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 ( هي قاًوى وزارة التعلين العالي والبحث العلوي رقن  74( هي الوادة )  2استٌاداً الى إحكام الفقرة ) 

 8811( لسٌت  74)

 أصدرًا التعليواث اآلتيت :

 

 2484( لسٌت  861رقن ) 

 تعليواث

 التعديل الثاًي لتعليواث تعضيد البحث العلوي

 8882( لسٌت  18رقن ) 

 

 ًيحم محهو ما يأتي : 5991( نسنت  55( من تعهيماث تعضيد انبحث انعهمي رقم )  4يهغى نص انمادة )  -8-الوادة 

  ـ 4المادة ـ 
 مئة الف (011111)تقوم المجان المختصة في الكمية أو المعيد بتقويم البحث من قبل الخبراء وتكافئ كاًل منيم بمبمغ :  أولا 

 دينار.
 يمنح الباحث أجور تعضيد البحث العممي وعمى النحو اآلتي :  ثانياا :

 دينار لمبحث التطبيقي األصيل . خمسمائة الف (511111)أ ـ 
 دينار لمبحث التطبيقي القيم . أربعمائة الف (411111)ب ـ 
  .دينار لمبحث األصيل خمسمائة الف (511111)ج ـ 
 دينار لمبحث القيم . ثالثمائة الف (311111)د ـ 
 ألف دينار لمبحث المفيد . مئتي (011111)ىـ ـ 

 

 

 

 ( من انتعهيماث ًيحم محهو ما يأتي :5يهغى نص انمادة ) -1-انمادة 

 ـ 5المادة ـ 
 دينار عن كل براءة اختراع مسجمة . مميون (0111111)تمنح مكافأة لصاحب براءة االختراع مقدارىا 

 انبندين ) اًال ( ً ) ثانيا ( من انتعهيماث ًيحم محهيما ما يأتي :يهغى نص  -3-انمادة 

 % ( خمسين في المئة من الكمفة الكمية لمطبع.05تمتزم الجامعة او الييئة بتقديم ) :  أولا 
مئتين وخمسين الف  (051111)( الف دينار عن كل صفحة عمى أن ال تزيد عمى  0555تخصص مكافأة مقدارىا ) ثانياا : 

 نار لكل خبير تستعين بو الجامعة أو الييئة لتقدير قيمة المؤلف وجدارتو لمتعضيد سواء قبل المؤلف أو لم يقبل.دي
 ( من التعميمات ويحل محمو ما يأتي : 00يمغى نص المادة )  -4-المادة 
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 -00-المادة  
 تصرف مكافأة المؤلفين كما يأتي : ـ 

مميون دينار في حالة حصول  (0111111)يتقاضى مؤلف الكتب المنيجية والمساعدة والمراجع والمصادر مكافأة قدره :  أولا 
 المؤلف عمى درجة أصيل.

الكتب المنيجية والمساعدة  التعميمات عن من (04) دينار عن كل صفحة محسوبة بموجب المادة الف (0111)يدفع مبمغ ثانياا : 
 .دينارمئتين وخمسين الف  (051111)تتجاوز األجور والمصادر عمى أن ال 

 ( من التعميمات ويحل محمو ما يأتي : 01يمغى نص المادة )  -0-المادة 
 ـ  06المادة ـ 

من ىذه التعميمات لمتقويم والمراجعة العممية والمغوية ويمنح الخبير العممي أجور  (05)تخضع الكتب المنصوص عمييا في المادة   
مئتين وخمسين الف دينار  (051111) عمى عمى أن ل يتجاوز إجمالي األجورالف دينار عن كل صفحو  ( 0111)مقدارىا 

 مئتين وخمسين الف دينار عن كل صفحة وتكون سالمة المغة شرطًا لقبول المؤلف . (051111والخبير المغوي)
 
 

 من انتعهيماث ًيحم محهيما ما يأتي :( 51يهغى نص انبندين ) اًال ( ً ) ثانيا ( من انمادة ) -1-المادة 
كممات  عشره (01)سطرًا بمعدل  خمسو وعشرين (05)الفي دينار عن كل صفحة ذات  (0111)تصرف مكافأة مقدارىا :  أولا 

 لمسطر الواحد عن الكتب المنيجية والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ويحسب ذلك عمى أساس الكتاب األجنبي.
 من التعميمات . (06)يمنح الخبير المكمف بالتقويم العممي أو المغوي مبمغ المكافأة المنصوص عمييا في المادة  ثانياا :
 تنفذ ىذه التعميمات من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية. -2-المادة 

 
 
 

 أ.د.عبد ذياب العجيلي                                                             
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي                                                       
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