
 ١ 

 ٢٠٠٤لسنة ) ٤(تعلیمات رقم 
 *١٩٩٩لسنة ) ٢(علیمات رقم تتعلیمات معدلة ل 

 
 علیمات البحث العلمي في الجامعة الهاشمیةت

 ٢٠٠٣لسنة ) ٩٦(من نظام رقم ) ١٠(ادرة بمقتضى المـادة ص
 ظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمیةن

 ١٩٩٩لسنة ) ٥٢( قمر 
 
" ١٩٩٩لیمات البحث العلمي في الجامعة الهاشمیة لسنة تع"تسمى هذه التعلیمات  ):١(لمادة ا

 .ویعمل بها اعتبارًا من تاریخ إقرارها
 
 -:یكون للكلمات التالیة المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك ):٢(لمادة ا

 .الجامعة الهاشمیة : لجامعةا
 .رئیس الجامعة : لرئیسا
 .حث العلميبمجلس ال : لمجلسا
 .عمید البحث العلمي : عمیدلا
 .أي كلیة أو معهد في الجامعة : لكلیةا
 .أي قسم من األقسام األكادیمیة في الجامعة : لقسما
عمادة  قكل من حصل على دعم مالي إلجراء بحث عن طری : لباحثا

 .البحث العلمي
أي رحلة یقوم بها الباحث إلنجاز بحثه، سواء أكان ذلك بغرض  : لسفرا

لیل مخبریة، أم جمع بیانات، أم اإلطالع على مراجع، أم إجراء تحا
 .تحقیق مخطوطات، وما شابه ذلك

 
 عم مشاریع البحوث العلمیةد

 
 :لإلجراءات التالیة تدعم الجامعة مشاریع البحوث العلمیة، وفقاً  ):٣(لمادة ا

الذي " مشروع بحث"قدم جمیع طلبات دعم مشاریع البحوث العلمیة على نموذج ت - أ
 .ه المجلسیعتمد

ویحتفظ بإحدى النسخ، ویقدم " مشروع البحث"یقدم الباحث أربع نسخ من نموذج  -ب
 .النسخ األخرى إلى رئیس القسم المختص

یرفع رئیس القسم إلى عمید الكلیة، رأي مجلس القسم في مشروع البحث مدونًا  -ج
 .في المكان المعد له في مشروع البحث، ویحتفظ بنسخة من النموذج



 ٢ 

حیل عمید الكلیة إلى العمید رأیه مدونًا في المكان المعد له في مشروع البحث، ی -د
 .ویحتفظ بنسخة من النموذج

البحوث المقدمة إلیه من أجل الدعم، ویأخذ توصیة بشأنها  ینظر المجلس في -ه
 .من هذه التعلیمات) ٤(ترفع إلى الجهة المعنیة الواردة في المادة 

في نهایة كل مرحلة أو في نهایة كل فصل دراسي، عند یقدم الباحث تقریرًا  -و
تخفیض العبء الدراسي للباحث، أو تفرغ الباحث بما في ذلك الفصل الصیفي، 

لى رئیس القسم المختص، الذي یحیل نسخة منه إلى كل من عمید الكلیة إ
والعمید، بحیث یتضمن التقریر عرضًا لما تم من أعمال متصلة بإنجاز البحث، 

 .بالمصروفات وكشفاً 
یحدد الباحث الفترة الزمنیة الالزمة إلنجاز مشروع بحثه ویجوز أن تكون الفترة  -ز

على مراحل ویخصص مبلغ مالي لتنفیذ كل مرحلة ویقوم الباحث بتقدیم تقریر 
 . إلى العمید في نهایة كل مرحلة من مراحل البحث

نتائج بحثه عند انتهاء البحث  یقدم الباحث إلى العمید وعمید الكلیة تقریرًا یضمنه -ح
 .أو مدة المشروع

لباحث أن ینشر نتائج بحثه بالطریقة التي یراها مناسبة، شریطة أن یذكر لیحق  -ط
 .دعم الجامعة لبحثه

یوقف أو یسترد ما تبقى من الدعم المقرر للباحث، بقرار من مجلس العمداء،  -ي
ث حسب ما ورد في نموذج بناء على توصیة المجلس، في حالة عدم تنفیذ البح

