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 صندوق دعم البحث العلميتعريفيت بنبذة 

 ( مػف قػانوف التعمػيـ العػالي والبحػث العممػي رقػـ13إنشاء دصندوؽ دعـ البحػث العممػي فػي المممكػة بمولػا المػادة ) تـ 
وتػـ إطػالؽ عمػؿ الدصػندوؽ فػي العػاـ  وتعديالتػو.( 2009)لسػنة( 23)مف القانوف رقػـ  (9)والمادة ( 2005) لسنة( 4)
(2007  .) 

 دوؽ في عممو مف رؤيتو المتمثمة بػػِ: ينطمؽ الدصن

ماااااااح   ااااااى ويححححو الساااااا   نناااااان حيوي حمنااااااى حستناااااانم حن اااااا حت اااااا ى ح   اااااان  حتاااااا ح اااااا  ححب"
  بشااااااا األحسمااااااااح يم ااااااانوحسمااااااااح  بنناااااااألح     ناااااااألح سااااااا نني  ح  ااااااا ح ااااااا   ن ح   ااااااا حن ااااااا حح
 طااااااىا ح  ب اااااابح     اااااااحس الب  اااااانوحس ذباااااار تحس   اااااااني حماااااااحت اااااانال ح   ح اااااا  ن   حح

 " ن نألح الق صنياألحس الج  نننألحماح يوي مقنقنألحن  ح  

 مػػف خػػالؿ السػػعي  إلػػ  بنػػاء، والتػػي يحقػػؽ مػػف خالليػػا رسػػالتو فػػي دعػػـ البحػػث العممػػي فػػي المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية
 البعيػػػد  المػػدى عمػػػ  المنافسػػة مػػػف األردف لتمكػػيف كبػػرى اسػػػتراتيلية قيمػػة ذات ملػػػاالت فػػي والتطػػػوير وتعزيػػز البحػػث

 المػوارد وتنميػة الفكريػة الممكيػة حقػوؽ وحمايػة ودعػـ التكنولوليػة والتطبيقػات والبيئػة والميػاه الطاقػة تملاال في وخادصة
 .البشرية

( نظاـ دصندوؽ دعػـ البحػث العممػي" الدصػادر بمقتضػ  الفقػرة 2010( لسنة )42لمدصندوؽ نظاـ خاص بو " نظاـ رقـ )
 (.  2009( لسنة )23عممي رقـ )( مف قانوف التعميـ العالي والبحث ال9)ىػ( مف المادة )

يتمتع الدصندوؽ باستقالؿ إداري ومالي  ويدير أعمالو مدير عاـ يتمتػع بدصػالحيات إداريػة وماليػة وفنيػة محػددة بمولػا 
النظػػاـ المػػذكور أعػػاله. ولمدصػػندوؽ ملمػػس إدارة ينعقػػد بحضػػور رئيسػػو معػػالي وزيػػر التعمػػيـ العػػالي والبحػػث العممػػي  أو 

ة التعمػػيـ العػػػالي. يتػػػول  الملمػػػس رسػػـ السياسػػػات العامػػػة لمدصػػندوؽ و دراسػػػة تودصػػػيات وتنسػػػيبات نائبػػو أمػػػيف عػػػاـ وزار 
الملاف الدائمػة المنبثقػة عػف الملمػس )الملنػة األكاديميػة والملنػة اإلداريػة والماليػة( والتػي تػدرس بػدورىا تودصػيات الملنػة 

يػة المتخدصدصػة حػوؿ المشػروعات العمميػة المدعومػة  العممية. أما الملنة العممية فتعن  بدراسة تودصػيات الملػاف القطاع
تعن  بدراسة المنح المقدمة مف الدصندوؽ لمطمبة المتفػوقيف أكاديميػًا فالمؤتمرات والملالت ومنح الطمبة. أما للنة المنح 

ُتعنػػػ  بمتابعػػػة  اإلشػػػراؼ عمػػػ  تحدصػػػيؿ إيػػػرادات الدصػػػندوؽومػػػنح بحػػػوث رسػػػائؿ المالسػػػتير والػػػدكتوراه. وىنػػػاؾ للنػػػة 
يؿ األمػػواؿ المسػػتحقة لمدصػػندوؽ سػػواء مػػف المشػػاريع البحثيػػة أو المػػنح المقدمػػة مػػف الدصػػندوؽ لمطمبػػة  وتحدصػػيؿ تحدصػػ

عوائد فوائض البحث العممي في اللامعات الوطنيػة )الحكوميػة والخادصػة(. يػرأس مػدير عػاـ الدصػندوؽ الملػاف المػذكورة 
 ة العممية  للنة المنح  للنة التحدصيالت(. أعاله )الملنة األكاديمية  الملنة المالية واإلدارية  الملن

و تضػػـ فػػي عضػػويتيا ذوي الخبػػرة فػػي  قابمػػة لمتلديػػد  تعػػيف لمػػدة سػػنة واحػػدةويشػػكؿ الدصػػندوؽ للانػػًا قطاعيػػة مختدصػػة 
قطاعػػات المعرفػػة المعنيػػة  تتػػول  دراسػػة المشػػاريع البحثيػػة المدعومػػة وترشػػيحيا/عدـ ترشػػيحيا ودراسػػة تقاريرىػػا الفنيػػة 
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للنػػػػػػة قطػػػػػػاع  وتقػػػػػػارير المػػػػػػؤتمرات  وترفػػػػػػع تودصػػػػػػياتيا لملنػػػػػػة العمميػػػػػػة. وتتكػػػػػػوف الملػػػػػػاف القطاعيػػػػػػة مػػػػػػف )والماليػػػػػػة 
للنػػة قطػػاع    للنػػة قطػػاع الطاقػػة   قطػػاع العمػػـو اليندسػػية والتكنولوليػػا النانويػػة و الحيويػػة  للنػػة  األساسػػية   العمػػـو

   قطػػػػػاع العمػػػػػػـو الطبيػػػػػة والدصػػػػػػيدالنية  للنػػػػػػة   للنػػػػػة قطػػػػػػاع االتدصػػػػػاالت و تكنولوليػػػػػػا المعمومػػػػػات  الميػػػػػاه والبيئػػػػػػة 
 االقتدصادية(.  وااللتماعية و  اإلنسانية قطاع العمـو للنة    العمـو الزراعية و البيطرية  قطاع  للنة

 والتي تدصنؼ كما يمي: المستفيدة خدماتو لمفئات  الدصندوؽيقدـ 
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 دعم األبحاث العمميةخدمة 
فيدة من الفئة المست

 الخدمة 
المؤسسات الوطنية العامة و/أو الخادصة )لامعات رسمية وخادصة  مراكز في  فو اممالع فو الباحث

 .ومؤسسات ولمعيات البحث التابعة لمؤسسات حكومية أو في القطاع الخاص(
  / مديرية الشؤوف الفنيةدعـ البحث العممي دصندوؽ كان تقديم الخدمةم

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 أف تتوافؽ أىداؼ البحث مع أولويات البحث العممي التي يحددىا الدصندوؽ بداية كؿ عاـ. .1
  القطاعيف العاـ أو الخاص.حدى مؤسسات إكوف الباحث الرئيس عاماًل في ف يأ .2
 .%( مف فريؽ البحث50لمشاركيف عف )ا ردنييفالباحثيف األ نسبةقؿ تف ال أ .3
الملمس االعم  لمعمـو لمباحثيف ب ت الوطنيةسلاًل في قاعدة البياناف يكوف الباحث مأ .4

 .والتكنولوليا
 الدصندوؽ. نظمة وتعميماتأمخالفتو أف ال يكوف قد دصدرت عقوبات بحؽ الباحث الرئيسي ل .5

عند فتح التقدـ  "Pre-Proposalاألولي" "تعبئة الطما االلكتروني "نموذج الطما  أواًل:  الوثائق المطموبة 
عات البحثية خالؿ الدورتيف البحثية األول  )بداية العاـ( والدورة لمحدصوؿ عم  الدعـ لممشرو 

  www.srf.gov.joدصؼ العاـ(  مف خالؿ الموقع االلكتروني لمدصندوؽ تالبحثية الثانية )من
 :الملنة  ترشيح الطما األولي بعد دراستو مف في حاؿ موافقة الملنة العممية عم  ثانيًا

" "Detailed Proposal  يقـو الباحث بتعبئة نموذج الطما التفدصيمي القطاعية المتخدصدصة
 الكترونيًا وورقيًا ويرفؽ بو ما يمي:

 )السيرة الذاتية لمباحث الرئيس )والباحثوف المشاركوف في حاؿ ولود الفريؽ البحثي 
 المشاركوف( األوراؽ العممية والبحوث المنشورة لمباحث الرئيس )والباحثوف 
  نموذج اللدوؿ الزمني وخطة سير العمؿProject Work Plan Form عم   )متوفر

 الموقع االلكتروني لمدصندوؽ(
  كشوفات الرواتا لمباحث الرئيس والفريؽ البحثي موقعة ومختومة مف الدائرة المالية في

 اللامعة أو المؤسسة البحثية
 ؽ المذكورة أعاله و نسخة الكترونية كتاا تغطية مف اللامعة مرفؽ بو لميع الوثائCD 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

الكترونيًا عند فتح باا التقدـ لمحدصوؿ عم  دعـ األولي الطما بتعبئة  الرئيس ـو الباحثيق .1
 . األول  والثانية مف كؿ عاـ تْيفالبحثيتْيف المشروعات البحثية خالؿ الدور 

تدصنيفيا حسا قطاعات و  لتدقيقيالدى الدصندوؽ ديرية الشؤوف الفنية يتـ تحويؿ الطمبات لم .2
 ملاف القطاعية المتخدصدصة.إل  التحويميا و المعرفة العممية 

 ملنة العمميةإل  التودصياتيا  وترفعاألولية تقـو الملاف القطاعية المتخدصدصة بدراسة الطمبات  .3
 .التفدصيمية التي تقرر الموافقة/ عدـ الموافقة عم  ترشيح الطمبات األولية لتقديـ الطمبات

عم  الطما األولي ة األوليالموافقة  غ الباحثيف الرئيسييف بقرار الملنة العممية بشأفيتبميتـ  .4
 . اإللكترونيبالبريد )وطما تعديالت إف وردت مف الملنة القطاعية أو العممية( 

ليتـ  األولية بترشيح الطمباتإلعالميا  التي يعمؿ بيا الباحث كتاا رسمي لممؤسسةإدصدار يتـ  .5
 تقديـ الطمبات التفدصيمية.

ال تقؿ عف خالؿ مدة ( Detailed Proposalالتفدصيمي ) لطماانموذج يقـو الباحث بتعبئة  .6
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 تودصيةو ب مرفقاً  بعد دصدور قرار الملنة العممية بالموافقة عم  ترشيح الطما األولي شيريف 
وخطة  في مشروع البحثدى مساىمتيا فنيًا وماليًا مفييا بيف ت مف المؤسسة التي يعمؿ بيا

 الذاتية لفريؽ عمؿ البحث. خر راتا لمباحث الرئيس والسيرآلؼ العمؿ وكش
يقـو الباحث الرئيس برفع الوثائؽ المطموبة عم  موقع الدصندوؽ مف خالؿ الرابط االلكتروني  .7

ويقـو تـ إرسالو لمباحث عند تبميغو بالموافقة عم  ترشيح الطما األولي لمشروعو  يالذي 
عم  قرص مدمج  ونسخة إلكترونية مف مشروع البحث نسخة ورقية  احث أيضًا بإرساؿالب
(CD )أ( و "وعاء معموماتي" عم  شكؿPDF + WORD)  مف اللامعة رسميمعززة بكتاا. 

ل  الملاف إتحويميا و  وورقياً  إلكترونياً تقـو مديرية الشؤوف الفنية بتدقيؽ الطمبات التفدصيمية  .8
 القطاعية المتخدصدصة.

مقيميف متخدصدصيف مشيود ليـ ( خمسة 5) القطاعية المتخدصدصة قائمة بأسماء الملاف عدتُ  .9
و أة والبحثية داخؿ المممكة و /األكاديميبالكفاءة العممية مف العامميف في المؤسسات والمراكز 

 تفدصيمي.الطما للتقييـ ا ذا اقتضت الضرورة لذلؾإخارليا 
ف يكوف أعم  لكؿ مشروع بحثي ) األقؿيميف عم  مق ثالثةأسماء مدير عاـ الدصندوؽ يختار  .10

 لؼ دينار(  ويلوزمئة أ 100ذا زادت قيمة الدعـ المطموا عف إالمحكميف مف ليات دولية 
حسا طبيعة بذا اقتضت الضرورة ذلؾ )إو الداخمي  أإرساؿ  المشروع لمتقييـ الخارلي 

 المشروع(.
لذاتية لمباحث/الباحثيف  خطة سير عمؿ ة  السير االطمبات التفدصيميوثائؽ المشروع ) ترسؿ .11

ف أعم   لكترونياً و/أو اونموذج التقييـ المعتمد لممقيميف مشفوعة بكتا رسمية ورقيًا  المشروع(
 المقيـ لمنموذج. استالـيدصؿ رد التقييـ لمدصندوؽ خالؿ شير مف تاريخ 

فنية بتسليؿ بعد ورود تقارير المقيميف يقـو رئيس القسـ المعني في مديرية الشؤوف ال .12
مالحظاتيـ في النموذج الخاص المعتمد  وتعرض تقاريرىـ عم  الملنة القطاعية المتخدصدصة 

 ملنة العممية معززة بالمبررات الالزمة لذلؾ.إل  اللدراستيا ورفع التودصية المناسبة 
الالزمة  والمقابالتاالتدصاالت ذا اقتضت الحالة تقـو الملنة القطاعية المتخدصدصة بإلراء إ .13

و الملنة القطاعية المتخدصدصة أأي تعديالت اقترحيا المقيموف و/ إللراء ع الباحث الرئيسم
 و الملنة العممية.أو/

التعديالت المطموبة إرساؿ ي أف يقـو بتعديالت  عم  الباحث الرئيس ةلراء أيإفي حاؿ تـ  .14
رساؿ و   إلكترونياً   .نسخة ورقية مطابقة وموقعة مف خالؿ مؤسستو ا 

بما تراه  اإلدارةالعممية تودصيات الملاف القطاعية المتخدصدصة  وتودصي لملمس  تدرس الملنة .15
 عدـ دعـ المشروع البحثي.أو مناسبًا بشأف دعـ 

