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 سیاسة حمایة حقوق الملكیة الفكریة  بجامعة الجوف 

 تمھید:
ور  اه الممارسات ووبل ن ھ انیة   و م الممارسة الفكریة اإلبداعیة من أشرف الممارسات اإلنس

ي  ة عل با  ال.مای دیر و    ریم و الوق ا الوك و.ق أفرادھ الك اس اراتس ل ي ال.  م و وبن ات األم ثقاف

ة وقھم الفكری ن اسوحالل .ق نھم م ة   نواجھم بكافة أشكالھ األدبیة و الفنیة و ال ناعیة   و ومكی الموروب

 علي ھاا اإلنواج؛ ل.فظ .قوقھم و  .اطوھم ببیئة م.فزة مطمئنة وساعد علي خلق اإلبداع و وطورهس 

 
 :السیاسة

وعومد جامعة الجوف المو وعیة  والنزاھة  واألخالقیات عند القیام بالنشاطات الب.ثیة  

ً ودولیًا  كما ووطبق سیاسات لھاا الحرض ووماشى مع القوانین والممارسات الموعارف  علیھا وطنیا

 ووبني جامعة الجوف سیاسات لل.فاظ على .قوق الملكیة الفكریة وشمل:

ھو .ق من .قوق الملكیة الفكریة ی.مي نواج العمل الفكري من األعمال  حق المؤلف: ¾

ویشمل الك الم نفات المبوكرة ومنھا  والفنیة واألدبیة  الب.ثیة في مجاالت العلوم المخولفة

والرموز واألسماء وال ور والنمااج  األدب والموسیقى والفنون الجمیلة كالرسم والن.ت 

 والرسوم ال ناعیة  باإل افة  لى أعمال الوقنیة كالبرمجیات وقواعد البیاناتس

ن ال.قوق عبارة عن اخوراع بسیط او براءة  حیرة كنواج ب.ثي وھو نوع م حق المنفعة: ¾

الوي ی.مي بموجبھا القانون وسیلة وقنیة ال و ل  لى .د االخوراع ویكون ال. ول علیھ 

 أسھل وأسرع وأقل كلفة ولمدة .مایة أقل من البراءةس

نوع من ال.قوق الوي یعطیھا القانون عن م نفات نباویة جدیدة وبارزة  األصناف النباتیة: ¾

 یخولھم اسوئثارھا واالنوفاع بھاس

ولوزم الجامعة بدعم عملیة وسجیل براءة االخوراع لمنسوبي الجامعة براءة االختراع:  ¾
 والوسویق لبراءة االخوراعس
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 -:تقع على الملكیة الفكریة التيصور االعتداءات  ¾
 لم نف دون اان  ا.بھس الوأجیرالبیع او  (١
 وقلید م نف م.مىس (٢
 الم نفسالنشر عن طریق شبكة المعلومات بدون اان  ا.ب  (٣
 ل.ق المؤلفس المعنويو المادي أاالعوداء على الجانب  (٤
 االسوحالل الوجاري لبراءة االخوراع دون علم األطراف األخرىس (٥

 

  -الملكیة الفكریة والبحث العلمى : ¾
  -لقد و عت سیاسة للملكیة الفكریة للمؤسسات العلمیة والب.ثیة .وى وومكن من و.قیق اآلوى :

 األب.اث العلمیة( نشر ووسویق ١
 ( وطویر أداء المؤسسات العلمیة من خالل و.سین الو ع المادى لھا٢
 ( زیادة العالقة بین ھاه المؤسسات العلمیة والب.ثیة والقطاع ال ناعى٣
 واإلبداع االخوراع( وشجیع البا.ثین على ٤
 ( زیادة عدد البراءات المسجلةس٥

 ملكیة الفكریةاالجراءات التى یتم اتخاذھا لضمان حقوق ال ¾

ة  ة ألع اء ھیئ ة الفكری وق الملكی ة .ق انشاء لجنة فرعیة منبثقة من لجنة االخالقیات بالجامعة ل.مای
 الدریس وطالب الدراسات العلیا ووكون مھام اللجنة:

ة  س أ رال السیاسات واالجراءات الالزم ة واقو العمل على وعزیز ا.ورام الملكیة الفكریة داخل الجامع
 لالكس

