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Scientific Research Regulations 

 

 .تعليمات البحث العلمي في جامعة بوليتكنك فلسطين
 

 .يمكنك النقر على القسم لالنتقال : مالحظة ** 
 :الباب األول  -
 .العناصر األساسية لسياسة الجامعة المتعلقة بالبحث العلمي 
 : الباب الثاني -
 .دعم البحوث العلمية 
 : الثالث الباب -
 .دعم نشر الكتب العلمية والمنهجية  
 :الباب الرابع  -

 

 .منح البحث العلمي من خارج الجامعة
 : الخامسالباب  -

 .دعم المشاركة في مؤتمرات
 :الباب السادس -

 .براءات االختراع



 
 
  

 الباب األول

 
 

 العناصر األساسية لسياسة الجامعة المتعلقة بالبحث العلمي

 
ماااا   

(1     ) 
تكنك فلسطين البحثث العلمثي عنايثة خاصثةع وتعتبثرأ مثن ائثم وظاهوهثاع فهثو تولي جامعة بولي

سثثثبيل رهيسثثثي لرفثثث  مسثثثتوائا العلمثثثي وخدمثثثة المجتمثثث  الولسثثثطيني بشثثثكل خثثثا ع والمجتمثثث  
 العربي بشكل عامع وزيادة المعرفة اإلنسانية

ة التثثدري  تثر  جامعثة بوليتكنثك فلسثطين ان البحثثث العلمثي جثزء ئثام مثثن عمثل اع ثاء ئيهث (2)ما  
فيهاع وتراعي ئذا المبدا عند بيان الحاجة إلى تعيين اع اء ئيهة التدري ع وتوزيث  األعمثال 

 .عليهم

تلتثثزم جامعثثة بوليتكنثثك فلسثثطين بتثثوفير الجثثو المالهثثم واإلمكانثثات الالزمثثة للنهثثو  بالبحثثث  (3)ما  
فير األمثاكن واألجهثزة العلميع وذلك بتوفير الوقت ألع اء ئيهة التدري  للقيام بالبحثثع وتثو 

 .والخدمات المكتبيةع واية متطلبات اخر  للبحث العلمي
البحث العلمي م  العناية بالبحوث العملية التثي تخثدم ائثدا  تدعم جامعة بوليتكنك فلسطين  (4)ما  

 .الجامعة
مجلثث  ت ثث  جامعثثة بوليتكنثثك فلسثثطين خطثثة عمثثل للبحثثث العلمثثي فيهثثاع وذلثثك بتنسثثيب مثثن  (5)ما  

 .إلى مجل  العمداء لبحث العلميا
 .يعلم عميد كل كلية عميد البحث العلمي بجمي  البحوث الجارية في كليته (6)ما  
عثثثالوة علثثثى حثثثن البثثثاحعين فثثثي الجامعثثثة القيثثثام بالبحثثثث العلمثثثيع يجثثثوز لمجثثثال  الجامعثثثة  (7)ما  

رائثثثا يالتثثثي  البحثثثث العلمثثثيالبحثثثث العملثثثي المبثثثادرة بثثثاقترا  مشثثثروعات  لمجلثثث المختلوثثثة و 
 . رورية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الباب الثاني

 دعم البحوث العلمية
مااااا   

(1     ) 
 ".نموذج مشروع بحث" تقدم جمي  طلبات دعم البحوث العلمية على 

 -:النقاط التالية" نموذج مشروع بحث" يت من  (2)ما  

 .مشروع البحث( اسماء مقدمي)اسم مقدم  -ا  

 .الرتبة العلمية. 1 -ب 

 .يةالكل. 2  
 .القسم. 3  
 .العنوان المقتر  لمشروع البحث  -ج 
 .اغرا  البحث -  د 
 .عر  موجز لما قام به الباحعون السابقون في مو وع البحث  -ثئ 
 .الطلب من اعمال متصلة بالبحث( مقدمو)عر  موجز لما اتمه مقدم - و  
 .عر  موجز للجوانب التي تحتاج إلى مزيد من البحث- ز  
 .خطة البحث م  جدول زمني للمراحل األساسية-    
مسثثثاعدو بحثثثثع ادواتع مثثثوادع سثثثورع مراجثثث ع قرطاسثثثيةع ) تقثثثدير احتياجثثثات البحثثثث  -ط  