مرحمة  استكماؿفي حاؿ كانت مخرلات مشروع البحث العممي المدعـو مف الدصندوؽ تتطما  .16
دوف الحالة ال  ف يتقدـ مف خالؿ مؤسستو بطما تفدصيمي لديد أعم  الباحث ف أخرىبحثية 
 لراءات التقييـ المتبعة. إلي ويتـ السير في أو طما 

و أفي ضوء تودصيات الملنة العممية و/ دعـ الباحث عدـأو  دعـب ه يدصدر الملمس قرار  .17
بالطرؽ  بالقرار يبالغ الباحث الرئيسإتو  ويتـ   وحسا قناعةاألكاديميتنسيبات الملنة 
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 الرسمية.
 المعتمدة تفاقيةاال ا الباحث/ أو مف يفوضولمؤسسة التي يعمؿ بييوقع الباحث الرئيس ورئيس ا .18

 .مع الدصندوؽ
حث مف لباإلنفاؽ عم  ايتـ تحويؿ مبمغ الدعـ لحساا المؤسسة التي يعمؿ بيا الباحث ليتـ  .19

 خالليا.
مرفقًا بو نسخة  اً وفني اً مالي اً في نياية المشروع  تقدـ المؤسسة التي يعمؿ بيا الباحث تقرير  .20

 .البحث
 يقـو الباحث بنشر البحث أو الحدصوؿ عم  "قبوؿ نشر" في ملمة عممية مفيرسة محكمة .21

الناتلة عف البحث خالؿ  ختراعأو تسليؿ براءة اال High Impact Factorمدرلة ضمف 
 انتياء المشروع. مف تاريخ  أشير( ستة 6)

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة

 الباحث الرئيسالمؤسسة البحثية التي يعمؿ فييا 
 

 ال يولد رسوم الخدمة
إدصدار إل  أف  )مف انتياء الفترة المحددة الستقباؿ الطمبات األولية لكؿ دورة بحثيةشيور  6-4 وقت انجاز الخدمة

 قرار ملمس اإلدارة بالموافقة عم  الدعـ وتوقيع االتفاقية(
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 ما بعد الدكتوراه منحةخدمة 
الفئة المستفيدة من 

 الخدمة 
إحدى اللامعات أو المراكز البحثية العممية الراغبيف بقضاء سنة أكاديمية في  األردنييف الباحثيف

مة دعـ ال ( لامعة عالمية وفقًا لمتدصنيؼ المعتمد  بقي100العالمية المدصنفة ضمف أفضؿ )
 ( خمسة وعشروف ألؼ دينار أردني.250000تتلاوز )

 / أمانة سر الملمس والملافدعـ البحث العممي دصندوؽ مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 .أردني اللنسية الباحثأف يكوف  .1
 سنة عند التقدـ بطما المنحة. 40عف  الباحث يزيد عمر أف ال .2
سنوات عم  حدصولو عم  الدكتوراه عند تاريخ تقديـ  5مف أف ال يكوف قد مض  اكثر  .3

 الطما.
أف يكوف قد نشر بعد حدصولو عم  الدكتوراه بحث واحد عم  األقؿ في ملمة عممية عالمية  .4

 (.Impact factorمتخدصدصة ومدصنفة عالميًا وليا معامؿ تأثير )
 .ردنيةأبحثية ة أو مؤسس ةعاماًل في لامع الباحث أف يكوف .5
مف ليات أخرى أو ولـ يسبؽ أف حدصؿ عم  دعـ أو لوائز  أدصيؿشروع البحث أف يكوف م .6

  .درلة عممية
( بعالمة ال تقؿ عف IELTSأو ) 600التوفؿ بعالمة ال تقؿ عف متحاف ااف يلتاز الباحث  .7

 .DELF))أو ما يعادليا في امتحاف  6.5
 أف ال تزيد مدة البحث عف سنة وال تقؿ عف ستة أشير .8
م  المنحة يشترط نشر ورقة بحثية في ملمة عممية عالمية مدصنفة ليا في حاؿ الحدصوؿ ع .9

(  أو تسليؿ براءة اختراع عالمية خالؿ 1( ال يقؿ عف )Impact Factorمعامؿ تأثير )
 ستة أشير مف انتياء المنحة.

 .دصورة مدصدقة عف البطاقة الشخدصية  الوثائق المطموبة 
 الذاتية للباحث ةالّسير. 
 مقترح البحث. 
 ة من البحث المنشور.نسخ 
  /البحثية التي يعمل لديها الباحث. المراكزكتاب تغطية من الجامعة 
  متحاف مستوى المغة االنلميزية )أو ما يعادلو(.اوثيقة 
 .موافقة خطية مف اللامعة التي يعمؿ بيا الباحث لمعمؿ عم  مشروع البحث 
 ثالباح الستضافةعممي عالمي  مركز أوة موافقة خطية مف لامع. 
 مف الدصندوؽ يقدـ الباحث كفالة مالية عدلية حسا األدصوؿ  عند الحدصوؿ عم  المنحة

 والتعميمات المعموؿ بيا في الدصندوؽ
يقـو الباحث بتعبئة نموذج طما منحة مالية لدعـ أبحاث ما بعد الدكتوراه المتوفر عم   .1 إجراءات تقديم الخدمة

تقديمو لمدصندوؽ موقعًا حسا ورقيًا و  www.srf.gov.joالموقع االلكتروني لمدصندوؽ 
األدصوؿ ومرفقًا بالوثائؽ المطموبة عند فتح باا التقدـ لمحدصوؿ عم  المنحة كؿ عاـ مشفوعًا 

 بكتاا تغطية وترشيح رسمي مف اللامعة.
دعـ أو قرار ب ذالتخا اإلدارة لملمس ورفع تنسيباتيالدراستيا ح نتعرض الطمبات عم  للنة الم .2
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 .عدـ دعـ الباحث
 .ة مع الدصندوؽااللتزاـ بتعميمات المنح ةيوقع الباحث اتفاقي .3
 داخؿ المممكةلملية الرسمية  ـ وثيقة التزاـويقدحسا األدصوؿ  الباحث كفالة عدلية  يوقع .4

بعد  البحث بيدؼ تطبيقيا الباحث ونتائج احتضافمعيا عم   التي يتـ االتفاؽ )مؤسستو(
 .نيائو مدة المنحةإ

مؤسسة الباحث  خاص بالمنحة لدىأمانات يتـ تحويؿ مبمغ الدعـ دفعة واحدة لحساا  .5
يتـ اإلنفاؽ و  لدييااألنظمة والتعميمات المالية المعموؿ بيا  اؽ حساإلنفالوطنية والتي تتول  ا

 مف خالليا.
 ات مشروع البحث. يمتـز الباحث برفع تقارير سير عمؿ ربعية )فنية( لمؤسستو  عف إنلاز  .6
البحث  مف ترسؿ اللامعة المستضيفة/ المركز البحثي المستضيؼ تقرير فني ومالي ونسخة .7

لكترونيًا(    .عند انتياء مشروع البحث)ورقيًا وا 
المؤسسات الشريكة في 

 تقديم الخدمة 
 األردنية/ المراكز البحثية األردنية التي يعمؿ بيا الباحث اللامعات 
  يفالتي تحتضف الباحثالعالمية البحثية  راكزمو الأاللامعات 

 ال يولد  رسوم الخدمة
)مف انتياء فترة التقدـ لمحدصوؿ عم  المنحة والتي يعمف عنيا بداية كؿ عاـ  لذا شيور   4 -3 وقت انجاز الخدمة

 . www.srf.gov.joيرل  متابعة االعالنات عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ 
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 باحث زائراستضافة  منحة خدمة 
الفئة المستفيدة من 

 الخدمة 
لغاية استقطابيـ لمعمؿ مع  في اللامعات أو المراكز البحثية العالمية غير األردنييف الباحثيف

دار دعـ يدصؿ باحثيف أردنييف في إحدى المؤسسات الوطنية لحؿ مشكمة ذات أولوية وطنية  وبمق
  ( ثالثوف ألؼ دينار لمباحث الواحد في السنة الواحدة. 300000إل  )

 / أمانة سر الملمس والملافدعـ البحث العممي دصندوؽ مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
  أف يكوف مشروع البحث الذي سيعمؿ عميو الباحث الزائر مدعـو حاليًا مف الدصندوؽ. .1
قدـ لمحدصوؿ او  لوائز أو دعـ عم  حدصؿ أف يسبؽ ولـ أدصيؿ البحث عمشرو  يكوف فأ .2

 درلة عممية.عم  
يكوف المتقدـ بالبحث حادصاًل عم  شيادة  وأف  أف يكوف مقدـ الطما ىو الباحث الرئيس .3

 .الدكتوراه ومميزًا في ملاؿ اختدصادصو
 عممية ملالت في البحثي المشروع عف الناتلة العممية األوراؽ (نشر قبوؿ أو) نشر يتـ أف .4

 التي المؤسسة أو/ و اللامعة سوية رفع في األثر ليا يكوف محكمة  متخدصدصة عالمية
  وأف يظير اسـ اللامعة المستضيفة (Impact factor) الباحثيف أو الباحث ليياإ ينتمي

)الوطنية( عم  البحث المنشور وباالشتراؾ مع الباحث/ الباحثيف األردنييف  أو تسليؿ براءة 
 عند انتياء فترة المنحة.تراع ناشئة عف المشروع البحثي اخ

 المرموقة العالمية البحثية المؤسسات أو اللامعات إحدى في عامالً  الباحث الزائر يكوف أف .5
 .مركز عممي عم  مستوى العالـ 100المدصنفة ضمف افضؿ 

المية بحثًا بملالت عممية ع 30قد نشر ما ال يقؿ عف  أف يكوف الباحث الُمسَتقَطا .6
 ومفيرسة بالمغة االنلميزية.محكمة متخدصدصة و 

 .الواحد لمشخص واحدة مرة مف أكثر البرنامج ىذا مف االستفادة يلوز ال .7
 الدورات مف ستفادةاال لو سبؽ قد المقدـ البحث في البحثي الفريؽ مف أي يكوف ال أف .8

 .الدصندوؽ مف المدعومة البحثية لممشروعات البحثية
 أشير.( 6) فع تقؿ ال وأف شيراً ( 12) فعلزيارة الباحث  لزمنيةا المدة تزيد ال فأ .9

 .استضافة الباحث الزائر عم  األردنية اللامعات إحدى مف خطية موافقة  الوثائق المطموبة 
  .نلازاتو العممية  إرفاؽ السيرة الذاتية لمباحث الزائر وا 
 العالمية البحثية و المؤسساتأحدى اللامعات وثيقة إثبات عمؿ الباحث الزائر في إ. 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

لمدصندوؽ مرفقًا  تقديموو ورقيًا طما استضافة باحث زائر نموذج يقـو الباحث الرئيسي بتعبئة  .1
 بو الوثائؽ المطموبة.

تنسيباتيا  التي ترفع  وترفع تودصياتيا لملنة األكاديمية ة الطمباتدراسبللنة المنح  قـوت .2
 اإلدارة.لملمس 

ظمة أنبتعميمات و  االلتزاـ اتفاقيويوقع الباحث الرئيس موافقة عم  الدعـ  في حاؿ ال .3
  .موقعة حسا األدصوؿ كفالة عدليةويرفقيا ب الدصندوؽ

ف تبيف أتمتـز اللامعة أو مركز البحث األردني بإنلاز الدراسة/ البحث المنوي إلراءىا و  .4
 ائر بميمتو.مدى االستفادة مف الباحث وتكوف مسؤولة عف إخفاؽ الباحث الز 
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التزاـ لملية الرسمية داخؿ المممكة التي تـ االتفاؽ معيا الرئيسي وثيقة  يقدـ الباحث .5
 ستفادة منيا. ونتائج البحث بيدؼ تطبيقيا واال الزائر حتضاف الباحثال

 لحساا المؤسسة التي ستحتضف الباحث الزائر. يتـ تحويؿ مبمغ الدعـ كامالً  .6
 فنية ومالية دورية لمدصندوؽ.ترفع المؤسسة تقارير سير عمؿ  .7
 عالمية و الحدصوؿ عم  قبوؿ نشر مف ملمة عمميةأيقـو الباحث الرئيس بنشر البحث  .8

أشير مف تاريخ انتياء  6مفيرسة محكمة )أو يسلؿ براءة االختراع الناتلة عنو( خالؿ 
 المنحة.