ة  س ب ع الجامع ى موق ة ونشره عل ة بالجامع  عداد دلیل وف یلي لوو یح سیاسات .قوق الملكیة الفكری
 االلكورونىس

ارات  س ت ى اسوفس رد عل الك ال ا وك ة ومھامھ داف اللجن ح أھ ل یو  ي موكام ام الكورون ع نظ و 
 االع اء والطالب عبر موقع اللجنة على شبكة اإلنورنتس

 
ة  س ث ن الجامع اتاجراء رقابة دوریة عن الم نفات ال ادرة م ة  أي إلثب ة الفكری ى الملكی داء عل اعو

 س الشأنالك  فيمن خالل برامج ال.اسوب الموخ  ة 

ن االع اء والطالب   س ج ة م كاوى المقدم ى الش ة لولق ل الجامع ة داخ ة اإلدارات المعنی االو ال بكاف

دم  وسرعة الو.قق منھا على سبیل المثال رسميبشكل  ة یوق عند .دوث اعوداء على الملكیة الفكری

ى  اظ عل ة لل.ف اا االجراءات الالزم ھ اوخ ب فی ة یطل ة الفكری المؤلف بطلب الى لجنة .مایة الملكی
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د  األ ليللم نف  وف یليباللجنة بعمل و ف  العلمي.قوقھس و یقوم الفریق  والم نف  الجدی

االى معالى مدیر الجامعة  ر ة بینھم وااا ثبت االعوداء یوم  رفع وقریوعمل مقارن جراءات اإل الوخ

 الالزمةس 

وت ال رر الناش  عن  س١ د ثب داءاالعن ف عن  عو ویض المؤل وم وع ف نشر الم نف وی وم وق ی

 ل.قت بھ سواء اال رار االدبیة او المادیةس الوياال رار 

ى م نفھ وال یجوز  س٢ ة ادخال  ألىالمؤلف و.ده ھو  ا.ب ال.ق فى ادخال الوعدیالت عل جھ

دیالت  .االت الورجمة یمكن  سوثناءباعلى الم نف دون موافقة المؤلف  وعدیالت أى جراء وع

ف س.ب  شارة لم نف دون موافقة المؤلف بشرط اإلعلى ا لى ولك الوعدیالتس كما ی.ق للمؤل

 و االموناع عن نشره مرة اخرىسأوعدیالت علیھ  إلدخال الوداولمؤلفھ من 

رة  س٣ اس فك ل اقوب ار مث ة مجرد االفك ة الفكری ال وشمل ال.مایة المقررة من الجامعة ل.قوق الملكی

ى أو مو وفة أن كانت معبرا عنھا  ساسیة أو مفاھیم أو طریقة عمل أ علميب.ث  و مدرجة ف

 سالم نف الجدیدلى ولك االقوباسات فى  شارة م نف بشرط اإل

ة یوم سقوط .قوق الملكیة الفكریة للمؤلف فى .الة وفاوھ ما لم یكن لھ  س٤ وریث ونقل .قوق الملكی

ھ  الفكریة  ى .األی ھ و ف ة .قوق ى كاف ف عل ازل المؤل ة ون اق أو بع ھا بشرط أل ون االوف ن یك

 مكووبا وم.دداس 

ة و وابط  س٥ ة الفكری وق الملكی ة .ق وعى بثقاف ألیفوقوم الجامعة بنشر ال ع   الو ن خالل الموق م

ي ث  اإللكورون ادة الب. يلعم قات  العلم الل المل  ن خ ا م یة ای  رض الرئیس ات الع وشاش

  المركزیة بالجامعةسواللو.ات االرشادیة بالمكوبة 

ة س٦ ادرات  الثقافی ة للمب ة الفكری ة بال.مای زم الجامع ة  ولو ة  للجامع ة المقدم ة واالجوماعی والوجاری

وح بوكارواال االخوراععلى  المبادرینوبالك وشجع  ن اس ادرین أالل ومنع المنافسین م ار المب فك

ة "واالسوفادة منھا من خالل رخیق الوقنی ة وو ة الفكری ة الملكی امج  .مای اا  " برن ل ھ س   ویمث