 (.الخ
 .عر  لإلمكانات المتوفرة في الجامعة لتيسير القيام بالبحث  -ي  
ل علثى دعثم معال ئل قدم طلبًا للحصو )الطلب ( مقدمي)اية مالحظات اخر  لمقدم   -ك  

 (.من اي مصدر آخر ؟
ويقثثدمها إلثثى رهثثي  القسثثم " نمثثوذج مشثثروع بحثثث" اربثث  نسثثخ مثثن ( البثثاحعون)يمثثا الباحثثث  (3)ما  

 .المخت  ليرفعها بالتسلسل اإلداري إلى عمادة البحث العلميع يحتوظ الباحث بنسخة له
- :ينظر مجل  القسم في مشروع البحث ويبدي مالحظاته من حيث (4)ما  

 .من اإلمكانات المتوفرة( الباحعين) إمكان استوادة الباحث   -ا  
تقثثثدير الجهثثثد المطلثثثوب بالبحثثثثع علثثثى اسثثثا  سثثثاعات نصثثثاب تحديثثثد نسثثثبة توثثثر  - ب  

إذا كثثان ئنثثاك ( فصثلع فصثثالن الثخ) ع ثو ئيهثثة التثدري  للبحثثثع مث  بيثثان المثثدة 
 .حاجة لذلك

المقدمثثثثة إليثثثثه مثثثن اجثثثثل الثثثثدعمع وتقثثثثدير الجهثثثثد  فثثثي البحثثثثوث مجلثثثث  البحثثثثث العلمثثثثينظثثثر ي (5)ما  
 .المطلوب التخاذ توصية بشأنها

تقريثرًا فثي نهايثة كثل فصثل دراسثي بمثا فثي ذلثك فصثل الصثي  إلثى ( الباحعون) يقدم الباحث  (6)ما  
عمادة البحث العلميع حيث يحوي التقرير عر ثًا لمثا تثم  مثن اعمثال متصثلة بانجثاز البحثث 

 .وكشوًا بالمصروفات
إلثثى عميثثد البحثثث العلمثثي خمثث  نسثثخ مثثن بحعثثه عنثثد إتمامثثهع مثث  ( البثثاحعون) يقثثدم الباحثثث  (7)ما  

بلغثثثة اجنبيثثثة إذا كثثثان البحثثثث مكتوبثثثًا  (ABSTRACT)ديسثثثك مطبثثثوع عليثثثه البحثثثث وملخثثث  
 .باللغة العربيةع او ملخ  باللغة العربية إذا كان مكتوب بلغة اجنبية



ه بالطريقثثة التثثي يرائثثا مناسثثبةع شثثريطة ان يثثذكر دعثثم الجامعثثة يحثثن للباحثثث ان ينشثثر بحعثث (8)ما  
 .لبحعه

راأ مثثن ذوي يثثسثثتعين بمثثن يان  تقثثويم البحثثث عنثثد إتمامثثهع ولثثه مجلثث  البحثثث العلمثثيتثثولى ي (9)ما  
بموافقثة رهثي   المجلث حثددئا ياالختصثا  داخثل الجامعثة او خارجهثاع وذلثك مقابثل مكافثأة 

ول البحثثث للنشثثثر فثثي مجلثثثة مختصثثة ذات مسثثثتو  عثثثالمي قبثثث يعتبثثران  للمجلثثث الجامعثثةع و 
 .بمعابة تقويم إيجابي للبحث

يوقثث  او يسثثترج  الثثدعم المقثثرر للباحثثث بقثثرار مثثن مجلثث  العمثثداء بنثثاء علثثى توصثثية مثثن  (11)ما  
 :ع في الحاالت التاليةمجل  البحث العلمي

دون مبثرر " ع بحثثنموذج مشرو " عدم تنويذ البحث في مراحله حسب ما وردت في   -ا  
 .مجل  البحث العلمي هقبلي

 .بتقصير الباحث في القيام ببحعه المجل قناعة - ب  
 .عبوت صر  المبلغ في غير األوجه التي قررت لها- ج  

يجثثوز دعثثم البحثثوث المقدمثثة مثثن المثثوظوينع وفثثي ئثثذأ الحالثثة يرفثث  الطلثثب عثثن طريثثن مثثدير  (11)ما  
 .مجل  البحث العلميعميد البحث العلمي لعر ه على الوحدة اإلدارية المختصة إلى 

  (12)ما  
 :يجري تقرير الدعم المالي للبحث على الوجه التالي  -ا  
البحثثث العملثثيع إذا  مجلثث بقثثرار مثثن رهثثي  الجامعثثةع بنثثاء علثثى توصثثية مثثن  .1  