 و المؤسسات البحثية التي تحتضف الباحثأاللامعات  المؤسسات الشريكة 
  سة الباحث الزائرمؤس

 ال يولد  رسوم الخدمة
)مػػف انتيػػاء فتػػرة التقػػدـ لمحدصػػوؿ عمػػ  المنحػػة والتػػي يعمػػف عنيػػا بدايػػة العػػاـ   لػػذا شػػيور   4 -3 وقت انجاز الخدمة

 . www.srf.gov.joيرل  متابعة االعالنات عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ 
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 األردنييندعم المخترعين  خدمة
 وأالعامة  المؤسساتالوطنية أو األردنية اللامعات ف في و عاممال أوفراد األ فيو ردناألف و مخترعال الفئة المستفيدة مف الخدمة 

  الخادصة
  / أمانة سر الملمس والملافدصندوؽ دعـ البحث العممي مكاف تقديـ الخدمة

 ديرية الشؤوف الفنية إذا كاف االختراع ناتلًا مف مشروع بحثي مدعـو مف الدصندوؽم
شروط الحدصوؿ عم  

 الخدمة 
 أف يكوف دصاحا االختراع أردني اللنسية. .1
 أف ال يكوف قد سبؽ تسليؿ براءة االختراع لدى أية لية داخؿ المممكة أو خارليا. .2

 االختراع. دصية لدصاحاالشخ اليويةدصورة مدصدقة عف   الوثائؽ المطموبة 
 .نموذج طما دعـ تسليؿ براءة اختراع 

 إلراءات تقديـ الخدمة
 

موذج المعتمد لدى الدصندوؽ نيقدـ طما دعـ تسليؿ براءة االختراع لمدصندوؽ حسا ال .1
الخادصة المعتمدة في الدصندوؽ و  ألسسل وفقاً ليذه الغاية ويتـ السير باإللراءات الالزمة 

 راع. بدعـ تسليؿ براءات االخت
المختدصة في طما الدعـ وترفع تودصياتيا إل  الملنة العممية  والتي القطاعية تنظر الملاف  .2

 .  اإلدارة ترفع تودصياتيا بدورىا إل  ملمس
ومؤسستو )في حاؿ كانت البراءة  /المخترع الدعـ يوقع الباحثتقديـ  الموافقة عم إذا تمت  .3

 مف خالليا ية مع الدصندوؽ يحدد ناتلة عف مشروع بحثي مدعـو مف الدصندوؽ( اتفاق
لراءات دصرؼ دعـ تسليؿ براءة االختراع وحقوؽ ووالبات األطراؼ وفقًا  قيمة وأسموا وا 

قبؿ تسليؿ براءة وذلؾ لقانوف براءات االختراع المعموؿ بو في المممكة األردنية الياشمية 
 االختراع. 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديـ الخدمة 

  ال يولد 

 ال يولد خدمةرسـو ال
)مف انتياء فترة التقدـ لمحدصوؿ عم  الدعـ والتي يعمف عنيا بداية العاـ   لذا يرل  شيور  4 وقت انلاز الخدمة

 . www.srf.gov.joمتابعة االعالنات عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ 
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  في إحدى الجامعات األردنية موطنة متخصصة محكمة عالمية ميةصدار مجمة عمإل مالي دعم خدمة
 )الحكومية والخادصة( األردنية الوطنيةاللامعات  الفئة المستفيدة من الخدمة 

 / قسـ الملالت والمؤتمرات في مديرية الشؤوف الفنيةدصندوؽ دعـ البحث العممي مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 رسمية )حكومية أو خادصة(. أردنيةمقدـ الطما ىي لامعة  أف تكوف لية .1
 ".األردنية" مدصطمح المقترح عم الملمة  سـاأف يحوي  .2
 أف يكتا عم  غالؼ الملمة الداخمي والخارلي: .3

 "ملمة عممية عالمية متخدصدصة محكمة تدصدر بدعـ مف دصندوؽ دعـ البحث العممي". -
 .فييا الملمة اسـ اللامعة الموطنة -

 للامعة بتأميف المتطمبات البشرية والمادية لمتابعة شؤوف الملمة وطباعتياأف تمتـز ا .4
خراليا وتوزيعيا والتعامؿ االلكتروني فييا وفقًا لمموادصفات والشروط المحددة لمنشر.  وا 

        تخدصص  ملاؿأعداد ورتا أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف في اللامعة في قائمة ب  الوثائق المطموبة 
 .الملمة

 نشرىا وأماكففي اللامعة في موضوع الملمة  سنوات ثالثعدد البحوث آلخر قائمة ب. 
  ىذه الموازنة ضمفموازنة البحث العممي في اللامعة ومخدصدصات النشر. 
 تخدصص الملمة. ملاؿبرامج الدراسات العميا في قائمة ب 
 كتاا تغطية مف اللامعة الموطنة فييا الملمة. 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

ملمة دصدار بتعبئة النموذج المخدصص لطما دعـ مالي إل (اللامعةيقـو مقدـ الطما ) .1
تقديمو و  www.srf.gov.joوالمتوفر عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ بالمغة العربية 

  بو الوثائؽ المطموبة.لمدصندوؽ ورقيًا موقعًا حسا األدصوؿ  ومرفقًا 
 الدصندوؽ.  إدارةتنسيباتيا لملمس  لدراستيا ورفعالملنة العممية رفع طمبات الدعـ إل   يتـ .2
عم  تنسيا  بناءً  مةممللدعـ قراره بالموافقة أو عدـ الموافقة عم  تقديـ اليتخذ الملمس  .3

 .الملنة العممية
  دعـ يتـ إرساؿ كتاا لملامعة بالموافقة عم  لمملمة الدعـ تقديـ في حاؿ الموافقة عم  .4

إدصدار الملمة يطما فيو مف رئيس اللامعة اقتراح تسمية رئيس لييئة تحرير الملمة وفقًا 
لشروط تعييف رئيس ىيئة التحرير الواردة في تعميمات إدصدار ودعـ الملالت العممية 

 ( وتعديالتو.2012( لعاـ )1المتخدصدصة والمحكمة رقـ )
رئيس ىيئة التحرير  وترفع الملنة العممية سـ باتدرس الملنة العممية تنسيا رئيس اللامعة  .5

 تودصياتيا لملمس اإلدارة.
بعد دصدور قرار ملمس اإلدارة بالموافقة عم  تعييف رئيس لييئة تحرير الملمة  يطما منو  .6

سماء أعضاء لييئة التحرير وفقًا لشروط تعييف أعضاء ىيئة التحرير الواردة في أاقتراح 
( 2012(  لعاـ )1ممية المتخدصدصة والمحكمة  رقـ )تعميمات إدصدار ودعـ الملالت الع

 وتعديالتو. 
يعيف لمملمة ىيئة استشارية دولية مف المتخدصدصيف في الملاؿ الذي تغطيو الملمة  وفقًا  .7

لشروط تعييف أعضاء الييئة االستشارية لمملمة الواردة في تعميمات إدصدار ودعـ 



21

 

21 
 

  في إحدى الجامعات األردنية موطنة متخصصة محكمة عالمية ميةصدار مجمة عمإل مالي دعم خدمة
 )الحكومية والخادصة( األردنية الوطنيةاللامعات  الفئة المستفيدة من الخدمة 

 / قسـ الملالت والمؤتمرات في مديرية الشؤوف الفنيةدصندوؽ دعـ البحث العممي مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 رسمية )حكومية أو خادصة(. أردنيةمقدـ الطما ىي لامعة  أف تكوف لية .1
 ".األردنية" مدصطمح المقترح عم الملمة  سـاأف يحوي  .2
 أف يكتا عم  غالؼ الملمة الداخمي والخارلي: .3

 "ملمة عممية عالمية متخدصدصة محكمة تدصدر بدعـ مف دصندوؽ دعـ البحث العممي". -
 .فييا الملمة اسـ اللامعة الموطنة -

 للامعة بتأميف المتطمبات البشرية والمادية لمتابعة شؤوف الملمة وطباعتياأف تمتـز ا .4
خراليا وتوزيعيا والتعامؿ االلكتروني فييا وفقًا لمموادصفات والشروط المحددة لمنشر.  وا 

        تخدصص  ملاؿأعداد ورتا أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف في اللامعة في قائمة ب  الوثائق المطموبة 
 .الملمة

 نشرىا وأماكففي اللامعة في موضوع الملمة  سنوات ثالثعدد البحوث آلخر قائمة ب. 
  ىذه الموازنة ضمفموازنة البحث العممي في اللامعة ومخدصدصات النشر. 
 تخدصص الملمة. ملاؿبرامج الدراسات العميا في قائمة ب 
 كتاا تغطية مف اللامعة الموطنة فييا الملمة. 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

ملمة دصدار بتعبئة النموذج المخدصص لطما دعـ مالي إل (اللامعةيقـو مقدـ الطما ) .1
تقديمو و  www.srf.gov.joوالمتوفر عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ بالمغة العربية 

  بو الوثائؽ المطموبة.لمدصندوؽ ورقيًا موقعًا حسا األدصوؿ  ومرفقًا 
 الدصندوؽ.  إدارةتنسيباتيا لملمس  لدراستيا ورفعالملنة العممية رفع طمبات الدعـ إل   يتـ .2
عم  تنسيا  بناءً  مةممللدعـ قراره بالموافقة أو عدـ الموافقة عم  تقديـ اليتخذ الملمس  .3

 .الملنة العممية
  دعـ يتـ إرساؿ كتاا لملامعة بالموافقة عم  لمملمة الدعـ تقديـ في حاؿ الموافقة عم  .4

إدصدار الملمة يطما فيو مف رئيس اللامعة اقتراح تسمية رئيس لييئة تحرير الملمة وفقًا 
لشروط تعييف رئيس ىيئة التحرير الواردة في تعميمات إدصدار ودعـ الملالت العممية 

 ( وتعديالتو.2012( لعاـ )1المتخدصدصة والمحكمة رقـ )
رئيس ىيئة التحرير  وترفع الملنة العممية سـ باتدرس الملنة العممية تنسيا رئيس اللامعة  .5

 تودصياتيا لملمس اإلدارة.
بعد دصدور قرار ملمس اإلدارة بالموافقة عم  تعييف رئيس لييئة تحرير الملمة  يطما منو  .6

سماء أعضاء لييئة التحرير وفقًا لشروط تعييف أعضاء ىيئة التحرير الواردة في أاقتراح 
( 2012(  لعاـ )1ممية المتخدصدصة والمحكمة  رقـ )تعميمات إدصدار ودعـ الملالت الع

 وتعديالتو. 
يعيف لمملمة ىيئة استشارية دولية مف المتخدصدصيف في الملاؿ الذي تغطيو الملمة  وفقًا  .7

لشروط تعييف أعضاء الييئة االستشارية لمملمة الواردة في تعميمات إدصدار ودعـ 
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 ( وتعديالتو. 2012) ( لعاـ1الملالت العممية المتخدصدصة والمحكمة رقـ )
ألؼ دينار سنويًا لإلنفاؽ عم  وعشريف  أربع  ( 24يخدصص الدصندوؽ مبمغ ال يزيد عف ) .8

  ترتفع قيمة آالؼ دينار أردني لكؿ عددستة ( 6الواحدة وبحد أقدص  ) الملمةإدصدار 
( ثمانية آالؼ وخمسمائة دينار لكؿ عدد لمملالت التي تنلح 8500الدعـ لتدصؿ إل  )

 عم  إدراج في إحدى التدصنيفات العممية لمملالت المتخدصدصة والمحكمة.  في الحدصوؿ
دصدار الملمة " يتول  تمويميا و  أماناتُينشأ في اللامعة " دصندوؽ  .9 ويتـ تحويؿ الدعـ  ىاا 

 . مف دصندوؽ دعـ البحث العممي المالي لو
 تحدصؿ الملمة عم  رقـ فيرسة عالمي يوضع عم  غالفيا الداخمي والخارلي. .10
للامعة عم  إدراج الملمة في إحدى التدصنيفات العممية العالمية المعتمدة خالؿ تعمؿ ا .11

 .سنوات مف إنشاءىا 3مدة ال تتلاوز 
خالؿ الستة أشير األول  مف نياية يقدـ رئيس ىيئة التحرير لمدصندوؽ تقريرًا ماليًا مفدصاًل  .12

وعميد البحث ية يتضمف واردات ونفقات الملمة مدصدقًا مف الدائرة المال السنة المالية
  مف الملنة العممية والملمس عتمادهافييا وحسا األدصوؿ لغايات  اإلنفاؽوأمر  العممي

 .ليتـ دصرؼ الدعـ المستحؽ لمملمة
المؤسسات الشريكة في 

 تقديم الخدمة 
 ال يولد

 ال يولد رسوم الخدمة
 شيور    8-4 وقت انجاز الخدمة
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 مؤتمر عممي متخصص محكم عقدلمالي  دعم خدمة 
الفئة المستفيدة من 

 الخدمة 
الوطنية والمؤسسات العممية و/أو المراكز البحثية االردنية و/أو اللمعيات العممية  اللامعات

 والمؤسسات الحكومية والوزارات التي تتبع ليا مراكز بحثية.
  رات في مديرية الشؤوف الفنية/ قسـ الملالت والمؤتمدصندوؽ دعـ البحث العممي مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 .)عامة أو خادصة( اردنيةأف تكوف اللامعة أو المؤسسة طالبة الدعـ  .1
اف يكوف المؤتمر مدعومًا مف المؤسسة التي تشرؼ عم  عقد المؤتمر بمقدار مماثؿ لمدعـ  .2

 المطموا مف الدصندوؽ.
 وقع الكتروني يتضمف ممخدصات البحوث.في حاؿ كاف المؤتمر دولي  يشترط امتالكو م .3
 .مف تاريخ انعقاد المؤتمر أشير 6قبؿ يتـ تقديـ الطما لمدصندوؽ أف  .4
 تمثيؿ اللامعات األردنية ومراكز األبحاث ذات العالقة في الملنة العممية لممؤتمر.  .5

 يتضمف مسوغات طما دعـ المؤتمر كتاا رسمي مف رئيس المؤسسة  الوثائق المطموبة 
 ت تقديم الخدمةإجراءا

 
 لدعـ مؤتمر عمميالمعتمد يقـو مقدـ الطما )اللامعة/ المؤسسة البحثية( بتعبئة النموذج  .1

لمدصندوؽ  يالمتوفر عم  الموقع اإللكترون متخدصص محكـ بالمغتيف العربية و/أو اإلنلميزية
www.srf.gov.jo خالؿ الفترة المحددة لتقديـ  الوثائؽ المطموبة بومرفقًا لمدصندوؽ  وتقديمو

 .طمبات الدعـ
الطمبات الواردة لمدصندوؽ بعد انتياء فترة التقدـ المحددة في الدصندوؽ الملنة العممية  تدرس .2

و عدـ أ بدعـقرار ال ذتخاال  اإلدارةملمس لالستقباؿ طمبات دعـ المؤتمرات  وترفع تودصياتيا 
 .مساىمة الدصندوؽ بالدعـ المالي وتحديد قيمة المؤتمردعـ 

 يحدد السقؼ األعم  لمدعـ المقدـ كما يأتي: في حاؿ الموافقة   .3
 ( ألؼ دينار.15األعم  ) هالمؤتمر الدولي: يدعـ بمبمغ حد 
  ( آالؼ دينار.10األعم  ) ه: يدعـ بمبمغ حديمياإلقمالمؤتمر 
 ( آالؼ دينار.5األعم  ) هالمؤتمر المحمي: يدعـ بمبمغ حد 

 .لممؤسسة قبؿ انعقاد المؤتمر رالمقر أرباع قيمة الدعـ  ثالثة%( 75)الدصندوؽدفع ي .4
 تاإدصدار شعار الدصندوؽ عم  كافة  بتعميمات الدصندوؽ ومف ضمنيا وضع المؤسسةتمتـز  .5

عالنات المؤتمر وموقعو    واالشارة لدعـ الدصندوؽ في كافة منشورات المؤتمر اإللكترونيوا 
 .األردنية ومراكز األبحاث ذات العالقة في الملنة العممية لممؤتمر باإلضافة لتمثيؿ اللامعات

 تزود المؤسسة الدصندوؽ بوقائع المؤتمر إلكترونيًا. .6
خالؿ فترة زمنية ال  توتقدـ المؤسسة تقريرًا نيائيًا )عمميًا وماليًا( عف نتائج المؤتمر وتودصيا .7

 مف تاريخ انعقاده. ستة أشير تتلاوز
ة المختدصة التقرير الفني لممؤتمر وترفع تنسيبيا لملنة العممية  ويدرس تدرس الملنة القطاعي .8

 المعنييف في الدصندوؽ التقرير المالي لممؤتمر.
عم  الملنة المتخدصدصة بملاؿ المؤتمر يعرض التقرير المالي لممؤتمر وتنسيا الملنة القطاعية  .9

 العممية.
مف قيمة الدعـ المخدصص لممؤتمر %( المتبقية 25تقرر الملنة العممية دصرؼ أو عدـ دصرؼ )  .10
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 بناًء عم  التقرير المالي والفني. 