 .جلسم، دون مبرر یقبله ال"مشروع بحث"
ي حالة اشتراك باحثین أو أكثر من أقسام مختلفة تقدم نسخة من نموذج مشروع ف - ك

الواردة  نفسها الخطواتبالبحث إلى كل من رؤساء األقسام المعنیة، ویتم السیر 
 .في هذه المادة

 
 :للبحث العلمي على الوجه التاليیجري تقریر الدعم المالي  -أ):٤(لمادة ا

، بناء على توصیة العمید، إذا كان مبلغ الدعم ال یتجاوز سقرار من الرئیب )١
 .ألف دینار

قرار من الرئیس، بناء على توصیة المجلس، إذا كان مبلغ الدعم ال یتجاوز ب )٢
 .ثالثة آالف دینار

الدعم یزید  قرار من مجلس العمداء، بناء على توصیة المجلس، إذا كان مبلغب )٣
 .على ثالثة آالف دینار



 ٣ 

جري صرف الدعم المالي وفقًا للنظام المالي في الجامعة، وفي حدود مخصصات ی -ب
 .الموازنة

 
یجوز، بقرار من مجلس العمداء وتنسیب المجلس، دعم مشروع بحث تشترك فیه  ):٥(لمادة ا

 .الجامعة مع مؤسسة أخرى أو أكثر
 
بالسفر ألغراض البحث العلمي على أن یكون قد وصل في بحثه یسمح للباحث  -أ): ٦(لمادة ا

إلى مرحلة تستدعي السفر، وذلك بموجب تقریر یقتنع به المجلس، وأن یرفق مع 
طلبه الستكمال إجراءات السفر كتابًا من الجهة المسافر إلیها بالموافقة على 

 .له عمل علیه، وتقدیم التسهیالتلاستقباله إلجراء البحث الذي ینوي ا
یقتصر الدعم ألغراض السفر المتعلق بمشروع البحث للعاملین في الجامعة على  -ب

 : ما یلي
 .فقة تذكرة السفر بالدرجة السیاحیةن )١
 .امل المیاومات الداخلیة لمدة ال تزید على ثالثین یوماً ك )٢
نصف المیاومات الخارجیة ألول خمسة عشر یومًا وربعها لثالثین یومًا التي  )٣

 .تلیها
 .باحث بالسفر مرة واحدة في العاملح لیسم )٤
ن ال تزید نسبة تكالیف دعم سفر أعضاء هیئة التدریس في الجامعة علــى أ )٥

 .من میزانیة دعم األبحاث في عمادة البحث العلمي%) ٢٠(
في جمیع األحوال ال یجوز أن یزید مبلغ الدعم الكلي المخصص للسفر و  )٦

 .الخارجي على ألفي دینار
 -:إلى الخارج من أجل ما یليیجوز السفر  -ج

الحصول على مخطوطات أو وثائق یتعذر الحصول علیها دون سفر، وتصبح  )١
المخطوطات والوثائق التي یحصل علیها الباحث أو یقوم بتصویرها بدعم من 

 .الجامعة ملكًا للجامعة
اإلمكانات العلمیة في و استعمال األجهزة والمختبرات إذا لم تتوافر األجهزة  )٢

المؤسسات األردنیة، أو لم تسمح تلك المؤسسات للباحث باستعمال األجهزة 
 .المتوافرة لدیها

 .یقدم الباحث بعد عودته تقریرًا علمیًا مفصًال للمجلس -د
ال یدعم سفر الباحث مرة ثانیة إال إذا كان قد نشر أو قدم بحثًا مقبوًال للنشر بعد  -ه

 .سفره األول



 ٤ 

ممن حصلوا على دعم ألبحاثهم من خارج الجامعة حسبما  یتم دعم سفر الباحثین -و
 .ورد في مشروع البحث المعتمد من الجهة المانحة والجامعة

 
 
یجوز تعیین باحثین ومساعدي بحث متفرغین للعمل في مشاریع البحث العلمي،  -أ): ٧(لمادة ا   

من الباحث عها الرئیس والباحث المعني، وتجدد سنویًا بطلب قوذلك بموجب عقود یو 
 .الرئیس بقرار من الرئیس وتنسیب العمید

شهریًا للطالب المتفرغ في برنامج دینار ) ١٥٠(تدفع مكافأة مالیة قیمتها  -ب
للطالب المتفرغ في برنامج الدكتوراه مقابل عمله في  دینار) ٢٠٠(الماجستیر، و