 .اردنياً  خمسماهة دينار( 055)كان مبلغ الدعم ال يتجاوز 
ع إذا كثثان  رهثثي  الجامعثثةع بنثثاء علثثى توصثثية مثثن األمنثثاء  مجلثث بقثثرار مثثن  .2  

 .ًا اردنياً دينار  خمسماية( 055) يزيد عن مبلغ الدعم 
 .يجري صر  الدعم المالي وفقًا للنظام الماليع وفي حدود مخصصات الميزانية- ب  

مشثثروع  ع علثثى دعثثممجلثث  البحثثث العلمثثيعلثثى تنسثثيب مثثن  ان يوافثثن بنثثاءالعمثثداء لمجلثث   (13)ما  
 .بعد موافقة مجل  األمناء بحث تشترك فيه الجامعة م  مؤسسة اخر  او اكعر

ع علثثى دعثثم بحثثث مجلثث  البحثثث العلمثثيعلثثى تنسثثيب مثثن لمجلثث  العمثثداء ان يوافثثن بنثثاء  (14)ما  
 يشترك فيه ع و ئيهة تدري  او موظ  في الجامعة م  فرد او مؤسسة من خارج الجامعثة

 .ةبعد موافقة رهي  الجامع
- :يقتصر الدعم ألغرا  السور المتعلن بمشروع البحث على ما يلي (15)ما  

 .عمن التذكرة  -ا  
 .تكالي  اإلقامة على اال تزيد على عالعين يوماً   -ب  
 .باحث واحد إذا كان البحث مشتركاً - ج  

 إذا دعثثثم الطلثثثب ال تثثثتم الموافقثثثة علثثثى الثثثدعم ألغثثثرا  السثثثور المتعلثثثن بمشثثثروع البحثثثث إال (16)ما  
بكتثثاب رسثثمي مثثن الجهثثة الموفثثثد إليهثثا بالموافقثثة علثثى اسثثثتقبال مقثثدم مشثثروع البحثثث وتقثثثديم 
التسثثثهيالت  المطلوبثثثة إلجثثثراء البحثثثثع وال يشثثثمل ئثثثذا اإلجثثثراء المكتبثثثات والمؤسسثثثات التثثثي 

 .تسمح تلقاهيًا للباحعين باالطالع على مصادرئا ومخطوطاتها واالستوادة منها



مثثن الجامعثثة بالقيثثام ببحثثث علمثثي معثثين بنثثاء  اكعثثريجثوز ان يكلثث  مجلثث  العمثثداء باحعثثًا او  (17)ما  
على تنسيب من عميد البحث العلميع ويقرر مجل  العمداء شروط الدعم لكثل حالثةع حسثب 

 .مجل  البحث العلميما يراأ مناسبًا بناء على توصية من 
 



 الباب الثالث

 دعم نشر الكتب العلمية والمنهجية
 

مااا   

(1     ) 
في جامعثة بوليتكنثك فلسثطينع " تعليمات دعم نشر الكتب المنهجية والعملية" تسمى ئذأ التعليمات 

 .ويعمل بها ابتداء من إقرارئا

2)ما  

) 
 .يكون للكلمات والعبارات التاليةع حيعما وردت في ئذأ التعليمات المعاني المخصصة لها ادناأ

 
 *
  

 .فلسطين جامعة بوليتكنك الجامعة

 
 *
  

مثثثثن اع ثثثثاء ئيهثثثثة التثثثثدري  فثثثثي الجامعثثثثة او  اكعثثثثرشثثثثخ  او  المؤل 
 .جامعات اخر 

 
 *
  

كثل دراسثة او ترجمثة او مؤلث  ينشثر موصثاًل فثي صثورة مجلثد او  الكتاب
 .مجلدات موردأ

 
 *
  

عمثثثن بيثثث  نسثثثخة واحثثثدة مثثثن الكتثثثاب بثثثالمورن ويكثثثون فثثثي العثثثادة  سعر الغال 
 .مطبوعا على غال  النسخة

مااا   

(3) 
تخصثثثث  الجامعثثثثة فثثثثي الميزانيثثثثة السثثثثنوية للبحثثثثث العلمثثثثي مبلغثثثثًا لثثثثدعم البحثثثثث والكتثثثثب المنهجيثثثثة 