المؤسسات الشريكة 
 في تقديم الخدمة 

 ال يولد

 ال يولد رسوم الخدمة
)مف انتياء فترة التقدـ لمحدصوؿ عم  الدعـ  والتي يعمف عنيا بداية العاـ    لذا يرل  شيور   4-3 وقت انجاز الخدمة

 ( www.srf.gov.joالموقع االلكتروني لمدصندوؽ  متابعة االعالنات عبر
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الخدمات :ثاهياًً   

للطلبة املقدمة  
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  منح صندوق دعم البحث العممي لطمبة الدراسات العميا المتفوقين أكاديميًا في الجامعات األردنية )برنامج الماجستير( خدمة
الحكومية ولامعة األميرة سمية  األردنيةكاديميًا في اللامعات أطمبة المالستير المتفوقيف  ن الخدمة الفئة المستفيدة م

 لمتكنولوليا
 لدصندوؽ دعـ البحث العممي اإللكترونيالموقع تعبئة طما الحدصوؿ عم  المنحة عبر  مكان تقديم الخدمة

(v.johttp://www.srf.go)  بداية الفدصؿ األوؿ والفدصؿ الثاني مف العاـ  عند فتح باا التقدـ
رسالونسخة ورقية مف ويقـو الطالا بطباعة     اللامعي لعمادة الدراسات العميا في  طمبو وا 

 إل  دصندوؽ دعـ البحث العممي/ أمانة سر الملمس والملاف  الامعتو التي ترسمو بدورى
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 ف يكوف الطالا أردني اللنسية.أ .1
 .( عاـ30) فع المالستير يزيد عمر الطالا عند قبولو في برنامج ف الّ أ .2
يقؿ  العدؿ بمأو ما يعادليا  األردنيةعم  شيادة الثانوية العامة  أف يكوف الطالا حادصالً  .3

 %80 عف
  وال يامف لامعة معترؼ بو  نتظاـباالالبكالوريوس  حادصاًل عم  درلة الطالا يكوفأف  .4

 .)ليد لدًا(يقؿ تقديره عف 
أردنية ومسلاًل ة لامع في المالستيرممتحقًا في أحد برامج مقبواًل و أف يكوف الطالا  .5

 فعميًا لممرة األول  في الفدصؿ الدراسي الذي تعمف فيو المنحة.
( 6عف ) لمفدصؿ الحالي أف ال يقؿ ملموع الساعات الدراسية التي سلميا الطالا .6

 معتمدة )ال تشمؿ المواد االستدراكية(. ساعات دراسية 
( بعالمة ال تقؿ IELTSأو ) 500التوفؿ بعالمة ال تقؿ عف اف يلتاز الطالا امتحاف  .7

أو ما يعادليا   %65و االمتحاف الوطني لمغة االنلميزية بعالمة ال تقؿ عف أ 5عف 
 للميع التخدصدصات.

أو مف أي  مف الدصندوؽ أخرىمنحة بحاليًا ال ينتفع و لمدراسة   اً متفرغ الطالا أف يكوف .8
 .لية أخرى

يتـ التنافس بيف الطمبة بناًء عم   عند تحقيق الطالب لمشروط المذكورة أعاله كاممًة،  .9
 المطموبة. العالمات التنافسية وفقًا ألسس التنافس المعتمدة مف الدصندوؽ والتخدصدصات

  .الشخدصية اليويةدصورة مدصدقة عف   الوثائق المطموبة 
 ىوية الطالا اللامعية دصورة عف. 
  العالماتؼ و كشو  والبكالوريوس الثانوية العامة تيشيادعف دصورة مدصدقة. 
  وكشؼ المواد الدراسية المسلمةالمالستيربرنامج في  قبوؿ الطالاكتاا  عفدصورة  . 
 الخطة الدراسية لمطالا.  
  المغة االنلميزية. التيازوثيقة 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

اإللكتروني لمدصندوؽ  موقعال الكترونيًا مف خالؿ المنحةتعبئة طما قـو الطالا بي .1
www.srf.gov.jo فتح باا التقدـ بداية عند  ويقـو بطباعة نسخة ورقية منو وتوقيعيا

 يانعخالؿ المدة الزمنية التي يتـ االعالف  عيالفدصؿ األوؿ والفدصؿ الثاني مف العاـ اللام
 .لممنحة والمحددة لمتقدـ
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كافة  امرفقًا بي ةللامعبا الدراسات العميا ةعمادلترسؿ النسخة الورقية الموقعة مف الطما  .2
 .خالؿ الفترة المحددة لمتقدـ لممنحة المطموبةالوثائؽ 

تقـو عمادة الدراسات العميا بدراسة الطمبات والتحقؽ منيا لرفع الطمبات المستوفية لشروط  .3
لدصندوؽ دعـ البحث العممي خالؿ الفترة المحددة الستقباؿ طمبات الحدصوؿ عم   المنحة

  المنحة. 
يتـ دراسة الطمبات الواردة لمدصندوؽ مف اللامعات والتحقؽ مف استيفائيا لمشروط المطموبة  .4

والتخدصدصات  والوثائؽ المرفقة  ويتـ إعداد كشوؼ بأسماء الطمبة وفقًا لمعالمات التنافسية
ـّ  يالت    لعرضيا عم  للنة المنح.فتح باا التقدـ ليات

الطمبات  األردنيةكاديميًا في اللامعات أطمبة الدراسات العميا المتفوقيف منح تدرس للنة  .5
التخاذ قرار بشأف الموافقة عم   الدصندوؽ إدارةلملمس  وترفع تودصياتيا  الواردة لمدصندوؽ

 . منح أو عدـ منح الطالا
 عبربأسماء الطمبة الحادصميف عم  المنحة ويتـ إعالف االسماء يتـ إرساؿ كتاا لملامعة  .6

 الموقع اإللكتروني لمدصندوؽ.
يتـ مخاطبة المؤسسة العامة لمضماف االلتماعي لبياف الحالة العممية لمطالا الذي حدصؿ  .7

 عم  المنحة.
في حاؿ كاف الطالا موظؼ  يقدـ دصورة عف كتاا االستقالة  أو كتاا إلازة بدوف راتا  .8

 3ظفي القطاع العاـ تغطي مدة الدراسة  ويزود الدصندوؽ بالكتاا المطموا خالؿ لمو 
 أسابيع مف تاريخ دصدور القرار.

 تبيف محؿ إقامة الكفيؿ. كفالة عدلية الطالا ُيقدـ .9
  .واللامعة الدصندوؽمع  ةالمنحااللتزاـ ب الطالا اتفاقية يوقع .10
فدصمي لمتحقؽ مف التزاـ الطالا  تقرير أكاديمي مدصندوؽلالدراسات العميا  ةترفع عماد .11

 لمطالا مف المنحة. المستحقةتحويؿ المخدصدصات المالية  ليتـو بتعميمات االتفاقية الموقعة 
في نياية البرنامج  يقـو الطالا بإعالـ الدصندوؽ بأنياء دراستو ويزود الدصندوؽ بمدصدقة   .12

 التخرج وكشؼ العالمات النيائي.  
 ولامعة األميرة سمية لمتكنولوليا الرسمية ألردنيةاللامعات ا - المؤسسات الشريكة 

 مؤسسة الضماف االلتماعي -
 في المحكمة التي تتبع االختدصاص المكاني لملامعة أو مكاف إقامة الطالا كاتا العدؿ -

 ال يولد رسوم الخدمة
في كؿ مف عنيا مف لمتقدـ لمحدصوؿ عم  المنحة والتي يعانتياء الفترة المحددة مف )شيور  4-3 وقت انجاز الخدمة

الفدصؿ األوؿ والثاني مف العاـ اللامعي   لذا يرل  متابعة االعالنات عبر الموقع االلكتروني 
 (www.srf.gov.joلمدصندوؽ 
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 ت األردنية )برنامج الدكتوراه(منح صندوق دعم البحث العممي لطمبة الدراسات العميا المتفوقين أكاديميًا في الجامعا خدمة
الفئة المستفيدة من 

 الخدمة 
ولامعة األميرة سمية الحكومية  األردنيةكاديميًا في اللامعات أالمتفوقيف  الدكتوراهطمبة 

  لمتكنولوليا
تعبئة طما الحدصوؿ عم  المنحة عبر الموقع اإللكتروني لدصندوؽ دعـ البحث العممي  مكان تقديم الخدمة

(http://www.srf.gov.jo)  عند فتح باا التقدـ  عند بداية الفدصؿ األوؿ فقط مف العاـ
رسالو لعمادة   اللامعي الدراسات العميا في لامعتو ويقـو الطالا بطباعة نسخة ورقية مف طمبو وا 

 الملمس والملافإل  دصندوؽ دعـ البحث العممي/ أمانة سر   االتي ترسمو بدورى
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 أف يكوف الطالا أردني اللنسية. .1
 .( عاـ40) فع الدكتوراه رنامجبيزيد عمر الطالا عند قبولو في  ف الأ .2
يقؿ  ال عدؿبمأو ما يعادليا  األردنيةعم  شيادة الثانوية العامة  أف يكوف الطالا حادصالً  .3

 .%80 عف
وبتقدير  لامعة معترؼ بيامف  نتظاـباالالبكالوريوس ة درل حادصاًل عم  الطالا يكوفأف  .4

 .عف ليد لداً  ال يقؿ
مسار بيا بمف لامعة معترؼ  نتظاـباالالمالستير درلة عم  حادصاًل  الطالا يكوفأف  .5

 ال يقؿ عف ممتاز. تقديربو الرسالة 
 فعميًا لممرة ومسلالً  ردنيةأة لامع في الدكتوراهممتحقًا في أحد برامج مقبواًل و أف يكوف الطالا  .6

 األول  في الفدصؿ الدراسي الذي تعمف فيو المنحة.
( ساعات 6عف )أف ال يقؿ ملموع الساعات الدراسية التي سلميا الطالا لمفدصؿ الحالي  .7

 دراسية معتمدة )ال تشمؿ المواد االستدراكية(. 
تقؿ عف ( بعالمة ال IELTSو )أ 500التوفؿ بعالمة ال تقؿ عف  امتحافاف يلتاز الطالا  .8

للميع أو ما يعادليا   %65الوطني لمغة االنلميزية بعالمة ال تقؿ عف  االمتحافو أ 5
 .التخدصدصات

و مف أي لية أ مف الدصندوؽ أخرىمنحة بحاليًا ال ينتفع و لمدراسة   اً متفرغ الطالا أف يكوف .9
 .أخرى

بناًء عم   عند تحقيؽ الطالا لمشروط المذكورة أعاله كاممًة  يتـ التنافس بيف الطمبة  .10
 الدصندوؽ والتخدصدصات المطموبة.وفقًا ألسس التنافس المعتمدة مف التنافسية العالمات 

  .الشخدصية اليويةدصورة مدصدقة عف   الوثائق المطموبة 
  ىوية الطالا اللامعيةدصورة عف. 
 ياؼ عالماتو وكش والمالستير البكالوريوسو  ات الثانوية العامةلشياد مدصدقة دصورة. 
  وكشؼ المواد الدراسية المسلمة.الدكتوراه برنامج في قبوؿ الطالا كتاادصورة عف   
 .الخطة الدراسية لمطالا 
 المغة اإلنلميزية. امتحاف التياز وثيقة 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

مدصندوؽ اإللكتروني ل موقعال مف خالؿالكترونيًا  المنحةقـو الطالا بتعبئة طما ي .1
www.srf.gov.jo بداية عند فتح باا التقدـ   وتوقيعيا ويقـو بطباعة نسخة ورقية منو
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خالؿ المدة الزمنية التي يتـ االعالف عنيا   الفصل األول فقط من العام الجامعي
       .والمحددة لمتقدـ لممنحة

كافة  امرفقًا بي ةللامعبا الدراسات العميا ةعمادلترسؿ النسخة الورقية الموقعة مف الطما  .2
 .خالؿ الفترة المحددة لمتقدـ لممنحة المطموبةالوثائؽ 

تقـو عمادة الدراسات العميا بدراسة الطمبات والتحقؽ منيا لرفع الطمبات المستوفية  .3
لشروط المنحة لدصندوؽ دعـ البحث العممي خالؿ الفترة المحددة الستقباؿ طمبات 

  الحدصوؿ عم  المنحة. 
ت الواردة لمدصندوؽ مف اللامعات والتحقؽ مف استيفائيا لمشروط يتـ دراسة الطمبا .4

 وفقًا لمعالمات التنافسيةالمطموبة والوثائؽ المرفقة  ويتـ إعداد كشوؼ بأسماء الطمبة 
ـّ فتح باا التقدـ ليا    لعرضيا عم  للنة المنح.والتخدصدصات التي ت

الطمبات  األردنيةفي اللامعات  كاديمياً أطمبة الدراسات العميا المتفوقيف منح تدرس للنة  .5
الموافقة قرار بشأف  التخاذ الدصندوؽ إدارةلملمس  وترفع تودصياتيا  لمدصندوؽ الواردة

 . الطالا عم  منح أو عدـ منح
 االسماءإعالف يتـ و  الطمبة الحادصميف عم  المنحةلملامعة بأسماء  إرساؿ كتاايتـ  .6

 .لمدصندوؽ اإللكترونيعم  الموقع 
لمطالا الذي بياف الحالة العممية ل االلتماعيمؤسسة العامة لمضماف يتـ مخاطبة ال .7

 .المنحة حدصؿ عم 
  أو كتاا إلازة بدوف االستقالةكتاا في حاؿ كاف الطالا موظؼ  يقدـ دصورة عف  .8

   ويزود الدصندوؽ بالكتاا المطمواراتا لموظفي القطاع العاـ تغطي مدة الدراسة
 .ارأسابيع مف تاريخ دصدور القر  3خالؿ 

 . الكفيؿ إقامةتبيف محؿ  كفالة عدلية الطالا ُيقدـ .9
  .واللامعة الدصندوؽمع  المنح اتفاقيةالطالا  يوقع .10
الطالا  التزاـتقرير أكاديمي فدصمي لمتحقؽ مف  مدصندوؽلالدراسات العميا  ةترفع عماد .11

لمطالا مف  المستحقةالمالية  مخدصدصاتلا تحويؿ ليتـالموقعة  االتفاقيةبتعميمات 
 نحة.مال

بأنياء دراستو ويزود الدصندوؽ الطالا بإعالـ الدصندوؽ في نياية البرنامج  يقـو  .12
 بمدصدقة التخرج وكشؼ العالمات النيائي.  

