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 التعريفات
ويعمل بها ، "سياسة الملكية الفكرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية"تسمى هذه السياسة  :(1)المادة 

 .صدورهااعتبارا من تاريخ 
ا ما لم تدل القرينة السياسة المعاني المبينة إزاء كل منهيكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه  :(2)المادة 

 .على غير ذلك
 .األردنية العلوم والتكنولوجياجامعة    :الجامعة
 .رئيس الجامعة   :الرئيس

وتكنولوجيات وتحسينات وتطويرات ومواد  إبداعات العقل من اختراعات :الملكية الفكرية
ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور ومركبات وعمليات 

العلمي وبرامج حاسوبية ومخرجات البحث وأسرار تجارية ومعرفة فنية 
 .الملموسة ونتائجه
وراق العلمية المنبثقة واأل النتائج واالكتشافات واالستنتاجات والتوصيات :مخرجات البحث العلمي

 .من العملية البحثية في الجامعة
ئة التدريسية والعاملين أعضاء الهيجميع من تنطبق عليهم هذه السياسة من  :الجامعي المجتمع

داريين والطالب واألساتذة الزوار والمستشارين وأي شخص طبيعي يشارك واإل
بالعملية البحثية أو يستخدم موارد الجامعة وبنيتها التحتية في كلياتها أو مراكزها 

 .أو خارج حدودها بشكل ملموس
الجامعة أي من ممتلكات  استخدام :بشكل ملموس استخدام موارد الجامعة وبنيتها التحتية

يؤدي إلى إبداع ملكية فكرية أو تطورها بشكل ووبنيتها التحتية  هاوموارد
 .ليحصل دون ذلك االستخدام نملموس وما كا

ويعملون لصالح الجامعة من المجتمع الجامعي  ا  ون الذين يمثلون جزءص الطبيعياشخاأل: العاملون
وتكون من مهامهم البحث العلمي أو ( شراء خدمات)أو ( اتفاقية) عقد أوبموجب 

 .دعمه الفني أو اإلداري
 .العلمية الدرجاتالطالب المقبول في الجامعة في جميع    :الطالب
استغالال  اقتصاديا  قد يعود بالمنفعة  أي شكل من أشكال استغالل الملكية الفكرية :التتجير

وتتضمن تلك  االقتصادية على الجامعة سواء أكان ذلك بشكل عاجل أم آجل
األشكال التنازل والترخيص واالستغالل الداخلي في الجامعة أو االستغالل عن 

 .طريق تأسيس شركات منبثقة في حاضنة مركز التميز للمشاريع اإلبداعية
 أحكام عامة

 :تهدف هذه السياسة إلى :(3) المادة
 .أثار إيجابية على الجامعة والمجتمع ذات إبداعاتهملكي تكون ولمجتمع الجامعي على اإلبداع تحفيز ا - أ
 .مساندة جهود إدارة العملية البحثية في الجامعة بشكل مستدام - ب
 .تبيان سياسة التعامل مع الملكية الفكرية المؤسسية  - ج

بصفتها مالكة  جميع الملكية الفكرية المنبثقة من المجتمع الجامعي في بحقوقها كاملة  تحتفظ الجامعة  :(4)المادة 
 .لها

 (:5)المادة 
في  طالب المسجلالالتي يبدعها العامل أو الملكية الفكرية جميع  فيبحقوقها كاملة  تحتفظ الجامعة  .أ 

 لىإ التوصل سبيل في طالبالأو  العامل استخدم قدوا عمالهأو الجامعة نشطةأب تعلقت ذ أنهاإالجامعة 
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 تصرفه تحت الموضوعة امواده وأ ادواتهأ وأ امعلوماته وأ اأعماله وأ الجامعة خبراتبداعات تلك اإل
 .وفي كل حالة على حدة ذلك غير على خطيا   يتفق لم ما

تسجيل او  الجامعةمن هذه المادة ال يجوز للعاملين والطالب بعد خروجهم من ( أ)مع مراعاة البند  .ب 
تجيير الملكية الفكرية الناتجة عن استخدام مرافق الجامعة أو خبراتها أو اعمالها أو معلوماتها أو ادواتها 

 .أو موادها التي كانت تحت تصرفه دون الرجوع الى الجامعة
 في مجال خارج عن نطاق عمله طالبالفي الحاالت التي تكون الملكية الفكرية التي يبدعها العامل أو  .ج 

( أ)ال تنطبق عليها أي من مسوغات الحالة العامة المذكورة في الفقرة و بحثه  أو المعتاد أو دراسته
خطي إلى الرئيس طالبا  منه االستثناء  من االلتزامات المترتبة لب التقدم بطلب طاللأعاله، فللعامل أو 
ية التي ابتدعها واألدلة المثبتة بأنها ال ملحقا  بذلك الطلب تفاصيل الملكية الفكر أعاله( أ)عليه وفقا للفقرة 

 الجامعة خبراتتلك اإلبداعات  لىإ التوصل سبيل فيتتعلق بأنشطة الجامعة أو أعمالها وبأنه لم يستخدم 
، ويبت الرئيس بذلك الطلب وفي تصرفه تحت الموضوعة امواده وأ ادواتهأ وأ امعلوماته وأ اأعماله وأ

الجامعة عن المطالبة بتلك الملكية الفكرية بصفتها المحدودة بالتفاصيل حال اإلثبات له أن يقرر كف 
 .الموثقة بالطلب الخطي

 .على المستشارينأيضا ( 5)تنطبق المادة  :(6) المادة
وبشكل كلي  لشخص واحد أو أكثر من المجتمع الجامعيالفكرية يحق للجامعة إطالق حقوق الملكية  :(7)المادة 

 .تعليمات حماية حقوق الملكية الفكريةبموجب  أو جزئي
لكية الفكرية وفق ما تراه مناسبا، وتكون اإلدارة والتصرف في الملكية يحق للجامعة تتجير الم :(8)المادة 

 .الفكرية من صالحيات رئيس الجامعة
الجهات الداخلية في الجامعة  يحق للجامعة توزيع أي إيراد متأتي من تتجير الملكية الفكرية على (:9)المادة 

 . تعليمات حماية حقوق الملكية الفكريةوفقا  ل
نقل التكنولوجيا السري لمكتب  فصاحيتقدموا باإلعند تعيينهم أن طالب الو العاملينعلى جميع  :(11)المادة 

يد  أو الطالب للعاملعن أي ملكية فكرية كان  التابع لمركز التميز للمشاريع االبداعية في الجامعة
ما لم من الحقوق المحفوظة للجامعة  الماضية الستثنائها مبدئيا  العشر في إحداثها خالل السنوات 

بالملف السري  فصاح محفوظا   حاقه بالمجتمع الجامعي، ويبقى اإلها بعد التبتطوير يستمر العامل
خطيا لغايات تحديد للموظف وال يحق ألي طرف آخر االطالع عليه ما لم يطلب العامل ذلك 

 .ملكية الملكية الفكرية
 .أيضا على المستشارين( 1 )المادة  تنطبق :(11)المادة 
أو تحسين على ملكية فكرية سابقة سواء كانت تؤول ملكيتها  تطويريعد إجراء أي تعديل أو  :(12)المادة 

 .فكرية جديدةللجامعة أم ال ملكية 
 .الالزمة لتنفيذ أحكام هذه السياسة تصدر الجامعة التعليمات :(13)المادة 
 . يتولى الرئيس أو من يفوضه خطيا إدارة الشؤون المتعلقة بالملكية الفكرية المرتبطة بالجامعة: (14)المادة 


