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 شروط االلتحاق بالمركز

الطلب انها خاصة  مقدمان تكون الفكرة او الموهبة مبتكرة وتتمتع باالصالة واالبداع مع تعهد  -

 نسخها او نقلها .قم ببه ومن خالص افكاره ولم ي

رته او بحثه او مشروعه وتنميتها بجدية التعاون مع المركز لرعاية فك مقدم الطلبان يلتزم  -

حتي انهائها علي النحو المرضي له وللمركز ، وال يحق له التعاون مع مركز اخر او اي جهة 

 اخري في نفس الفكرة او المشروع او البحث اال باذن كتابي من المركز .  

ل الدعم الممكنة لرعاية وتنمية الفكرة او المشروع  يلتزم المركز بتقديم كافة التسهيالت وسب  -

االدبية   حقوقالمع احتفاظه بكافة وتسجيلها كبراءة اختراع وتسويقها اذا لزم االمر  او البحث 

 والمادية كراعي لها . 
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الطلب االشتراك في مسابقات او معارض او مؤتمرات محلية او دولية  علي   لمقدمال يحق  -

 وع او البحث ال من خالل المركز وبعد موافقته .نفس الفكرة او المشر

ال يحق لمقدم الطلب التنازل او بيع وتسويق فكرته او مشروعه او بحثه خارج المركز اال بعد   -

 موافقة المركز وسداد كافة التكاليف التي تكبدها المركز . 

 

 اقرار 

 . ........ رقم قومي / .................................................................................. اقر انا / 

 علي شروط االلتحاق بالمركز واوافق عليها . لعت  ط  إباني 

                                                                                                                       

   المقر بما فيه                                                                                     

 :  او ولي امره مقدم الطلب توقيع                                                                
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