 ولامعة األميرة سمية لمتكنولوليااللامعات األردنية الرسمية  - المؤسسات الشريكة 
 مؤسسة الضماف االلتماعي -
 اص المكاني لملامعة أو مكاف إقامة الطالاكاتا العدؿ في المحكمة التي تتبع االختدص -

 ال يولد رسوم الخدمة
الفدصؿ  بدايةتقدـ لمحدصوؿ عم  المنحة والتي يعمف لمانتياء الفترة المحددة  مف) شيور 4-3 وقت انجاز الخدمة

   لذا يرل  متابعة االعالنات عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ األوؿ فقط مف العاـ اللامعي
www.srf.gov.jo ) 
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  * رسائل الماجستيربحوث  مشروعات دعمخدمة 

 .الوطنية )الحكومية والخادصة( األردنيةاللامعات في  ردنييفاأل لستيرالماطمبة  الفئة المستفيدة من الخدمة 
رشيح إل  دصندوؽ دعـ البحث العممي/ عمادة البحث العممي في اللامعات ترسؿ طمبات الت مكان تقديم الخدمة

 أمانة سر الملمس والملاف
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 أف يكوف الطالا أردني اللنسية. .1
 .أو ما يعادليا األردنيةة العامة عم  شيادة الثانوي أف يكوف الطالا حادصؿ .2
 .أكاديمياً الدصندوؽ لطمبة الدراسات العميا المتفوقيف مف منحة الطالا حاليًا  ف ال ينتفعأ .3
لمشروع بحث رسالة  ثالثة آالؼ دينار( 3000يكوف الحد األعم  لمبمغ الدعـ ) .4

مف الدصندوؽ  المقدـبتقديـ دعـ مماثؿ لمدعـ بالمساىمة اللامعة  التزاـالمالستير شريطة 
   أو منادصفًة ما بيف الدصندوؽ وعمادة البحث العممي في اللامعة.

 الوثائق المطموبة 
 
 

  الشخدصية اليويةف عدصورة مدصدقة. 
 الطالا اللامعية دصورة عف ىوية. 
  تودصية مف ملمس البحث العممي/ الدراسات العميا لتقديـ الدعـ المالي لمشروع الرسالة

باإلضافة إلقرار مشروع الرسالة وتسمية المشرؼ  بالقيمة المالية المقترحة مف اللامعة
 .األكاديمي لمشروع بحث الطالا

 وكشؼ العالمات البكالوريوس لشيادة مدصدقةعف  دصورة. 
  المالستيربرنامج كتاا القبوؿ في  عفدصورة. 
  في برنامج المالستير. التيازىاكشؼ العالمات لممواد التي تـ 
  دصورة عف مقترح الرسالة(Proposal) .والموافقة الخطية عمييا 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

المتوفر عبر  لستير/الدكتوراه"بحوث رسائؿ المادعـ "طما نموذج قـو الطالا بتعبئة ي .1
  وتقديمو دصوؿوتوقيعو حسا األورقيًا  www.srf.gov.joالموقع االلكتروني لمدصندوؽ 

وؿ قبؿ نياية شير تشريف مفدصؿ األل المطموبةالوثائؽ و مرفقًا بالدراسات العميا  ةعمادل
 .نيساف مف كؿ عاـ وؿ ولمفدصؿ الثاني قبؿ نياية شيرأ

الطمبات  فعر مف مطابقة الشروط المطموبة و بالتحقؽ الدراسات العميا  تقـو عمادة .2
 دصندوؽ. مل

 الطمبات وترفع تودصياتيا لملنة العممية.الدصندوؽ ب تنظر للنة المنح في .3
وترفع تودصياتيا  المقدمة عم  ضوء تودصيات للنة المنح تدرس الملنة العممية الطمبات .4

 .أو عدـ الموافقة عم  تقديـ الدعـبالموافقة القرار  التخاذ دارةاإلل  ملمس إ
بالموافقة أو عدـ الموافقة عم  تقديـ الدعـ لمشروعات بحوث قراره يتخذ ملمس اإلدارة   .5

 رسائؿ  المالستير/ الدكتوراه
مف  الدعـ لمشروعات رسائميـعم   بأسماء الطمبة الحادصميف ًا رسميةيرسؿ الدصندوؽ كتب .6

الدصندوؽ مف خالؿ  مف الحادصميف عم  الدعـ الطمبةامعاتيـ   ويتـ إعالـ خالؿ ل
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 الموقع االلكتروني واالتدصاؿ الياتفي.   
)يشارؾ ممثؿ  يحدد الدصندوؽ موعدًا لحفؿ توقيع اتفاقيات الدعـ بالتنسيؽ مع اللامعات .7

لعممي  عف اللامعة في توقيع االتفاقية كطرؼ ثاني غالبًا يمثؿ اللامعة عميد البحث ا
باإلضافة لمطمبة كطرؼ ثالث(  وتمثؿ االتفاقية شروط االلتزاـ لكافة األطراؼ بتعميمات 

  المنحة. 
. اما بمشروع البحث لملامعات الرسمية خاصال ماناتاأللحساا يحوؿ مبمغ الدعـ  .8

الطمبة المدعومة فييا مف خالؿ  ابحاثعم  مشاريع  اإلنفاؽاللامعات الخادصة فيتـ 
 .المعتمدة في الدصندوؽ اإلنفاؽمراعاة آلية  الدصندوؽ. مع

بمولا كتاا رسمي مف عمادة البحث  تقرير فني ومالي األكاديميالطالا ومشرفو  يرفع .9
 :  بحيث يشتمؿ التقرير المرفقات التاليةالمشروع انتياءمف  أشير ثالثة خالؿ العممي 

 فني(الذي تـ إنلازه )نسخة عف مشروع الرسالة(/ )تقرير  ممخص العمؿ -أ 
 .)تقرير مالي( طريقة دصرؼ الدعـ -ا 
 .طما إغالؽ ممؼ مشروع بحث الرسالة -ج 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

  األردنيةاللامعات 

 ال يولد رسوم الخدمة
 

)مف انتياء فترة التقدـ لمحدصوؿ عم  المنحة والتي يعمف عنيا خالؿ الفدصؿ األوؿ شيور  4 وقت انجاز الخدمة
عاـ اللامعي   لذا يرل  متابعة االعالنات عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ والثاني مف ال

www.srf.gov.jo ) 
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 الموقع االلكتروني واالتدصاؿ الياتفي.   
)يشارؾ ممثؿ  يحدد الدصندوؽ موعدًا لحفؿ توقيع اتفاقيات الدعـ بالتنسيؽ مع اللامعات .7

لعممي  عف اللامعة في توقيع االتفاقية كطرؼ ثاني غالبًا يمثؿ اللامعة عميد البحث ا
باإلضافة لمطمبة كطرؼ ثالث(  وتمثؿ االتفاقية شروط االلتزاـ لكافة األطراؼ بتعميمات 

  المنحة. 
. اما بمشروع البحث لملامعات الرسمية خاصال ماناتاأللحساا يحوؿ مبمغ الدعـ  .8

الطمبة المدعومة فييا مف خالؿ  ابحاثعم  مشاريع  اإلنفاؽاللامعات الخادصة فيتـ 
 .المعتمدة في الدصندوؽ اإلنفاؽمراعاة آلية  الدصندوؽ. مع

بمولا كتاا رسمي مف عمادة البحث  تقرير فني ومالي األكاديميالطالا ومشرفو  يرفع .9
 :  بحيث يشتمؿ التقرير المرفقات التاليةالمشروع انتياءمف  أشير ثالثة خالؿ العممي 

 فني(الذي تـ إنلازه )نسخة عف مشروع الرسالة(/ )تقرير  ممخص العمؿ -أ 
 .)تقرير مالي( طريقة دصرؼ الدعـ -ا 
 .طما إغالؽ ممؼ مشروع بحث الرسالة -ج 

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

  األردنيةاللامعات 

 ال يولد رسوم الخدمة
 

)مف انتياء فترة التقدـ لمحدصوؿ عم  المنحة والتي يعمف عنيا خالؿ الفدصؿ األوؿ شيور  4 وقت انجاز الخدمة
عاـ اللامعي   لذا يرل  متابعة االعالنات عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ والثاني مف ال
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 *توراه دعم مشروعات بحوث رسائل الدك خدمة

الفئة المستفيدة من 
 الخدمة 

 .الوطنية )الحكومية والخادصة( األردنيةاللامعات الدكتوراه في طمبة 

عمادة البحث العممي في اللامعات ترسؿ طمبات الترشيح إل  دصندوؽ دعـ البحث العممي/ أمانة  مكان تقديم الخدمة
 سر الملمس والملاف

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 طالا أردني اللنسية.أف يكوف ال .1
 .أو ما يعادليا األردنيةعم  شيادة الثانوية العامة  أف يكوف الطالا حادصؿ .2
 .لطمبة الدراسات العميا المتفوقيف أكاديمياً لمدصندوؽ  أخرىأف ال  ينتفع الطالا حاليًا مف منحة  .3
تير آالؼ دينار لمشروع بحث رسالة المالس خمسة( 5000يكوف الحد األعم  لمبمغ الدعـ ) .4

شريطة التزاـ اللامعة بالمساىمة بتقديـ دعـ مماثؿ لمدعـ المقدـ مف الدصندوؽ أو منادصفًة ما 
 بيف الدصندوؽ وعمادة البحث العممي في اللامعة.  

 الوثائق المطموبة 
 
 

  الشخدصية اليويةدصورة مدصدقة عف . 
 الطالا اللامعية دصورة عف ىوية. 
 لعميا لتقديـ الدعـ المالي لمشروع الرسالة بالقيمة تودصية مف ملمس البحث العممي/ الدراسات ا

باإلضافة إلقرار مشروع الرسالة وتسمية المشرؼ األكاديمي  المالية المقترحة مف اللامعة
 لمشروع بحث الطالا.

  تاالعالمالبكالوريوس والمالستير وكشوؼ  لشيادتي مدصدقةدصورة. 
  الدكتوراه.قبوؿ الطالا في برنامج كتاا  عفدصورة 
 ؼ العالمات لممواد التي تـ التيازىا في برنامج الدكتوراه.كش 
  دصورة عف مقترح الرسالة(Proposal) .والموافقة الخطية عمييا 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

المتوفر عبر الموقع  بحوث رسائؿ المالستير/الدكتوراه"دعـ "طما نموذج قـو الطالا بتعبئة ي .1
 ةعماددصوؿ  وتقديمو لوتوقيعو حسا األورقيًا  www.srf.gov.joااللكتروني لمدصندوؽ 

مفدصؿ االوؿ قبؿ نياية لخالؿ فترة تقديـ الطمبات  المطموبةالوثائؽ و مرفقًا بالدراسات العميا 
 .ولمفدصؿ الثاني قبؿ نياية شير نيساف مف كؿ عاـأو فترة التقديـ وؿ أشير تشريف 

 دصندوؽ. ملالطمبات  فعدراسات العميا بالتحقؽ مف مطابقة الشروط المطموبة ور تقـو عمادة ال .2
 الطمبات وترفع تودصياتيا لملنة العممية.الدصندوؽ ب تنظر للنة المنح في .3
تدرس الملنة العممية الطمبات المقدمة عم  ضوء تودصيات للنة المنح وترفع تودصياتيا  .4

 .دـ الموافقة عم  تقديـ الدعـعبالموافقة أو القرار  التخاذ ملمس اإلدارةل
بالموافقة أو عدـ الموافقة عم  تقديـ الدعـ لمشروعات بحوث رسائؿ  قراره يتخذ ملمس اإلدارة  .5

 المالستير/ الدكتوراه
يرسؿ الدصندوؽ كتبًا رسمية بأسماء الطمبة الحادصميف عم  الدعـ لمشروعات رسائميـ مف  .6

ف عم  الدعـ مف الدصندوؽ مف خالؿ الموقع خالؿ لامعاتيـ   ويتـ إعالـ الطمبة الحادصمي
 االلكتروني واالتدصاؿ الياتفي.   
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يحدد الدصندوؽ موعدًا لحفؿ توقيع اتفاقيات الدعـ بالتنسيؽ مع اللامعات )يشارؾ ممثؿ عف  .7
اللامعة في توقيع االتفاقية كطرؼ ثاني غالبًا يمثؿ اللامعة عميد البحث العممي  باإلضافة 

 وتمثؿ االتفاقية شروط االلتزاـ لكافة األطراؼ بتعميمات المنحة.  لمطمبة كطرؼ ثالث(  
خاص بمشروع البحث لملامعات الرسمية. اما اللامعات المانات األيحوؿ مبمغ الدعـ لحساا  .8

مع   الخادصة فيتـ اإلنفاؽ عم  مشاريع ابحاث الطمبة المدعومة فييا مف خالؿ الدصندوؽ
 .دصندوؽمراعاة آلية اإلنفاؽ المعتمدة في ال

بمولا كتاا رسمي مف عمادة البحث  الطالا ومشرفو األكاديمي تقرير فني ومالي يرفع .9
 :  بحيث يشتمؿ التقرير المرفقات التاليةالمشروع انتياءأشير مف  ثالثة خالؿ العممي 

 الذي تـ إنلازه )نسخة عف مشروع الرسالة(/ )تقرير فني( ممخص العمؿ -أ 
 )تقرير مالي(. طريقة دصرؼ الدعـ -ا 
 طما إغالؽ ممؼ مشروع بحث الرسالة. -ج 

