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  مقدمة

العالي  التعليم مجلس نظام من عشااارة الخامسااة املاةة من الساااة ااة الفقرة أحكام على ابناء   

املشاااة  ة  اللوائح إ ااادا  العالي التعليم مجلس اختصاااا ااات من بأن تقضاا ي التي والجامعات

 اللوائح من جاااااامعاااااة الجوف في العلمي للبحاااااث ةالتنظيميااااا الالئحاااااة إن للجاااااامعاااااات وحياااااث

 وبعدالجامعة  في العلمي بالبحث املتعلقة الجوانب تنظيم إلى يؤةي إقرا ها و اااوف املشاااة  ة

 من نساااااااااخة وعلى املوضاااااااااوع  حول  العالي التعليم ملجلس العامة األمانة مذ رة على االطالع

 مشروع

 :يأتي ما املجلس قر   بالجامعات السعوةية املوحدة للبحث العلمى الالئحة

  جامعة الجوف في العلمي للبحث املنظمة الالئحة على املوافقة"
 
 بالقرا  املرفقة للصيغة وفقا

   اااااااااانوات ثالث بعااد تقويمهااا يتم أن على
 
 ملجلس بااذلاا  والرفع بهااا العماا  تااا ي  من اعتبااا ا

 ."الالئحة بأحكام العم  عند الالزمة االعتماةات املالية توفر يراعى  ما العالي  التعليم

 

  (1 )ماةة

 :أةناه املوضحة املعاني الالئحة هذه في الوا ةة التعبي ات تعني :التعريفات

نتيجة  ويتم عليها  املتعا ف العلمية األ ااااااااس على يعتمد الذي اإلنجاز هو :العلمي البحث-1

 .معا األمرين أو مشة  ة جهوة أو فرةية جهوة

 

املجموعااة  يمثاا  الاذي حكماا   في من أو التااد ،س  هيئاة عضااااااااااو هو :الرئيساااااااااا ي لبااحااثا- ٢

 .املجموعة وإةا ة اإلشراف ويتولى البحث في املشا  ة

 

 مجموعة من مع يشااة   الذي حكم   في َمن أو التد ،س هيئة عضااو هو :املشااا   لباحثا-٣

 .ما موضوع ة ا ة إلنجاز الباحثين

 

 إنتاج وة ا ااااااة بفحص يكلف الذي الخبي  أو التد ،س هيئة عضااااااو هو :الفاحص املحكم- ٤

 .علمي

 

 إنتاج بمراجعة يكلف الذي الخبي  أو حكم  في َمن أو التد ،س هيئة عضااااااااو هو :ملراجعا- ٥

 .علمي

 

 البحوث مر ز يكلف  الذي الخبي  أو حكم  في َمن أو التد ،س هيئة عضااااو هو املساااااتشااااا  -٦

 .ا تشا ية ة ا ات أو خدمات بتقديم املختص



 

  2 )(ماةة  

 النافعة  املجاالت جميع في واملعرفة العلم إثراء إلى الجامعات في تجرى  التي البحوث تهدف

 :يأتي فيما الخصوص وج  وعلى

 .اإلنسانية والعلوم الحضا ة تا ي  في ومنجزات  اإل المي املنهج إبراز- أ

 .للباحثين وتيسي ه وتحقيق  وفهر ت  ب  والعناية واإل المي العربي الة اث جمع- ب

 املجتمع تواج  التي للمشاكالت والعملية العلمية الحلول  وتطوير العلمية  املشاو ة قديمت- ج

 .أهلية أو حكومية جهات إعداةها تطلب التي والد ا ات األبحاث خالل من

 املحلية الظروف لتالئم وتطو،عها تطويرها في واملشا  ة الحديثة التقنية وتوطين نق - ة

 .التنمية أغراض لخدمة

والتكرا   االزةواجيااة عن والبعااد التنميااة  وخطط الجااامعااة بااأهااداف العلمي البحااث  بط- ه

 .السابقة الد ا ات من ةواإلفاة

 ذات األ لية البحوث إجراء على وتد يبهم املتميزين السعوةيين الباحثين من جي  تنمية - و

 واملحاضرين واملعيدين العليا الد ا ات طالب إشرا  طريق عن وذل  الرفيع  املستوى 

 .العلمية البحوث تنفيذ في الباحثين ومساعدي

 .العليا والد ا ات الجامعي التعليم بمستوى  اال تقاء - ز

 

  3 ))ماةة

ز
َّ
 التي واملبتكرة األ لية البحوث إجراء على والطالب التد ،س هيئة أعضاء من الباحثون  ُيَحف

سااااااااهم
ُ
 منها واإلفاةة إنجازها   ااااااااب  وتوفي  املجتمع  وتخدم املتخصااااااااصااااااااة املعرفة إثراء في ت

 وللجامعات

 :ذل   بي  في

 العلمي التوثيق و ائ  وتوفي  والدولية املحلية النشر أوعية في العلمي البحث نتائج نشر- أ

 .الباحثين مهمات لتسهي 

 طريق عن وخا جها اململكة ةاخ  والبحثية العلمية واملؤ اااااااااساااااااااات الهيئات مع تعاون ال- ب

 .والخب ات املعا ف وتباةل البحوث إجراء

 بما البحثية املشا ،ع وتموي  ةعم على واملؤ سات األفراة لتشجيع وقنوات  ب  يجاةأ-  ج

 .الجامعة ةو   يعزز 

 .وغي ها و تب ةو ات من العلمية اإل دا ات وأحدث الحديثة االتصال و ائ  توفي - ة

 

 



  4 ))ماةة

 العليا للد ا ات الجامعة و ي  تتبع "العلمي البحث عماةة" با م عماةة جامعة ك  في تنشأ

 نظام من ( 40 ) واملاةة ( 39 ) املاةة ب  تقض ي ما وفق وو يلها عميدها و،عين العلمي  والبحث

 .والجامعات العالي التعليم مجلس

 

  5 ))ماةة

 :من يتكون  "العلمي البحث مجلس" با م مجلس العلمي البحث لعماةة يكون 

   ئيس العلمي البحث عميد- أ
 
 ا

  عضو العليا الد ا ات عميد ب
 
 ا

 أعضاء العلمي البحث عماةة (و الء أو) و ي - ج

 بناء   الجامعة مجلس يختا هم خمسة عن عدةهم يزيد ال البحوث مرا ز مديري  من عدة- ة

 أعضاء الجامعة مدير تو ية على

 بالجامعة التد ،س هيئة أعضاء من العلمية البحوث مجال في املتميزين األ اتذة من عدة- ه

 على بناء   للتجديد قابلة  نتين ملدة الجامعة مجلس يعينهم  بعة  عن عدةهم يزيد ال

 .الجامعة مدير تو ية

 مجلس نظام من ( 35 ) املاةة ب  تقضاااااااااا ي ماا وفق وتعتماد قرا اتا   وتتخاذ املجلس  و،عقاد

 .والجامعات العالي التعليم

 

  6 )(ماةة

 يختص األقسااااااااااام  ومجالس الكليات ومجاالس العلمي املجلس مهماات مع يتعاا ض ال فيماا

 :يلي بما العلمي البحث عماةة مجلس

  لها الالزمة امليزانية مشروع وإعداة للجامعة  السنوية البحوث خطة اقة اح- أ
 
 لعرضها تمهيدا

 .العلمي املجلس على

 .الجامعة في العلمي البحث لحر ة املنظمة واإلجراءات والقواعد اللوائح اقة اح- ب

 عليها والصاارف وتحكيمها تنفيذها ومتابعة والد ا ااات البحوث مشااروعات على ملوافقةا - ج

