلهداءات تودع النسخ الزائدة عن االشتراكات والمبيعات  .ج

دومًا بقاء مجموعات  ي راعىرئيس، على أن ال بموافقةبيع إال الهداء أو اإلوال يجوز التصرف بها ب
 .المجلة  عدادأكاملة من 

 
 

 

37

 

 :اآلتي يتم إعداد موازنة البحث العلمي سنويًا حسب التسلسل 
ويقدمه إلى  ،موازنة سنوية للبحث العلمي في الكلية مشروع اللجنةيعد عميد الكلية باالتفاق مع  . أ

 .عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
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الكليات  وازناتلجامعة على ضوء مشاريع ملبحث العلمي في ااالعميد مشروع موازنة  دّ ي ع. ب

 العمداءإلى الرئيس لعرضه على مجلس رفعه مجلس للنظر فيه و الالسنوية ويعرضه على 
 .التخاذ القرار المناسب

 .من العميد دمقّ الم  الموازنة  لبحث العلمي في ضوء مشروعاموازنة  العمداءمجلس  ري قِ . ج
 

31

 

مجلس بموافقة ال الموصى بها منلغ اع البحث العلمي في حدود المبير االدعم المالي لمش يكون.  أ
 .ويتم صرف الدعم وفقًا للنظام المالي وفي حدود الموازنة المخصصة للبحث العلمي ،رئيسال

 :يأتييقتصر الدعم المالي ألغراض السفر المتعلق بمشروع البحث العلمي على ما .  ب
يابًا وبالدرجة السياحية إلى البلد تذكرة ا .0  .السفر إليه الم رادلسفر ذهابًا وا 
 .النظام المالي للجامعةوبما يتناسب مع ، الرئيس ي حّددهامياومات   .3

 

39
 

مر وبدل يصرف لعضو الهيئة التدريسية تذكرة السفر بالدرجة السياحية والرسوم المقررة للمؤت . أ
إذا دينار أردني ( 0311)وبما ال يتجاوز مياومات حسب التعليمات المعمول بها في الجامعة 

، وللرئيس أن يقرر منح العضو المشارك في المؤتمر منظمةدون أية تغطية من الجهة الن كا
 .قبل سفره ال تتجاوز مجموع استحقاقاته المتوقعة س لفة

إذا كان  من المياومات المقررة له عن فترة المؤتمر%( 30) لعضو الهيئة التدريسية ي صرف  . ب
 .لى تذكرة السفر بالدرجة السياحيةإ، باإلضافة نفقات إقامته المنًظمة مدعوًا وتغطي الجهة 

أو يوزع بالتساوي بين  السفر واإلقامة لباحث واحد إذا كان البحث مشتركاً دعم يقتصر   . ج
 .الباحثين

 

02
 

 الدعم هذا يزيد ال أن على للكتب نشرو ال طباعةال تكاليف من%( 01) بما قيمته الجامعة تساهم . أ
 .دينار( 3111) على

 :عند دعم نشر الكتب اآلتية األسس تعتمد . ب
 .كتاب لكلالتي ستطبع  النسخ عدد مجلسال يقرر  .0
 .نسخة( 01)ما مجموعه  لمؤلف أو مؤلفي الكتاب خصصي  .3
 .الكتاب بيع مردود من%( 30) ؤلفي الكتابلمؤلف أو مخصص ي  .2
 .ولىاأل  الطبعة عن له عطيتأ التي النسبة نفس المؤلف ي عطى الكتاب طباعة عيدتأ ذاإ .2
 .الحقوق هذه وحماية نشره حقوق لها ويكون للجامعة ملكاً  طباعته بعد الكتاب يصبح .0
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02
  

 ،(دينار أردني 011)بمبلغ ال يتجاوز ( الماجستير)طالب الدراسات العليا يدعم مشروع بحث   . أ
 .(دينار أردني 311) بمبلغ ال يتجاوز طالب البكالوريوسو 
من بحث مدعوم لعضو هيئة ( وليس كالً )يجوز أن يكون مشروع بحـث الطالب المدعوم جزءًا   . ب

 .ث المدعوموفي هذه الحالة يتم دعم الطالب من ميزانية البح ،التدريس
 

00

 