المؤسسات الشريكة 
 في تقديم الخدمة 

  األردنية اللامعات

 ال يولد رسوم الخدمة
)مف انتياء فترة التقدـ لمحدصوؿ عم  المنحة والتي يعمف عنيا خالؿ الفدصؿ األوؿ والثاني  شيور  4 وقت انجاز الخدمة

نات عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ مف العاـ اللامعي   لذا يرل  متابعة االعال
www.srf.gov.jo ) 
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يحدد الدصندوؽ موعدًا لحفؿ توقيع اتفاقيات الدعـ بالتنسيؽ مع اللامعات )يشارؾ ممثؿ عف  .7
اللامعة في توقيع االتفاقية كطرؼ ثاني غالبًا يمثؿ اللامعة عميد البحث العممي  باإلضافة 
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بمولا كتاا رسمي مف عمادة البحث  الطالا ومشرفو األكاديمي تقرير فني ومالي يرفع .9
 :  بحيث يشتمؿ التقرير المرفقات التاليةالمشروع انتياءأشير مف  ثالثة خالؿ العممي 

 الذي تـ إنلازه )نسخة عف مشروع الرسالة(/ )تقرير فني( ممخص العمؿ -أ 
 )تقرير مالي(. طريقة دصرؼ الدعـ -ا 
 طما إغالؽ ممؼ مشروع بحث الرسالة. -ج 

المؤسسات الشريكة 
 في تقديم الخدمة 

  األردنية اللامعات

 ال يولد رسوم الخدمة
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جوائز  منح: خدمات ثالثاًً  

 صندوق دعم البحث العلمي
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  )جائزة البحث المميز(التقديرية مي منح جوائز صندوق دعم البحث العم خدمة
الفئة المستفيدة من 

 الخدمة 
 .في الملاالت التي تحددىا اللائزة سنوياً  المتميزوف في المممكة األردنية الياشميةف و الباحث

 / أمانة سر الملمس والملافدصندوؽ دعـ البحث العممي مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 في البحث. الباحث الرئيسىو  الطما أف يكوف مقدـ .1
  اللنسية. أف يكوف أردني .2
أف يكوف البحث بحثًا أدصياًل ومميزًا و يتضمف إضافة حقيقية إل  المعرفة في حقؿ  .3

 التخدصص. 
عالمية محكمة أف يكوف إنتالًا عمميًا مميزًا منشورًا أو مقبواًل لمنشر في ملالت عممية  .4

قد مض   أو ما يعادليا عم  أف ال يكوف (Impact Factor)ومفيرسة ليا معامؿ تأثير 
مف السنة التي تعمف  يثانالعم  نشره أكثر مف ثالث سنوات تنتيي بتاريخ األوؿ مف كانوف 

 فييا اللائزة.  
 .عم  درلة عممية لمحدصوؿتـ ترشيح البحث أف ال يكوف قد  .5
 عربية أو أو بمفرده أو ضمف ملموعة بحوث بلائزة محميةفاز البحث  ف ال يكوف قدأ .6

 .دولية
 وأف ال يعاد تقديمو ألي مف اللوائز مرة أخرى.   لمدصندوؽ أف يقدـ البحث لمرة واحدة فقط .7

 .إلكترونيةإل  نسخة  اإلضافةمف البحث المقدـ لملائزة  ب ورقية نسخأربع   الوثائق المطموبة 
  ملمة عممية محكمة مفيرسة بحث فيالرسالة رسمية لقبوؿ نشر. 
 ح مف مؤسسة الباحث )إف ُولدت(.كتاا ترشي 
  وأية معمومات أو وثائؽ أخرى  )وفريؽ البحث إف ولد( لمباحثالسيرة العممية والعممية

 .تراىا الملنة العممية ضرورية
 .أية معمومات ووثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية ضرورية 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

المعتمد مف الدصندوؽ ليذه  الترشيح وذجنم ( بتعبئةييقـو مقدـ الطما )الباحث الرئيس .1
مرفقًا و ورقيًا  www.srf.gov.joاللائزة والمتوفر عم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ 

مؤسسة وطنية( عاماًل في )إذا كاف  تومؤسس مشفوعًا بكتاا رسمي مفبالوثائؽ المطموبة 
عند فتح باا  عامال في إحدى المؤسسات الوطنية(ـ يكف ) إذا ل شخدصياً خاللو أو مف 

   حسا الملاالت التي يتـ اإلعالف عنيا. التقدـ  لمترشح لملائزة
ختار مدير   يمحكميف لكؿ لائزة أسماء خمسة القتراحملنة العممية ترفع طمبات الترشيح ل .2

 .عاـ الدصندوؽ ثالثة منيـ
التحكيـ وفؽ النموذج المعتمد  استكماؿ ترسؿ طمبات الترشيح إل  كؿ محكـ ويطما منو .3

 الطما. استالـخالؿ فترة زمنية ال تزيد عف شير مف تاريخ 
المعتمد نموذج ال رس الملنة العممية تقارير المحكميف وتقـو بتفريغ نتائج التحكيـ وفؽتد .4

 .تقييـ البحث العمميل
 البحث المميز لائزة حبمنالقرار  التخاذ دارةاإلتودصياتيا لملمس الملنة العممية فع تر  .5
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آالؼ دينار ثالثة ( 3000مكافأة مالية مقدارىا )و  درع الدصندوؽو شيادة تقدير  وتتضمف
 لكؿ ملاؿ عممي. 

يتـ تبميغ المرشحيف ىاتفيًا بفوزىـ باللائزة واإلعالف عف أسماءىـ في وسائؿ اإلعالـ وعم   .8
 الموقع االلكتروني لمدصندوؽ

 ه الدصندوؽ ليذه الغاية.يعد احتفاؿيتـ منح اللائزة خالؿ  .9
المؤسسات الشريكة في 

 تقديم الخدمة 
 ال يولد

  ال يولد رسوم الخدمة
مف انتياء فترة التقدـ لمحدصوؿ عم  المنحة والتي يعمف عنيا بداية العاـ    لذا يرل  ) شيرأ 8-4 وقت انجاز الخدمة

 ( www.srf.gov.joمتابعة االعالنات عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ 
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 )جائزة الباحث المميز(التقديرية منح جوائز صندوق دعم البحث العممي خدمة 
الفئة المستفيدة من 

 الخدمة 
 األردنيةوغير  األردنيةة والبحثية األكاديميف في المؤسسات و عاممالفراد أو األ فو ردنياألف و الباحث

 حددىا اللائزة سنوياً في الملاالت التي ت
 / أمانة سر الملمس والملافدصندوؽ دعـ البحث العممي مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

  أردني اللنسية. (يالباحث الرئيس)الطما  أف يكوف مقدـ .1
منشورًا في ملالت عممية عالمية محكمة ومفيرسة و عمميًا مميزًا العممي نتاج اإلأف يكوف  .2

( أو ما يعادليا وأف ال يكوف قد مض  عم  نشره Impact Factor)    تأثير  ليا معامؿ
سنوات تنتيي بتاريخ األوؿ مف كانوف الثاني مف السنة التي تطرح فييا  خمسأكثر مف 
 اللائزة.

للائزة مف لوائز  اإلنتاج العممي قد قدـ لمحدصوؿ عم  درلة عممية لمباحث أوأف ال يكوف  .3
 الدصندوؽ

حث المتقدـ لملائزة مف المؤسسة التي يعمؿ فييا )إف ولدت( مع بياف أف يرشح البا .4
 مسوغات الترشيح

)بحوث  قدـ لملائزةتالماإلنتاج العممي لمباحث مف ونسخة الكترونية ورقية  نسخأربع   الوثائق المطموبة 
 Impact)تأثير ملالت عممية وعالمية ومفيرسة ليا معامؿ  لمنشر فيمنشورة أو مقبولة 

Factor) الخ  براءات اختراع  مخطوطة محققة...أو ما يعادليا). 
 )كتاا ترشيح مف مؤسسة الباحث )إف ُولدت. 
 وأية معمومات أو وثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية  المرشح السيرة العممية والعممية لمباحث

 ضرورية.
  .أية معمومات ووثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية ضرورية 

 م الخدمةإجراءات تقدي
 

المعتمد مف الدصندوؽ ليذه  الترشيح( بتعبئة نموذج المرشحيقـو مقدـ الطما )الباحث  .1
موقعًا حسا  www.srf.gov.joاللائزة والمتوفر عم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ 

)إذا  تومؤسس تاا رسمي مفمشفوعًا بكمرفقًا بالوثائؽ المطموبة  لمدصندوؽ وتقديمو األدصوؿ
في إحدى  )إذا لـ يكف عامالً  شخدصياً خاللو ؤسسة وطنية( أو مف عاماًل في مكاف 

عند فتح باا التقدـ لمترشيح لملائزة وحسا الملاالت التي يتـ  الوطنية( المؤسسات
 اإلعالف عنيا. 

  لائزةلمملاؿ خمسة محكميف لكؿ  أسماء قتراحالملنة العممية ترفع طمبات الترشيح ل .2
 يختار مدير عاـ الدصندوؽ ثالثة منيـ. 

ًا التحكيـ وفق استكماؿترسؿ طمبات الترشيح إل  كؿ محكـ عم  حدة ويطما منو  .3
 الطما. استالـنموذج المعتمد خالؿ فترة زمنية ال تزيد عف شير مف تاريخ لم

المعتمد  نموذجمًا لرس الملنة العممية تقارير المحكميف وتقـو بتفريغ نتائج التحكيـ وفقتد .4
  .لائزةالح بمنالقرار  التخاذ دارةاإلفع تودصياتيا لملمس حث وتر اتقييـ البل

شيادة  وتشتمؿ اللائزة عم  حث المميزاالب لائزة / حلاحبمنالقرار  دارةاإلملمس يتخذ  .5
آالؼ دينار لكؿ ملاؿ خمسة ( 5000مكافأة مالية مقدارىا )و  درع الدصندوؽو تقدير 
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 عممي. 
المرشحيف ىاتفيًا بفوزىـ باللائزة واإلعالف عف أسماءىـ في وسائؿ اإلعالـ وعم   يتـ تبميغ .6

 الموقع االلكتروني لمدصندوؽ
 يعده الدصندوؽ ليذه الغاية. احتفاؿيتـ منح اللائزة مف خالؿ  .7

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة 

 ال يولد

  ال يولد رسوم الخدمة
ف انتياء فترة التقدـ لمحدصوؿ عم  المنحة والتي يعمف عنيا بداية العاـ    لذا م) شيور  8 – 4 وقت انجاز الخدمة

 ( www.srf.gov.joيرل  متابعة االعالنات عبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ 
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 *)جائزة اإلبداع واالبتكار واالختراع( منح جوائز صندوق دعم البحث العممي التقديريةخدمة  
 ف(و )أفراد أو عامم في المممكة األردنية الياشمية ردنيوفاألوالمبدعوف ف و المخترع الفئة المستفيدة من الخدمة   

 في المؤسسات األكاديمية أو المراكز البحثية في القطاعيف العاـ والخاص.
 أمانة سر الملمس والملافدصندوؽ دعـ البحث العممي/  مكان تقديم الخدمة

 أف يكوف مقدـ الطما أردني اللنسية. .1 شروط الحصول عمى الخدمة 
أف تكوف براءة االختراع أردنية وتعود بالمنفعة عم  المؤسسات الوطنية في  .2

 المممكة األردنية الياشمية
 بلائزة داخؿ المممكة أو خارليا. ختراعف فاز االأسبؽ و أف ال يكوف  .3
في )دولية  إحداىا اختراعما ال يقؿ عف براءتي  طما قد سلؿمقدـ الأف يكوف  .4

 (األوروبي أو الياباف أو كندا أو أستراليا تحاداالالواليات المتحدة األمريكية أو 
 والثانية محمية.

 (.ولدتإف ) مقدـ الطما التي يعمؿ بيا مؤسسةالكتاا ترشيح مف   الوثائق المطموبة 
  الطما لمقدـالسيرة العممية والعممية. 
  الدولية والمحمية. ختراعاالشيادات تسليؿ براءة 
 .أية معمومات أو وثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية ضرورية 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

المعتمد مف الدصندوؽ ليذه  الترشيحيقـو مقدـ الطما )المخترع( بتعبئة نموذج  .1
موقعًا  www.srf.gov.joر عم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ اللائزة والمتوف

 تومف خالؿ مؤسسمرفقًا بالوثائؽ المطموبة  وتقديمو لمدصندوؽحسا األدصوؿ  
إذا لـ يكف عامال  ) خاللو شخدصياً مؤسسة وطنية( أو مف عاماًل في )إذا كاف 

 عند فتح باا التقدـ لمترشح لملائزة. في إحدى المؤسسات الوطنية(
 محكميف لكؿ لائزة. قتراحالملنة العممية ع طمبات الترشيح لترف .2
موذج ًا لمنالتحكيـ وفق استكماؿترسؿ طمبات الترشيح إل  كؿ محكـ ويطما منو  .3

 .الطمااستالـ شير مف تاريخ تلاوز المعتمد خالؿ فترة زمنية ال ت
 نموذجل اً رس الملنة العممية تقارير المحكميف وتقـو بتفريغ نتائج التحكيـ وفقتد .4

/حلا حبمنالقرار  التخاذ اإلدارةفع تودصياتيا لملمس وتر  المعتمد تقييـال
 اللائزة.

البحث  لائزةح بمنالقرار  التخاذ اإلدارةتودصياتيا لملمس الملنة العممية فع تر  .5
مكافأة مالية مقدارىا و  درع الدصندوؽ/أو وشيادة تقدير وتتضمف  المميز

( خمسة آالؼ 5000البتكار واإلبداع و )للائزة اآالؼ دينار ثالثة ( 3000)
 . دينار للائزة براءة االختراع

يتـ تبميغ المرشحيف ىاتفيًا بفوزىـ باللائزة واإلعالف عف أسماءىـ في وسائؿ  .6
 اإلعالـ وعبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ
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 *)جائزة اإلبداع واالبتكار واالختراع( منح جوائز صندوق دعم البحث العممي التقديريةخدمة  
 ف(و )أفراد أو عامم في المممكة األردنية الياشمية ردنيوفاألوالمبدعوف ف و المخترع الفئة المستفيدة من الخدمة   

 في المؤسسات األكاديمية أو المراكز البحثية في القطاعيف العاـ والخاص.
 أمانة سر الملمس والملافدصندوؽ دعـ البحث العممي/  مكان تقديم الخدمة

 أف يكوف مقدـ الطما أردني اللنسية. .1 شروط الحصول عمى الخدمة 
أف تكوف براءة االختراع أردنية وتعود بالمنفعة عم  المؤسسات الوطنية في  .2

 المممكة األردنية الياشمية
 بلائزة داخؿ المممكة أو خارليا. ختراعف فاز االأسبؽ و أف ال يكوف  .3
في )دولية  إحداىا اختراعما ال يقؿ عف براءتي  طما قد سلؿمقدـ الأف يكوف  .4

 (األوروبي أو الياباف أو كندا أو أستراليا تحاداالالواليات المتحدة األمريكية أو 
 والثانية محمية.