 .والعلمية في الجامعة

مااا   

(4) 
تعمثثثل الجامعثثثة علثثثى دعثثثم نشثثثر الكتثثثب التثثثي يقثثثوم بهثثثا مؤلثثث  مثثثن الجامعثثثة والجامعثثثات  -ا 

فثثثي جامعثثثة األخثثثر  علثثثى ان يكثثثون المتقثثثدم بطلثثثب الثثثدعم مثثثن اع ثثثاء ئيهثثثة التثثثدري  
 .بوليتكنك فلسطين

ع إلى رهثي  الجامعثة مجل  البحث العلميينسب عميد البحث العلميع بناء على توصية  -ب  
مثن خثثالل القنثثوات الرسثثمية بانوثثان مخصصثثات لثثدعم الكتثثب فثثي الجامعثثة علثثى ان يكثثون 

 .الصر  خا عًا لانظمة والتعليمات المالية واإلدارية المعمول بها في الجامعة

   مااا

(5) 
 -:بحيث يراعى فيها ما يلي  مجل  البحث العلميتقدم الطلبات إلى 

 .إسم المؤل  او المؤلوين -ا  

 .يكتاب منهجي او كتاب بحع :عنوان الكتاب ونوعه -ب  

 .النوقات الوعلية او التقديرية لدعم الكتاب -ج 

مااا   

(6) 
قثرر مقثدار وئثو الثذي يبثات دعثم النشثر قثدم لثه طلي الثذيالجهثة الوحيثدة  ئثو مجل  البحث العلمثي

 .الدعم ونوعه

مااا   

(7) 
( احدئم على األقثل مثن الجامعثة)تقوم الجامعة بدعم الكتب المنهجية التي يقوم بها مؤل  او اكعر 

 -:وذلك وفقًا لاس  والموائيم التالية

ابحثثاث كتثثب منهجيثثة وبحثثث او : تقسثثم اإلعمثثال العلميثثة مثثن حيثثث معاملتهثثا إلثثى نثثوعين  -ا 
 .في شكل كتاب

كتثثاب )او (كتثثاب منهجثثي: )يحثثدد المؤلثث ع عنثثد تقديمثثه الطلثثبع نثثوع الكتثثاب المثثراد نشثثرأ  -ب 
 (.يبحع



 .في الوقت نوسه يال مان  من كون الكتاب المنهجي كتاب بحع -ج 

يكمثثثن الوثثثرن األساسثثثي بثثثين النثثثوعين فثثثي ان الكتثثثاب المنهجثثثي قثثثد ال يكثثثون  مبنيثثثًا علثثثى  -د 
 .بحث

 -:إذا كان الكتاب منهجيًا  -ثئ 

لثدعم نشثر الكتثاب مصثحوبًا بثعالث نسثخ  مجلث  البحثث العلمثييقدم المؤل  طلبًا خطيًا ل .1 
 .ع إ افة لنسخة الكترونية لتقييمهمن مخطوطة المؤل  مطبوعة على الكمبيوتر

ليثثن عليثثهع اوليثا والتعلتقييمثثه الطلثب إلثثى القسثم المعنثثي ليثتم  مجلثث  البحثث العلمثثيحثول ي .2 
مثثن حيثثث حاجثثة طلبثثة القسثثم او الجامعثثة لهثثذا الكتثثابع ومثثد  توافثثن الكتثثاب مثث  خطثثة 
القسم المعنيع ووص  المسان المعنثيع ومثن حيثث عثدد الطلبثة المتوقث  ان يسثتويدوا مثن 

 .الكتاب سنوياً 

معثة بعد إقرار القسم للكتابع يلتثزم القسثم بتثدري  الكتثاب لمثدة سثنتين فثي حالثة تبنثي الجا .3 
 .للكتاب

بعد إقرار القسثم للكتثابع مث  نسثخة مثن  للتقييمبارسال الكتاب  مجل  البحث العلميقوم ي .4 
 -:الكتاب في  وء تقييممن المحكمين  المجل طلب يخطة المسان ووصوهع و 

وجثثود كتثثب مشثثابهة فثثي المجثثال الدراسثثي نوسثثهع ومثثد  إمكثثان توفيرئثثا للطلبثثة فثثي  .ا  
 .المؤسسات الولسطينية

 .ئل الكتب الموجودة مؤلوة بلغة الكتاب نوسها ام بلغة اخر  .ب  
 .مد  مالءمة الكتاب للمرحلة او المستو  المخص  له .ج  
 .مد  مالءمة طريقة عر  األفكار واألسلوب والتبويب والتوعين .د  
 :يكتاب البحعلبالنسبة ل .0 
مصثحوبًا بثعالث  لث  البحثث العلمثيمجإلثى ( كتابثه)يقدم المؤلث  طلبثًا لثدعم نشثر  .ا  