 .لذل  املنظمة القواعد وفق

 .معها والتعاون  الجامعة خا ج املختلفة البحوث مرا ز مع الصلة تنظيم و ائ  اقة اح- ة

 أةائها  في االزةواجية إلغاء على والعم  الجامعة  في البحوث مرا ز بين العم  نسيقت- ه

 املواة ا تخدام وفاعلية  فاءة لرفع والكليات األقسام بين املشة  ة األبحاث وتشجيع

 .املتاحة

 التحكيم قواعد وفق تحكيمها بعد نشرها يرى  التي البحوث نشر على باملوافقة التو ية- و



 .بالجامعة والنشر

 العلمية البحوث إجراء على وحثهم الباحثين من وغي هم التد ،س هيئة أعضاء تشجيع- ز

  منهم املتفرغين وخا ة لهم  البحثية واإلمكانات الو ائ  وتهيئة املبتكرة 
 
  تفرغا

 
 علميا

 .مالئم علمي جو في أبحاثهم إجراء من وتمكينهم

 التعاون  وتنمية واألجنبية  املحلية الجامعة  خا ج البحوث بمرا ز االتصااال عملية نظيمت- ح

 .حديث هو ما ك  من لال تفاةة معها

 البحثية املعلومات وتباةل الجامعة  في واملنتهية الجا ية لألبحاث معلومات قاعدة نشاااءا-  ط

 .األخرى  البحوث ومرا ز الجامعات مع

  الجامعة في العلمي البحث لنشاااااااط الختامي والحساااااااب الساااااانوي  التقرير ة ا ااااااة- ي
 
 تمهيدا

 . العلمي والبحث العليا للد ا ات الجامعة لو ي  لرفع 

 ضمن تقع التي الجامعة خا ج أخرى  قطاعات من املمولة للبحوث واملتابعة إلشرافا-   

 .اختصا ات 

 .الحاجة حسب غي هم من أو أعضائ  بين من املتخصصة اللجان تشكي - ل

 .العلمي والبحث العليا للد ا ات الجامعة و ي  أو الجامعة مدير من إلي  يحال ما ة ا ة- م

 

  7 ))ماةة

  العلمي البحث عميد يكون 
 
 املرتبطة والفنية واإلةا ية املالية الشااااااااااؤون إةا ة عن مسااااااااااؤوال

 و ي   ااااعاةة على  يلبناءا عو  بها  املعمول  واللوائح األنظمة وفق الجامعة في العلمي بالبحث

 :اآلتية املهمات الخصوص الجامعة

  لها الالزمة وامليزانية للجامعة  السنوية البحوث خطة إعداة على اإلشراف- أ
 
 لعرضها تمهيدا

 .العماةة مجلس على

 .ل  املفوضة املالية الصالحيات حدوة في املقر ة البحوث ميزانية من الصرف -ب

 العم  وبرامج الخطط ووضع العماةة نشاطات مختلف على واإلةا ي  الفني إلشرافا- ج

 .تنفيذها ومتابعة

 نشاطاتها ومتابعة العلمي البحث بعماةة املرتبطة البحوث مرا ز أعمال على اإلشراف- ة

 .أةائها وتقييم

 الجااامعااة ةاخاا  املحلياة البحوث ومرا ز ومعاااهااد مؤ ااااااااااساااااااااااات مع والتنساااااااااايق التعااون - ه

 يمكن مااا وتسااااااااااخي  األجنبياة البحوث ومرا ز البحوث بمؤ ااااااااااساااااااااااات واالتصاااااااااااال وخاا جهاا 

 .الجامعة في العلمي البحث وتقنية حر ة وتطوير لتحديث منها اال تفاةة

لبحث واقع ا عن فر ة التعرف عن  ثبتتيح الجامعة للباحثين من طلبة الد ا ات العليا -و

ي طريق إتاحة فرص املشاااااااااا  ة ف العلمى واالنخراط بشااااااااك  ا ف  عمقا فى املشااااااااا ،ع البحثية عن



 عالقة ل  ما ك  في العليا الد ا ااااات عماةة مع التنساااايق املشااااروعات البحثية املشااااة  ة ويتم

وتقااديم الجوائز واملكااافئااات للمشااااااااااروعااات البحثيااة  العليااا الااد ا اااااااااااات طالب بحوث بااجنجاااز

 .العلمية   ائلهم أو بحوثهم إلنهاء البحثية والو ائ  اإلمكانات توفي  على والعم   املميزة

 املمولة البحوث على لإلنفاق الالزمة املالية املوا ة توفي  على والعم  الدائمة املتابعة- ز

 .معةاالج خا ج قطاعات من أو الجامعة ميزانية من

 مشروعات ميزانية على محدةة لفة ات والفنيين واملوظفين الباحثين مع بالتعاقد التو ية- ح

 .العماةة عليها تشرف التي البحوث

 .الجامعة إةا ة إلى عنهم التقا ير و فع بالعماةة العاملين أةاء تقويم- ط

  السنوي  والتقرير العماةة ميزانية مشروع إعداة- ي
 
 .العماةة مجلس على لعرض  تمهيدا

 

  8 ))ماةة

 :للعماةة التابعة البحوث مرا ز من مر ز ك  إةا ة يتولى

 .املر ز مجلس- أ

 .املر ز ةير-م ب

 .اختصا ات  حدوة في ك 

 

  9 ))ماةة

 :اآلتي النحو على املر ز مجلس يشك 

 من بقرا  السعوةيين التد ،س هيئة أعضاء من و،عين املجلس   ئا ة ول  املر ز  مدير- أ

 العليا للد ا ات الجامعة و ي  وتأييد العلمي البحث عميد ترشيح على بناء   الجامعة مدير

  و،عام  للتجديد  قابلة  نتين ملدة العلمي والبحث
 
 .القسم  ئيس معاملة ماليا

 يعينهم خمسة عن يزيد ال العلمي البحث في املتميزين التد ،س هيئة أعضاء من عدة -ب

 العليا للد ا ات الجامعة و ي  وتأييد العلمي البحث عميد ترشيح على بناء   الجامعة مدير

 .للتجديد قابلة  نتين ملدة العلمي والبحث

 

  10 )(ماةة

 :األخص على ول  ب  املتعلقة األمو   جميع في النظر املر ز مجلس يتولى

 .الالزمة امليزانية مشروع وإعداة السنوية البحوث خطة اقة اح- أ

 .تنفيذها ومتابعة حكمهم في ومن التد ،س هيئة أعضاء بحوث مشروعات  ا ةة- ب

 واختيا  الجامعة خا ج جهات من تطلب التي والد ا ات البحوث مشروعات ة ا ة- ج

 .لذل  املنظمة القواعد وفق بها القائمين مكافآت واقة اح تنفيذها ومتابعة الباحثين



 .لذل  املنظمة الصالحيات حدوة في املقر ة البحوث ميزانية من بالصرف التو ية- ة

 للجهة و فع  للمر ز امليزانية ومشروع الختامي والحساب السنوي  التقرير ة ا ة- ه

 .املختصة

 .العلمي البحث عماةة مجلس من إليها يحال ما ة ا ة- و

 