تقييم رسائل ماجستير، تقييم بحوث،  ،بتقييم كت)البحث العلمي  لمكافآت محدد الدعم المالي يكون
  .رئيسالبموافقة و ( إشراف على رسائل الماجستير، لجان مناقشة رسائل الماجستير

 

 

03

 

في  مجلة البلقاءلإلنفاق على إصدار محددًا بحث العلمي مبلغًا ال من موازنةالجامعة  ت خصًص . أ
 .الم قيًمينت آبما في ذلك مكاف الجامعة

 .الرئيسبقرار من  الم قيًمينمكافآت  ت حددً . ب
 

 

00

 

على دعم من الجامعة أو بوساطتها أن يوقعوا عقدًا بالتنازل لها  الحاصلين على جميع الباحثين
 .عن بحوثهمالتي يمكن أن تنجم عن حقوق ملكية االختراعات وبراءات االختراع 

00

 

على الباحثين الحاصلين على دعم من الجامعة أو بوساطتها إبالغ الجامعة خطيًا وفورًا بأي 
 .عملي انبثقت عن البحوث المدعومةاختراعات قابلة للتطبيق ال

06

 

 .بشكل واضح على طلب تسجيل براءة االختراعباحث سم الا ي وثق

07

 

حقوق براءة االختراع ملكًا للمخترع إذا لم تكن هناك التزامات مسبقة نحو الجهات الخارجية تكون 
 :ناآلتيتيلحالتين اأي من الداعمة أو المشاركة في الدعم، وذلك في 

 أشهر من تاريخ إبالغهاستة إذا لم تقم الجامعة بإجراءات تسجيل براءة االختراع خالل   . أ
 .الناتجة عن البحوث المدعومة باالختراعات

 .كانت شروط ملكية براءة االختراع وحقوقها تتضمن شرط أن تكون ملكًا للمخترعإذا  .ب
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01

 

% 20ما قيمته ملكية براءة االختراع للجامعة تلتزم الجامعة بأن تدفع سنويًا بعد التنازل عن حقوق 
سمه اإلى المخترع الذي ورد  ع النهائي لبراءة االختراع ومستحقاته التي استلمتها الجامعةيمن الر 

  .في تسجيل براءة االختراع أو ورثته أو من جرى تنازل المخترع عن حقوقه إليهم
 

 .حصة المخترع من قيمة الريع الوارد إلى الجامعة خالل شهرين من تاريخ استالم الريع تصرف ..أ09
وزع الريع بينهم بالتساوي إال إذا اتفقوا يإذا كان االختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص .ب

 .مسبقًا على غير ذلك
حال وجود نزاع قضائي للجامعة الحق في وقف توزيع الريع المستحق من براءة االختراع   .ج

 .بشأنها إلى أن يتم البت فيه بقرار قطعي شريطة إعالم الجامعة خطيًا بوجود ذلك النزاع
 

في حالة وجود دعم خارجي للبحث العلمي كليًا أو جزئيًا يتم التفاوض بين الجامعة والجهة الداعمة 02
أليف أو نشر شريطة أن تبدي تلك الجهة على حقوقها الناتجة عن أي براءات اختراع أو حقوق ت

وفي هذه الحالة تتحمل الجهة الداعمة . رغبتها خطيًا بالمشاركة في هذه الحقوق عند تقديم الدعم
المذكورة تعادل نسبة ما تستحقه، وفي كل األحوال يجب وحمايتها نسبة من نفقات تسجيل الحقوق 

 .من براءة االختراع اآلتي من الريع النهائي% 21أن ال تقل حصة الجامعة عن 

في الحاالت التي تقوم فيها أكثر من جهة خارجية بتوفير الدعم للبحث العلمي يتم تحديد الحصص 02
من قبل كل منها  الم ًقدمالدعم نسبة المتعلقة بحقوق براءة االختراع والتأليف والنشر وفقًا ل

 .والتطوير المعرفي التكنولوجي الذي توفره
 

 .نص في هذه التعليمات فيها َيِرد يبت الرئيس في الحاالت التي لم 00
 

 .تلغي هذه التعليمات جميع األحكام المتعارضة معها والواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة03
 


