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  نظام البحث العلمي
  ١٩٩٨في الجامعة األردنية لسنة 

  ) ٣٤(والمادة ) ٥(من المادة ) ب(صادر بمقتضى المادة 
  ١٩٧٢لسنة ) ٥٢(من قانون الجامعة األردنية رقم 

  
ام    - ):١( المادة  ذا النظ سمى ه سنة     ( ي ة ل ة األردني ي الجامع ي ف ث العلم ام البح ، )١٩٩٨نظ

  .ه من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةويعمل ب
سانية وتعمل                   - ):٢( المادة  ة اإلن ة المعرف ى تنمي د علمي يهدف إل يقصد بالبحث العلمي آل جه

ة                  ة والمعنوي ه بمختلف الوسائل المادي الجامعة األردنية على تنظيم شؤونه ودعم
  .والبشرية وذلك وفقًا ألحكام هذا النظام

  -: البحث العلمي في الجامعة على النحو اآلتييؤلف مجلس  - ):٣( المادة 
  .رئيساً  / عميد البحث العلمي   -أ      

ى       -ب  اء عل داء، بن س العم ارهم مجل دريس يخت ة الت ن هيئ ضاء م ة أع ثماني
  .تنسيب من عميد البحث العلمي، لمدة سنتين قابلة للتجديد

لة       -ج  م ص ن له رة مم رأي والخب ن ذوي ال ة م ارج الجامع ن خ ضوان م  ع
د البحث      ن عمي سيب م داء، بتن س العم ا مجل ي ، يختارهم بالبحث العلم

  .العلمي، لمدة سنة قابلة للتجديد
شؤون البحث                      ين ب ر من المعني وللمجلس الحق في دعوة شخص أو أآث

  .العلمي للمشارآة في جلساته دون أن يكون لهم الحق في التصويت
  -: والصالحيات اآلتيةيتولى مجلس البحث العلمي المهام  - ):٤( المادة 

  .اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته  -أ      
ث           -ب  ة بالبح رى المعني ات األخ ع الجه سيق م اون والتن س التع ع أس وض

  .العلمي
  .النظر في مشروعات البحوث العلمية وإقرارها  -ج 
  .مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي  -د 

  .نوي لعمادة البحث العلميمناقشة التقرير الس  -هـ 
ة      -و  ة والمترجم ة والمحقق ات المؤلف ازة المخطوط ي إج ر ف د –النظ  بع

  . والتوصية بدعم نشرها–تقويمها 
  .أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي  -ز 

  
  -:تشمل صالحيات عميد البحث العلمي ومسؤولياته  - ):٥( المادة  

  . وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعهتنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة  -أ 
  .إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي  -ب 
  .السعي إليجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها  -ج 
ة    -د  ل الجامع ة داخ وث العلمي شروعات البح ن م ات ع ع المعلوم جم

  .وخارجها، ومتابعتها
ى توصية                 لرئيس الجامعة بناًء ع     - ):٦( المادة  ستند إل سيب من مجلس البحث العلمي الم لى تن

ة                         غ عضو هيئ ى تفري ا أن يوافق عل سم فيه ة ومجلس الق ة المعني من مجلس الكلي
  .التدريس في الجامعة، آليًا أو جزئيًا، للعمل في مشروع بحث علمي معين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١/٤/١٩٩٨تاريخ ) ٤٢٧١( الجريدة الرسمية رقم نشر هذا النظام في عدد



سمى                             - ):٧( المادة  ة ت ا لجن سم منه ة وفي آل ق ة في الجامع ة البحث    ( تؤلف في آل آلي لجن
ولى                     ) العلمي سم حسب مقتضى الحال وتت ة أو مجلس الق رار من مجلس الكلي بق

  .هذه اللجان شؤون البحث العلمي آل حسب اختصاصها
  ).دراسات( در عن الجامعة مجلة علمية محكمة باسم تص  - ):٨( المادة 
يصدر رئيس الجامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تتضمن       - ):٩( المادة 

  .ضرورة مراعاة أخالقيات البحث العلمي وأعرافه
دة الرسمية    يلغى نظام البحث العلمي في الجامعة األردنية المنشور في عدد الج            -):١٠(المادة  ري

  .٢/٩/١٩٧٥الصادر بتاريخ ) ٢٥٧٧(رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  )١رقم (تعليمات البحث العلمي في الجامعة األردنية 
نظام البحث العلمي في الجامعة " من ) ٩(صادرة عن رئاسة الجامعة بمقتضى المادة 

  "األردنية
  

  الباب األول
  علميالعناصر األساسية لسياسة الجامعة المتعلقة بالبحث ال

  
ا                     -١ م وظائفه ره من أه ة خاصة وتعتب ة البحث العلمي عناي ة األردني و  . تولي الجامع فه

شكل خاص والمجتمع               ي ب سبيل رئيسي لرفع مستواها العلمي وخدمة المجتمع األردن
  .العربي بشكل عام وزيادة المعرفة اإلنسانية

ة                      -٢ ام من عمل أعضاء هيئ دريس  ترى الجامعة األردنية أن البحث العلمي جزء ه الت
ع                    دريس وتوزي ة الت ين أعضاء هيئ ى تعي فيها، وتراعي هذا المبدأ عند بيان الحاجة إل

 .األعمال عليهم
ة للنهوض بالبحث   -٣ ات الالزم م واإلمكاني وفير الجو المالئ ة بت ة األردني زم الجامع تلت

اآن                     وفير األم ام بالبحث وت دريس للقي ة الت وفير الوقت ألعضاء هيئ العلمي، وذلك بت
 .هزة والخدمات المكتبية وأية متطلبات أخرى للبحث العلميواألج

ة التي                   -٤ البحوث العلمي ة ب تدعم الجامعة األردنية جميع أنواع البحث العلمي، مع العناي
 .تخدم أهدافها

ة البحث                -٥ تضع الجامعة األردنية خطة عمل للبحث العلمي فيها، وذلك بتنسيب من لجن
 .العلمي إلى مجلس العمداء

 .آل آلية عميد البحث العلمي بجميع البحوث الجارية في آليتهيعلم عميد  -٦
الس        -٧ وز لمج ي، يج ث العلم ام بالبح ي القي ة ف ي الجامع احثين ف ق الب ى ح الوة عل ع

اقتراح مشروعات البحث العلمي             ادرة ب ة البحث العلمي المب ة وللجن الجامعة المختلف
 .التي تراها ضرورية

  
  الباب الثاني

  دعم البحوث العلمية
  

  ".نموذج مشروع بحث" قدم جميع طلبات دعم البحوث العلمية على ت -١
 -:النقاط التالية" نموذج مشروع بحث" يتضمن  -٢

  .مشروع البحث) مقدمي( مقدم ) أسماء ( أسم   -أ 
  .المرتبة العلمية  -١  -ب 

  .الكلية  -٢  
  .القسم  -٣  

  .العنوان المقترح لمشروع البحث  -ج 
  .أغراض البحث  -د 

  . لما قام به الباحثون السابقون في موضوع البحثعرض موجز  -هـ 
  الطلب من أعمال متصلة بالبحث) مقدمو(عرض موجز لما أتمه مقدم   -و 
  .عرض موجز للجوانب التي تحتاج إلى مزيد من البحث  -ز 
  .خطة البحث مع جدول زمني للمراحل األساسية  -ح 
/ سفر، مراجع، قرطاسية     مساعدو بحث، أدوات، مواد،     (تقدير احتياجات البحث      -ط 

  ).الخ
  .عرض لالمكانات المتوفرة في الجامعة لتيسير القيام بالبحث  -ي 



ى      (الطلب  ) مقدمي(أية مالحظات أخرى لمقدم       -ك  ًا للحصول عل دم طلب مثًال،  هل ق
  )دعم من أي مصدر أخر ؟

  ).يكتبه رئيس القسم( رأي مجلس القسم   -ل 
  .الرأي اإلداري لعميد الكلية  -م 
  ).يكتبها عميد البحث العلمي(توصية لجنة البحث العلمي   - ن

وذج مشروع بحث     " أربع نسخ من     ) الباحثون( يمأل الباحث     -٣ سخ      " نم ويحتفظ بإحدى الن
  .ويقدم النسخ األخرى إلى رئيس القسم المختص

  -:ينظر مجلس القسم في مشروع البحث ويبدي مالحظاته، التي ينبغي أن تشمل ما يلي   -٤
  .رأي القسم في مشروع البحث  - أ   
  .من اإلمكانات المتوفرة) الباحثين( إمكانية استفادة الباحث  -ب    

سبة      -ج  د ن صاب لتحدي اعات ن اس س ى أس ام بالبحث عل وب للقي د المطل دير الجه تق
  ).فصل ، فصالن، الخ ( تفرغ عضو هيئة التدريس للبحث، مع بيان المدة  

د   -٥ ى عمي سم إل يس الق ع رئ ي يرف ه ف د ل ان المع ي المك دونًا ف سم م ة رأي مجلس الق " الكلي
  .، ويحتفظ بنسخة من النموذج"نموذج مشروع بحث

ه في                    -٦ د ل ان المع دونًا في المك " يحيل عميد الكلية إلى عميد البحث العلمي رأيه اإلداري م
  .ويحتفظ بنسخة من النموذج" نموذج مشروع بحث

  .حوث المقدمة إليها من أجل الدعم التخاذ توصية بشأنهاتنظر لجنة البحث العلمي في الب  -٧
دير                  -٨ يما تق بة، ال س شأنها التوصيات المناس ا وتتخذ ب ة له ات المقدم ة في الطلب تبحث اللجن

  .الجهد المطلوب إلجراء البحث ونوع ومقدار الدعم
ى   تقريرًا في نهاية آل فصل دراسي بما في ذلك فصل الص           ) الباحثون(يقدم الباحث     -٩ يف إل

د البحث    ة وعمي د الكلي ن عمي ل م ى آ ه إل سخة عن ل ن ذي يحي سم المختص، ال يس الق رئ
شفًا  ث، وآ از البح صلة بانج ال مت ن أعم م م ا ت ًا لم ر عرض وي التقري ي ، ويج العلم

  .بالمصروفات
ى أن              ) الباحثون(يقدم الباحث     -١٠ ه عل إلى عميد البحث العلمي خمس نسخ من بحثه عند إتمام

ا، ملخص          تكون مطبوع  ة إذا    ) ABSTRACT(ة على اآللة الكاتبة ومرفقًا به ة أجنبي بلغ
ة                          ًا بلغ ان البحث مكتوب ة إذا آ ة العربي ة أو ملخص باللغ ة العربي ًا باللغ آان البحث مكتوب

  .أجنبية
ة                   -١١ ذآر دعم الجامع بة، شريطة أن ي ا مناس ة التي يراه يحق للباحث أن ينشر بحثه بالطريق

  .لبحثه
راه من ذوي                      تتولى ل   -١٢ ستعين بمن ت ا أن ت ه، وله د اتمام جنة البحث العلمي تقويم البحث عن