  11 ))ماةة

 :يأتي بما البحوث مر ز مدير يختص

 ومساعدي حكمهم في ومن التد ،س هيئة ألعضاء البحثية األعمال  ي  ومتابعة اإلشراف- أ

 .باملر ز والفنية اإلةا ية الهيئة على املباشر اإلشراف ذل  في بما الباحثين 

 بين والتنسيق البحث  على التد ،س هيئة أعضاء وحفز العلمية باألقسام التصال-ا ب

 بأقص ى ونشرها إعداةها على املساعدة واإلمكانات الو ائ  وتوفي  أبحاثهم  مشروعات

 .ممكنة  فاءة

 عالقة ل  ما ك  في وخا جها الجامعة ةاخ  األخرى  البحث مرا ز مع والتنسيق التصالا- ج

 خا ج جهات لحساب  تعد التي أو املر ز إشراف تحت تعد التي البحوث بطبيعة

 .الجامعة

  املر ز  لفعاليات السنوية امليزانية مشروع إعداة- ة
 
 ومن املر ز  مجلس على لعرضها تمهيدا

 .بالجامعة املختصة الجهة إلى  فع  ثم

 .املختصة للجهة و فع  املر ز نشاط عن السنوي  التقرير إعداة- ه

 

  12 ))ماةة

 أو البااحث من بمبااة ة  ااااااااااواء ميزانيتهاا من الجاامعاة تمولهاا التي البحوث على اإلنفااق يتم

 املجلس من لاااذلااا  املنظمااة واإلجراءات املعتمااادة الخطااة وفق املختصااااااااااااة العلمياااة الجهااات

  التالية املبالغ حدوة في العلمي
 
 :أقص ى حّدا

  ( 1200 ) لایر ومائتا ألف قد ها مكافأة تصرف- أ
 
 الد تو اه  حملة من الرئيس للباحث شهريا

  ( 1000 ) لایر وألف
 
 في ومن التد ،س هيئة أعضاء من املشا  ين من واحد لك  شهريا

 .البحث خطة في املحدةة واأل ا ية املدة خالل الد تو اه حملة من حكمهم

  ثالثون  ( 30 ) قد ها مكافأة (املاجستي ) حملة من الباحث ملساعد تصرف -ب
 
 عن  ياال

  لایر ثمانمائة ( 800 ) يتجاوز  ال بما الواحدة الساعة
 
 األ ا ية املدة خالل وذل  شهريا

 .مساعدين ثالثة عن يزيد ال وبما البحث  خطة في املحدةة

 وعشرون خمسة ( 25 ) قد ها مكافأة الجامعية الشهاةة حملة من البحث ملساعد صرفت- ج

 
 
  لایر  تمائة ( 600 ) يتجاوز  ال بما الواحدة الساعة عن  ياال

 
 املدة خالل وذل  شهريا



 .البحث خطة في املحدةة األ ا ية

 مكافأة املهنيين أو الفنيين وأ الجامعية املرحلة طالب من الباحث ملساعد تصرف- ة

  عشرون ( 20 ) قد ها
 
  لایر أ بعمائة ( 400 ) يتجاوز  ال بما الواحدة الساعة عن  ياال

 
 شهريا

 .البحث خطة في املحدةة األ ا ية املدة خالل وذل 

 يوم ك  عن لایر خمسمائة ( 500 ) قد ها مكافأة املدينة ةاخ  من للمستشا  يصرف- ه

 آالف  بعة ( 7000 ) عن الواحد العام في يتقاضاه ما مجموع يتجاوز  أال على ا تشا ة

 .لایر

 ا تشا ة يوم ك  عن لایر ألف ( 1000 ) قد ها مكافأة املدينة خا ج من للمستشا  يصرف- و

 عن الواحد العام في يتقاضاه ما مجموع يتجاوز  أال على واإلعاشة لإلقامة شاملة

 )  فر تذ رة ل  وتصرف لایر ألف عشر أ بعة ( 14000
 
 .وإياب ذهابا

 ا تشا ة يوم ك  عن لایر ألفا ( 2000 ) قد ها مكافأة اململكة خا ج من للمستشا  يصرف- ز

 عن الواحد العام في يتقاضاه ما مجموع يتجاوز  أال على واإلعاشة لإلقامة شاملة

 )  فر تذ رة ل  وتصرف  لایر ألف عشرين ( 20000
 
 .وإياب ذهابا

  الباحث كان إذا إليها املشا  املكافآت  رف يجوز  ال- ح
 
 .العلمي البحث في للعم  مفرغا

 

  13 ))ماةة

 ة ا ااااااات أو بحوث بجعداة السااااااعوةيين التد ،س هيئة أعضاااااااء بعض تكليف الجامعة ملدير

 الباحث مكافأة تتجاوز  أال على الجامعة في النشاااااااار برامج ضاااااااامن تدخ  ال خا ااااااااة ألغراض

  بذل  ويرفع بحث  لك  لایر آالف عشاااارة ( 10000مبلغ الواحد
 
 الجامعة مجلس لرئيس تقريرا

 .ة اس ي عام ك  نهاية في

 

  14 ))ماةة

 ألغراض من  بمباة ة الباحث ينجزها التي والد ا اااات للبحوث الالزمة الخدمات تقديم يجوز 

 .املعتمدة البحوث خطة ضمن تد ج ولم الة قية أو النشر

 

  15 ))ماةة

  املدعمة البحوث
ُ
  تنفيذها يتم غي ها أو حكومية بحثية مؤ ااااااااااسااااااااااات من ماليا

 
 للوائح طبقا

 البحث عماةة تو ااااية على بناء   العلمي املجلس يضااااع أن على املؤ ااااسااااات هذه من الصاااااة ة

 .للتنفيذ املنظمة القواعد العلمي

 

  16 )(ماةة  



 هيئة أعضاء من السعوةيين الجامعات منسوبي لشؤون املنظمة الالئحة في و ة ما مراعاة مع

 القواعد العلمي املجلس اقة اح على بناء   الجامعة مجلس يضع حكمهم في ومن التد ،س

 .العلمي تفرغ  إجازة أثناء التد ،س هيئة عضو بها يقوم التي للبحوث املنظمة واإلجراءات

 

  17 ))ماةة

  املتميزة للبحوث تشااااااااااجيعياااة جوائز منح يجوز 
 
 مجلس ويحااادة املتميزين  للبااااحثين  اااااااااانوياااا

 االختيااا  ومعااايي  املكااافااآت الجوائز هااذه عاادة العلمي املجلس تو اااااااااايااة على بناااء   الجااامعااة

 .وطريقت 

 

  18 )(ماةة

  املتميزة للبحوث تشجيعية جوائز منح يجوز 
 
 تو ية على بناء   الجامعة مجلس ويحدة  نويا

 :يأتي ما وفق وذل  االختيا  ومعايي  املكافآت الجوائز عدة العلمي املجلس

 .عامين من أ ف  نشره على مض ى قد يكون  وأال واالبتكا  باأل الة البحث يتصف أن- أ

 .فيها ب  املعمول  التحكيم لنظام وخضع الجامعة في أنجز قد البحث يكون  ن-أ ب

 .أخرى  جائزة على ب  الحصول   بق قد يكون  ال- أ ج

  البحث يكون  أال- ة
 
 .الد تو اه أو املاجستي    ائ  من مستال

 

  19 ))ماةة

 مجلس يحدةها لایر ألف عشرين عن تزيد ال مالية ومكافأة تقدير شهاةة من جائزة ك  تتكون 

 وفي باحث  من أ ف  الجائزة في يشاااااة   أن ويجوز  العلمي  املجلس تو اااااية على بناء   الجامعة