 . مطبوعةع إ افة الى نسخة الكترونيةنسخ 
األبحثاث المقدمثة  تقيثيمعلثى األسث  نوسثها المتبعثة فثي يقييم ئذا النوع مثن الكتثب  .ب  

 .لمجلة جامعة بوليتكنك فلسطين لابحاث
  

مااا   

(8) 
- :او المرج  يتب  ما يلي يفي حالة الكتاب البحع

 .لعمادة البحث العلمي( بحعه)كتابه بالمؤل  او الباحث  يتقدم .ا 
بهثثثا األبحثثثاث المقدمثثثة لمجلثثثة جامعثثثة  تقثثثيمفثثثن األسثثث  نوسثثثها التثثثي يقثثثيم العمثثثل المقثثثدم و  .ب 

 هعلثى شثكل عثدد بكاملث تقييمثهبوليتكنك فلسطين لابحاثع ويمكن ان يصدر الكتاب بعد 
عثثثدد النسثثثخ  البحثثثث العلمثثثي مجلثثث حثثثدد يمثثثن المجلثثثة المثثثذكورة وفثثثن مجثثثال الدراسثثثةع و 

 .كتاب بعد التنسين م  مؤل  الكتاب والقسم المخت الالمطلوبة من 
مااا   

(9) 
 .لجامعةلحقون النشر والتوزي  تحوظ 

مااا   

(11) 
صثثدار الكتثثابع ويبثثاع الكتثثاب فثثي مسثثتودع % 05( المؤلوثثون)يثثدف  المؤلثث   مثثن تكثثالي  طباعثثة واا
ويراعثثي فثثي ذلثثك مصثثلحة  مجلثث  البحثثث العلمثثيحثثددأ يبسثثعر  والمكتبثثات األخثثر  كتثثب الجامعثثة

 .الطلبةع ومصلحة الباحثع وتكالي  إصدار الكتاب



مااا   

(11) 
تقسم عاهدات الكتثاب بثين الجامعثة والمؤلث  مناصثوة إلثى ان يسثترد كثل منهثا مثا دفعثهع ومثا يتبقثى 

 .يوزع بنسبة حصة واحدة للمؤل ع وحصتان لميزانية البحث العلمي في الجامعة

مااا   

(12) 
بطلثثثب لطبعثثثة عانيثثثة مثثثن كتابثثثةع فانثثثه يخ ثثث  لاسثثث  نوسثثثها ( نو المؤلوثثث)فثثثي حالثثثة تقثثثدم المؤلثثث  
 .الواردة اعالأ( 7)المذكورة في المادة رقم 

مااا   

(13) 
 .نسخة من الكتاب عند صدورأ دون مقابل 20( المؤلوون)يمنح المؤل  

 

 



 الباب الرابع

 

 منح البحث العلمي من خارج الجامعة

 

تشثثمل ئثثثذأ التعليمثثات المثثثنح التثثي تحصثثثل عليهثثثا الجامعثثة مثثثن الخثثارج والمثثثنح التثثي يحصثثثل عليهثثثا  (1)ما  
اع ثثاء الهيهثثة التدريسثثية فثثي الجامعثثة مثثن الخثثارج لثثدعم البحثثث العلمثثي فثثي حقثثول معينثثة يقثثوم بهثثا 

 .باحث او اكعر في الجامعة ويجوز إشراك باحث او اكعر من خارج الجامعة
تقثثثديم الطلثثب للحصثثول علثثى منحثثثة مثثن ئثثذا النثثوع بالطريقثثثة التثثي تحثثددئا الجهثثثة  الحاجثثةنثثد يثثتم ع (2)ما  

 .صاحبة المنحة
يحثثن لع ثثو ئيهثثة التثثدري  فثثي الجامعثثة ان يقثثدم طلبثثات للحصثثول علثثى منحثثة مثثن خثثارج الجامعثثة  (3)ما  

 .شريطة ان يراعي القوانين واألعرا  المعمول بها في الجامعة
 :مقدمو  الطلب عمادة البحث العلمي خطيًا قبل تقديم الطلب بالمعلومات التالية/ ُيعلم مقدم (4)ما  