 .یفيمشاریع بحوث مدعومة من الجامعة أو من خارجها بما في ذلك الفصل الص
 
من قیمة الدعم الكلي مكافأة للباحث %) ٢٠(یجوز تخصیص ماال یزید على  -أ): ٨(لمادة ا

الذي یقوم ببحث علمي خالل الفصل الصیفي إذا تطلبت الضرورة إجراءه في ذلك 
الفصل، وذلك بتنسیب من المجلس وبقرار من الرئیس على أن ال  تزید قیمة 

یستحقها عضو هیئة التدریس المكلف  المكافأة له عن قیمة المكافأة التي
 . بالتدریس

قدم الباحث تقریرًا وافیًا إلى المجلس یتضمن ما أنجزه أثناء الفصل الصیفي، ی - ب
وللمجلس أن یقره ویوصي بدفع المكافأة المخصصة للتفرغ البحثي في ضوء 

 .إنجاز خطة البحث
 

 
و یشارك في ذلك، في الوقت نفسه یحدد عدد البحوث التي یقوم الباحث بتنفیذها، أ):٩(لمادة ا

 .بثالثة بحوث على األكثر بدعم من الجامعة،
 



 ٥ 

 عم النشرد
 
یتم دعم نشر البحوث والدراسات والمؤلفات والترجمات والمخطوطات المحققة ): ١٠(لمادة ا

 -:، على النحو التالي)ویشار إلیها جمیعًا بكلمة مخطوط أو منشور(
لس على نموذج خاص، وترفق مع الطلب قدم طلبات دعم النشر إلى المجت - أ

 .ن المخطوط الذي یراد دعم نشره بشكله النهائيمثالث نسخ 
یحیل المجلس المخطوط إلى مختص أو أكثر في الجامعة أو خارجها لتقییمه  -ب

وبیان مدى صالحیته للنشر، وذلك لقاء مكافأة رمزیة یحددها المجلس بموافقة 
 .الرئیس

 .النشر ات الخاصة بالطلبات المقدمة إلیه من أجل دعمیتخذ المجلس التوصی - ج
یتخذ المجلس توصیاته بشأن الدعم قبل نشر المخطوط، على أن یتقید مقدم  -د

 -:الطلب بما یلي
 .الحظات المجلسم )١
على الغالفین الداخلي والخارجي ) نشر بدعم من الجامعة(ضع عبارة و  )٢

 .للمنشور
 
لها مقدم الطلب ممن التكالیف التي یتح%) ٧٠(ا نسبته یكون دعم الجامعة م -أ):١١(لمادة ا

للطباعة أو النشر لأللف نسخة األولى من المنشور، على أن ال یزید هذا الدعم 
أما في حالة المنشور متعدد األجزاء فیحسب الدعم لكل جزء، . على ألفي دینار

 على أن ال یقل عدد صفحات الجزء عن ثالثمائة صفحة، بمعدل ال یقل عن
 .ةحدثالثمائة وخمسین كلمة للصفحة الوا

یتم، بقرار من العمید، دفع مقدار الدعم لدار الطباعة أو النشر، بعد أن تقدم  -ب
 .مطالبتها التي تمثل أفضل العروض، وذلك حسب األصول

 .تعود مسؤولیة تدقیق الطباعة على مقدم الطلب - ج
ویرسل نسخة من اإلشعار إلى یشعر المؤلف العمید خطیًا عند صدور المنشور،  -د

تبة، كما یقدم إلى عمادة البحث العلمي مائة نسخة ترسل إلى مكتبة كمدیر الم
ویجوز االحتفاظ بخمس نسخ منها في مكتب . الجامعة ألغراض الحفظ واإلهداء
 .العمید، ألغراض اإلهداء والتبادل

العلمیة العالمیة المصنفة یقتصر دعم نشر األبحاث العلمیة على المجالت  -١ ):١٢(لمادة ا
 .ولها معامل تأثیر" Thomson Reuters" في 

 .لمرة واحدة لنفس البحث من الجامعةاألول یصرف بدل نشر للباحث  -٢
 .دینار أردني) ٣٥٠(یكون الحد األقصى لدعم ونشر البحث العلمي بقیمة  -٣

 