 .بالتساوي  بينهم املكافأة توزع الحالة هذه

 

  20 )(ماةة

 واملكافآت الجوائز تل  لني  والتقدم الة شاااااايح آللية املنظمة القواعد العلمي املجلس يضااااااع

 .أخرى  علمية مؤ سات أو هيئات عنها تعلن التي تل  أو الجامعة تقدمها التي

 

  21 ))ماةة

 :يلي ما على الجامعة في للنشر املقدم اإلنتاج يشتم 

 .العلمية الر ائ - أ

 .العلمية بحوثلا ب

 .املنهجية الد ا ية لكتبا- ج



 .املكتبية واملراجع املؤلفات- ة

 .غي ها أو الد ا ية والكتب املراجع من املة جمات- ه

 .التحقيقات- و

 .واملعاجم العلمية املو وعات- ز

  العلمي املجلس يراه ما- ح
 
  للنشر منا با

 
 .الجامعة أهداف مع ومتسقا

 

  22 ))ماةة

 في يكون  التي والد تو اه املاجساااااااتي    اااااااائ  بعض نشااااااار العلمي املجلس موافقة بعد يجوز 

 .اململكة في التنمية بأهداف ترتبط أو عامة علمية فائدة نشرها

  

  23 )(ماةة 

 يقر   العربية باللغة نشرها أهمية العلمي املجلس و أى أجنبية بلغة مكتوبة الر الة كانت إذا

 .ترجمتها مقاب  مالية مكافأة املجلس

 

  24 )(ماةة

 أو اململكة ةاخ  أخرى  جامعات أجازتها التي الر اااااااائ  نشااااااار في النظر النشااااااار لغرض يجوز 

 .الجامعة أهداف تخدم كانت إذا خا جها

 

  25 )(ماةة

   اااااااااالة نشااااااااار مقاب  لایر آالف ثمانية ( 8000 ) قد ها مكافأة الر اااااااااالة لصااااااااااحب تصااااااااارف

 ه.الد تو ا   الة نشر مقاب  لایر ألف عشر خمسة ( 15000قد ها ومكافأة املاجستي  

 

  26 )(ماةة  

  الجامعة با م للنشر إنتاج من ل  يقدم ما في العلمي املجلس ينظر
 
  أو بحثا

 
 أو ترجمة أو تأليفا

 
 
  يكون  أن على تحقيقا

 
  الجامعة أهداف مع متسقا

 
 .باأل الة ومتسما

 

  27 )(ماةة

 اإلنتاج عنا اار من أي بنشاار الخا ااة التفصاايلية والضااوابط القواعد العلمي املجلس يضااع

 .الالئحة هذه من ( 21 ) املاةة في الوا ةة العلمي

 

 



 

  28 )(ماةة

 ويضاااااااع االختصااااااااص  ذوي  من األق  على اثنين من للتحكيم للنشااااااار املقدم اإلنتاج يخضاااااااع

 العلمي املجلس

 .واملراجعة والفحص التحكيم لنظام التفصيلية واإلجراءات القواعد

 

  29 ))ماةة

 تقا ير على بناء   العلمي املجلس يقد ها مكافأة واملة جمين واملحققين للمؤلفين يصرف

  املحكمين
 
 املكافأة تتجاوز  أال على جهد من في  بذل وما العلمية وقيمت  الكتاب ملوضاااوع تبعا

 (.الواحد الكتاب عن لایر ألف خمسين ( 50.000مبلغ

 

  30 ))ماةة

 الخطااة وفق املو ااااااااااوعيااة والكتااب للمو ااااااااااوعااات الة جمااة أو التااأليف مكااافااآت تحااديااد يتم

 ( 50.000 ) مجلاااااد كااااا  مكاااااافاااااأة تتجااااااوز  أال على العلمي  املجلس من املعتمااااادة واإلجراءات

 .لایر ألف خمسين

 

  31 )(ماةة

 أو املحققة أو املؤلفة الكتب بفحص يكلف ملن لایر ألفي ( 2000 ) عن تزيد ال مكافأة تصااارف

 .الواحد الكتاب عن وذل  خا جها من أو الجامعة ةاخ  من  واء   تحكيمها أو املة جمة

 

  32 )(ماةة

 للكتاب اللغويين للمصااااا حين الواحد للكتاب لایر ألفي ( 2000 ) عن تزيد ال مكافأة تصااااارف

 .الجامعة تنشره الذي

 

  33 )(ماةة

 ال مكافأة علمية لد جة للة قية املقدم العلمي اإلنتاج وفحص تحكيم في يشة   ملن يصرف

 لكام  لایر آالف ثالثة ( 3000 ) عن يزيد ال وبما بحث ك  عن لایر خمساااااامائة ( 500 ) تتجاوز 

 .املقدم العلمي اإلنتاج

 

  34 ))ماةة



 الكاملة  الفها س و،عد الطبع تجا ب يصااااا   أن للنشاااار املقدم العلمي اإلنتاج  ااااااحب على

 .ل  الجامعة تطبع  مما نسخة مائة اإلنتاج  احب و،عطى

  35 )(ماةة

 :يلي ما يشة ط املة جم اإلنتاج حال في

 .ملمو ة تطبيقية أو علمية جدوى  ذا املة جم العم  يكون  أن- أ

 .أ ف  أو مراجع قب  من للتحكيم املة جم العم  يخضع أن -ب

  متقنين واملراجع املة جم يكون  نأ- ج
 
  إتقانا

 
 .إليها واملة جم منها املة جم للغتين كامال

 .تعديالت من اقة ح  وما املراجع مالحظات بمراعاة املة جم يلةزم أن- ة

 .ذل  في البدء قب  املعنية الجهات من والنشر الة جمة حق على الحصول - ه

 

  36 )(ماةة

  النشاااااااااار حق مقاب  يعد
 
 أو حقق  أو ألف  الذي الكتاب طبع في حق  عن املؤلف من تنازال

 .طباعت  على العلمي املجلس موافقة تا ي  من  نوات خمس ملدة ترجم 

 

  37 ))ماةة

 :يلي ما وفق أصحابها يعام  الجامعة قب  من املنشو ة املصنفات طبع إعاةة عند

 اشة ت أو الجامعة عليها أنفقت علمية مشروعات ضمن تمت قد املصنفات كانت إذا- أ

 فليس إلنجازها الجامعة قب  من تفر،غهم تم أ اتذة أنجزها أو نهائي بشك  طبعها حقوق 

 .الطبع إعاةة عند جديدة مالية حقوق  أي ألصحابها

 عند – لهم يصرف النشر حق منهم الجامعة واشة ت أصحابها أعدها التي صنفاتامل-ب

 .األولي املرة في لهم  رف ما تتجاوز  ال مكافأة – الطبع إعاةة

 

  38 )(ماةة

  احب أضاف وإذا  نوات  خمس لفة ة مطبوعاتها نشر إعاةة بحق الجامعة تحتفظ

  اإلنتاج
 
  شااااايئا

 
 إجازت  بعد أضااااااف عما خا اااااة مكافأة العلمي املجلس فيقد  الطبعة إلى مهما

 من املحكم الفاحص.

