
3/26/2019 قانون رقم 163 لسنة 2010 تعلیمات التعدیل الثاني لتعلیمات تعضید البحث العربي رقم (51) لسنة 1992 جامعة بغداد

uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=269 1/4

قانون رقم قانون رقم 163163 لسنة  لسنة 20102010 تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تعضيد البحث
العربي رقم (العربي رقم (5151) لسنة ) لسنة 19921992

                                                                            قانون رقم قانون رقم 163163 لسنة  لسنة 20102010    

تعلیمات التعديل الثاني لتعلیمات تعضید البحث العربي رقم (تعلیمات التعديل الثاني لتعلیمات تعضید البحث العربي رقم (5151) لسنة ) لسنة 19921992

استناداً الى أحكام الفقرة (استناداً الى أحكام الفقرة (22) من المادة () من المادة (4747) من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم () من قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (4040) لسنة) لسنة

  ..19881988

أصدرنا التعلیمات اآلتیة:أصدرنا التعلیمات اآلتیة:

المادة المادة 11

يلغى نص المادة (يلغى نص المادة (44) من تعلیمات تعضید البحث العلمي رقم () من تعلیمات تعضید البحث العلمي رقم (5151) لسنة ) لسنة 19921992 ويحل محله ما يأتي: ويحل محله ما يأتي:

المادة المادة 22::  

اوالً: تقوم اللجان المختصة في الكلیة او المعھد بتقويم البحث من خبراء يمنح كالً منھم مكافأة مقدارھا (اوالً: تقوم اللجان المختصة في الكلیة او المعھد بتقويم البحث من خبراء يمنح كالً منھم مكافأة مقدارھا (100000100000))

مئة ألف دينار.مئة ألف دينار.  

ثانیاً: يمنح الباحث أجور تعضید البحث على النحو اآلتي:ثانیاً: يمنح الباحث أجور تعضید البحث على النحو اآلتي:  

أ - (أ - (500000500000) خمسمائة الف دينار للبحث التطبیقي األصیل.) خمسمائة الف دينار للبحث التطبیقي األصیل.  

ب - (ب - (400000400000) اربعمائة الف دينار للبحث التطبیقي القیم.) اربعمائة الف دينار للبحث التطبیقي القیم.  

ج- (ج- (500000500000) خمسمائة الف دينار للبحث األصیل.) خمسمائة الف دينار للبحث األصیل.  

د- (د- (300000300000) ثالثمائة الف دينار للبحث القیم.) ثالثمائة الف دينار للبحث القیم.  

ھـ- (ھـ- (200000200000) مئتي الف دينار للبحث المفید.) مئتي الف دينار للبحث المفید.

المادة المادة 22

يلغى نص المادة (يلغى نص المادة (55) من التعلیمات ويحل محله ما يأتي:) من التعلیمات ويحل محله ما يأتي:  

المادة المادة 55: تمنح مكافأة لصاحب براءة االختراع مقدارھا (: تمنح مكافأة لصاحب براءة االختراع مقدارھا (10000001000000) ملیون دينار عن كل براءة اختراع مسجلة.) ملیون دينار عن كل براءة اختراع مسجلة.

المادة المادة 33

يلغي نص البندين (اوالً) و (ثانیاً) من المادة (يلغي نص البندين (اوالً) و (ثانیاً) من المادة (88) من التعلیمات ويحل محلھما ما يأتي:) من التعلیمات ويحل محلھما ما يأتي:  

اوالً: تلتزم الجامعة او الھیئة بتقديم (اوالً: تلتزم الجامعة او الھیئة بتقديم (5050%) خمسین من المئة من الكلفة الكلیة للطبع.%) خمسین من المئة من الكلفة الكلیة للطبع.  
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ثانیاً: تخصیص مكافأة مقدارھا (ثانیاً: تخصیص مكافأة مقدارھا (10001000) الف دينار عن كل صفحة على ان ال تزيد على () الف دينار عن كل صفحة على ان ال تزيد على (250000250000) مئتین وخمسین) مئتین وخمسین

الف دينار لكل خبیر تستعین به الجامعة او الھیئة لتقدير قیمة المؤلف وجدارته للتعضید سواء قبل المؤلف او لمالف دينار لكل خبیر تستعین به الجامعة او الھیئة لتقدير قیمة المؤلف وجدارته للتعضید سواء قبل المؤلف او لم

يقبل.يقبل.