 (.ولدتإف ) مقدـ الطما التي يعمؿ بيا مؤسسةالكتاا ترشيح مف   الوثائق المطموبة 
  الطما لمقدـالسيرة العممية والعممية. 
  الدولية والمحمية. ختراعاالشيادات تسليؿ براءة 
 .أية معمومات أو وثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية ضرورية 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

المعتمد مف الدصندوؽ ليذه  الترشيحيقـو مقدـ الطما )المخترع( بتعبئة نموذج  .1
موقعًا  www.srf.gov.joر عم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ اللائزة والمتوف

 تومف خالؿ مؤسسمرفقًا بالوثائؽ المطموبة  وتقديمو لمدصندوؽحسا األدصوؿ  
إذا لـ يكف عامال  ) خاللو شخدصياً مؤسسة وطنية( أو مف عاماًل في )إذا كاف 

 عند فتح باا التقدـ لمترشح لملائزة. في إحدى المؤسسات الوطنية(
 محكميف لكؿ لائزة. قتراحالملنة العممية ع طمبات الترشيح لترف .2
موذج ًا لمنالتحكيـ وفق استكماؿترسؿ طمبات الترشيح إل  كؿ محكـ ويطما منو  .3

 .الطمااستالـ شير مف تاريخ تلاوز المعتمد خالؿ فترة زمنية ال ت
 نموذجل اً رس الملنة العممية تقارير المحكميف وتقـو بتفريغ نتائج التحكيـ وفقتد .4

/حلا حبمنالقرار  التخاذ اإلدارةفع تودصياتيا لملمس وتر  المعتمد تقييـال
 اللائزة.

البحث  لائزةح بمنالقرار  التخاذ اإلدارةتودصياتيا لملمس الملنة العممية فع تر  .5
مكافأة مالية مقدارىا و  درع الدصندوؽ/أو وشيادة تقدير وتتضمف  المميز

( خمسة آالؼ 5000البتكار واإلبداع و )للائزة اآالؼ دينار ثالثة ( 3000)
 . دينار للائزة براءة االختراع

يتـ تبميغ المرشحيف ىاتفيًا بفوزىـ باللائزة واإلعالف عف أسماءىـ في وسائؿ  .6
 اإلعالـ وعبر الموقع االلكتروني لمدصندوؽ
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   ستعرض والتي تّم تطوير ىذه الجائزة وتفصيميا حيث انبثق منيا ثالث جوائز( 2016في بداية العام )مالحظة: 

 وىي:في الصفحات التالية 
  التكنولوجيواإلبداع العممي جائزة االبتكار 
  اإلبداع الثقافي االبتكار و جائزة 
 جائزة أفضل اختراع 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يعده الدصندوؽ ليذه الغاية. احتقاؿيتـ منح اللائزة مف خالؿ  .7

قديم المؤسسات الشريكة في ت
 الخدمة

 ال يولد

 ال يولد رسوم الخدمة
 شيور   8-4 وقت انجاز الخدمة
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 منحة "جائزة صندوق دعم البحث العممي لالبتكار واإلبداع العممي التكنولوجي" خدمة
الفئة المستفيدة من 

 الخدمة 
الباحثوف والمخترعوف والمبدعوف األردنيوف )أفراد أو عامموف( في المممكة األردنية الياشمية في 

ت األكاديمية أو المراكز البحثية في القطاعيف العاـ والخاص ممف ليـ إسيامات في المؤسسا
 الملاالت التكنولولية التطبيقية ذات األثر االقتدصادي وااللتماعي.

 / أمانة سر الملمس والملافدصندوؽ دعـ البحث العممي مكان تقديم الخدمة
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 ا العمؿ المرشح أردنيًا.أف يكوف مقدـ الطما دصاح. 1
 . أف يكوف عمر العمؿ المقدـ لمترشيح ال يتلاوز خمس سنوات.2
. أف يكوف العمؿ المقدـ لمترشيح ذا أىمية مميزة في الملاؿ المقدـ فيو  عم  أف يكوف العمؿ المقدـ 3

 واإلبداع لو أثر اقتدصادي أو ثقافي إيلابي. االبتكار للائزة
عي تحويؿ أي ابتكار أو فكرة أو عممية إل  منتج لديد لو قيمة مضافة أف يتضمف العمؿ اإلبدا.4

 وأف يتضمف العمؿ االبتكاري تطوير فكرة حديثة أو أسموا لديد يؤدي إل  منتج يتلاوا مع
 متطمبات معينة بطرؽ مستحدثة.

 دوليًا. أف ال يكوف العمؿ المقدـ لنيؿ ىذه اللائزة قد سبؽ وأف حدصؿ عم  لائزة أخرى محميًا أو.5
 كتاا ترشيح مف المؤسسة التي يعمؿ بيا مقدـ الطما )إف ولدت(.  الوثائق المطموبة 

  السيرة العممية والعممية لمقدـ الطما )المتقدميف لمطما في حاؿ ولود أكثر مف شخص
 مشترؾ بالعمؿ(.

 نسخة مف العمؿ المقدـ لملائزة )ورقي و إلكتروني( ونموذج مف العمؿ إف توفر ذلؾ  
 ة معمومات أو وثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية ضروريةأي. 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

يدصدر قرار ملمس اإلدارة بفتح باا الترشح لملائزة بداية العاـ ولمملمس تحديد المدة الزمنية  .1
 التي يراىا مناسبة. 

توفر عم  الموقع المعتمد مف الدصندوؽ ليذه اللائزة والميقـو مقدـ الطما بتعبئة نموذج الترشيح  .2
وتقديمو لمدصندوؽ مرفقًا موقعًا حسا األدصوؿ   www.srf.gov.joااللكتروني لمدصندوؽ 

بالوثائؽ المطموبة مف خالؿ مؤسستو )إذا كاف عاماًل في مؤسسة وطنية( أو مف خاللو شخدصيًا 
 ( عند فتح باا التقدـ لمترشح لملائزة.)إذا لـ يكف عامال في إحدى المؤسسات الوطنية

ترفع طمبات الترشيح إل  "للنة لائزة االبتكار واإلبداع العممي والتكنولولي" المختدصة الُمشكمة  .3
بقرار مف ملمس إدارة الدصندوؽ برئاسة مدير عاـ الدصندوؽ وعضوية اثنيف مف أعضاء الملنة 

 ا لملاؿ اللائزة.  العممية ورئيس وعضو الملنة القطاعية المختدصة األقر 
 تدرس الملنة طمبات الترشيح لملائزة   .4
 تنسا للنة اللائزة المختدصة إل  ملمس اإلدارة بالطمبات المرشحة لنيؿ اللائزة. .5
يتخذ ملمس اإلدارة  قراره بمنح/ حلا اللائزة التي تتضمف شيادة تقدير و/أو درع الدصندوؽ  .6

 ر للائزة االبتكار واإلبداع العممي التكنولولي.( ثالثة آالؼ دينا3000ومكافأة مالية مقدارىا )
 لمملمس الحؽ بإقرار أو عدـ إقرار النتائج النيائية. .7
( لعاـ 1تطبؽ األحكاـ المالية الواردة في تعميمات منح لوائز دصندوؽ دعـ البحث العممي رقـ ) .8

عممي رقـ ( مف نظاـ دصندوؽ دعـ البحث ال10الدصادرة بمقتض  المادة )ىػػ( مف المادة ) 2012
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 www.srf.gov.joوتعديالتيا  والمتوفرة عم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ  2010( لسنة 42)
يتـ تبميغ المرشحيف ىاتفيًا و/أو كتاا رسمي بفوزىـ باللائزة واإلعالف عف أسماءىـ في وسائؿ  .9

 اإلعالـ وعم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ.
 يتـ منح اللائزة مف خالؿ احتقاؿ يعده الدصندوؽ ليذه الغاية. .10

المؤسسات الشريكة 
 في تقديم الخدمة

 ال يولد

 ال يولد رسوم الخدمة
 أشير  6-3 وقت انجاز الخدمة
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 دعم البحث العممي لالبتكار واإلبداع الثقافي" "جائزة صندوقمنحة  خدمة
الفئة المستفيدة من 

 دمة الخ
فػػػي  والمبػػػدعوف األردنيػػػوف )أفػػػراد أو عػػػامموف( فػػػي المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػميةالبػػػاحثوف والمثقفػػػوف 

وأعمػاؿ المؤسسات األكاديمية أو المراكز البحثية في القطػاعيف العػاـ والخػاص ممػف ليػـ إسػيامات 
   تطوير الثقافة والملتمع. يسيـ فيذات أثر وقيمة ثقافية مضافة 

 / أمانة سر الملمس والملافدصندوؽ دعـ البحث العممي خدمةمكان تقديم ال
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 رشح أردنيًا.دصاحا العمؿ المُ أف يكوف مقدـ الطما  .1
 أف يكوف عمر العمؿ المقدـ لمترشيح ال يتلاوز خمس سنوات.  .2
وف العمػؿ أف يكوف العمؿ المقدـ لمترشيح ذا أىمية مميزة في الملػاؿ المقػدـ فيػو  عمػ  أف يكػ  .3

 االبتكار واإلبداع لو أثر اقتدصادي أو ثقافي إيلابي. المقدـ للائزة
أف يتضػػمف العمػػؿ اإلبػػداعي تحويػػؿ أي ابتكػػار أو فكػػرة أو عمميػػة إلػػ  منػػتج لديػػد أو أسػػموا  .4

 لديد لو قيمة مضافة عم  الثقافة والملتمع. 
ائزة أخػػرى محميػػًا أو أف ال يكػػوف العمػػؿ المقػػدـ لنيػػؿ ىػػذه اللػػائزة قػػد سػػبؽ وأف حدصػػؿ عمػػ  لػػ .5

 دوليًا.

 كتاا ترشيح مف المؤسسة التي يعمؿ بيا مقدـ الطما )إف ولدت(.  الوثائق المطموبة 
  السيرة العممية والعممية لمقدـ الطما )المتقدميف لمطما في حاؿ ولود أكثر مف شخص مشترؾ

 بالعمؿ(.
 عمؿ إف توفر ذلؾنسخة مف العمؿ المقدـ لملائزة )ورقي و إلكتروني( ونموذج مف ال  
 أية معمومات أو وثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية ضرورية. 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

يدصػػدر قػػرار ملمػػس اإلدارة بفػػتح بػػاا الترشػػح لملػػائزة بدايػػة العػػاـ ولمملمػػس تحديػػد المػػدة  .1
 الزمنية التي يراىا مناسبة. 

ؽ ليػػذه اللػػائزة والمتػػوفر المعتمػػد مػػف الدصػػندو يقػػـو مقػػدـ الطمػػا بتعبئػػة نمػػوذج الترشػػيح  .2
وتقديمػػو موقعػػًا حسػػا األدصػػوؿ   www.srf.gov.joعمػػ  الموقػػع االلكترونػػي لمدصػػندوؽ 

لمدصػػػندوؽ مرفقػػػًا بالوثػػػائؽ المطموبػػػة مػػػف خػػػالؿ مؤسسػػػتو )إذا كػػػاف عػػػاماًل فػػػي مؤسسػػػة 
دى المؤسسػػات الوطنيػػة( عنػػد وطنيػػة( أو مػػف خاللػػو شخدصػػيًا )إذا لػػـ يكػػف عػػامال فػػي إحػػ

 فتح باا التقدـ لمترشح لملائزة.
ترفع طمبات الترشيح إل  "للنة لائزة االبتكار واإلبداع الثقػافي" المختدصػة الُمشػكمة بقػرار  .3

مف ملمس إدارة الدصػندوؽ برئاسػة مػدير عػاـ الدصػندوؽ وعضػوية أمػيف عػاـ وزارة الثقافػة 
ئزة المعمػػف عنيػػا ورئػػيس الملنػػة القطاعيػػة وممػػثاًل عػػف النقابػػة المختدصػػة فػػي ملػػاؿ اللػػا

 المتخدصدصة األقرا لملاؿ اللائزة وعضوًا منيا.  
 تدرس الملنة طمبات الترشيح لملائزة   .4
 تنسا للنة اللائزة المختدصة إل  ملمس اإلدارة بالطمبات المرشحة لنيؿ اللائزة. .5
ير و/أو درع يتخػػػذ ملمػػػس اإلدارة  قػػػراره بمػػػنح/ حلػػػا اللػػػائزة التػػػي تتضػػػمف شػػػيادة تقػػػد .6
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 دعم البحث العممي لالبتكار واإلبداع الثقافي" "جائزة صندوقمنحة  خدمة
الفئة المستفيدة من 

 دمة الخ
فػػػي  والمبػػػدعوف األردنيػػػوف )أفػػػراد أو عػػػامموف( فػػػي المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػميةالبػػػاحثوف والمثقفػػػوف 

وأعمػاؿ المؤسسات األكاديمية أو المراكز البحثية في القطػاعيف العػاـ والخػاص ممػف ليػـ إسػيامات 
   تطوير الثقافة والملتمع. يسيـ فيذات أثر وقيمة ثقافية مضافة 

 / أمانة سر الملمس والملافدصندوؽ دعـ البحث العممي خدمةمكان تقديم ال
شروط الحصول عمى 

 الخدمة 
 رشح أردنيًا.دصاحا العمؿ المُ أف يكوف مقدـ الطما  .1
 أف يكوف عمر العمؿ المقدـ لمترشيح ال يتلاوز خمس سنوات.  .2
وف العمػؿ أف يكوف العمؿ المقدـ لمترشيح ذا أىمية مميزة في الملػاؿ المقػدـ فيػو  عمػ  أف يكػ  .3

 االبتكار واإلبداع لو أثر اقتدصادي أو ثقافي إيلابي. المقدـ للائزة
أف يتضػػمف العمػػؿ اإلبػػداعي تحويػػؿ أي ابتكػػار أو فكػػرة أو عمميػػة إلػػ  منػػتج لديػػد أو أسػػموا  .4

 لديد لو قيمة مضافة عم  الثقافة والملتمع. 
ائزة أخػػرى محميػػًا أو أف ال يكػػوف العمػػؿ المقػػدـ لنيػػؿ ىػػذه اللػػائزة قػػد سػػبؽ وأف حدصػػؿ عمػػ  لػػ .5

 دوليًا.