 

  39 ))ماةة

 إعاةة حق ينتق  اإلنتاج طباعة على العلمي املجلس موافقة من  اااااانوات خمس مضاااااا ي بعد

  نشره
 
 .الجامعة مع خاص باتفاق النشر إعاةة وتكون  لو ثت   أو لصاحب  كامال

 



 

 

  40 ))ماةة

 نفد أو قب  من الجامعة تنشاااره لم إنتاج نشااار إعاةة في النظر يعيد أن العلمي للمجلس يجوز 

 .ذل  مقاب  مكافأة العلمي املجلس ويقد  خا ة  علمية قيمة ذا كان إذا

 

  41 )(ماةة

 املجلس تو ااااااااااية على بناء   الجامعة مجلس من بقرا  الجامعة في العلمياة املجالت تصااااااااااد 

 .العلمي

 

  42 )(ماةة

 ملااادة التعيين ويكون  العلمي  املجلس اقة اح على بناااء   التحرير هيئااة الجااامعااة مجلس يعين

 .مشا   أ تاذ عن وأعضائها لرئيسها العلمية الد جة تق  أال على للتجديد  قابلة  نتين

 

  43 )(ماةة

 على اإلشاااااااراف الهيئة وتتولى املجلة  في ينشااااااار عما أةبية مساااااااؤولية مساااااااؤولة التحرير هيئة

 .منها يطبع الذي العدة وتحديد املجلة إ دا 

 

  44 )(ماةة

 حكمان للنشر  الحيتها يجيز أن بعد إال الجامعة مجالت في واملقالت البحوث تنشر ال

 .الجامعة خا ج من األق  على أحدهما يكون  أن على متخصصان

 

  45 ))ماةة

 خمساااة ( 5000 ) مقدا ها مجلة ك  تحرير لهيئة تقديرية  ااانوية مكافأة العلمي املجلس يمنح

 .التحرير هيئة أعضاء من عضو لك  لایر آالف ثالثة ( 3000 )و التحرير  هيئة لرئيس لایرآالف

 

  46 )(ماةة

 نشااااااار مقاب  الجامعة مجالت تساااااااتكتبهم ملن لایر ألف ( 1000 ) قد ها مكافأة  ااااااارف يجوز 

 .فيها املحكم العلمي البحث

 

  47 ))ماةة



 مجالت في للنشر املقدم البحث فحص مقاب  لایر خمسمائة ( 500 ) تتجاوز  ال مكافأة تصرف

 .الجامعة تعقادها التي العلمي والنادوات املؤتمرات أو البحوث مرا ز أو املحكماة الجاامعاة

 .الجامعة من للتموي  املقدمة البحوث مشا ،ع ومقة حات

 

  48 )(ماةة

  التحرير هيئة تقدم
 
  العلمي املجلس إلى  نويا

 
  تقريرا

 
 .نشاطها أوج  عن مفصال

 

  (49ماةة )

لقطاعات الصاااااااااناعية واملهنية الحكومية علمية ا اااااااااتشاااااااااا ات للجامعة القيام بد ا اااااااااات   أو 

في حساب مستق   واال اتشاا اتة وتد ج عائدات هذه الد ا اات  مقاب  مبالغ مالي والخا اة

 -ويصرف منها في األغراض اآلتية:

تطوير البحااااث العلمي  والخاااادمااااات العلميااااة والتااااد يبيااااة في الجااااامعااااة وفقااااا للقواعااااد  -1

 املنظمة لذل  .

العلمية املذ و ة أنفا وفق  اال اتشا اتو الصارف علي تكاليف الد ا اات   والبحوث   -٢

 -ت والقواعد اآلتية:اجراءإل ا

لقطاعات العلمية  واال ااتشااا اتجراء البحوث  والد ا ااات  تقوم الجامعة بج-)أ(

بموجااب عقااد أو اتفاااق مكتوب  يحاادة فياا  العماا  املطلوب  الصااااااااااناااعيااة واملهنيااة

وأطااااارافااااا  وماااااده إناااااجاااااازه وشاااااااااااااااروطااااا   وتاااااكااااالااااافاااااتااااا  وطااااارياااااقاااااة الااااادفاااااع وأعاااااداة 

ين واملشااااااارف علي املشااااااروع  مع مراعاة تجانس تخصاااااااص املشاااااااا  ين مع املشااااااا  

 طبيعت .

يوضااااااااااع لكااا  عقاااد   أو اتفااااق موازناااة تحااادة فيهاااا كاااافااا  التكااااليف التقاااديرياااة -)ب(

  وغي  املباشااارة    اااواء كانت مواةا  أو تكاليف عمال . بما في ذل  أتعاب املباشااارة 

الالزمة عن طريق التعاقد من  املسااااااااااتشااااااااااا ين  ونفقااتهم  وتكااليف تنفياذ األعمال

 الباطن .



تحصااااااااا  التكاليف حساااااااااب شاااااااااروط الدفع املحدةة في العقوة   واالتفاقيات  -)ج(

املكتوبة  وتوةع في الحسااااااااب املساااااااتق  لإلنفاق من  علي أوج  الصااااااارف لإلغراض 

 املحدةة.

ملشااااا ،ع اوير مبالغ العقوة املسااااتمرة  اااانويا حتى االنتهاء من تنفيذ تل  يتم تد -)ة(

 فنيا  وماليا.

إيراةات العقوة املقااابلااة للخاادمااات  والااد ا اااااااااااات املنتهيااة فنيااا  توةع وفرات  -)ه(

 وماليا  في حساب مستق  لإلنفاق من  بقرا  من مجلس الجامعة.

ملجلس الجاامعاة بناااء علي تو ااااااااااياة ماادير الجاامعاة  املوافقااة علي التعااقاد مع -)و(

يطة شر  ج الجامعة   للقيام باملشا ،ع املمولة باحثين  وموظفين من ةاخ    أو خا

 أن يكون التعيين مقتصرا علي فة ة تنفيذ العقد  أو الد ا ة   أو الخدمة.

ملجلس الجاامعاة بنااء علي تو ااااااااااياة مادير الجامعة   املوافقة علي التعاقد مع  -)ز(

مسااااااتشااااااا ين للمشااااااا ،ع  ااااااواء من ةاخ  اململكة أو خا جها وذل  لتقديم خدمتهم 

 تشا ية بموجب عقد يحدة فة ة اال تشا ة ونوعية العم    ومقدا  التعويض اال 

  ومصااا يف السااكن   والساافر   واإلعاشااة حسااب بما في ذل  اإلتعاب اال ااتشااا ية

   ما ينص علية عقد الخدمة املقدمة. 

في حسااااااااااب مساااااااااتق  با ااااااااام  واال اااااااااتشاااااااااا اتتد ج عائدات هذه الد ا اااااااااات  -)ح(

  أو أحد فروعها   أو البن  الجامعة يفتح في مؤ ااااااااااسااااااااااة النقد العربي السااااااااااعوةي

 الذي تتعام  مع .

يكون الصرف من الحساب املستق  بموافقة مدير الجامعة  أو من يفوض   -)ط(

  واملشاااااارف علي الد ا ااااااة وبموجب مساااااااتندات بناء علي تو ااااااية من  ئيس الجهة 

 صرف لرقابة املراقب املالي في الجامعة .  مية   ويخضع ال

يجوز ملدير الجامعة  أو من يفوضااااااا   ااااااارف  ااااااالف  مساااااااتديمة لإلنفاق علي  -)ي(

املشااااااااااروع بناء علي طلب من املشاااااااااارف وتو ااااااااااية من العميد  أو  ئيس الجهة وفق 

قواعد إجراءات  رف السلف في الجامعة علي أن تسوى ةو يا بعد انتهاء الغرض 

 منها.