يس                ة رئ ة بموافق أة تحددها اللجن ل مكاف ك مقاب االختصاص داخل الجامعة أو خارجها وذل
المي      ستوى ع صة ذات م ة مخت ي مجل شر ف ول البحث للن ر قب ة أن تعتب ة، وللجن الجامع

  .بمثابة تقويم ايجابي للبحث
ى توصية من                   يوقف  -١٣ اًء عل داء بن  أو يسترجع الدعم المقرر للباحث، بقرار من مجلس العم

  -:لجنة البحث العلمي، في الحاالت التالية
ا وردت في               -أ  وذج مشروع بحث   ( عدم تنفيذ البحث في مراحله حسب م دون ) نم

  .مبرر تقبله لجنة البحث العلمي
  .حثهقناعة اللجنة بتقصير الباحث في القيام بب  -ب    
  .ثبوت صرف المبلغ في غير األوجه التي قررت له  -ج    

سخة                           -١٤ دم  ن ة في بحث واحد، تق في حالة اشتراك باحثين من أآثر من قسم أو أآثر من آلي
ن  شروع بحث " م وذج م ضمن آراء    " نم ة، وت ا عالق ة لهم د آلي سم وعمي يس ق ى رئ إل

  .نموذجاألقسام والكليات منفصلة في األمكنة المعدة لها في ال



دير الوحدة           -١٥ ى م دم الطلب إل ة يق يجوز دعم البحوث المقدمة من الموظفين، وفي هذه الحال
  .اإلدارية المختصة، الذي يحيله إلى عميد البحث العلمي لعرضه على لجنة البحث العلمي

  -:يجري تقرير الدعم المالي للبحث العلمي على الوجه التالي  -أ   -١٦
د البحث العلمي، إذا       بقرار من رئيس الجام     -١ عة بناًء على توصية من عمي

  .خمسمائة دينار) ٥٠٠(آان مبلغ الدعم ال يتجاوز 
ة البحث العلمي، إذا                   -٢ بقرار من رئيس الجامعة بناًء على توصية من لجن

  .ألفي دينار) ٢٠٠٠(آان مبلغ الدعم ال يتجاوز 
ة البحث             -٣ ى توصية من لجن اًء عل داء بن  العلمي إذا  بقرار من مجلس العم

  .ألفي دينار) ٢٠٠٠(آان مبلغ الدعم يزيد على 
  .يجري صرف الدعم المالي وفقًا للنظام المالي وفي حدود مخصصات الميزانية  -ب 

م        -١٧ ى دع ي، عل ة البحث العلم ن لجن سيب م ى تن اء عل داء بن س العم ق مجل وز أن يواف يج
  .مشروع بحث تشترك فيه الجامعة مع مؤسسة أخرى أو أآثر

يجوز أن يوافق مجلس العمداء، بناء على تنسيب من لجنة البحث العلمي، على دعم بحث             -١٨
ارج   ن خ رد أو مؤسسة م ع ف ة م ي الجامع دريس أو موظف ف ة ت ه عضو هيئ شترك في ي

  .الجامعة
  -:يقتصر الدعم ألغراض السفر المتعلق بمشروع البحث على ما يلي   -١٩

  .مائتي دينار) ٢٠٠(لمبلغ على نصف ثمن التذآرة على أال يزيد ا  -أ 
  .عشرون دينارًا لإلقامة على أال تزيد اإلقامة على ثالثين يومًا   -ب    
  .باحث واحد إذا آان البحث مشترآًا   -ج    

ق بمشروع البحث إال إذا دعم  الطلب                         -٢٠ سفر المتعل دعم ألغراض ال ال تتم الموافقة على ال
ديم              بكتاب رسمي من الجهة الموفد إليها بال       دم مشروع البحث وتق تقبال مق ى اس ة عل موافق

ات والمؤسسات التي               ذا اإلجراء المكتب شمل ه التسهيالت المطلوبة إلجراء البحث، وال ي
  .تسمح تلقائيًا للباحثين باإلطالع على مصادرها ومخطوطاتها واالستفادة منها

ام               -٢١ ة بالقي اًء     يجوز أن يكلف مجلس العمداء باحثُا أو أآثر من الجامع ين بن  ببحث علمي مع
على تنسيب من عميد البحث العلمي، ويقرر مجلس العمداء شروط الدعم لكل حالة حسب              

  .ما يراه مناسبًا بناًء على توصية من لجنة البحث العلمي
  

  
  

  الباب الثالث
  دعم النشــــــــــر

  
ات والمخطوطات الم  -١ ات والترجم شر البحوث والدراسات والمؤلف ة ن دعم الجامع ة ت حقق

  ).وسيشار إلى جميعها فيما بعد بكلمة مخطوطة أو منشور(
ن   -٢ سختان م ع الطلب ن ق م شر، وترف م الن وذج طلب دع ى نم شر عل م الن ات دع دم طلب تق

 .المخطوطة التي يراد دعم نشرها بشكلها النهائي
ا            -٣ ة أو خارجه ي الجامع ر ف تص أو أآث ى مخ ة إل ي المخطوط ث العلم ة البح ل لجن تحي

ة البحث العلمي                    لتفويمها وتنس  ة تحددها لجن أة رمزي اء مكاف ك لق ه وذل شرها أو عدم يب ن
 .بموافقة رئيس الجامعة

رأي في                        -٤ داء ال ويم إب يهم المخطوطات ألغراض التق ذين تحال إل يطلب من المختصين ال
 -:األمور التالية

  .القيمة العلمية  -أ 
  .أسلوب البحث  -ب  



  .أسلوب الكتابة واللغة  -ج
  ).المخطوطة المحققة(لمي التحقيق الع  -د 

  .أسلوب الترجمة ودقتها  -هـ 
  .تتخذ لجنة البحث العلمي التوصيات الخاصة بالطلبات المقدمة أليها من أجل دعم النشر -٥
دم     -٦ د مق دمو (تتخذ لجنة البحث العلمي توصياتها بشأن الدعم قبل نشر المخطوطة ويتقي ) مق

 -:الطلب بما يلي 
  .يمالحظات لجنة البحث العلم  -أ 

ارة   -ب  ة(وضع عب ة األردني دعم من الجامع شر ب داخلي  ) ن شور ال ي المن ى غالف عل
  .والخارجي

ة    -       أ -٧ م الجامع ون دع دم  %) ٧٠(يك ا مق ي يتحمله اليف الت ن التك دمو(م ب ) مق الطل
دعم                      ذا ال د ه ى أن ال يزي شور، عل ى من المن للطباعة أو النشر لأللف نسخة األول

دعم                ألفي دينا ) ٢٠٠٠(عن   دد األجزاء فيحسب ال شور المتع ة المن ر، أما في حال
) ٢٥٠(ثالثمائة صفحة بمعدل    ) ٣٠٠(على أساس أن الجزء الواحد يحتوي على        

  .آلمة للصفحة الواحدة
ا                 -ب  يتم دفع مقدار الدعم لدار الطباعة أو النشر حسب األصول بعد تقديم مطالبة منه

باعة وعلى أن يكون لعمادة البحث      على أن تمثل هذه المطالبة أفضل عروض الط       
  .العلمي دور في اختيار أفضل العروض

  .الطلب) مقدمي(تعود مسؤولية تدقيق ومتابعة الطباعة على مقدم   -ج 
سخة من                  -د  شور ويرسل ن يشعر المؤلف عميد البحث العلمي آتابة عن صدور المن

  .اإلشعار إلى مدير المكتبة
ادة البح          -هـ  ى عم ا         ) ١٠٠(ث العلمي    يقدم  المؤلف إل ادة منه سخة، ترسل العم ة ن مئ

  .نسخة إلى مكتبة الجامعة ألغراض الحفظ واإلهداء) ٥٠(
  .يرفع عميد البحث العلمي توصيات اللجنة إلى رئيس الجامعة للموافقة عليها  -       أ -٨

  .يجري صرف الدعم المالي وفقًا للنظام المالي وفي حدود مخصصات الميزانية  -ب 
  .ز قبول طلبات دعم النشر المقدمة من الموظفين في الجامعة األردنيةيجو  -٩
شر          -١٠ ي أن تن ث العلم ة البح ن لجن ية م ى توص اء عل داء بن س العم ن مجل رار م وز بق يج

ة   شورات الجامع ن من سلة م ا ضمن سل ى نفقته ازة عل ة ممت ًا أو ترجم ًا قيم ة مؤلف الجامع
شورات   األردنية تتصف بوحدة الشكل الخارجي وليس ا       للون بالضرورة وتخضع هذه المن

  -:للتقويم، ويشمل هذا النوع من النشر األعمال التالية
   ).Monographs(الدراسات المتخصصة   -أ    
  .البحوث التي دعمتها الجامعة  -ب    

ة                 -ج  ة التي تحوي إضافة هام المؤلفات والبحوث والدراسات والمخطوطات المحقق
شرها أغر        شكل             للمعرفة، أو يخدم ن ة الهاشمية ب ة األردني ة في المملك اض التنمي
  .خاص والعالم العربي بشكل عام

ة                   -د  ة العربي ى اللغ سانية إل ة اإلن الترجمات الممتازة التي تنقل جانبًا هامًا من المعرف
  .أو التي تنقل الفكر العربي األصيل إلى اللغات األجنبية

ام           األعمال العلمية والدراسات والبحوث التي        -هـ  ر القي ة شخصًا أو أآث تكلف الجامع
  .بها، وذلك بعد تقويمها من قبل مختص أو أآثر

  -:تعتمد األسس التالية لمنشورات الجامعة األردنية  -١١
  .تقرر لجنة البحث العلمي طباعة عدد النسخ لكل منشور  -أ    
  .نسخة من المنشور) ٥٠(يعطى صاحب أو أصحاب المؤلف   -ب    

  .من مردود بيع الكتاب% ٢٥) أصحاب المؤلف(يعطى صاحب أو   -ج 



ة                  -د  ه في الطبع إذا أعيدت طباعة الكتاب، يعطى المؤلف نفس النسبة التي أعطيت ل
  .األولى

ذه                       -هـ  ة ه شره وحماي وق ن ا حق ة، ويكون له ًا للجامع ه ملك يصبح المؤلف بعد طباعت
  .الحقوق

  
  الباب الرابــــــــع

  لجامعة األردنية مجلة علمية تصدر عن ا–دراسات 
  

ة التخصصات من داخل                -١ احثين في آاف ة األصيلة للب تنشر مجلة دراسات البحوث العلمي
شترط في البحث أال                ة، وي الجامعة األردنية وخارجها، مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزي
د                            ًا عن ذلك خطي د ب ى الباحث أن يتعه ان آخر، وعل شر في أي مك يكون قد نشر أو قدم للن

  .ه البحث للنشرتقديم
 -:تخضع البحوث للتقييم حسب األصول العلمية المتبعة، وتقسم إلى ثالثة أنواع -٢