 ٦ 

 .في الجامعةیجوز قبول طلبات دعم النشر المقدمة من الموظفین  ):١٣(لمادة ا
 

مجلس العمداء بناء على توصیة المجلس، أن تنشر  یجوز للجامعة، بقرار من ):١٤(لمادة ا
مؤلفًا قیمًا، أو ترجمة ممتازة على نفقتها ضمن سلسلة من منشوراتها، وفق 

ویشمل . مواصفات تعتمدها لهذه الغایة، على أن تخضع هذه المنشورات للتقویم
 :ال التالیةهذا النوع من النشر األعم

 (Monographs)الدراسات المتخصصة  -أ
 .البحوث التي دعمتها الجامعة -ب
المؤلفات والبحوث والدراسات والمخطوطات المحققة التي تحوي إضافة هامة  - ج

للمعرفة، أو یخدم نشرها أغراض التنمیة في المملكة األردنیة الهاشمیة بشكل 
 .خاص، والعالم بشكل عام

ة إلى اللغة العربیة، یممتازة التي تنقل جانبًا هامًا من المعرفة اإلنسانالترجمات ال -د
 .أو التي تنقل الفكر العربي األصیل إلى اللغات األجنبیة

األعمال العلمیة والدراسات والبحوث التي تكلف الجامعة شخصًا أو أكثر القیام  -  ه
 .بها، وذلك بعد تقییمها من قبل مختص أو أكثر

 
 -:یعتمد ما یلي فیما یتعلق بمنشورات الجامعة -أ):١٥(لمادة ا

 .قرر المجلس عدد النسخ التي ستطبع من كل منشوری )١
 .عطى صاحب أو أصحاب المؤلف خمسین نسخة من المنشوری )٢
ذا أعیدت طباعة الكتاب یعطى المؤلف النسبة نفسها التي أعطیت له عن إ )٣

 .الطبعة األولى
على أساس ضعفي سعر التكلفة، ویمنح  یحدد المجلس سعر بیع كل منشور )١-ب

 .من األرباح%) ٥٠(لف ؤ الم
یجوز دفع مكافأة مالیة یتفق علیها مع المؤلف مقابل جهده في التألیف،  )٢

من ) ١(شریطة عدم منحه النسبة المقررة من األرباح كما وردت في البند 
 .هذه الفقرة

ولها كامل حقوق نشره وحمایة یصبح المؤلف بعد طباعته ملكًا للجامعة،  )٣
 .هذه الحقوق

 
 :یشمل إجمالي تكلفة المنشور ما یلي ):١٦( لمادةا

تكلفة دعم التألیف أو الترجمة، إن وجدت، والتي تدفع مكافأة للمؤلف أو المترجم  -أ
وما یتبعها من مكافآت للطباعة والمراجعة والتدقیق اللغوي إن اقتضى األمر 

 .ذلك



 ٧ 

 .حسب فاتورة المطبعة تكلفة الطباعة -ب
) أ(من مجموع التكلفة في الفقرتین %) ١٠(تكلفة التوزیع والتخزین، وبما یعادل  - ج

 .المادة همن هذ) ب(و 
من مجموع التكلفة في الفقرتین %) ٢٠(قیمة المصاریف اإلداریة، وبما یعادل  -د

 .من هذه المادة) ب(و ) أ(
 

 نح البحث العلمي من خارج الجامعةم
 
تشمل هذه المنح تلك التي تحصل علیها الجامعة من الخارج لدعم البحث العملي  ):١٧(ادة لما

میة محددة یقوم بها باحث أو أكثر في لفي حقول محددة، أو لدعم بحوث ع
 -:ویجوز إشراك باحث أو أكثر من خارجها وفق اإلجراءات التالیة. الجامعة

النوع بالطریقة التي تحددها الجهة یتم تقدیم الطلب للحصول على منحة من هذا  -أ
من هذه ) ٣(المانحة، وتراعى إجراءات تقدیم الطلب المنصوص علیها في المادة 

لیمات، وفي حاالت خاصة ومبررة وبموافقة العمید یجوز تقدیم الطلب إلى عالت
 .الجهات المانحة

 .توقع االتفاقیات مع الجهات المانحة من الرئیس أو ممن ُینیبه -ب
الشؤون المالیة في الجامعة بإیداع ما یرد من قیمة المنحة في حساب وحدة تقوم  - ج