مراعاة التكاليف املقد ة في ميزانية املشاااااااااروع   تصااااااااارف مكافأة الباحثين مع  -) (

 -وغي هم من املشة  ين في أةاء العم  وفقا ملا يأتي:



منسااااااااااوبو الجااامعااة علي أ ااااااااااااس  ااااااااااااعااات العماا  الفعلياة لكاا  منهم   ومعاادل  -1

السااااعة في حدوة قيمة العقد علي أن ال يتجاوز ذل   اتب أ بعة أشاااهر  اااانويا لك  

 م.منه

املسااااااااااتشاااااااااااا ون   والباااحثون   واملوظفون من خااا ج الجااامعااة  وفقااا التكاااليف -٢

 الوا ةة في عقوةهم.

مع مراعاة التكاليف اإلجمالية لك  ةو ة تد يبية   تصاااااارف مكافأة املشااااااا  ين -)ل(

في ألقااء املحااضاااااااااارات العلمية   والتد يبية وفقا للمكافآت املحدةة للمحاضاااااااااارات 

 توظيف أعضاء هيئة التد ،س.الالمنهجية في الئحة 

 بعد انتهاء البحث   والد ا ة تعوة ملكية األعيان التي يتم تأمينها للجامعة.-)م(

تراجع الحساااااااااااابااات املسااااااااااتقلااة للبحوث   والااد ا اااااااااااات   والخاادمااات  اااااااااانويااا -)ن(

 بوا طة مراجع حسابات الجامعة و،عد عنها تقرير ملجلس الجامعة.

 

  (05ماةة)

ت ااءو بر  تباااااابتكااااا احقوق امللكيااااة الفكرياااااة تعني الحقوق القاااااانونيااااة للقاااااائمين 

وحقوق الطبع والعالمااااات التجااااا يااااة واأل اااااااااارا  التجااااا يااااة أو أي معلومااااات  اخة اع

وفقا  الحقوق  هذهخاضااااعة للحماية القانونية بما في ذل  برامج الكمبيوتر وتنظم 

 -ملا يلي:

يتم إبرام اتفااااقيااة ماااا بين  اااااااااااااحاااب االبتكاااا  )عضااااااااااو هيئاااة التااد ،س أو طااالاااب(  طرف أول -1

 ليهاااااإوالجاااامعااااة  طرف ثاااااني وتكون حقوق الطرفين في ملكيااااة االبتكااااا ات التي تم التو ااااااااااااا  

محاادةة وفقااا لقوانين االخة اعااات علي أن تكون األوليااة في حقوق امللكيااة الفكريااة للمشااااااااااروع 

 امعة( إال إذا كان هنا  اتفاق مكتوب ينص علي غي  ذل .للجهة الداعمة )الج

 إلفصاحاتكون الحقوق الفكرية ملكا للطرف األول أثناء التنفيذ وال يحق للطرف الثاني عن -٢

 عن أي تفا ي  قب  االنتهاء من املشروع كامال.

 واألجهزة وتوفر توفر الجاااامعاااة اإلمكااااناااات املاااةياااة من مرافق علمياااة من املختب ات واملعاادات -٣

املرافق املسااندة من و   وفنيين وتوف األجهزة املتقدمة واملواة املسااتخدمة  ما البد أن توفر 

 التموي  الكافي والسخي مع التشجيع الشخص ي املاةي واملعنوي للطرف األول .



توفر الجامعة الكتب العلمية املتخصاااااصاااااة في مجال االبتكا  وتوفر و اااااائ  البحث املنا ااااابة -٤

ن املعلوماااات في أوعيااة املكتباااة من قواعااد بياااناااات ومراجع ومجالت علميااة وذلاا  لتسااااااااااهيااا  ع

االتصااااااااااااال الساااااااااار،ع بنتاااائج البحاااث العلمي والتكنولومي في جميع أنحااااء العاااالم )من مكتباااات 

 محلية أو عاملية وةو يات بحث ومجالت ووثائق وغي ها(.

ية تسااااااااااجي  الحقوق في امللك إجراءات مالبج في حق االختيا  للقيام  األولويةيكون للجامعة -٥

 الفكرية التي تمت أو التي نجمت عن القيام بالعم  املشة   بين الطرفين.

  تخدامافي  هنكا  إيجوز  يتفق الطرفان علي أن الطرف الثاني )الجامعة( لها حق مكتسب ال-٦

 م.أو ةفع أي   و  األول امللكية الفكرية لالبتكا  ةون ترخيص مسبق من الطرف 

 قسااااايم تللمشاااااروع يتم  الفكريةأي عائد أو  بح ينجم عم مزاول  أو ترخيص أو تنفيذ امللكية -7

 بين الطرفين بموجب االتفاق فيما بينهم.

 تلةزم الجامعة بجميع املصروفات وااللةزامات التي تنشأ عن تطوير أو تسويق االبتكا  .-8

تعاااديااا  في االبتكاااا  أو االخة اع وفقاااا  يتعهاااد الطرفاااان علي أن يفصاااااااااا  كااا  منهماااا ألخر عن أي-9

لقانون االخة اعات علي أن يشااااام  اإلفصااااااح معلومات تفصااااايلية عن التعديالت أو أي تغي ات 

ي  علي وثائق اإلفصاااااااح بأنها  ااااااارية وفي حالة نشااااااار أي نتائج قد تسااااااري علي االبتكا  ويتم التأشااااااا

ي اةة التي  اااااااااايجري نشاااااااااارها علمتعلقاة بااالبتكاا  يكون الطرف القاائم باالنشاااااااااار ملةزم بعرض امل

مهلة ثالثين يوم ملراجعة املاةة والتأ د من خلوها تمام من أي معلومات  وإعطائ الطرف األخر 

  رية والتعليق عليها.

وةون أي مقاب  في ك  ما يتعلق  األخر امللكية الفكرية للطرف  ا اااااااااتخداممن حق ك  طرف -11

ملقادمااة ا األبحااثبماا في ذلا  تقااا ير مشااااااااااا ،ع والتطوير الخاا اااااااااااة بااالبتكاا   األبحااثباأنشااااااااااطاة 

 للجامعة لدعم االبتكا .

للجامعة حق االختيا  في تساااااااويق امللكية الفكرية لالبتكا  الخا اااااااة بالطرف االول )عضاااااااو  -11

 هيئة التد ،س أو طالب( إال إذا تم التفاوض علي غي  ذل .

يصاااابح  مسااااتوفاة لتسااااجيلها كاخة اععندما تكون امللكية الفكرية للطرف األول في االبتكا   -1٢

من حق الجااامعااة وحاادهااا حق ترخيص االخة اع في الفة ة التي تراهااا مالئمااة لااذلاا  وذلاا  بعااد 



إفصاح الطرف األول لتفا ي  االبتكا  للجامعة وتقوم الجامعة بدفع كافة التكاليف الخا ة 

 بعملية تسجي  وحماية االبتكا  .

بتكا  املتفق علي  من عمليات البحث والتطوير والتسااااااااااويق أي أعمال متابعة تة تب علي اال -1٣

املستقبلي بما في ذل  الة خيص والتعاقد وغي  ذل  من الة تيبات يجب أن تراعي فيها مسوغات 

الحفاظ علي امللكية الفكرية للمشااااااروع واملنصااااااوص عليها في االتفاق للتأ د من الحفاظ علي 

 حقوق الطرفين في املستقب .