  .البحوث األصيلة  -أ 
  .المراجعات العلمية  -ب 

  .التعليقات والمقاالت العلمية المختصرة  -ج 
  -:تصدر مجلة دراسات في أجزاء متخصصة بأعداد سنوية، على النحو التالي  -٣
  عددان      بويةالعلوم التر  -   
  عددان  العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -   
  عددان      العلوم اإلدارية  -   
  عددان    علوم الشريعة والقانون  -   
   أربعة أعداد–عددان   العلوم الطبيعية والهندسية  -   
   أربعة أعداد–عددان       العلوم الزراعية  -   
  عددان    العلوم الطبية والحياتية  -   
  :نفس رقم المجلد ورقم العدد الخاص به والسنة، مثاليحمل آل تخصص   -٤

ة، شعبان            وم زراعي ـ  ١٤١٦المجلد الثالث والعشرون، عل اني   / ه انون ث دد  ١٩٩٦آ ، الع
  .األول

سانية     -٥ البحوث اإلن ى ب ى تعن ستقلتان، األول ان م ات هيئت ة دراس ر مجل ى تحري شرف عل ي
  -: النحو التاليوالثانية تعنى بالبحوث العلمية وتشكل آل منهما على

  .رئيسًا/ األستاذ عميد البحث العلمي   -أ    
  .األستاذ نائب عميد البحث العلمي  -ب    

ا         -ج  ممثل عن آل آلية من الكليات المعنية، على أن يكون من رتبة أستاذ مشارك فم
ى                     ساعد عل تاذ م ًا أس ا مؤقت ة فيمثله ذه الرتب فوق وتستثنى الكلية التي ليس لديها ه

  .دة العضوية في الهيئة سنتان قابلة للتجديداألقل وم
  .أمين سر   -د    
  -:تتولى هيئة التحرير ما يلي   -٦

  .وضع خطة المجلة وأسلوب تبويبها والمواصفات التي تراعى في نشر البحوث  -أ 
ا من                     -ب  داخل أو الخارج لتقويمه ى مختصين في ال ة إل إحالة البحوث المقدمة للمجل

ه           حيث توفر عناصر البحث    سها ونائب  وشرائطه فيها ويمكن للهيئة أن تفوض رئي
  .القيام بذلك

  .قبول أو رفض البحوث المقدمة للنشر  -ج    
  .التوصية لمجلس العمداء بكل ما يمكن أن ينهض بالمجلة ويسهل عملها  -د 

  .التوصية إلى رئاسة الجامعة بتعديل التعليمات الخاصة بالمجلة  -هـ 



ة      يحمل آل عدد من المجل      -٧ ارة التالي ه             : " ة العب ر عن آراء آاتبي دد يعب ذا الع ا ورد في ه م
  ".وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو سياسة الجامعة األردنية 
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ر            -٨ ساعدي تحري ة وم ة واالنجليزي اللغتين العربي ررين ب وظفين آمح ن الم دد م ين ع يع
  .وموظفين إداريين لتنفيذ سياسة المجلة ومتابعة أعمالها اليومية

تا                -٩ ة األس ر، بموافق ذ تعطى مكافأة رمزية لمقومي البحوث ومحكميها، تحددها  هيئة التحري
  .رئيس الجامعة

ات             -١٠ ستقلة، آملحق شورات م ة بصورة من ا المجل سع له يجوز أن تصدر البحوث التي ال تت
  .للمجلة أو ضمن سلسلة منشورات الجامعة األردنية

  



  )٢رقم (تعليمات البحث العلمي في الجامعة األردنية
  من ) ٩(صادرة عن رئاسة الجامعة بمقتضى المادة 

  "ي الجامعة  األردنية نظام البحث العلمي ف" 
  

  الباب األول
  منح البحث العلمي من خارج الجامعة األردنية

  
تشمل هذه التعليمات المنح التي تحصل عليها الجامعة من الخارج لدعم البحث العلمي في          -١

ة، ويجوز                           ر في الجامع ا باحث أو أآث وم به ة يق ة معين دعم بحوث علمي حقول معينة أو ل
  .خارج الجامعةإشراك باحث أو أآثر من 

ة التي تحددها                       -٢ وع بالطريق ذا الن ى منحة، من ه يتم عند الحاجة تقديم الطلب للحصول عل
ة ة صاحبة المنح اب  ، الجه ي الب ا ف ب المنصوص عليه ديم الطل راءات تق ى إج إضافة إل

 )".١رقم (تعليمات البحث العلمي في الجامعة األردنية " الثاني من 
د المحددة             تتخذ لجنة البحث العلمي التوص     -٣ د بالمواعي ة دون التقي ات المقدم يات بشأن الطلب

 )".١رقم (تعليمات البحث العلمي في الجامعة األردنية " في 
 .توقع االتفاقيات مع الجهات صاحبة المنح من قبل رئيس الجامعة أو من ينيبه -٤
 -:تودع دائرة المحاسبة قيمة المنحة في حساب خاص وتتبع إجراءات الصرف التالية -٥

ة المشروع لكل                    - أ ة المختص حسب طبيع يعتمد عميد البحث العلمي أو عميد الكلي
  .طلب للصرف مشفوع بالوصوالت أو الكشوفات المخصصة لذلك

ي    -ب  ة ف صرف المتبع راءات ال سب إج ا ح ق عليه صات المواف صرف المخص ت
  .الجامعة

ة آل فص                 -٦ رًا في نهاي ل عن سير مشروع     يقدم الباحث الرئيسي، أو مدير المشروع، تقري
  .البحث وقائمة بالمصروفات

ة        -أ  ة للمنح ة الكلي ن أصل القيم أة م احثين مكاف ث أو الب وز أن تخصص للباح يج
  -:للمشروع الواحد، وذلك على النحو التالي 

  . دينار١٠٠٠على أال تزيد عن % ٢٥: باحث واحد   -١     
د عن        % ٣٠: باحثان متساويان في المسؤولية       -٢ ى أال تزي ارًا   ٧٥٠عل  دين

  .لكل منهما
سؤولية   -٣ ي الم ساويين ف احثين مت ن ب ر م ن : أآث ساوية م زاء مت % ٤٠أج

  . دينار لكل منهم٥٠٠على أال تزيد عن 
  :باحثان غير متساويين في المسؤولية  -٤     

سي  -أ  شروع أو الباحث الرئي دير الم د عن % ٢٠: م ى أال تزي عل
  . دينار٨٠٠

ساعد عضو المشروع أو الباحث ال       -ب  د عن       % ١٠: م ى أال تزي عل
  . دينار٤٠٠

  -:أآثر من باحثين غير متساوين في المسؤولية  -٥     
سي   -أ  شروع أو الباحث الرئي دير الم د عن % ٢٠:م ى أال تزي عل

  . دينار٨٠٠
ساوية من      : أعضاء المشروع أو الباحثون المساعدون      -ب  أجزاء مت

  . دينار لكل منهم٣٠٠، على أال تزيد عن %٢٠
ة    -ج  ديمهم للقيم د تق ع عن ذا التوزي احثون به سترشد الباحث أو الب ي

ة    ة الكلي ضمن القيم ث تت ب، بحي ة الطل اء تهيئ ة أثن ة للمنح الكلي
  .نفقات البحث المتوقعة وقيمة المكافأة 



ضاف         -د  ة وت ا الجامع ي تتحمله ات الت ديرًا للنفق ب تق شمل الطل ي
  .قيمتها إلى قيمة نفقات البحث المتوقعة

سترشد                 ف  -هـ  أة فقط ي نح مخصصة للمكاف ي الحاالت التي تكون الم
سب         د بالن الغ دون التقي د المب ث تحدي ن حي ع م ذا التوزي به

  .الرئيسية
صة    -و  الغ المخص ى للمب د األعل ن الح ة ع ي المنح ادة ف ل زي آ

  .للمكافأة ، تعود لخزينة الجامعة
  

  الباب الثانـــــــــي
  ــراعبراءات االختـــــــــــــــــــــ

  
ات   -١ ه إمكاني احثون في تعمل الباحث أو الب ة بحث اس ا نتيج راع يتوصل إليه راءة اخت ة ب أي

شترك،        شكل م احثين ب ث أو الب م الباح ة وأس م الجامع سجل باس ا ي ة أو مختبراته الجامع
ة   ين بالمائ سبة أربع ة ن ث تتقاضى الجامع راءة  %) ٤٠(بحي ك الب ه تل ل تحقق ن أي دخ م

ا  ة ويتقاضى الباحث أو الب تين بالمائ دخل ويخصص  %) ٦٠(حثون س ن ال ن % ٢٥م م
ث أو   ا الباح ي  إليه ي ينتم سام الت سم أو األق ي الق ث ف راض البح ة ألغ صة الجامع ح

  .الباحثون
ة                     -٢ سجل باسم الجامع ة مباشرة ي ه الجامع أية براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة بحث دعمت

شترك، بحيث تتقاضى ا شكل م احثين ب ة وأسم الباحث أو الب سين بالمائ سبة خم ة ن لجامع
سين     %) ٥٠( سبة خم احثون ن راءة ويتقاضى الباحث أو الب ك الب ه تل ل تحقق ن أي دخ م

ة   دخل، ويخصص   %) ٥٠(بالمائ ي    % ٢٥من ال ة ألغراض البحث ف من حصة الجامع
 .القسم أو األقسام التي ينتمي إليها الباحث أو الباحثون

ا نتي          -٣ ق منحة              أية حصة من براءة اختراع يتوصل إليه ة عن طري ه الجامع جة بحث دعمت
شترك، بحيث تتقاضى  شكل م احثين ب ة وأسم الباحث أو الب سجل باسم الجامع ة ت خارجي

ة   سين بالمائ ة خم ن الحصة، ويخصص  %) ٥٠(الجامع ة  %) ٣٥(م ن حصة الجامع م
 .ألغراض البحث في القسم أو األقسام التي ينتمي الباحث أو الباحثون

  



   العلمية المقدمة للمؤتمرات في الجامعة األردنيةتعليمات نشر البحوث
  ١٢/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٧٧/٢٠٠٧صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 
  

ات   - ):١( المادة  ذه التعليم ُسمى ه ي   " ت ؤتمرات ف ة للم ة المقدم شر البحوث العلمي ات ن تعليم
  .، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إصدارها"الجامعة األردنية

ى                 - ):٢( المادة  ة عل دل القرين م ت ا ل ا م واردة إزاءه اني ال يكون للكلمات والعبارات التالية المع
  -:غير ذلك

  الجامعة األردنية  : الجامعة     
  رئيس الجامعة  :الرئيس     
  عميد البحث العلمي في الجامعة    :العميد     
  أي آلية من آليات الجامعة    :الكلية     
  جامعةأي مؤتمر علمي تعقده ال  :المؤتمر    

يم                 - ):٣( المادة  د خضوع البحوث للتقي تدعم الجامعة نشر بحوث المؤتمرات التي تعقد فيها بع
شر     دعم ن وز أن ت ي، ويج ات البحث العلم ن تعليم ع م اب الراب ام الب ق أحك ، وف

  .بحوث ودراسات المؤتمرات المشترآة بين الجامعة والجامعات األخرى
  -:نشر البحوث المقدمة للمؤتمرات ما يلييشترط للموافقة على   - ):٤( المادة 