 .اسماء الباحعين ومسهولياتهم- ا  
 .عنوان البحث- ب  
 .ملخ  البحث واغرا ه- ج  
 .الجهة الممولة- د  
 .مقدار التمويل المطلوب- ئث 
 .البحثاو اوامر إلجراء /م الطلب وياية شروط خاصة لتقد- و  

لرهي  الجامعة بناء على توصية من مجل  البحث العلمي ان يرف  تنويثذ البحثث فثي الجامعثة إذا  (5)ما  
 .كان ئذا البحث ال يتماشى م  القوانين واألعرا  المعمول بها في الجامعة

الجهثة صثاحبة في حال موافقة الجامعة فان رهثي  الجامعثة او مثن ينيبثه يقثوم بتوقيث  االتواقيثات مث   (6)ما  
 .المنحة إذا لزم ذلك

تودع الداهرة المالية قيمة المنحة في حساب بنكي خا  وتصر  المخصصات وفن البنود المحثددة  (7)ما  
 .الصر  المتبعة في الجامعة إجراءاتفي موازنة البحث حسب 

ي نهايثة كثل فصثل دراسثي يقدم الباحث الرهيسي او مدير المشروع تقريرًا الى عمادة البحث العلمي فث (8)ما  
 .عن سير مشروع البحث وقاهمة المصروفات

فثي حثال عثدم وجثود شثثرط مثان   ثمن تعليمثات الجهثة المانحثثة فثان الجامعثة تتقا ثى مبلغثًا معثثاداًل  (9)ما  
مثثثن قيمثثثة المنحثثثة اإلجماليثثثة مقابثثثل النوقثثثات اإلداريثثثة ونوقثثثات اسثثثتخدام تسثثثهيالت % 15لمثثثا نسثثثبته 

 .لمبالغ في صندون دعم األبحاث العلمية بالجامعةالجامعة وتودع ئذأ ا
  

إذا كان في المنحة مخصصات لدف  نسبة من راتب الباحث مقابثل تورغثه جزهيثًا او كليثًا للقيثام بثذلك  (11)ما  
 :البحث يجب مراعاة ما يلي

 .يجب الحصول على موافقة عميد الكلية على مقدار تورغه للقيام بذلك البحث- ا  



عتبثثر المسثثائمة المخصصثثة فثثي المنحثثة لتعثثوي  راتثثب الباحثثث جثثزءًا مثثن دخثثل الجامعثثة ت- ب  
وميزانيتهثثاع ويثثدف  إليثثه راتبثثه اإلجمثثالي كثثاماًل وتحوثثظ لثثه كامثثل حقوقثثه عثثن مثثدة التوثثر  فثثي 
االدخثار والمكافثثأة والتعثثوي  عثثن الخدمثثة واألقدميثثة فثثي التعيثثين والرتبثثة واسثثتحقان التعبيثثت 

ابتة والمكتسثبة للمتوثرغين مثن اع ثاء ئيهثة التثدري  مثدة عملهثم فثي وفي ساهر الحقون الع
 .الجامعة وعن مدة خدمتهم فيها

إذا كان التور  للبحث كامال فثال تعتبثر مدتثه كلهثا او بع ثها إجثازة بثدون راتثبع وكثذلك ال - ج  
 .تعتبر كلها او بع ها إجازة تور  علمي

لمكافثأة الباحثث علثى عمثل إ ثافي او عمثل خثالل إجازتثه  إذا احتوت المنحة على مبالغ مخصصثة (11)ما  
 .تصر  تلك المكافأة له حسب شروط المنحة وتخصيصاتها إن وجدت

إذا لم تحتوي المنحة على مبلغ مخص  لمكافأة الباحث على عمل إ افي او عمثل خثالل إجازتثه  (12)ما  
رغثه جزهيثًا او كليثا فلمجلث  ولم يكثن فثي المنحثة مخصصثات لثدف  نسثبة مثن راتثب الباحثث مقابثل تو

مثثن % 20البحثث العلمثي ان يقثدر مقثدار المكافثأة وطريقثة صثرفها ويشثترط ان ال تزيثد المكافثأة عثن 
قيمة المنحة اإلجماليةع وللمجل  ان يوصي لعميد الكلية بتوريغ الباحث جزهيًا بمثا يتناسثب مث  قيمثة 

 .المنحة اإلجمالية وطبيعة البحث
تستدرج او تقبل عقودًا من ئيهات خارجية للقيثام ببحثوث ودراسثات لحسثاب تلثك الهيهثات للجامعة ان  (13)ما  