 (51ماةة)

تشااااااااااجيع الباااااحثين على إجراء البحوث األ اااااااااايلااااة واملبتكرة التي تسااااااااااهم فى إثراء املعرفااااة 

 املتخصصة وتخدم املجتمع وتوفي   ب  انجاز ذل  من خالل:

نشاااااار نتائج البحث العلمي في أوعية النشاااااار املحلية والدولية وتوفي  و ااااااائ  التوثيق العلمي 

 لتسهي  مهام الباحثين.

ملؤ ااااااااااساااااااااااات العلميااة والبحثيااة ةاخاا  اململكااة وخااا جهااا عن طريق التعاااون مع الهيئااات وا

 إجراء البحوث وتباةل املعا ف والخب ات.

إيجاة  اااب  وقنوات لتشاااجيع اإلفراة واملؤ ااااساااات على ةعم وتموي  املشااااا ،ع البحثية بما 

 يعزز ةو  الجامعة.

يلة األ ا وضاع حوافز موحدة للباحثين من أعضااء هيئة التد ،س والطالب إلجراء البحوث

 واملبتكرة التي من شانها إن تسهم في إثراء املعرفة املتخصصة وتخدم املجتمع.

 (52ماةة)

يتم اعتماة بند خاص بالبحث العلمي فى ميزانية الجامعة وذل  بعد  االتفاق بين  مسؤولى 

 لجنة امليزانية بعماةة البحث العلمي والشؤون املالية بالجامعة على البنوة االئية:.

تحديد أوج  الصااارف بدقة  من خالل برمجة البحوث واملشاااروعات ووضاااع ة ا ااااة جدوى 

لها تب ز تصااااو  واضاااا  لتكاليف ك  مشااااروع ثم إعطاء لجنة امليزانية بالعماةة الصااااالحيات 

 التامة فى الصرف بموجب األنظمة املالية املعتب ة.

 املالية املعتب ة..تيسي  إجراءات  الصرف واالعتماة املالية وفقا لألنظمة 

 (53ماةة)

ملجلس الجامعة قبول التب عات واملنح والو ااااااااايا واألوقاف الخا اااااااااة بالجامعة  ما يجوز 

 و أكانت الشاااااااروط  إذالها قبول التب عات املقة نة بشاااااااروط او املخصاااااااصاااااااة إلغراض معينة 



اإلغراض تتفق مع   ااااااالة الجامعة وتد ج هذه التب عات فى حساااااااب مسااااااتق  يصاااااارف من  

 -:املخصصة لها وفقا للقواعد التالية  غراضلإل 

 عوةيالس العربيحسااب مساتق  با م الجامعة فى مؤ سة النقد  فيتوةع هذه التب عات 

 يدو    يد الحساب  نويا. إناحد البنو  املحلية على  أو 

 املتب ع بها حال ا تالمها. واألعيان األ ول يتم تقييم 

 فى سج  خاص. واألوقافتسج  جميع التب عات واملنح والو ايا 

 -:اآلتيةوفقا للقواعد  واألوقافيكون الصرف من التب عات واملنح والو ايا 

عينا وقد حدة املتب ع طرق اال ااتفاةة  أو الوقف نقدا  أو الو ااية  أو املنحة  أو كان التب ع  إذا

 املتب ع. املحدةة من قب  لإلغراضمنها فيتم الصرف وفقا 

 طرق  املتب ع يحاادة ولم  عينااا او نقاادا   الوقف او الو اااااااااايااة او املنحااة او التب ع كاان ذاإ

 .يحدة مجلس الجامعة طرق اال تفاةة منها منها اال تفاةة

يتم الصاارف من الحساااب املسااتق  بموافقة معالى مدير الجامعة فى حدوة مليون  يال وما 

 زاة عن ذل  يكون ملجلس الجامعة.

على املراقاااب املاااالى فحص ومراجعاااة السااااااااااجالت الخاااا ااااااااااااة باااالتب عاااات واملنح والو اااااااااااااياااا 

 والحساب املستق  ةو يا و فع تقرير بذل  ملدير الجامعة. واألوقاف

املتب ع و  واألعيان األ ول من تسجي   التأ دعلى مراجع الحساابات فى نهاية ك   نة مالية 

حا ااااابية املتعا ف عليها ويرفع بها تقرير بها ضااااامن موجوةات الجامعة وحساااااب القواعد امل

 ملجلس الجامعة.

 

 (54ماةة)

يتم عقاااد اتفااااقياااات التعااااون بين الجاااامعاااة والقطااااعاااات الصاااااااااانااااعياااة واملهنياااة الحكومياااة 

 :اآلتية لإلليةوالخا ة وهيئات البحث العلمى وفقا 

  ريان االتفاقية

تساااااارى اتفاقية الشاااااارا ة فقط على الشااااااؤون املتعلقة باملشاااااااروع ى القائم بين الجامعة ) 

 انى(.) الطرف الث ( والجهة الداعمةاألول الطرف 

الذين  ريناآلخ األشخاص أواملتعاقدين  أو  املستشا ينبنوة هذه االتفاقية تنطبق على ك  

 تستخدمهم الجامعة فى هذا املشروع.

 ةعم املشروع

يتم تقدير الدعم املالى الذى تقدم  الجهة الداعمة فى العقد املب م ويتم ايضاااااا تحديد فة ة 

 التعاقد.

 مسوغات املشروع



للمشااااااااااروع للجهااة الااداعمااة على ان تشااااااااااماا  تلاا   مباادئيااةتقوم الجااامعااة بتقااديم ة ا اااااااااااة 

 التفا ااي  التقنية والتسااويقية واملالية بجيجاز للمشااروع يوضاا   تنفيذي صالد ا ااة ملخ

م ةا ى ملشاااااااااروع وتنظياإل وجدوى تنفيذ املشااااااااروع ونبذة عن القائمين باملشاااااااااروع والهيك  

تقديم ة ا ة مختصرة عن املكونات املالية لخطة  أيضابشك  واض    تواملسؤوليااملهام 

 . ةاملشروع وتشم  ميزانية املشروع وبيان بالدخ  وبيان بتحلي  السيول

 متابعة تنفيذ املشروع-٤

ملتاابعاة الخطاة التنفياذياة للمشااااااااااروع وتزوياد الجهاة الداعمة  إلياةتقوم الجاامعاة بوضااااااااااع 

الالزماااة من معاااامااا   اإلمكاااانياااات. وتوفي   باااأول  أوالللمشااااااااااروع  بتقاااا ير ةو ياااة عن النتاااائج 

 ومعدات. وأجهزة

 امللكية الفكرية للمشروع

حقوق امللكيااااة الفكريااااة للمشااااااااااروع تعنى الحقوق القااااانونيااااة الناااااجمااااة عن تنفيااااذ هااااذه 

اى معلومااات  أو تجااا يااة  وإ اااااااااارا  االتفاااقيااة من براءة اخة اع وحقوق طبع وعالمااات تجااا يااة 

 خاضعة للحماية القانونية بما فى ذل  برامج الكمبيوتر.

وع و  الهما خالل تنفيذ املشااااااار ا أحداهماحقوق الطرفين فى االبتكا ات التى يتو ااااااا  اليها 

جاااامعاااة ال ملنسااااااااااوبيتكون وفق قوانين االخة اعاااات . بحياااث تكون حقوق امللكياااة الفكرياااة 

لجهااة التنفيااذ ول إثناااءلهااذه االبتكااا ات الفكريااة  تو اااااااااالوا أنهمالعاااملين باااملشااااااااااروع حيااث 

ا ااتخدام هذه االبتكا ات ةون ترخيص  فى إنكا هالداعمة  للمشااروع حق مكتسااب ال يجوز 

 كان هنا  إذا إالةفع اى   ااااوم مقاب  اال ااااتفاةة من تل  االبتكا ات.  أو خاص ةون غي ها 

شااااااااااا    ال الطرفين فى االبتكا  فيصاااااااااابح االبتكا   إذا إمااتفاق مكتوب ينص على غي  ذل . 