  .أن يكون للمؤتمر لجنة علمية متخصصة في موضوع المؤتمر  -أ 
ة       -ب  ة التنظيمي ة اللجن ى رغب ه عل ات المؤتمرومطويات ي إعالن نص ف أن ي

يم                 ؤتمر التي تخضع للتقي ة للم والعلمية للمؤتمر في نشر البحوث المقدم
  .هجيته المتبعةالعلمي حسب أسلوب البحث العلمي ومن

ة                      -ج  يس هيئ د ورئ ة من العمي ة خطي ى موافق ؤتمر عل يس الم أن يحصل رئ
  .التحرير يتعهدان فيها بنشر الوقائع

يم      -د  ات التقي راء عملي اف إلج غ آ ؤتمر مبل ة الم ي ميزاني د ف أن يرص
  .والطباعة والنشر

د وشعار الج                 - ):٥( المادة  د خاص يحمل أسم المجل ه      يصدر عن الجامعة مجل ة تكتب علي امع
ؤتمر العلمي        : مجلد أو عدد خاص     : " العبارة التالية    اج الم ائع نت ذآر أسم   ( وق ي

ين         ) المؤتمر رة ب وم   ( المنعقد في الجامعة، خالل الفت شهر   / الي وم   / ال سنة والي / ال
  .، األردن١١٩٤٢، عمان )السنة/ الشهر 

  -:ت تعتمد األسس التالية لنشر بحوث المؤتمرا  - ):٦( المادة 
شورًا أو        -أ  ؤتمر من ائع الم ي وق شر ف دم للن ث المق ون البح ب أن ال يك يج

ي،   ي أو إلكترون أي شكل، ورق يقدم ب دم أو س د ق ان ق شر، أو آ دمًا للن مق
وذج                   ًا وفق النم ذلك خطي د الباحث ب لدى أي جهة ناشرة أو طرف ويتعه

  .المعتمد
صالح الجامع               -ب  ا ل ل ملكيته د نق ة إذ تصبح البحوث      ال تنشر البحوث إال بع

  .بعد طباعتها ملكًا للجامعة ولها حق نشرها وحماية هذا الحق
تتم        -ج  ي س سخ الت دد الن ى ع ة عل ر المجل ة تحري يس هيئ د ورئ ق العمي يتف

  .طباعتها
تطبق أحكام الباب الرابع من تعليمات البحث العلمي على جميع البحوث              -     أ - ):٧( المادة 

  .المقدمة للنشر
و  -ب  ة     يك ة والفني ة واإلداري شؤون المالي ن إدارة ال سؤوًال ع د م ن العمي

  .المرتبطة بالنشر



يم العلمي للبحوث    -ج  ة التقي سؤوًال عن عملي ر م ة التحري يس هيئ ون رئ يك
ول   ى قب ة عل سؤوليته بالموافق ي م ؤتمر وتنته ائع للم شر آوق ة للن المقدم

  .النشر
م تكل         - ):٨( المادة  ا             تصرف مكافآت مالية لمن ت رئيس آم ة ال د وبموافق يفهم بتوصية من العمي

  -:يلي 
 ١٠٠٠دنانير لكل  ) ٥(محرر أو محرري نصوص البحوث على أساس        -أ 

  .آلمة
رائط        -ب  ة والخ ومات البياني صائية والرس ل اإلح زودي التحالي زود أو م م

  .حيثما يلزم
يم          -ج  ة وتنظ يم والطباع إجراءات التقي ق ب رى تتعل ور أخ أي أم ام ب ن ق م

  .لنشرا
  .تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أخرى تتعارض مع مضمونها  - ):٩( المادة 
داء                     -):١٠(المادة  ى مجلس العم ذه التعليمات عل تعرض الحاالت التي لم يرد عليها نص في ه

  .للبت فيها 
  .الرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات  -):١١(المادة 

  



  ١ين إلى خارج األردن  خطة دعم سفر الباحث
  

ادين                -:أوًال األصل في دعم األبحاث أن يتم لتشجيع البحث العلمي داخل األردن، وفي مختلف مي
ات،                      ة في الكلي رات الحالي درة المختب ة ق ى تنمي المعرفة وأن يؤدي ذلك بصورة خاصة إل

راض ا     ة ألغ ة األردني ي الجامع دة ف رات جدي شاء مختب ى إن ة، وإل ة العام لبحث والمكتب
ة                 ة األردني ات في الجامع اء الكلي وتنمية األجهزة والمعدات ومقومات البحث العلمي واغن
ام بأبحاث خارج                   بها لتكون قادرة على تلبية حاجات الباحثين، بحيث ال تكون الحاجة للقي
ادل                    ين الجامعات واالطالع المتب ة ب ات الطبيعي ا العالق األردن إال في الحدود التي تتطلبه

ين الب ى    ب ي غن د ف ا يزي داخل، مم ارج وال ي  الخ راف ف ن األط ل م شاط آ ى ن احثين عل
  .الخبرات لدى الباحثين في األردن، دون أن يزيد في اعتمادهم على غيرهم

  -:يشترط لدعم سفر الباحثين إلى خارج األردن ما يلي   -:ثانيًا 
ى                   -١ ة عل دريس في الجامع ة الت % ٢٠أال تزيد نسبة تكاليف دعم سفر أعضاء هيئ

  .من ميزانية دعم األبحاث في عمادة البحث العلمي
 . من آل عام٣٠/٤تقدم الطلبات لدعم السفر في موعد أقصاه  -٢
ه               -٣  أن يصل الباحث في بحثه إلى مرحلة تستدعي السفر وذلك بموجب تقرير يقدم

 .للجنة البحث العلمي تقتنع به، لعدم توفر االمكانات المخبرية والعلمية والمكتبية
صل -٤ وان     أن ت ون عن ا، ويك ل فيه وي العم ي ين سة الت ن المؤس الة م  للباحث رس

 .البحث المقدم مطابقًا للبحث الذي ينوي العمل عليه
ه،                        -٥ ة البحث العلمي ب ع لجن ًا مفصًال تقتن رًا علمي ه تقري د عودت أن يقدم الباحث بع

 .وللجنة أن ترسل التقرير المقدم من الباحث بعد عودته من السفر إلى مقوم
ذر الحصول   ال ي -٦ ة تع ي حال ى مخطوطات إال ف ن أجل الحصول عل سفر م تم ال

 .عليها بدون سفر
دعم                    -٧ ائق ب ى مخطوطات أو وث إذا قام الباحث بتصوير مخطوطات أو حصل عل

 .من الجامعة تصبح ملكًا للجامعة األردنية
ة في المؤسسات                -٨ ال يتم السفر إلى الخارج إذا توافرت األجهزة واإلمكانات العملي

 .دنية وسمحت تلك المؤسسات للباحث باستعمال تلك األجهزةاألر
 .ال يتم السفر لمن لم يمض على تعيينه في الجامعة سنتان على األقل -٩
د         -١٠ شر بع ل للن ًا قب دم بحث شر أو ق د ن ان ق ة إال إذا آ رة ثاني دعم سفر الباحث م ال ي

 .سفره األول
 .يفضل دعم السفر للباحث الذي يستفيد من السفر ألول مرة -١١
د                  -١٢ سفر بحيث ال تزي ى أجور ال سفر عل للجنة البحث العلمي أن تقتصر في دعم ال

 .دينارًا ) ١٥٠(على 
سل اإلداري       -١٣ ي بالتسل ث العلم ادة البح سية بعم ة التدري ضاء الهيئ صال أع تم ات ي

  .المعمول به في الجامعة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠/٥/١٩٧٩تاريخ ) ٢٢٢/٧٩(قرار مجلس العمداء رقم  -١



  *تعليمات ترجمة الفكر العلمي  
  

ادة البحث       -:أوالً   ة بعم ي ملحق ر العلم ة الفك ة خاصة لترجم ة لجن ة األردني ي الجامع تؤسس ف
  .لجنة األشراف على ترجمة الفكر العلمي: العلمي تسمى 

  -:تهدف الجامعة من ترجمة الفكر العلمي إلى تحقيق ما يلي   -:ثانيًا
  .قل من عيون الفكر العلمي العالميالن  -أ   
  .تنشيط حرآة الفكر العلمي العربي الحديث  -ب   
  .أغناء الفكر العلمي العربي الحديث  -ج   

  .تيسير تفاعل الفكر العلمي العربي بحرآة الفكر العلمي العالمي  -د 
ي   -١    -:ثالثُا ذآورة ف داف الم ق األه ة( لتحقي ادة الثاني ات) الم ذه التعليم ن ه ة م ف لجن  تؤل

ث       د البح ن عمي ألف م المي تت ي الع ر العلم ة الفك ى ترجم راف عل ة لإلش خاص
وم                 ا العل العلمي  مقررًا ، وستة أعضاء يختارهم مجلس العمداء على أن تمثل فيه

  .اإلنسانية واالجتماعية والعلوم البحتة والعلوم التطبيقية
    -:يشترط في أعضاء اللجنة ما يلي   - ٢  

  .ممن يتقنون اللغات األجنبية إلى جانب اللغة العربيةأن يكونوا   -أ 
  .أن يكونوا من أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك على األقل  -ب 

ا لحضور                          -٣ ة أو من خارجه بًا من داخل الجامع راه مناس ة دعوة من ت يجوز للجن
  .بعض الجلسات لالستعانة برأيه

  .مدة العضوية سنتان قابلة للتجديد  - ٤  
اول                  -:عًاراب تقوم اللجنة بوضع خطة تفصيلية لتحقيق األهداف العامة المشار إليها سابقًا بحيث تتن

  -:النقاط التالية
  .تحديد األولويات آل عام في مجاالت المعرفة عند اختيار ما يترجم منها -١
 .احتيار النصوص للترجمة من الكتب والدوريات وتحديد الطرق المناسبة لذلك -٢
 لوضع ملخص بالعربية لمجموعة أبحاث في موضوع علمي          تكليف متخصصين  -٣

 .محدد
   .اختيار المترجمين والمراجعين -٤
ا       -٥ ة وخارجه بالد العربي ي ال ي ف ر العلم ل الفك ة بنق سات المعني صال بالمؤس االت

 .لتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الشأن 
ث التوثي         -٦ ن حي ول م رجم أو المنق ل المت ة العم دد طريق فات تح ع مواص ق وض

 .والمراجع والفهارس والهوامش والشكل
  .تقترح اللجنة القواعد العامة لمكافأة المترجمين والمراجعين إلقرارها من رئيس الجامعة -:خامسًا
  .تشرف اللجنة على نشر المترجم -:سادسًا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٤١/١٩٧٩قرار مجلس العمداء رقم   *



  القواعد العامة لمكافآت المترجمين والمراجعين
  ١٤/٩/١٩٨٦تاريخ ) ٢٥٨/٨٦(صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم 

  
دارها  -١ أة مق رجم مكاف ة، إذا  ) ١٨(تصرف للمت ل ألف آلم ارًا عن آ ة عشر دين ثماني