 -:خاص، وتتبع إجراءات الصرف التالیة
عتمد العمید كل طلب للصرف یقدمه الباحث الرئیسي، مشفوعًا بالوصوالت ی )١

 .ت المخصصة لذلكاأو الكشوف
ف صرف المخصصات المعتمدة في موازنة البحث، حسب إجراءات الصر ت )٢

 .المتبعة في الجامعة
 
 :تخصیص نسبة مكافأة الباحثین من قیمة دعم المشروع كاآلتي -أ):١٨(لمادة ا

 :المشاریع المدعومة من خارج المملكة األردنیة الهاشمیة -١
من قیمة %) ٢٠(باإلضافة إلى  ینمن قیمة بند مكافأة الباحث%) ٦٠= (مكافأة الباحث 

الجامعة في نهایة المشروع، وعلى أن ال تتجاوز  األجهزة والمعدات التي ستحصل علیها
 .من قیمة بند مكافأة الباحثین%) ١٠٠(مكافأة الباحثین 

، ردنیة الهاشمیة باستثناء الجامعة الهاشمیةالمشاریع المدعومة من داخل المملكة األ -٢
 :وعلى أن ال تتعارض مع شروط الجهة المانحة

من قیمة %) ٥(فأة الباحثین باإلضافة إلى من قیمة بند مكا%) ٧٥= (مكافأة الباحثین 
التي ستحصل علیها الجامعة في نهایة المشروع، وعلى أن ال تتجاوز  األجهزة والمعدات
 .من قیمة بند مكافأة الباحثین%) ١٠٠(مكافأة الباحثین 



 ٨ 

یدفع نسبة مئویة من مستحقات الباحث بعد تقدیم التقاریر المرحلیة حسب  -ب              
 .الجهة المانحة شروط

تغطى من مخصصات مشروع البحث تكالیف االشتراك في المؤتمرات العلمیة  - ج
العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة المتخصصة والمحكمة أو ورش العمل وحلقات 

خالل فترة إجراء البحث ) تذكرة سفر، رسوم المؤتمر، واإلقامة(النقاش العلمیة 
مؤتمر، أو یشارك في حلقة نقاش أو ورشة لل ةعلى أن یقدم الباحث ورقة علمی

عمل، وال یجوز أن یشارك أكثر من باحث في الورقة نفسها في المؤتمر 
 .الواحد، كما ال یجوز تقدیم دعم للورقة نفسها ألكثر من مؤتمر واحد

بطلب تكلیف یقدمه الباحث یجوز تعیین باحثین أو مساعدي بحث متفرغین  -د
، بالتنسیق لمكافأة في المیزانیة التفصیلیة للبحثالرئیس على أن تحدد قیمة ا

 .وینتهي عملهم بانتهاء البحثوموافقة رئیس الجامعة، عمید، لمع ا
  ):١٩(المادة 

الباحث المكلف من من مكافأة  %)٣٠(بقرار من الرئیس وتنسیب العمید تخصم نسبة  - أ
 .في البحث اعضاء الهیئة التدریسیة الذي لم یرد اسمه مع الباحثین المشاركین

من مكافأة الباحث المكلف من داخل %) ٣٠(بقرار من الرئیس وتنسیب العمید تخصم نسبة  - ب
الجامعة في حال اشتراكه في مشروع بحث علمي خارج الجامعة، مع باحثین من جامعات أو 

 .مؤسسات أردنیة
الهیئة  من مكافأة المكلف من أعضاء%) ٣٠(بقرار من الرئیس وتنسیب العمید تخصم نسبة  -ج

 .اإلداریة في حال اشتراكه بأي عمل في المشروع
 
یجوز، بقرار من الرئیس وتنسیب العمید، أن تستوفي الجامعة مصاریف إداریة ال ( ):٢٠( لمادةا

تم إلغاء ().من قیمة البحث المدعوم من جهة خارجیة%) ٣٠(تزید على ما یعادل 
 )١٧/٤/٢٠١٩تاریخ  ٨٤٨/٢٨/٢٠١٩بقرار مجلس العمداء رقم  )٢٠(مادة رقم 

 
 راءات االختراعب

 
تصرف بقرار من رئیس الجامعة وبتنسیب من العمید مكافأة مالیة مقدارها  -أ :أوالً ): ٢١(لمادة ا