 ملكا مشة كا للطرفين. 

ى واملعدات واملعام  والقو  األجهزةتنفيذ املشاااااروع مساااااؤولية توفي   إثناءتتحم  الجامعة  

تتحم  كافة  االلةزامات التى  أيضاااا   األخرى البشااارية وتتحم  الجهة الداعمة املصاااروفات 

 تنشا عن تطوير او تسويق اى منتج او ابتكا  او اخة اع .

ريااااة للمشااااااااااروع يتم اى عااااائااااد او  بح ينجم عن مزاولااااة او ترخيص او تنفيااااذ امللكيااااة الفك

 . تقسيمها بين الطرفين بنسب معينة يتم تحديدها باالتفاق بين الجامعة والجهةالداعمة

متاابعاة تة تاب على املشااااااااااروع املتفق عليا  فى هاذه االتفاقية من عمليات البحث  إعماالاى 

والتطوير والتساااااااااويق املساااااااااتقبلية . بما فى ذل  الة خيص والتعاقد وغي  ذل  من الة تيبات 

يجب ان تراعى فيها مسااوغات الحفاظ على امللكية الفكرية للمشااروع واملنصااوص عليها فى 

 من الحفاظ على حقوق الطرفين فى املستقب . للتأ دهذه االتفاقية 

امللكيات الفكرية او املعلومات السااااااااارية الخا اااااااااة بك   ع ااااااااارية جمييتم املحافظة على   -ة

تم تبااةلهاا بين الطرفين خالل تنفياذ هاذا املشااااااااااروع . وال يجوز ا ااااااااااتخادامهاا او  طرف والتى



عنهاا وفى حاالاة عادم االلةزام تلالى االتفااقية ويتحم  الطرف الذى اخ  بالقيوة  اإلفصاااااااااااح

 املنصوص عليها بالبند كافة التعويضات.

 االتفاقية إلغاء

ناااة من عقاااد االتفااااق بموجاااب هاااذه االتفااااقياااة بعاااد فة ة معي إلغااااءيجوز الى من الطرفين 

االتفاااقيااة فى  إلغاااء مااا ان من حق اى طرف من الطرفين  األخر مكتوب الى الطرف  إخطااا  

 ببنوة االتفاقية. األخر حالة عدم الةزام الطرف 

االتفاقية من جانب اى من الطرفين يتكف  ك  طرف نصاااااااااايب  من التكاليف  إلغاءفى حالة 

فعول تظ   ا ية امل اإلفصاحنوة الخا اة بالسرية وعد الب إماالتى تكبدها خالل التنفيذ 

 االتفاقية. إلغاءعقب 
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يتم تشااااااااااكيااا  الهيااااكااا  التنظيمياااة للمرا ز البحثياااة عن طريق مجلس الجاااامعاااة وبنااااء علي 

 .موافقة مدير الجامعة ويكون تعينهم ملدة  نتين قابلة للتجديد

في الجاااامعااااة وتقوم بتوز،ع امليزانيااااات تشاااااااااارف عماااااةة البحاااث العلمي علي مرا ز البحوث 

املرا ز  هوهذ املخصاااصاااة للمرا ز ومتابعة  اااارفها علي املشاااا ،ع البحثية أو أنشاااطة املرا ز

والكواة  البشاااااااااارية لدعم ومساااااااااااندة أعضاااااااااااء  واألجهزةاملعملية  واألةواتمجهزة باملعدات 

 -:اآلتية لآللياتهيئة التد ،س والباحثين للقيام بالبحث العلمي طبقا 

 ،س هيئة التد ألعضاااااااااااءالبحثية  اإلعمالتقوم املرا ز البحثية بالجامعة بدعم ومتابعة -1

 .والفني لهم اإلةا ي والباحثين وتقديم الدعم 

 التوا   مع املجلس العلمي اال تشا ي لك  قسم أو كلية لتقييم األنشطة العلمية    -٢       

 ما  تتواله تل  املرا ز من إشراف وتطوير.  في هذه الجهات والتو ية بشأن         

 تحفيز أعضاء هيئة التد ،س علي البحث العلمي والتنسيق بين مشروعات أبحاثهم   -٣       

 وتوفي  الو ائ  واإلمكانات املساعدة علي إعداةها ونشرها بأقص ى  فاءة ممكن .          

 الجامعة لتباةل الخب ات فيما بينهم.االتصال والتنسيق مع مرا ز البحوث األخرى خا ج -٤

 أعداة امليزانية السنوية لدعم مشا ،ع أعضاء هيئة التد ،س والباحثين.-٥

تقوم الجامعة بة شاااايح مراقب مالي يكون  ااااعوةي الجنسااااية يتصااااف باالمان  ونقاء السااااي ة -٦

قق من أن حوتتوافر فياا  الكفاااءة املهنيااة من حيااث التااأهياا  العلمي والخب ة العمليااة بهاادف الت

جميع عمليات الصااااااارف والتحصاااااااي  تساااااااي  طبقا لنظام مجلس التعليم العالي والجامعات وما 

 .و ة لالئحة املوحدة للبحث العلمي للجامعات

ال يجوز  اااااااااارف أي مبلغ من أموال املرا ز البحثياة إال بموجااب املسااااااااااتنادات األ اااااااااالياة وفقااا -7

مراجعة السااااااجالت الحسااااااابية مرة ك  ثالث  للقرا ات والتعليمات السااااااا ية وعلي املراقب املالي



أشااااااااااهر والتاأ اد من أن جميع القيوة املحاا اااااااااابياة قاد تمات وفقا للوائح ويتم أعداة تقرير بذل  

 يرفع الي مجلس الجامعة.

 -يقوم املراقب املالي بصفة خا ة بالواجبات اآلتية:-8

ي تسااااااااااتعماا  في اإلغراض التالتحقق من أن كااافااة أموال املرا ز البحثيااة املنقولااة والثااابتااة  -)أ(

خصااااااااااصاااااااااات من أجلها وأن لدي اإلةا ات املعنية من اإلجراءات ما يكف   ااااااااااالمة هذه األموال 

 وحسن أ تعملها وا تغاللها.

 فحص العهد واألمانات بصفة ةو ية ك  ثالثة أشهر.-)ب(

 التأ د من تطبيق قواعد املستوةعات واإلشراف علي عملية الجرة و الم  أجراءت .-)ج(

 

 عامة أحكام
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 مجلس اقة اح على بناء   العلمي املجلس يضااااااااااع الالئحاة  هاذه أحكاام مع يتعاا ض ال بماا

 عماةة

 ونشاااااارها البحوث إلنجاز املنظمة الداخلية والقواعد التفصاااااايلية اللوائح العلمي البحث

 .البحوث ومرا ز املعهد أو الكليات أو الجامعة على مستوى  ومكافآتها

  5 )7)ماةة

  الالئحااة بهااذه يعماا 
 
 مااا كاا  وتلالي العااالي  التعليم مجلس من إقرا هااا تااا ي  من اعتبااا ا

 . ابقة لوائح معها من يتعا ض

  5 )8) ماةة

 __.الالئحة هذه تفسي  حق العالي التعليم ملجلس

 