أة بح                زاد المكاف ة، ويمكن أن ت ة العربي ى اللغ ة إل ة من اللغات األجنبي د آانت الترجم
إذا آانت الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات األجنبية،           %) ٢٠(أقصى قدره   

  .وذلك بقرار من لجنة اإلشراف على ترجمة الفكر العلمي
يتم تقدير قيمة المكافأة على أساس عدد آلمات الكتاب األصلي وليس على أساس عدد               -٢

 .آلمات الكتاب المترجم
أة         -٣ ة المكاف شروح          تحسب عند تقدير قيم وائم المصطلحات وال شافات والفهارس وق الك

 .والهوامش والتعليقات التي يعدها المترجم، وتعتبر جزءًا من المادة المترجمة
رجم                    -٤ ة، ويتقاضى المت ة الكاتب ى اآلل وعتين عل سختين مطب تقدم المادة المترجمة من ن

 .أجرة الطباعة آما تقدرها لجنة اإلشراف على ترجمة الفكر العلمي
سيب من           تدفع -٥ ا، ويجوز بتن ة وإجازته ادة المترجم  قيمة المكافأة للمترجم بعد تقييم الم

رجم                   دفع للمت ة، أن ت يس الجامع ة رئ لجنة اإلشراف على ترجمة الفكر العلمي وموافق
 .من قيمة مكافأة الترجمة%) ٢٠(سلفة ال تزيد عن 

رجم   -٦ ى المت ه، وإذا    ) ٥٠(يعط ام بترجمت ذي ق اب ال ن الكت سخة م سين ن ادت خم  أع
ة      ع قيم رجم رب ر، يتقاضى المت دة أو أآث رة واح رجم م اب المت ة الكت ة طباع الجامع

 .خمسًا وعشرين نسخة من الكتاب في آل مرة) ٢٥(المكافأة األصلية، ويعطى 
اب               -٧ يجوز بموافقة لجنة اإلشراف على ترجمة الفكر العلمي أن يشترك في ترجمة الكت

دد               شخصان أو أآثر، وفي هذه الحالة، تحسب       ًا لع نهم، وفق أة لكل واحد م ة المكاف  قيم
 .الكلمات التي قام بترجمتها

رجم،       %) ٣٠(تدفع لمراجع الترجمة مكافأة ال تتجاوز        -٨ من المكافأة التي تخصص للمت
ة اإلشراف                        سيب لجن ى تن اًء عل ة بن يس الجامع درها رئ ويجوز في حاالت خاصة يق

 %).٤٥(قصى مقداره على  ترجمة الفكر العلمي رفع هذه النسبة بحد أ
ة أو                -٩ ام بالترجم ر القي للجنة اإلشراف على ترجمة الفكر العلمي تكليف شخص أو أآث

 .مراجعة الترجمة مقابل مبلغ مقطوع يحدده رئيس الجامعة بناًء على تنسيب اللجنة
ة               -١٠ ادة المترجم للجنة اإلشراف على ترجمة الفكر العلمي تكليف مدقق لغوي لتدقيق الم

 .يحددها رئيس الجامعة بناًء على تنسيب اللجنةمقابل مكافأة 
  



  ١ تعليمات دار نشر الجامعة األردنية 
  
سمى    -١ ي ت ادة البحث العلم ة بعم شر ملحق ة دار للن ة األردني ي الجامع شر " تؤسس ف دار ن

  ".الجامعة األردنية
ة العلمي                   -٢ ة ذات القيم ة أو المحقق ة أو المترجم ة أو  تقوم هذه الدار بنشر المخطوطات المؤلف

م                    األدبية أو الفنية الخاصة مما يرد إليها من العاملين في الجامعة األردنية أو ممن سبق له
 .العمل فيها

د البحث العلمي                   -٣ يشرف على هذه الدار مجلس إدارة يعينه مجلس العمداء ويتألف من عمي
 .رئيسًا وستة من أعضاء هيئة التدريس أعضاء

ع          يقدم آاتب المخطوطة إلى عمادة البحث         -٤ ى أرب شرها عل د ن العلمي المخطوطة التي يري
 .نسخ مطبوعة على اآللة الكاتبة

يحيل عميد البحث العلمي المخطوطة إلى مجلس إدارة الدار للنظر فيها وإحالتها إلى ثالثة               -٥
 .مختصين على األآثر إن رأى المجلس أنها جديرة بالتقويم

را -٦ يهم المخطوطات ألغ ذين تحال إل صين ال ي يطلب من المخت رأي ف داء ال ويم إب ض التق
 -:األمور التالية

  .القيمة العلمية أو األدبية أو الفنية للمخطوطة  -أ 
  .المنهج الذي اتبعه آاتب المخطوطة  -ب 
  .أسلوب الكتابة  -ج 
  .التحقيق العلمي إذا آانت مادة الكتاب تتطلب ذلك  -د 

  .أسلوب الترجمة ودقتها إذا آانت المخطوطة مترجمة  -هـ 
  .ية مالحظات أخرىأ  -و 

ة          -٧ رح طباع ة، تط شر المخطوط دار ن س إدارة ال رر مجل ًا وق ويم إيجابي ان التق إذا آ
ل                ى األق ة عطاءات عل ار أفضل العروض من ثالث المخطوطة بعطاء على المطابع ويخت

  .وفق نظام اللوازم المعمول به
  .يكون قرار مجلس اإلدارة قطعيًا ودون إبداء األسباب  -٨
  .كاتب مسؤوًال عن مراجعة وتصحيح تجارب الطبع الخاصة بكتابهيكون ال  -٩
  -: يقرر مجلس إدارة الدار المكافأة التي تعطى للكاتب إذا تقرر نشر آتابه ويعطى له   ٢ -١٠

  .نسخة من الكتاب) ٥٠(خمسون   -١   
  .من مردود الكتاب% ٢٥  -٢   

  .ق نشره وحماية هذه الحقوقيصبح الكتاب بعد طباعته ملكًا للجامعة، ويكون لها حقو  -١١
ارجي    -١٢ شكل الخ ي ال دة ف ات بوح ذه التعليم ي ه دار ف صادرة عن ال شورات ال تتصف المن

ة     " للمنشور وتحمل شعار الجامعة وعبارة       ة األردني ى آل من      " من منشورات الجامع عل
  .الغالف الخارجي والورقة األولى من الكتاب

  .لمطبوع وآذلك عدد النسخ التي تطبع منهيحدد مجلس إدارة الدار ثمن الكتاب ا  -١٣
  .إذا أعيدت طباعة الكتاب تعطى للمؤلف النسبة نفسها التي أخذها في الطبعة األولى   ١ -١٤
وع للمؤسسات واألشخاص                      -١٥ اب المطب ة من الكت سخًا مجاني لمجلس إدارة الدار أن يهدي ن

  .عةمن مجموع النسخ المطبو% ١٠على أال تزيد النسخ المهداة عن 
  .إلى أن يتشكل مجلس إدارة الدار، تقوم لجنة البحث العلمي بأعمال مجلس اإلدارة  -١٦
ين    -١٧ ى أن يع وظفين، وإل دد آاف من الم ساعده ع دير ي دار م ي ال ولى تصريف العمل ف يت

  .مدير للدار، يقوم أمين سر البحث العلمي بأعمال المدير 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧/١/١٩٧٨ تاريخ ٢١/٧٨     صدرت بموجب قرار مجلس العمداء رقم -١
 .١٦/٤/١٩٩٥تاريخ ) ٨٥/٩٥(    عدلت بقرار مجلس العمداء رقم -٢



  تعليمات نشر مخطوطات المعارف العامة في الجامعة األردنية
  ٢٠/١٢/١٩٨٦تاريخ ) ١٠/١/١/٩٠٠٣(صادرة بقرار رئيس الجامعة رقم 

  
ذه التعليمات        - ):١( المادة  ة            " تُسمى ه ة في الجامع ارف العام شر مخطوطات المع تعليمات ن

  .، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها"األردنية
ذه التعليمات المخطوطات         ) مخطوطات المعارف العامة  ( تعني    - ):٢( المادة  لغايات تطبيق ه

ة         ارف علمي سيط والعرض مع أليف والتب التلخيص والت دة   التي تتناول ب ة مفي  عام
ى     للدارسين في مختلف حقول المعرفة، وال يشترط أن تتضمن إضافات أصيلة إل

  .المعارف العلمية الراهنة
ارف       - ):٣( المادة  ل المع ة ولنق ة العربي أليف باللغ ا للت شجيعًا منه ة، ت ة األردني ولى الجامع تت

ن مخطو          دد م شر ع ة، ن ة العربي ى اللغ ة إل ات األجنبي ن اللغ ة م ات المختلف ط
  .المعارف العامة آل عام

ك           - ):٤( المادة  ة وذل ة المعني د الكلي ى عمي ة إل ارف العام ات المع شر مخطوط ب ن دم طل يق
ة الطلب                    ة إحال د الكلي ولى عمي ة ويت سم المختص في الكلي بتنسيب من مجلس الق
ة               ة الكاتب ى اآلل المقدم، مرفقًا بنسختين من المخطوط المراد نشره، مطبوعتين عل

  .يد البحث العلمي ، مشفوعًا بتوصية منه بنشر المخطوطإلى عم
م أو    - ):٥( المادة  ى محك م يحول المخطوط إل ي، ث ة البحث العلم ي لجن شر ف اقش طلب الن ين

ة     ًا بطبيع م علم اط المحك شر، ويح ي صالحيته للن رأي ف داء ال ه وإب ر لتقويم أآث
ا      ى المع يلة إل افات أص ضمن إض شترط أن يت ه ال ي وط وبأن ة المخط رف العلمي

  .الراهنة
ارير     - ):٦( المادة  ى تق اًء عل شأن المخطوط بن بة ب ي التوصية المناس ة البحث العلم ذ لجن تتخ

  .التقويم
ديري                  - ) :٧( المادة  ة بواسطة م ة األردني يجوز قبول طلبات النشر المقدمة من موظفي الجامع

  .المراآز أو الوحدات اإلدارية والدوائر التي يتبعونها
شر، في إطار                    - ):٨( ة الماد أليف والن ه للت رح موضوعات معين يجوز للجامعة األردنية أن تقت

ولى     صاص، وتت آراء ذوي االخت تئناس ب د االس ة بع ارف العام ات المع مخطوط
  .لجنة البحث العلمي دراسة االقتراح واتخاذ التوصيات الالزمة بشأنه

ة        يرفع عميد البحث العلمي التوصيات ال       - ):٩( المادة  ارف العام خاصة بنشر مخطوطات المع
  .إلى رئيس الجامعة األردنية التخاذ القرار المناسب بشأنها 

ًا لألسس                  -):١٠(المادة  شرها وفق ة ون ارف العام تتولى الجامعة األردنية طبع مخطوطات المع
  -:التالية 

سخ                -أ  يقرر رئيس الجامعة، بناًء على توصية لجنة البحث العلمي، عدد الن
  . تطبع من آل مخطوطالتي