او نيابثثثة عنهثثثثا ولهثثثثا ان تسثثثثتدرج طلبثثثثات مثثثثن اع ثثثثاء ئيهثثثثة التثثثثدري  للمشثثثثاركة فثثثثي تلثثثثك البحثثثثوث 
اعثثثالأ مثثثن حيثثثث ( 12-15)والدراسثثثات او ان تكلوهثثثم المشثثثاركة فيهثثثاع وتطبثثثن علثثثيهم احكثثثام المثثثواد 

 .المكافآت
 .وعميد البحث العلمي مسؤوالن عن تنويذ احكام ئذأ التعليماتالرهي   (14)ما  

 



 الخامسالباب 

 تعليمات االشتراك في المؤتمرات العلمية

 
ويعمل بها اعتبثارًا مثن تثاريخ " تعليمات االشتراك في المؤتمرات العلمية"تسمى ئذأ التعليمات  (1)ما  

 .إقرارئا
عثدد اع ثاء الهيهثة التدريسثية صات المؤتمرات العلمية علثى الكليثات   مخصيتوز يراعى في  (2)ما  

توزيثث  ئثثذأ المخصصثثات فثثي حثثال تبينثثت إمكانيثثة  إعثثادةولمجلثث  البحثثث العلمثثي حثثن ع فيهثثا
 .ئا في كلية او اكعردعدم استنوا

الج تعطثثى األولويثثة للمشثثاركة فثثي المثثؤتمرات العلميثثة العالميثثة المحك مثثة والمثثؤتمرات التثثي تعثث (3)ما  
 .موا ي  تهم الجامعة

 :يكون اشتراك اع اء ئيهة التدري  في المؤتمرات  من األولويات التالية (4)ما  
 .اقرب األع اء اختصاصًا إلى مو وع المؤتمر- ا  
 .من كلوته الجامعة تمعيلها- ب  
 .تنظيمي في المؤتمر بدورمن عهد إليه - ج  
 .من اعد بحعًا ُقبل في المؤتمر- د  
 .من لم يسبن له السور في العام المالي نوسه- ئث 
 .من لم يسبن له السور في العام المالي السابن  -و  

 :يتقدم ع و ئيهة التدري  إلى رهي  الداهرة بطلب المشاركة في المؤتمر مت منًا ما يلي (5)ما  
 .الدعوة إلى تقديم اوران المؤتمر- ا  
 .نظمة للمؤتمر تويد بأن المؤتمر محك مورقة قبول من الجهة الم- ب  
 .نسخة من البحث المقبول- ج  
 .معبهًا حسب األصول( المشاركة في مؤتمر)نموذج - د  
ويقوم رهثي  القسثم بو ث  توصثياته علثى الطلثب ويرفعثه إلثى عميثد الكليثة الثذي بثدورأ يحولثه  

 .إلى عميد البحث العلمي
وفثثي حثثال موافقتثثه يحثثدد ع تخثثذ القثثرار بخصوصثثهالعلمثثي ليُ  يحثثال الطلثثب إلثثى مجلثث  البحثثث (6)ما  

قيمة المخصصات التي تمنح للع و المشارك بحيث ال تتجاوز الحد األعلثى الثوارد فثي ئثذأ 
 .التعليمات

  
  

يكون الحد األعلى لمجموع تكالي  مخصصات االشتراك في المؤتمرات التي تدفعها الجامعة  (7)ما  
 :على النحو التالي

 سقف مبلغ الدعم الجديد بالدوالر الدول التي تشملها الدائرة لدائرةا
 205 فلسطين الداهرة األولى

 055 األردن الداهرة العانية

 055 مصرع سورياع لبنانع قبر  الداهرة العالعة

 1255 دول الخليجع دول المغرب العربي الداهرة الرابعة



 1455 اوروبا الداهرة الخامسة

 1055 امريكا الشماليةع دول شرن آسيا سادسةالداهرة ال

 2555 امريكا الجنوبيةع استراليا الداهرة السابعة
 :ما يلي (7)بحدئا األعلى الوارد في المادة  تشمل مخصصات المؤتمرات (8)ما  

 (.دوالر 155)السور من الخليل إلى عمان والعودة - ا  
 .العودة بالدرجة السياحيةتذكرة سور من عمان إلى مكان المؤتمر و - ب  
 .رسم االشتراك في المؤتمر  -ج  
 .نجوم 4اإلقامة بالوندن على ان ال يتجاوز تصنيوه - د  