 كتاا ترشيح مف المؤسسة التي يعمؿ بيا مقدـ الطما )إف ولدت(.  الوثائق المطموبة 
  السيرة العممية والعممية لمقدـ الطما )المتقدميف لمطما في حاؿ ولود أكثر مف شخص مشترؾ

 بالعمؿ(.
 عمؿ إف توفر ذلؾنسخة مف العمؿ المقدـ لملائزة )ورقي و إلكتروني( ونموذج مف ال  
 أية معمومات أو وثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية ضرورية. 

 إجراءات تقديم الخدمة
 

يدصػػدر قػػرار ملمػػس اإلدارة بفػػتح بػػاا الترشػػح لملػػائزة بدايػػة العػػاـ ولمملمػػس تحديػػد المػػدة  .1
 الزمنية التي يراىا مناسبة. 

ؽ ليػػذه اللػػائزة والمتػػوفر المعتمػػد مػػف الدصػػندو يقػػـو مقػػدـ الطمػػا بتعبئػػة نمػػوذج الترشػػيح  .2
وتقديمػػو موقعػػًا حسػػا األدصػػوؿ   www.srf.gov.joعمػػ  الموقػػع االلكترونػػي لمدصػػندوؽ 

لمدصػػػندوؽ مرفقػػػًا بالوثػػػائؽ المطموبػػػة مػػػف خػػػالؿ مؤسسػػػتو )إذا كػػػاف عػػػاماًل فػػػي مؤسسػػػة 
دى المؤسسػػات الوطنيػػة( عنػػد وطنيػػة( أو مػػف خاللػػو شخدصػػيًا )إذا لػػـ يكػػف عػػامال فػػي إحػػ

 فتح باا التقدـ لمترشح لملائزة.
ترفع طمبات الترشيح إل  "للنة لائزة االبتكار واإلبداع الثقػافي" المختدصػة الُمشػكمة بقػرار  .3

مف ملمس إدارة الدصػندوؽ برئاسػة مػدير عػاـ الدصػندوؽ وعضػوية أمػيف عػاـ وزارة الثقافػة 
ئزة المعمػػف عنيػػا ورئػػيس الملنػػة القطاعيػػة وممػػثاًل عػػف النقابػػة المختدصػػة فػػي ملػػاؿ اللػػا

 المتخدصدصة األقرا لملاؿ اللائزة وعضوًا منيا.  
 تدرس الملنة طمبات الترشيح لملائزة   .4
 تنسا للنة اللائزة المختدصة إل  ملمس اإلدارة بالطمبات المرشحة لنيؿ اللائزة. .5
ير و/أو درع يتخػػػذ ملمػػػس اإلدارة  قػػػراره بمػػػنح/ حلػػػا اللػػػائزة التػػػي تتضػػػمف شػػػيادة تقػػػد .6
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( ثالثػػػة آالؼ دينػػػار للػػػائزة االبتكػػػار واإلبػػػداع 3000الدصػػػندوؽ ومكافػػػأة ماليػػػة مقػػػدارىا )
 الثقافي.

 لمملمس الحؽ بإقرار أو عدـ إقرار النتائج النيائية. .7
تطبػؽ األحكػاـ الماليػػة الػواردة فػػي تعميمػات مػػنح لػوائز دصػػندوؽ دعػـ البحػػث العممػي رقػػـ  .8

( مػف نظػاـ دصػندوؽ دعػـ 10المادة )ىػػ( مف المػادة )الدصادرة بمقتض   2012( لعاـ 1)
وتعػػػديالتيا  والمتػػػوفرة عمػػػ  الموقػػػع االلكترونػػػي  2010( لسػػػنة 42البحػػػث العممػػػي رقػػػـ )

 www.srf.gov.joلمدصندوؽ 
يـ فػي ائيتـ تبميغ المرشحيف ىاتفيًا و/أو كتاا رسػمي بفػوزىـ باللػائزة واإلعػالف عػف أسػم .9

 وسائؿ اإلعالـ وعم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ.
 يتـ منح اللائزة مف خالؿ احتقاؿ يعده الدصندوؽ ليذه الغاية. .10

المؤسسات الشريكة 
 في تقديم الخدمة

 ال يولد

 ال يولد رسوم الخدمة
 أشير 6-3 وقت انجاز الخدمة
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 ختراع(اأفضل )جائزة  ةمنح خدمة
ة المستفيدة من الفئ

 الخدمة 
في المؤسسات  في المممكة األردنية الياشمية ف(و )أفراد أو عامم ردنيوفاألف و المخترع

 األكاديمية أو المراكز البحثية في القطاعيف العاـ والخاص.
 دصندوؽ دعـ البحث العممي/ أمانة سر الملمس والملاف مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 ف مقدـ الطما أردني اللنسية.أف يكو  .1
 وطنية مؤسسة خالؿ مف اختراع كبراءة سلؿ قد اللائزة لنيؿ المقدـ االختراع يكوف أف .2

 .االقتدصادية بالمنفعة ويعود
 األوروبي  االتحاد دوؿ أو األمريكية  المتحدة الواليات) في مسلمة االختراع براءة تكوف أف .3

 .اللنوبية كوريا أو الدصيف  أو أستراليا  أو كندا  أو الياباف  أو
 (.ولدتإف ) مقدـ الطما التي يعمؿ بيا مؤسسةالكتاا ترشيح مف   الوثائق المطموبة 

  لمقدـ الطماالسيرة العممية والعممية. 
  الدولية والمحمية. ختراعاالشيادات تسليؿ براءة 
 .أية معمومات أو وثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية ضرورية 

 الخدمةإجراءات تقديم 
 

يدصدر قرار ملمس اإلدارة بفتح باا الترشح لملائزة بداية العاـ ولمملمس تحديد المدة  .1
 الزمنية التي يراىا مناسبة. 

المعتمد مف الدصندوؽ ليذه اللائزة والمتوفر  الترشيحيقـو مقدـ الطما بتعبئة نموذج  .2
موقعًا حسا األدصوؿ   www.srf.gov.joعم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ 

عاماًل في )إذا كاف  تومف خالؿ مؤسسمرفقًا بالوثائؽ المطموبة  وتقديمو لمدصندوؽ
)إذا لـ يكف عامال في إحدى المؤسسات  خاللو شخدصياً مؤسسة وطنية( أو مف 

 عند فتح باا التقدـ لمترشح لملائزة. الوطنية(
الُمشكمة بقرار مف أفضؿ اختراع" المختدصة ئزة لانة إل  "للترفع طمبات الترشيح  .3

برئاسة مدير عاـ الدصندوؽ وعضوية رئيس الملنة القطاعية ملمس إدارة الدصندوؽ 
المختدصة وعضو مف الملنة العممية وأحد المختدصيف تختاره الملنة العممية وممثؿ 

  عف الدائرة المختدصة في وزارة الدصناعة والتلارة.
  شيح لملائزة تدرس الملنة طمبات التر  .4
 تنسا للنة اللائزة المختدصة إل  ملمس اإلدارة بالطمبات المرشحة لنيؿ اللائزة. .5
درع و/أو شيادة تقدير قراره بمنح/ حلا اللائزة التي تتضمف  يتخذ ملمس اإلدارة  .6

 أفضؿ اختراع.للائزة آالؼ دينار  خمسة( 5000مكافأة مالية مقدارىا )و  الدصندوؽ
 و عدـ إقرار النتائج النيائية.لمملمس الحؽ بإقرار أ .7
تطبؽ األحكاـ المالية الواردة في تعميمات منح لوائز دصندوؽ دعـ البحث العممي رقـ  .8

( مف نظاـ دصندوؽ 10الدصادرة بمقتض  المادة )ىػػ( مف المادة ) 2012( لعاـ 1)
وتعديالتيا  والمتوفرة عم  الموقع  2010( لسنة 42دعـ البحث العممي رقـ )

 www.srf.gov.joي لمدصندوؽ االلكترون
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 ختراع(اأفضل )جائزة  ةمنح خدمة
ة المستفيدة من الفئ

 الخدمة 
في المؤسسات  في المممكة األردنية الياشمية ف(و )أفراد أو عامم ردنيوفاألف و المخترع

 األكاديمية أو المراكز البحثية في القطاعيف العاـ والخاص.
 دصندوؽ دعـ البحث العممي/ أمانة سر الملمس والملاف مكان تقديم الخدمة

شروط الحصول عمى 
 الخدمة 

 ف مقدـ الطما أردني اللنسية.أف يكو  .1
 وطنية مؤسسة خالؿ مف اختراع كبراءة سلؿ قد اللائزة لنيؿ المقدـ االختراع يكوف أف .2

 .االقتدصادية بالمنفعة ويعود
 األوروبي  االتحاد دوؿ أو األمريكية  المتحدة الواليات) في مسلمة االختراع براءة تكوف أف .3

 .اللنوبية كوريا أو الدصيف  أو أستراليا  أو كندا  أو الياباف  أو
 (.ولدتإف ) مقدـ الطما التي يعمؿ بيا مؤسسةالكتاا ترشيح مف   الوثائق المطموبة 

  لمقدـ الطماالسيرة العممية والعممية. 
  الدولية والمحمية. ختراعاالشيادات تسليؿ براءة 
 .أية معمومات أو وثائؽ أخرى تراىا الملنة العممية ضرورية 

 الخدمةإجراءات تقديم 
 

يدصدر قرار ملمس اإلدارة بفتح باا الترشح لملائزة بداية العاـ ولمملمس تحديد المدة  .1
 الزمنية التي يراىا مناسبة. 

المعتمد مف الدصندوؽ ليذه اللائزة والمتوفر  الترشيحيقـو مقدـ الطما بتعبئة نموذج  .2
موقعًا حسا األدصوؿ   www.srf.gov.joعم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ 

عاماًل في )إذا كاف  تومف خالؿ مؤسسمرفقًا بالوثائؽ المطموبة  وتقديمو لمدصندوؽ
)إذا لـ يكف عامال في إحدى المؤسسات  خاللو شخدصياً مؤسسة وطنية( أو مف 

 عند فتح باا التقدـ لمترشح لملائزة. الوطنية(
الُمشكمة بقرار مف أفضؿ اختراع" المختدصة ئزة لانة إل  "للترفع طمبات الترشيح  .3

برئاسة مدير عاـ الدصندوؽ وعضوية رئيس الملنة القطاعية ملمس إدارة الدصندوؽ 
المختدصة وعضو مف الملنة العممية وأحد المختدصيف تختاره الملنة العممية وممثؿ 

  عف الدائرة المختدصة في وزارة الدصناعة والتلارة.
  شيح لملائزة تدرس الملنة طمبات التر  .4
 تنسا للنة اللائزة المختدصة إل  ملمس اإلدارة بالطمبات المرشحة لنيؿ اللائزة. .5
درع و/أو شيادة تقدير قراره بمنح/ حلا اللائزة التي تتضمف  يتخذ ملمس اإلدارة  .6

 أفضؿ اختراع.للائزة آالؼ دينار  خمسة( 5000مكافأة مالية مقدارىا )و  الدصندوؽ
 و عدـ إقرار النتائج النيائية.لمملمس الحؽ بإقرار أ .7
تطبؽ األحكاـ المالية الواردة في تعميمات منح لوائز دصندوؽ دعـ البحث العممي رقـ  .8

( مف نظاـ دصندوؽ 10الدصادرة بمقتض  المادة )ىػػ( مف المادة ) 2012( لعاـ 1)
وتعديالتيا  والمتوفرة عم  الموقع  2010( لسنة 42دعـ البحث العممي رقـ )

 www.srf.gov.joي لمدصندوؽ االلكترون
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يتـ تبميغ المرشحيف ىاتفيًا و/أو كتاا رسمي بفوزىـ باللائزة واإلعالف عف أسماءىـ  .9
 في وسائؿ اإلعالـ وعم  الموقع االلكتروني لمدصندوؽ.

 يعده الدصندوؽ ليذه الغاية. احتقاؿيتـ منح اللائزة مف خالؿ  .10

الشريكة في  المؤسسات
 تقديم الخدمة

 ال يولد

 ال يولد رسوم الخدمة
 أشير 6-3 وقت انجاز الخدمة
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ح3ت  ىتن ح ال صن 

حصنرسقحين ح  ب بح     ا

ح8:1حص.حب.ن ن ،ح

ح 11941 3ح   تزح  ب ار 

  080022217  رتن ح    هىو ت  ب

ح(269)حح5347671  هن ف3حح

ح(ح269)حح5357924  فان  3ح

حسز و ح     ن ح   ن احس  ب بح     اححتبن ح-ط اقحانجىزح–   بنهألحح

ح

 

 عزيزي متمقي الخدمة: 
عم   لالطالع باستمرار( www.srf.gov.joيرل  زيارة الموقع االلكتروني لدصندوؽ البحث العممي ) -

 الطمبات.استقباؿ د فتح باا الخدمات التي يقدميا الدصندوؽ وعف مواعي
  بعض الخدمات قد يتـ إيقاؼ التقدـ ليا بناًء عم  قرارات ملمس إدارة الدصندوؽ -
ضرورة االطالع عم  األولويات البحثية  في الملاالت العممية ذات األولوية التي يحددىا ملمس إدارة  -

 عاـ  لالستفادة مف خدمات الدصندوؽ بداية كؿالدصندوؽ 
عم  تعميمات وأسس الدعـ التي تخص الخدمة التي تنوي التقدـ ليا  لإلحاطة بكافة  نندصحؾ باالطالع -

 تفادصيؿ الخدمة. 

في حاؿ ولود شكوى أو اقتراح بخدصوص خدماتنا يرل  مراسمتنا عم  بريد الشكاوي واقتراحات  -
 osuggestions@srf.gov.j الدصندوؽ التالي:
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