  .المخطوط مائة نسخة منه) أصحاب( يعطى صاحب   -ب     
اًء        ) أصحاب( يعطى صاحب     -ج  ة بن المخطوط مكافأة يقررها رئيس الجامع

  .على توصية من لجنة البحث العلمي
سين      -):١١(المادة  ه وتح ولى تدقيق وي يت ع لغ ى مراج شره إل راد ن وط الم ة المخط وز إحال يج

ياغته اللغوي ة     ص ن لجن ية م ى توص اًء عل ة بن يس الجامع ا رئ أة  يقرره ة، مكاف
  .البحث العلمي

شره                   -     أ -):١٢(المادة  رر ن ى من المخطوط المق صفحة األول يحمل الغالف الخارجي وال
  .شعار الجامعة األردنية



ى                 -ب ذلك عل ة وآ يحمل المخطوط المقرر نشره على صفحة الغالف الخلفي
م رة أس ل األخي صفحة قب ة أخرى ال ة لغ ة أو بأي ة االنجليزي اب باللغ  الكت

  .توافق عليها لجنة البحث العلمي
الم          -):١٣(المادة  ماء األع ذآر أس ول، آ سب األص ته ح تم فهرس شره ت رر ن وط يق ل مخط آ

  .وأسماء األماآن والمصطلحات وفهارس الموضوعات وغيرها
ر وفي         يجوز للجامعة األردنية إعادة طباعة المخطوط         -):١٤(المادة  ونشره لمرة واحدة أو أآث

صاحبه      دفع ل أة األصلية و     ) أصحابه ( هذه الحالة ت ة المكاف ع قيم سخة   ) ٥٠(رب ن
  .من المخطوط في آل مرة

ع                        -):١٥(المادة  ة البحث العلمي، ويرف اقش في لجن ات، ين ذه التعليم أي موضوع لم  تعالجه ه
  . القرار المناسب بشأنهمقرونًا بتوصيات هذه اللجنة إلى رئيس الجامعة التخاذ

  
    

  



  تعليمات نشر اإلنتاج الثقافي للجامعة األردنية
  ٢٠/٤/١٩٨٦تاريخ ) ١٣٢/٦(صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره رقم 

  
ة          " تُسمى هذه التعليمات      - ):١( المادة  ة األردني افي للجامع اج الثق شر اإلنت ، ويعمل   "تعليمات ن

  .بها اعتبارًا من تاريخ صدورها
دوات                    - ):٢( المادة  دم لن ة المحاضرات التي تلقى أو تق ة األردني يقصد باإلنتاج الثقافي للجامع

ا                  ة ومراآزه ات الجامع ا آلي العمل أو األيام العلمية أو المواسم الثقافية التي تقيمه
دخل في                     ا ال  ي ة مم ومحطاتها، وغيرها من محاضرات وآتب ذات صبغة ثقافي

  .نطاق البحث العلمي
ات         " اللجنة العليا " تشكل لجنة تُسمى      -     أ - ):٣( دة الما شؤون الكلي رئيس ل برئاسة نائب ال

  .اإلنسانية، وعضوية عميد الكلية المعني وعميد البحث العلمي
  -:تتولى اللجنة العليا المسؤوليات والصالحيات التالية  -ب     

ة، وف           -١ اج   النظر في اإلنتاج الثقافي للمواسم الثقافية للجامع ي اإلنت
ة والمحطات             ات والمراآز العلمي الثقافي المرفوع إليها من الكلي

  .في الجامعة
ادة من               -٢ تكليف من تراه مناسبًا من داخل الجامعة أو خارجها لالف

اة         ع مراع شرها، م رح ن صوص المقت الحية الن ي ص م ف رأيه
ا  دم مخالفته ك النصوص ، وع ستوى العلمي لتل ن الم ق م التحق

  .معة  وأنظمتهالقوانين الجا
ى    -٣ تنفق عل ي س ة الت د الجه ة، وتحدي سخ المطبوع دد الن د ع تحدي

  .طباعة النصوص والوثائق ونشرها
  .اإلشراف على عملية توزيع النسخ المطبوعة  -٤      

تشكل لجنة من آل آلية من آليات الجامعة من عميد تلك الكلية وأعضاء               -     أ - ):٤( المادة 
  . لجنة النشاطات الثقافية فيها حسبما يرى العميدلجنة البحث العلمي، أو

من هذه المادة دراسة النصوص       ) أ(تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة         -ب 
والوثائق المقدمة إليها واختيار ما تراه مناسبًا منها للنشر، وترفع تنسيبها            

  .حول هذا الموضوع إلى اللجنة العليا
ز ا   -ج  س إدارة المرآ ولى مجل صوص  يت ي الن ة النظرف ي أو المحط لعلم

المقدمة في ذلك المرآز أو المحطة الختيار ما يراه مناسبًا للنشر من تلك             
  .النصوص، ويرفع تنسيبه حول هذا الموضوع إلى اللجنة العليا

ذه       - ):٥( المادة  ًا له ة وفق ب المطبوع داخلي للكت شكل ال ارجي وال شكل الخ ي ال ى ف يراع
  -:التعليمات ما يلي 

  -:الشكل  الخارجي للكتاب   -أ     
  .يوضع على الجزء العلوي من الغالف شعار الجامعة األردنية   -١
  ".منشورات الجامعة األردنية " يحمل الكتاب عبارة   -٢
ث حرف     -٣ ن حي دين م ف موح م المؤل اب واس وان الكت ون عن يك

  .الطباعة الذي تعتمده الجامعة
ة     يوضع تاريخ النشر ومكانه على جهة م        -٤ ن الغالف باللغة العربي

  .وعلى الجهة الثانية باللغة االنجليزية
ائق              - ٥ ات والوث ة المكتب يوضع على الكتاب رقم اإليداع لدى مديري

  .الوطنية
وع الغالف   - ٦ ة ن دد الجامع يه، ( تح د، جالس اعم، جل وى، ن ... مق

  ).الخ



  -:الشكل الداخلي للكتاب   -ب     
ة الحرف ا  -١ ة نوعي دد الجامع ستخدمتح صر، : ( لم شكول، مخت م

  .، آما تحدد قياس الورق ووزنه) متوسط
ين              -٢ صفحة الواحدة ب و ) ٢٥٠(يكون متوسط عدد الكلمات في ال

  .آلمة) ٣٠٠(
شوراتها           -٣ توحد الجامعة طريقة وضع الهوامش والتوثيق لكافة من

ع،   صدر أو المرج صاحب الم ل ل م الكام ضمن األس ث تت بحي
زاء أو المج دد األج م وع ه، ورق شر وتاريخ ان الن دات، ومك ل

  .الصفحة
در                 - ):٦( المادة  دة ق سقة وموح ة من شورات الجامع تكون العناوين الجانبية والفرعية لجميع من

  .اإلمكان
صطلحات           - ):٧( المادة  اآن والم الم واألم ماء األع صيلي بأس رس تف شور بفه ل من زود آ ي

  .المستخدمة حسب التكشيف العلمي
  



  اسي األآاديمية في الجامعة األردنيةتعليمات الكر
  ٤/٩/٢٠٠٦تاريخ  ) ٣١٧/٢٠٠٦(صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 

لسنة ) ٤٢(من قانون الجامعات األردنية الرسمية رقم ) ١١ ، ٨/ب/١٢(بمقتضى المادة 
   وتعديالته٢٠٠١

  
ات     - ):١( المادة  ذه التعليم ُسمى ه ي ا   ( ت ة ف ي األآاديمي ات الكراس ة تعليم ة األردني ، )لجامع

  .ويعمل بها من تاريخ إصدارها
اني        - ):٢( المادة  ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف ة حيثم ارات التالي ات والعب ون للكلم يك

  -:المخصصة لها أدناه، إال إذا دلت القرينة على غير ذلك
  .الجامعة األردنية  :الجامعـــــــــــــــة     
  . الجامعةرئيس  :الرئيـــــــــــــــس     

  .منصب يتم إنشاؤه أو استحداثه في الجامعة  :الكرسي األآاديمي 
  .مجلس الكرسي األآاديمي  :المجلــــــــــــــس     
  .عميد أي آلية في الجامعة  :العميـــــــــــــــــد     

  -:تهدف الكراسي األآاديمية في الجامعة إلى تحقيق ما يلي   - ):٣( المادة 
  .العلمي والتدريس في المجاالت المختلفةتطوير البحث   -أ 

  .تحقيق طموحات الجامعة وأهدافها األآاديمية  -ب     
ى أصول                    -ج  الم عل انحين بهدف إطالع الع ستمر مع الم اون الم تعزيز التع

  .الحضارة العربية واإلسالمية ومبادئها اإلنسانية السامية
ي   -د  همت ف ي أس صيات الت ة بالشخ ال القادم ذآير األجي ى ت ضة عل النه

  .المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
ة،    - ):٤( المادة  ن الشخصيات االعتباري ادرة م اديمي بمب تحداث منصب الكرسي األآ تم اس ي

سات        ة، والمؤس ادات التجاري ة، واالتح ة والمهني ات الثقافي ة (والمنظم الحكومي
  .، والكليات والمراآز العلمية في الجامعة) وغير الحكومية

ل خارجي ال                  - ):٥( المادة  وافر تموي ة ت يشترط الستحداث منصب آرسي أآاديمي في الجامع
ل،         ) ١٠٠ر٠٠٠(يقل عن    ات المنصب بالكام ة نفق نويًا لتغطي ار س ة ألف دين مائ

ل عن   ا ال يق ة للكرسي % ٧٠ويخصص للبحث العلمي م ات اإلجمالي ن النفق م
  .األآاديمي

  -:األآاديمي في الجامعة برغبة من ينشأ  منصب الكرسي   - ):٦( المادة 
ل،             الجامعة    -أ  ات المنصب بالكام ل خارجي يغطي نفق وافر تموي شريطة ت

ة         ن ميزاني افي م ل إض وفير تموي تم ت ة أن ي االت خاص ي ح وز ف ويج
ن   ة ع ساهمة الجامع د م ى أن ال تزي ة، عل ات % ١٠الجامع ن النفق م
  -: التاليةالمتوقعة سنويًا ، ويتم إنشاء المنصب بإحدى الطرق

  ).شخصية، أو أسرة، أو مؤسسة( تكريم متبرع   -١
  .تكريم عالم أسهم في خدمة الجامعة أو المجتمع  -٢
رة ذات     -٣ ة، أو أس ة أو اعتباري ية مرموق صية سياس ريم شخ تك

  .منزلة رفيعة في المجتمع األردني أو العربي أو العالمي
ول  -ب  رع أو المم ى شالمتب ًا عل ك بتخصيصه تبرع كل منحة أو وقف  وذل

اديمي             دريس في تخصص أآ للجامعة بهدف تطوير مجاالت البحث والت
  .معين، شريطة استمرار التمويل أو الدعم المالي

  -:يشترط في من يشغل منصب الكرسي األآاديمي أن يكون   - ):٧( المادة 
  .برتبة أستاذ متميز ذي سمعة عالية في حقل تخصصه  -أ     
  .يادةمتمتعًا بصفة الق  -ب     