ى  الويالبرنامج القناة  یومكن من خاللھا  المبوكرون والمبدعون داخل الجامعة من ال. ول عل

كل وسائل الدعم ل.مایة .قوقھم الملكیة والفكریة مما یسھم فى ونمیة ثقافة االبوكار ووقدیم .لول 

 وابوكارات اات قیمة اقو ادیة عالیة وسھم فى بناء االقو اد المبنى على المعرفة س
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ي  یمكن للجامعة س ل اج األول منح الورخیق أل.د الشركات المسوفیدة من الملكیة الفكریة ونمواج اإلنو

 وفقاً لآللیة الوالیة: أو نمواج المنوج الوجاري الاي وو لت  لیھ الجامعة

و.دد الجامعة الجھة المرش.ة لمن.ھا ورخیق  نواج ووسویق النمواج األولي أو نمواج المنوج  س١

 سالوجاري وأسس الوعاقد معھا

 عطاء ال.ق ال. ري للشركة الموقدمة لوقییم ووجربة نمواج اإلنواج األولي أو نمواج المنوج  س٢

 الوجاري لفورة م.دودة والك ومھیداً لووقیع وونفیا اوفاقیة الورخیقس

یوم الورخیق بناًء على نمواج وعده الجامعة ی.ووي على اوفاقیة الورخیق بین الجامعة وودعى  س٣

مسوفیدة وودعى )المرخق لھا(  ویشمل العقد جمیع االلوزامات الفنیة )المرخق( والشركة ال

 والمالیة الثابوة للطرفین وال.قوق الموبادلة في مجال الوسویقس

و.ووي اوفاقیة الورخیق على المقابل المادي الاي سو. ل علیھ الجامعة من الشركة  س٤

سبة من أربال الشركة الناوجة المسوفیدة  ویسمى ھاا المقابل المادي "عوائد الورخیق"  وھو ن

 من اسوخدام الملكیة الفكریة المرخ ة  وقد یكون دفعة مالیة وا.دة ودفع للجامعةس 

 في الئ.ة مركز االبوكار وریادة األعمالس ٢٤وفقاً للمادة  للجامعةووزع العائدات المالیة  -١
 

 :اھداف برنامج حمایة الملكیة الفكریة وترخیص التقنیة ما یلى ¾
جیل  س أ ى وس رعین عل ث المخو ة ل. ھیالت مالئم ع وس راعھمو  ھلة  اخو راءات س الل اج ن خ م

 سومیسرة

 سالمعرفي االقو ادووطینھا ووطویرھا م.لیا وبناء االسھام فى نقل الوقنیة و س ب

 العمل على وعزیز ا.ورام .قوق الملكیة الفكریةس س ت

 

 العلميوكیل الجامعة للدزاسات العلیا والبحث                                         

 

 مبازك العنزي بن د. سالم                                             
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 نموذج البیانات الوصفیة

 

 سیبست حمبیت حقوق انملكیت انفكریت  بجبيعت انجوف :عنوان السیاسة

 نلدراسبث انعلیب وانبحث انعلميوكبنت انجبيعت  :السیاسةمنشئ )ُمعد( 

 نلدراسبث انعلیب وانبحث انعلميوكبنت انجبيعت   :الجھة المرجعیة للسیاسة

 :الجھات المعنیة بتنفیر السیاسة

x وكبنت انجبيعت نلدراسبث انعلیب وانبحث انعلمي 
x عمبدة انبحث انعلمي 
x وانتدریب عمبدة يعھد انبحوث واندراسبث االستشبریت 
x يركز االبتكبر وریبدة األعمبل 
x یبثلببنك انعلميحث بوحداث اندراسبث انعلیب وان 
x  وحدة يسبندة ودعم انببحثین 
x  كلیبث انجبيعت وأقسبيھب انعلمیت 

 V1 :زقم اإلصداز للسیاسة

الموعد المقترح القادم لمراجعة 

 :السیاسة
 (و١/٥/٢٠٢٢)تبریخ 

 .انتدریس ببنجبيعتأعضبء ھیئت  :المعنین بالسیاسة

 :الكلمات الدالة
، األنشطت انعلمیت ،األنشطت انبحثیت ،انعمم انفكري ،انملكیت انفكریت

 .انمصنفبث انمبتكرة

 