ألفي دینار ألعضاء هیئة التدریس الذین هم على رأس عملهم في ) ٢٠٠٠(
في الجامعة، المسجلین براءات إختراع عالمیة من خالل الجامعة الهاشمیة 

كل من الوالیات المتحدة األمریكیة أو كندا أو إحدى دول اإلتحاد األوروبي أو 
استرالیا أو الیابان على أن یكون جزء من براءة اإلختراع من بحث تم إنجازه 
في الجامعة الهاشمیة، على أن یذكر اسم الجامعة الهاشمیة ضمن عنوان 

 :البحث في براءة االختراع على النحو التالي



 ٩ 

عند الموافقة المبدئیة من الجهة التي سیسجل بها %) ٢٥(سبة تدفع ن -١
 .االختراع

 .بعد االنتهاء من تسجیل االختراع%) ٧٥(تدفع نسبة  -٢
على أعضاء هیئة التدریس ) أ(توزع قیمة المكافأة الواردة في البند -ب 

 جالخری/ لب اه ویعامل الطاالمشاركین في البحث، وفقًا للتوزیع المبین أدن
 :الجامعة كباحث من

 مقدار المكافأة عدد الباحثین
 كامل قیمة المكافأة المقررة باحث منفرد

 للباحث الثاني% ٤٠للباحث األول و% ٦٠ ن اثناناباحث
 للباحث الثالث% ٢٠للباحث الثاني و% ٣٠للباحث األول و% ٥٠ ثالثة باحثین
الثالث  للباحث% ٢٠للباحث الثاني و% ٣٠للباحث األول و% ٤٠ أربعة باحثین

 للباحث الرابع% ١٠و
للباحث الثالث % ٢٠للباحث الثاني و% ٢٥األول وللباحث % ٣٥ خمسة باحثین فأكثر

 توزع على بقیة الباحثین بالتساوي% ٢٠و
 )١٧/٤/٢٠١٩تاریخ  ٨٤٨/٢٨/٢٠١٩رقم بناًء على قرار مجلس العمداء ) ٢١(تم تعدیل المادة رقم 

  .إلیها )ب(بإضافة البند 
 

 :یل لبراءة االختراع معززًا بالمستندات التالیةیقدم الباحث طلب التسج :ثانیاً 
وصف تفصیلي لالختراع بلغة واضحة یبدأ بذكر اسم االختراع ویراعى  -١

 .فیه تحدید المجال التقني أو الفني الذي یتعلق به االختراع
تقدیم فكرة واضحة عن المشكلة التقنیة موضوع براءة االختراع وجوهر  -٢

 .حلها
 .لرئیسةأوجه استعمال االختراع ا -٣
 .الموافقة المبدئیة من الجهة التي سیسجل بها االختراع -٤

 
یتوصل إلیها نتیجة بحث استعمل الباحث أو الباحثین فیه أي براءة اختراع :ثالثاً 

إمكانیات الجامعة أو مختبراتها أو نتیجة بحث دعمته الجامعة عن طریق 
شكل مشترك منحة خارجیة تسجل باسم الجامعة واسم الباحث أو الباحثین ب

- :بحیث توزع عوائد االختراع على النحو التالي
من العوائد على أن تخصص ربع حصتها %) ٤٠(الجامعة علىتحصل  -١

 .ألغراض البحث العلمي في الجامعة
 .من العوائد%) ٦٠(یحصل الباحث على  -٢



 ١٠ 

من الرسوم السنویة لبراءة االختراع ویدفع %) ٤٠(تدفع الجامعة نسبة  -٣
 .ذه الرسوممن ه%) ٦٠(الباحث 

 
أي براءة اختراع نتیجة بحث دعمته الجامعة تسجل باسم الجامعة واسم  :رابعاً 

الباحث أو الباحثین بشكل مشترك بحیث توزع عوائد االختراع على النحو 
 -:االتالي

من العوائد على أن تخصص ربع %) ٥٠(تحصل الجامعة على ما یعادل  -١
 .حصتها ألغراض البحث العلمي في الجامعة

 .من العوائد%) ٥٠(حصل الباحث على ما یعادل ی -٢
من الرسوم السنویة لبراءة االختراع ویدفع %) ٥٠(تدفع الجامعة نسبة  -٣