ذا سجل بحثي حافل بما حققه من مساهمات ملحوظة في البحوث العلمية              -ج 
المنشورة، أو الكتب المؤلفة، أو بمعايير التميز الدولية في البحث العلمي           

  .، وبراءات االختراع، والجوائز العلمية
  .له إضافات  جوهرية وأصيلة في رفعة الجامعة وخدمة المجتمع  -د 

  . متميزة في مجاالت التدريس والتطويرله إضافات  -هـ     
اء                 -      أ - ):٨( المادة  رئيس بن رار من ال اديمي بق يتم تعيين من يشغل منصب الكرسي األآ

  .على توصية من المجلس وفقًا ألسس خاصة يضعها لهذه الغاية
  .يكون التعيين في منصب الكرسي األآاديمي لمدة سنتين قابلة للتجديد  -ب 
  .يين من يشغل منصب الكرسي األآاديمي بانتهاء الكرسيينتهي تع  -ج 

  .يرتبط الكرسي األآاديمي إداريًا بالمرآز أو العمادة أو الكلية المالئمة  - ): ٩( المادة 
  -:يشكل المجلس بقرار من الرئيس على النحو التالي  -):١٠(المادة 

  .رئيسًا للمجلس/ رئيس الجامعة أو من ينيبه  -١   -أ     
  .يد البحث العلميعم  -٢      
  .عميدين يمثالن الكليات العلمية واإلنسانية  -٣      

  .عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ من ذوي االهتمام  -٤
عضوين أثنين من ذوي الخبرة واالختصاص من داخل الجامعة           - ٥

رئيس،    ن ال سيب م داء بتن س العم ا مجل ا يختارهم أو خارجه
شا         ساته     وللمجلس الحق في دعوة شخص أو أآثر للم رآة في جل

  .دون أن يكون لهم حق التصويت
  .تكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد  -ب     

  -:يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية  -):١١(المادة 
ي      -١ االت البحث العلم ي مج اديمي ف ي األآ ة للكرس سياسة العام د ال تحدي

ة ال    ق أنظم ا وف راف عليه سياسة واإلش ذه ال ذ ه دريس وتنفي ة والت جامع
  .وتعليماتها

 .اإلشراف على وقفية الكرسي األآاديمي وتنميتها وضبط نفقاتها -٢
 .إقرار الموازنة السنوي للكرسي األآاديمي -٣
 .دعم وتطوير منصب الكرسي األآاديمي -٤
ي       -٥ ة ف ي األآاديمي ة بالكراس ات الخاص ة بالتعليم س المتعلق راح األس اقت

 .الجامعة
اد   -٦ ي األآ تاذ الكرس ين أس ية بتعي ازات  التوص ه واالمتي د راتب يمي وتحدي

 .المالية التي يتمتع بها وإعفائه من منصبه
اهم      -٧ ذآرات التف ات وم رام اإلتفاقي اوض وإب بة للتف ات المناس وضع اآللي

رع     ات والتبرعات            / والتعاون مع المتب ول الهب رعين والنظر في قب المتب
 .والتوصية بشأنها

    -: يلي تكون مهام الكرسي األآاديمي ما  -):١٢(المادة 
  .تطوير المجال التخصصي والبرامج األآاديمية موضع االهتمام -١
 .القيام بالبحث العلمي -٢
 .القيام بالتدريس -٣
ة    -٤ ل المختلف صادر التموي ن م ة م ة للجامع شاريع بحثي م وم تقطاب دع اس

 .محليًا واقليميًا ودوليًا 
 .تنمية وتثقيف المجتمع المحلي في مجاالت تخصص الكرسي األآاديمي -٥
 .خطة العمل السنوية على المجلسعرض  -٦



اديمي         -٧ تاذ الكرسي األآ شطة أس اول أن تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتن
 .البحثية والتدريسية واإلنفاق النقدي

ن    -):١٣(المادة  ة م نح المقدم ات أو الم ات والهب ن التبرع اديمي م وارد الكرسي األآ ون م تتك
ضع قبو  ة، ويخ ة وخارجي ات داخلي ن جه رعين م ة المتب وانين واألنظم ا للق له

  .المعمول بها في الجامعة
  .ينشأ في الجامعة حساب ُيسمى حساب الكرسي األآاديمي تودع فيه موارده  -):١٤(المادة 
ة     -):١٥(المادة  ن متوسط قيم ة م سبة مئوي سنوي ن اق ال وافرة لإلنف ة المت وارد المالي شكل الم ت

تثما              اق االس سجم مع سياسة اإلنف ا  ين ة، وتخضع المنحة       المنحة، وبم ري للجامع
ة                     ى القيم ة للمحافظة عل سعى الجامع رة ألخرى، وت ديل من فت بحدها األدنى للتع
ع           ن ري زء م ملة ج الل رس ن خ د م دى البعي ى الم ة عل ة للمنح ة الحقيقي المادي

  .االستثمار
  .تؤول موارد وريع الكرسي األآاديمي في حال انتهائه إلى الجامعة  -):١٦(المادة 
  .تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أخرى تتعارض مع مضمونها  -):١٧(المادة 
داء                     -):١٨(المادة  ى مجلس العم ذه التعليمات عل تعرض الحاالت التي لم يرد عليها نص في ه

  .للبت فيها
  .الرئيس ورئيس المجلس مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات  -):١٩(المادة 

  
   



  براءات االختراع ، والتأليف ، والنشر في الجامعة األردنية: تعليمات حقوق الملكية الفكرية
   ٢٤/٧/٢٠٠٠تاريخ ) ٢٤/٢٠٠٠(صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم 
  

  الفصل األول 
  التعريفــــــــــــــــات

  
  

ات     - ):١( المادة  ذه التعليم ُسمى ه ة   ( ت ة الفكري وق الملكي ات حق راع،  : تعليم راءات االخت ب
أليف ، و ة والت ة األردني ي الجامع شر ف اريخ  ) الن ن ت ارًا م ا اعتب ل به ، ويعم

  .إصدارها
ل    - ):٢( المادة  ة إزاء آ اني المبين ات المع ذه التعليم ي ه ا وردت ف ة حيثم ات التالي ون للكلم يك

  -:منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك
  الجامعة األردنية  : الجامعة     
  رئيس الجامعة  :الرئيس     

ة أو    ال  :المخترع رة إبداعي ى أي فك لون إل ذين يتوص احثون ال باحث أو الب
ابتكار في أي من مجاالت التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع            
ذه   ن ه ي أي م ة ف شكلة معين ى حل م ًا إل ؤدي عملي ا ت أو بكليهم

  .المجاالت
  

  الفصل الثاني 
  العناصر المتعلقة بالبحث العلمي

  
عاملها مع حقوق الملكية الفكرية المتحصلة من البحث العلمي   تسعى الجامعة في ت     - ):٣( المادة 

  -:المدعوم من قبلها إلى تحقيق ما يلي 
ة                -أ  شريعات الخاصة بالملكي ادة من الت ى اإلف تشجيع ومساعدة الباحثين عل

  .الفكرية
  .تسهيل الوصول بالبحوث المبتكرة إلى التطبيقات النافعة للمجتمع  -ب 
سج  -ج  راءات ت سهيل إج تخدامها ت رخيص باس راع والت راءات االخت يل ب

  .والتوزيع العادل لمردودها إن أفضت إلى ذلك
ة بالبحث       -د  راف المعني ل األط صفة لك سبية المن وق الن ين الحق يم وتعي تقي

  .العلمي
  .الحصول على مزيد من الدعم للبحوث العلمية  -هـ      

  
  الفصل الثالـــــث

  براءة االختــــــــــراع
  

ازل                  - ):٤ ( المادة دًا بالتن وا عق على جميع الباحثين على دعم من الجامعة أو بوساطتها أن يوقع
ة عن                  راع الناجم راءات االخت ارات واالختراعات وب ة االبتك لها عن حقوق ملكي

  .بحوثهم العلمية المدعومة لديها
ًا    على الباحثين الحاصلين على دعم من الجامعة أو بوساطتها إبالغ           - ):٥( المادة  ة خطي  الجامع

وث      ن البح ت ع ي انبثق ق العمل ة للتطبي ات قابل رات أو اختراع أي مبتك ورًا ب وف
  .المدعومة

  .يوثق أسم المخترع بشكل واضح على طلب تسجيل براءة االختراع  - ):٦( المادة 



اك      - ):٧( المادة  ن هن م تك رع إذا ل ًا للمخت صبح ملك راع لت راءة االخت وق ب ة حق ق الجامع تطل
ات مسبقة نحو الجهات الخارجية الداعمة أو المشارآة في الدعم، وذلك في   التزام

  -:الحالتين التاليتين
ة أشهر                 -أ  راع خالل أربع إذا لم تقم الجامعة بإجراءات تسجيل براءة االخت

ي     ق العمل ة للتطبي ات القابل المبتكرات أو االختراع ا ب اريخ إبالغه ن ت م
  .المنبثقة عن البحوث المدعومة

ه        إذ  -ب رورة إطالق راع ض راءة االخت ة ب وق ملكي روط وحق ضمنت ش ا ت
  .ليصبح ملكًا للمخترع

شترط أن ال         - ):٨( المادة  ه ي في حال إطالق حقوق براءات االختراع لتصبح ملكًا للمخترع فإن
ا جاء في                     زم الباحث بم راع إال إذا الت يتم إجراء بحوث مكملة لتطوير ذلك االخت

  .يماتمن هذه التعل) ٤(المادة 
أن               -      أ - ):٩( المادة  ة ب بعد التنازل عن حقوق ملكية براءة االختراع للجامعة تلتزم الجامع

راع أو                راءة االخت سجيل ب تدفع سنويًا إلى المخترع الذي ورد أسمه في ت
يهم                  ه إل رع عن حقوق ازل المخت ع    % ٣٥ورثته أو من جرى تن من الرب

  .تي استلمتها الجامعةالنهائي لبراءة االختراع ومستحقاته ال
رة             -ب  ا ورد في الفق ى م ل            ) أ(إضافة إل ة بتحوي وم الجامع ادة تق ذه الم من ه

راع % ١٥ راءة االخت ن ب ة ع ستحقات الناجم ائي والم ع النه ن الري م
ا          ي إليه ة ينتم ي الجامع ة ف ي أي جه ي ف ث العلم م البح راض دع ألغ

  .المخترع
ة خالل             يجري توزيع حصة المخت     -     أ -):١٠(المادة  ى الجامع وارد إل ع ال رع من قيمة الري

  .شهرين من تاريخ استالمها الريع
وزع حصتهم                  -ب  دة أشخاص ت ين ع إذا آان االختراع نتيجة عمل مشترك ب

  .من الريع بينهم بالتساوي إال إذا اتفقوا مسبقًا على غير ذلك
راع ح                -ج  راءة االخت ال للجامعة الحق في وقف توزيع الريع المستحق من ب