 :تشمل مخصصات المؤتمرات المحلية ما يلي (9)ما  
 .رسم االشتراك في المؤتمر- ا  
 .السور من الخليل إلى مكان المؤتمر والعودة- ب  
 .دوالر( 155)ندن على ان ال تتجاوز اإلقامة بالو  -ج  

  (11)ما  
يمكثثثثثن لباحثثثثثث فقثثثثثط مثثثثثن اع ثثثثثاء الهيهثثثثثة التدريسثثثثثية او اع ثثثثثاء ئيهثثثثثة البثثثثثاحعين - ا  

المشاركين في مشروع بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي التقدم للحصول علثى 
دعم لالشتراك في مؤتمر علمي لمثرة واحثدة فقثطع شثريطة ان يكثون البحثث المقبثول 

 .ي المؤتمر من نتاهج المشروع المدعومف
من ئذأ التعليمات وتتم الموافقة على  ( 0)يتم تقديم الطلب حسب ما ورد في المادة - ب  

االشتراك في المؤتمر بقرار من مجل  البحثث العلمثي بنثاء علثى توصثية مثن عميثد 
 .الكلية او مدير المركز المعني وبمصادقة رهي  الجامعة

مثثن ئثثذأ التعليمثثات تصثثر  المخصصثثات ( 7،0،7)ة مثثا ورد فثثي المثثواد مثث  مراعثثا  -ج  
مثثن ميزانيثثة دعثثم األبحثثاث العلميثثة وت ثثا  إلثثى الميزانيثثة المبثثالغ التثثي ُخصصثثت 

 .للمشروع
على الع ثو المشثارك فثي المثؤتمر ان يقثد م بعثد عودتثه تقريثرًا إلثى رهثي  الثداهرة المعنثي عثن  (11)ما  

وايثثة وصثثول ( إن وجثثد)تثثذكرة والوصثثل المثثالي لرسثثم االشثثتراك مشثثاركته مرفقثثًا بصثثورة عثثن ال
 .مالية اخر  ليتم اعتمادأ من قبل عميد البحث العلمي بواسطة عميد الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الباب السادس
 

 براءات االختراع
 

او البثثثاحعون إمكانثثثثات فيثثثثه  ايثثثة بثثثثراءة اختثثثراع يتوصثثثثل إليهثثثا نتيجثثثثة بحثثثث اسثثثثتعمل الباحثثثث (1)ما  
الباحثثثثث او البثثثاحعين بشثثثكل مشثثثثتركع  واسثثثمالجامعثثثةع  باسثثثثماتهثثثاع يسثثثجل الجامعثثثة او مختبر 

مثثن اي دخثل تحققثه تلثثك البثراءةع ويتقا ثثى %( 45)وتتقا ثى الجامعثة نسثثبة اربعثين بالماهثة 
مثثن حصثثة %( 20)مثثن الثثدخل ويخصثث  %( 05)الباحثثث او البثثاحعون نسثثبة سثثتين بالماهثثة 

 .ينتمي إليها الباحث او الباحعون الجامعة ألغرا  البحث في القسم او األقسام التي
 واسثمالجامعثة  باسثماية براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة بحث دعمته الجامعة مباشرة يسثجل  (2)ما  

مثثن اي %( 05)بالماهثثة  سثثتينتتقا ثثى الجامعثثة نسثثبة و  الباحثثث او البثثاحعين بشثثكل مشثثترك
مثثن %( 45)بالماهثثة اربعثثين دخثثل تحققثثه تلثثك البثثراءةع ويتقا ثثى الباحثثث او البثثاحعون نسثثبة 

مثثن حصثة الجامعثثة ألغثرا  البحثثث فثي القسثثم او األقسثام التثثي %( 20)الثدخلع ويخصث  
 .ينتمي إليها الباحث او الباحعون

ايثثة حصثثة مثثن بثثراءة اختثثراع يتوصثثل إليهثثا نتيجثثة بحثثث دعمتثثه الجامعثثة عثثن طريثثن منحثثة  (3)ما  
ين بشثثكل مشثثتركع وتتقا ثثى الجامعثثة خارجيثثة تسثثجل باسثثم الجامعثثة واسثثم الباحثثث او البثثاحع

مثثثن حصثثثة الجامعثثثة ألغثثثرا  %( 30)مثثثن الحصثثثةع ويخصثثث  %( 05)خمسثثثين بالماهثثثة 
 .البحث في القسم او األقسام التي ينتمي إليها الباحث او الباحعون
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