المادة المادة 44

يلغى نص الفقرتین اوال وثانیُا من المادة (يلغى نص الفقرتین اوال وثانیُا من المادة (1515) من التعلیمات ويحل محله ما يأتي:) من التعلیمات ويحل محله ما يأتي:  

المادة المادة 1515: تصرف مكافأة المؤلفین كما يأتي:: تصرف مكافأة المؤلفین كما يأتي:  

اوالً: يتقاضى مؤلف الكتب المنھجیة والمساعدة والمراجع والمصادر مكافأة مقدارھا (اوالً: يتقاضى مؤلف الكتب المنھجیة والمساعدة والمراجع والمصادر مكافأة مقدارھا (10000001000000) ملیون دينار في) ملیون دينار في

حالة حصول المؤلف درجة أصیل.حالة حصول المؤلف درجة أصیل.  

ثانیاً: يدفع مبلغ (ثانیاً: يدفع مبلغ (10001000) الف دينار عن كل صفحة محسوبة بموجب المادة () الف دينار عن كل صفحة محسوبة بموجب المادة (1414) من التعلیمات عن الكتب المنھجیة) من التعلیمات عن الكتب المنھجیة

والمراجع والمصادر على ان ال تزيد على (والمراجع والمصادر على ان ال تزيد على (250000250000) مئتین وخمسین الف دينار.) مئتین وخمسین الف دينار.

المادة المادة 55

يلغى نص المادة (يلغى نص المادة (1616) من التعلیمات ويحل محله ما يأتي:) من التعلیمات ويحل محله ما يأتي:  

المادة المادة 1616: تخضع الكتب المنصوص علیھا في المادة (: تخضع الكتب المنصوص علیھا في المادة (1515) من ھذه التعلیمات للتقويم والمراجعة العلمیة واللغوية) من ھذه التعلیمات للتقويم والمراجعة العلمیة واللغوية

ويمنح الخبیر العلمي اجوراً مقدارھا (ويمنح الخبیر العلمي اجوراً مقدارھا (10001000) الف عن كل صفحة على ان ال يزيد اجمالي االجور على () الف عن كل صفحة على ان ال يزيد اجمالي االجور على (250000250000))

مئتین وخمسین الف دينار والخبیر اللغوي (مئتین وخمسین الف دينار والخبیر اللغوي (250250) مئتین وخمسین دينار عن كل صفحة وتكون سالمة اللغة شرطاً) مئتین وخمسین دينار عن كل صفحة وتكون سالمة اللغة شرطاً

لقبول المؤلف.لقبول المؤلف.

المادة المادة 66

يلغى نص البندين (اوالً) و (ثانیاً) من المادة (يلغى نص البندين (اوالً) و (ثانیاً) من المادة (1818) من التعلیمات ويحل محلھما ما يأتي:) من التعلیمات ويحل محلھما ما يأتي:  

أوالً: تصرف مكافأة مقدارھا (أوالً: تصرف مكافأة مقدارھا (20002000) الفي دينار عن كل صفحة ذات () الفي دينار عن كل صفحة ذات (2525) خمسة وعشرين سطراً بمعدل () خمسة وعشرين سطراً بمعدل (1010))

عشر كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنھجیة والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ويحسب ذلك علىعشر كلمات للسطر الواحد عن الكتب المنھجیة والكتب المساعدة وكتب المراجع والمصادر ويحسب ذلك على

أساس الكتاب األجنبي.أساس الكتاب األجنبي.  

ثانیاً: يمنح الخبیر المكلف بالتقويم العلمي او اللغوي مبلغ المكافأة المنصوص علیھا في المادة (ثانیاً: يمنح الخبیر المكلف بالتقويم العلمي او اللغوي مبلغ المكافأة المنصوص علیھا في المادة (1616) من) من

التعلیمات.التعلیمات.

المادة المادة 77

تنفذ ھذه التعلیمات من تاريخ نشرھا في الجريدة الرسمیة.تنفذ ھذه التعلیمات من تاريخ نشرھا في الجريدة الرسمیة.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    وزير التعلیم العاليوزير التعلیم العالي
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