وجود نزاع قضائي بشأنها إلى أن يتم البت فيه بقرار قطعي شريطة قيام             
  .الشخص صاحب العالقة بإعالم الجامعة خطيًا بوجود ذلك النزاع

راءة               -):١١(المادة  سجيل ب اليف ت د طرح تك ع والمستحقات بع الي الري يعني الريع النهائي إجم
ه، وت   وق ملكيت ى حق ة عل ه والمحافظ راع وحمايت ه  االخت اظ ببراءت اليف االحتف ك

  .وترخيصه وأي حقوق أخرى ذات عالقة
راع     -):١٢(المادة  راءات االخت ة بب شؤون المتعلق ًا إدارة ال ن يفوضه خطي رئيس أو م ولى ال يت

  .المرتبطة بالجامعة
  

  الفصل الرابــــــــع
  عالقة الجامعة بقطاع الصناعة

  
شر ا         -):١٣(المادة  ة ن ة عن البحث العلمي            تلتزم الجامعة بتقييد عملي ائج والمبتكرات الناجم لنت

ب  رى بموج ة أخ ة أو خارجي ة داخلي صناعة أو أي جه اع ال ن قط دعوم م الم
  .اتفاقيات تعقد لهذه الغاية ما لم يتفق على خالف ذلك

ن     -):١٤(المادة  ة ع ا الناجم تخدام التكنولوجي صريح باس ى ت ي الحصول عل ة ف تعطى األولوي
  . والشرآات الوطنيةالبحث العلمي للمؤسسات

ة        -):١٥(المادة  ذه الحال ي ه ا ف راع، وعليه راءة االخت تخدام ب صًا باس نح ترخي ة أن تم للجامع
  -:مراعاة ما يلي 

  .طبيعة التكنولوجيا موضوع الترخيص  -أ      



  .مرحلة تطور االختراع ومدى تأثيره على البحث العلمي المرتبط به  -ب 
  .عة والمجتمعمدى فائدة االختراع للجام  -ج      
  .اإللتزام بتطوير االختراع  -د      

ضيه                 -):١٦(المادة  ا تقت راع حسب م يجري التفاوض حول بنود اتفاقية ترخيص استخدام االخت
  .الظروف في آل حالة على حدة

ى               -):١٧(المادة  راع، عل ر باستخدام االخت رخيص للغي ى الت راض عل للجهة الداعمة حق االعت
  . منحها هذا الحق حجم الدعم الذي قدمتهأن يؤخذ باالعتبار عند

  
  

  الفصل الخامــــــس
  البحوث العلمية المدعومة من مصادر خارجية

  
ين        -):١٨(المادة  اوض ب تم التف ًا ي ًا أو جزئي ي آلي ارجي للبحث العلم م خ ود دع ة وج ي حال ف

وق                   راع أو حق راءات اخت ا الناتجة عن أي ب الجامعة والجهة الداعمة على حقوقه
ألي ذه     ت ي ه شارآة ف ًا بالم ا خطي ة رغبته ك الجه دي تل ريطة أن تب شر ش ف أو ن

ات                . الحقوق عند تقديم الدعم    سبة من نفق ة ن ة الداعم ة تتحمل الجه وفي هذه الحال
تسجيل وحماية الحقوق المذآورة تعادل نسبة ما تستحقه، وفي آل األحوال يجب        

ن   ة ع صة الجامع ل ح ائي المت % ٤٠أن ال تق ع النه ن الري راءة م ن ب أتي م
  .االختراع الممنوحة

سجيل     -     أ -):١٩(المادة  ى ت ود إل ار يق وير إبتك ي تط ة ف ة التكنولوجي ون حصة المعرف تك
راءة    % ٤٠براءة اختراع مساوية لـ     من الريع النهائي الناتج عن حق الب

  .الذي يقع ضمن حدود مرحلة تطوير االختراع المبينة في تلك البراءة
اوض         إذا شارك م    -ب  صدر دعم خارجي في المعرفة التكنولوجية يجري التف

ن        ل ع ريطة أن ال تق ة ش صة الجامع ى ح سبقًا عل ع  % ٢٠م ن الري م
  .النهائي المتأتي من البراءة

ار جرى   -):٢٠(المادة  تثمار التجاري البتك ائي عن االس ع النه ن الري ة م ون حصة الجامع تك
ة  ساوية لقيم ه م راع في راءة االخت سجيل ب ل x)  ص÷س (ت ث س تمث  ع، حي

ل         ل مراح الل آ ت خ رى ترتب ات أخ وير وأي نفق ث والتط ة البح الي آلف إجم
ا         ضافًا إليه ة س م ل ص قيم راع، وتمث راءة االخت ي ب اة ف وير المغط أي (التط

ة س ضافًا لقيم وير   ) م ل مراحل البحث والتط اء آ ة أثن ات المترتب وع النفق مجم
راع، و   راءة االخت سجيل ب ة ت ي مرحل ي تل ة  الت ة واإلنتاجي ات اإلداري ذلك النفق آ

ساوي       ا ع ت تج، بينم ائي للمن سويق النه ى الت ضية إل سويقية المف ن % ١٥والت م
  .إجمالي المبيعات

ادة       -     أ -):٢١(المادة  ا ورد في الم ه يجوز إذا      ) ١٨(على الرغم مم ذه التعليمات فإن من ه
ار أو مصنف آانت               ة    تعاقدت جهة ما مع الجامعة لتطوير ابتك ك الجه تل

ة     ك الجه نح تل ى م اق عل ويره االتف دأت تط د ب ن  % ٩٥ق ى م د أعل آح
  .حقوق براءات االختراع أو حقوق التأليف

ا          ) أ(تلتزم الجهة المذآورة في الفقرة        -ب  ازل عن حقوقه ادة بالتن من هذه الم
راع أو                      سجيل االخت ة بت ك الجه م تل م تق ا إذا ل رة ذاته المشار إليها في الفق

  . لدى الجهات المختصة خالل مدة يتفق عليها مسبقًا حق التأليف
  
  

  الفصل السادس



  حق التأليف وحق النشـــــر
  

ة أو                      -):٢٢(المادة  ال ثقافي اج البحث العلمي من أعم شر لنت تملك الجامعة حق التأليف وحق الن
  .فنية أو جمالية نتجت عن دعم آلي أو جزئي من الجامعة أو بوساطتها

ـ          -  أ   -):٢٣(المادة  ساوية ل ى          % ٢٥تكون حصة المؤلف م ائي المترتب عل ع النه من الري
ا  ائي هن ع النه ل الري ة ويمث تلمته الجامع ذي اس شر ال أليف والن وق الت حق
ة    ات المرتبط ل النفق ه آ ًا من ة مطروح وارد للجامع ع ال الي الري إجم
رخيص                ا والت ا وحمايته شر والمحافظة عليه أليف والن وق الت بتسجيل حق

  .امها وأي حقوق أخرى ذات عالقةباستخد
ف   -ب  ى     / للمؤل صول عل ي الح ق ف ؤلفين الح سخ   %) ٥(الم دد الن ن ع م

  .خمسين نسخة من مؤلفهم) ٥٠(المطبوعة من المؤلف وبما ال يتجاوز 
ة        ) ب(و  ) أ(تسري أحكام الفقرتين      -ج  ى الطبع الطبعات  / من هذه المادة عل

  .الجديدة للمؤلف
ة  -):٢٤(المادة  ات  للجامع اذ ترتيب ريطة اتخ ة ش ة أخرى داعم شر لجه ازل عن حق الن  أن تتن

م                      م تق سبقًا إذا ل ا م تفضي إلى تخلي تلك الجهة عن حق النشر بعد فترة يتفق عليه
  .تلك الجهة بالنشر أثناءها

ه             -     أ -):٢٥(المادة  ة أي مصنف إذا تمت ترجمت تمتلك الجامعة الحقوق الناتجة عن ترجم
  . من الجامعة وبدعم منها أو بوساطتهابناء على تكليف

من صافي الريع النهائي المترتب      % ٢٥تكون حصة المترجم مساوية لـ        -ب 
  .على حقوق الترجمة

  
  الفصل السابع

  متحصالت البحث العلمي
  

وافر           -):٢٦(المادة  ي ال تت ي الت ث العلم صالت البح تثمار متح تخدام واس ة اس شجع الجامع ت
راع أ   راءة االخت روط ب ل   ش ا مث أليف فيه وق الت ة،  -:و حق ات  الكيميائي  المرآب

دارات        ة لل كال التخطيطي دات، واألش ا والبالزمي سل الخالي ة آن واد الحيوي والم
دًا        ر تجري ى المتحصالت األآث الكهربائية، والرسوم والنماذج الصناعية إضافة إل
راءات       الطرق واإلج ة ب صوص المتعلق ات الن صيلية ومجموع كال التف آاألش

  .مخبرية والطرق التحليلية أو أي معرفة  أخرى مشابهةال
تفظ           -):٢٧(المادة  ي تح ث العلم صالت البح تثمار متح تخدام أو باس رخيص باس ة الت ي حال ف

ك                وارد تل سماح باستخدام م الجامعة بحق التصرف بنشر نتائج البحث العلمي وال
  .المتحصالت ألغراض البحث العلمي فقط

ون حصة   -):٢٨(المادة  ـ تك ساوية ل وق % ٢٥الباحث م ى حق ائي المترتب عل ع النه ن الري م
الي    ائي إجم ع النه ل الري ة ويمث تلمته الجامع ذي اس ي ال متحصالت البحث العلم
ة                 وق الملكي سجيل حق ات المرتبطة بت الريع الوارد للجامعة مطروحًا منه آل النفق

رى    وق أخ تخدامها وأي حق رخيص باس ا والت ا وحمايته ة عليه ذات والمحافظ
  .عالقة

  
  



  الفصل الثامـــــن
  أحكــــــــام عامــــــــة

  
سبته    -):٢٩(المادة  ا ن ول م دل   % ٢٠يح ة ب ى الجامع ة إل وث العلمي ارجي للبح دعم الخ ن ال م

رار            سبة بق ذه الن النفقات الجارية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها ، ويجوز تعديل ه
ع ا    ى م ك لتتماش ه وذل ن ينيب رئيس أو م ن ال ل   م ن قب دة م ة المعتم سب المقابل لن

ي         ة ف ع الجامع شترك م ي ت ي الت ث العلم د البح ة أو معاه سات األآاديمي المؤس
  .إجراء البحث العلمي المدعوم من مصادر خارجية

تم                 -):٣٠(المادة  في الحاالت التي تقوم فيها أآثر من جهة خارجية بتوفير الدعم للبحث العلمي ي
ًا لمستوى            تحديد الحصص المتعلقة بحقوق    شر وفق أليف والن راع والت  براءة االخت

  .الدعم المقدم من قبل آل منها والتطوير المعرفي التكنولوجي الذي توفره
  يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات  -):٣١(المادة 
واردة            -):٣٢(المادة في أي تعليمات أو      تلغي هذه التعليمات جميع األحكام المتعارضة معها وال

  .قرارات سابقة
 .الرئيس وعميد البحث العلمي مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات  -):٣٣(المادة 