 .من هذه الرسوم%) ٥٠(الباحث 
  

من هذه المادة ) رابعاً (و  )ثالثاً (المادتین ت في اتقتطع قبل توزیع اإلیراد:خامساً 
أو جهات ممولة أو الحصص العائدة ألي طرف ثالث كمؤسسات بحثیة 

 .باحثین منفردین، والتي تنص علیها العقود المبرمة بهذا الشأن
 

 رجمة الفكر العلميت
 
 -:قوم المجلس بوضع خطة تفصیلیة تتناول ما یليی): ٢٢(لمادة ا

 .تحدید األولویات كل عام في مجاالت المعرفة عند اختیار ما یترجم منها -أ
 .تب والدوریات، وتحدید الطرق المناسبة لذلكمة من الكجاختیار النصوص للتر  -ب
تكلیف متخصصین لوضع ملخص بالعربیة لمجموعة أبحاث في موضوع علمي  - ج

 .محدد
 .اختیار المترجمین والمراجعین -د
 .تحدید المدة التي یتم فیها إنجاز الترجمة -  ه
وخارجها لتبادل العربیة  االتصال بالمؤسسات المعنیة بنقل الفكر العلمي في البالد -و

 .الخبرات والمعلومات في هذا الشأن
وضع مواصفات تحدد طریقة إعداد العمل المترجم أو المنقول من حیث التوثیق  -ز

 .والمراجع والفهارس والهوامش والشكل
 .اإلشراف على نشر المترجم، بما في ذلك الحصول على حقوق امتیاز الترجمة -ح

 
 

 جمین والمراجعینت المتر آلقواعد العامة لمكافا
 



 ١١ 

تصرف للمترجم مكافأة مالیة بقرار من الرئیس، وتوصیة من المجلس، وتقدر  -أ):٢٣(لمادة ا
قیمة المكافأة على أساس عدد صفحات الكتاب المترجم ولیس على أساس عدد 

وتعد الكشافات والفهارس وقوائم المصطلحات والشروح ، صفحات الكتـاب األصلي
 .لتي یعدها المترجم جزءًا من المادة المترجمةوالهوامش والتعلیمات ا

یتقاضى المترجم أجرة الطباعة التي یقدرها المجلس بعد أن یقدم نسختین  -ب
 .مطبوعتین من المادة المترجمة

من المكافأة للمترجم بعد تقییم المادة المترجمة وٕاجازتها، %) ٨٠(یدفع ما قیمته  -ج
 .المطبعة وطباعة الكتاب) روفاتلب(تدقیقه  دمنها بع%) ٢٠(وما یعادل 

من عدد النسخ المطبوعة من الكتاب إذا كان عددها ألف %) ٥(یعطى المترجم  -د
وٕاذا أعادت الجامعة طباعة الكتاب المترجم مرة واحدة أو أكثر . نسخة أو أكثر

 .من عدد النسخ المطبوعة%) ٢,٥(فیعطى 
وفي . تاب شخصان أو أكثرترجمة الك يیجوز، بموافقة المجلس، أن یشترك ف - ه

هذه الحالة، تحسب قیمة المكافأة لكل واحد منهم وفقًا لعدد الصفحات التي قام 
 .بترجمتها

 
تدفع لمراجع أو مراجعي س تكلیف شخص أو أكثر للقیام بمراجعة الترجمة، و لللمج ):٢٤(لمادة ا

جوز في وی. من المكافأة التي تخصص للمترجم%) ٣٠(الترجمة مكافأة ال تتجاوز 
لتصل المكافأة ى تنسیب المجلس، رفع نسبة لحاالت خاصة یقدرها الرئیس، بناء ع

 .من المكافأة التي خصصت للمترجم%) ٤٥(في حدها األعلى إلى ما مقداره 
 

قق لغوي لتدقیق المادة المترجمة مقابل مكافأة یحددها الرئیس دتكلیف م مجلسلل): ٢٥(لمادة ا
 .بناء على تنسیب المجلس

 
الذي تنص علیه نفسه األسلوب بیجوز للمجلس التنسیب بمعاملة الكتاب المترجم ): ٢٦(لمادة ا

 .من هذه التعلیمات) ١٦(المادة 
 

 رئیس الجامعة وعمید البحث العلمي ومدیر وحدة الشؤون المالیة مسؤولون عن): ٢٧(لمادة ا
 .تنفیذ أحكام هذه التعلیمات
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