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الصادرة بمقتضى الفقرة )هـ( من  2012 ( لعام1تعليمات منح جوائز صندوق دعم البحث العلمي رقم )
 وتعديالتها 2010( لسنة 42نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم ) ن( م10) المادة

 
 

 :(1املـادة رقم )

 لس.ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل المجتعليمات منح جوائز صندوق دعم البحث العلمي تسمى هذه التعليمات 
 

 :(2املـادة رقم )

 ات:ــــــــــــــــــــــــــتعريف
 .البحث العلميالصندوق: صندوق دعم 

 مجلس إدارة الصندوق. المجلس:
 مجلس اإلدارة.الرئيس: رئيس 

  .المدير: مدير عام الصندوق
، َتَميززجائزة البحث الُمَميَّز، جائزة البايث المُ : لصــــــــــندوق للبايزين المتميزين وت ــــــــــملالجوائز: الجوائز التي يمنحها ا

 .أفضل اختراعالزقافي، وجائزة  االبتكار واإلبداعالعلمي والتكنولوجي، جائزة  االبتكار واإلبداعجائزة 
 االبتكار: تطوير فكرة يديزة أو أسلوب جديد يؤدي إلى منتج يتجاوب مع متطلبات معينة بطرق مستحدثة.

 أو عملية إلى منتج جديد له قيمة مضافة. فكرة ابتكارية اإلبداع: تحويل أي
كليهما مجاالت التقنية وتتعلق بمنتج أو طريقة صنع أو بالاالختراع: أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من 
 تؤدي عملياً إلى يل م كلة معينة في أي من هذه المجاالت.

عليمات دعم في تاللجنة المعنية بدراســـة الطلبات المقدمة للصـــندوق لنيل الدعم في المجاالت الواردة العلمية:  اللجنة
من نظام صندوق دعم ( 10) وتعديالتها، الصادرة بمقتضى الفقرة )أ( من المادة رقم 2012 لعام( 1) العلمي رقم البحث

 .2010 لسنة( 42) البحث العلمي رقم

 األمانة: أمانة السر.
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 :(3املـادة رقم )

 والمخترعين والمبدعين في المملكة األردنية الهاشمية. تهدف هذه الجوائز إلى دعم البايزين المتميزين 
 :(4املـادة رقم )

 ت تمل الجوائز على وايٍد أو أكزر مما يأتي: .أ
 .مكافأة نقدية .1

 .شهادة تقديرية .2

 .الصندوق درع .3
 العلمية. اللجنةُتمنح الجوائز بقراٍر من المجلس بناًء على توصية من ب.   

 :(5املـادة رقم )

 العلمية المهام اآلتية:  اللجنةتتولى 
 وضع أسس وشروط الم اركة والمعلومات المتعلقة بها. .أ
ة من ذوي الخبرة والكفاي)لجوائز البايث المتميز والبحث المميز( التنســــيس بأســــماء خمســــة محكمين  .ب

 .في التخصصات المختلفة للجوائز يختار المدير ثالثة منهم 
 جوائز إلى المجلس.لل المرشحين، ورفع التوصيات بأسماء المحكميندراسة تقارير  .ج

 

 :(6املـادة رقم )

ت علمية بحيث مجاال في ثالثفي مطلع كل عام  لجائزتي )البحث المميز والبايث المتميز( يفتح باب الترشيحأوال: 
 كما يلي: و تتضمن وايداً من كل مجموعة من المجموعات التالية وب كل دوري 

 ، والعلوم اإلدارية واالقتصادية والمالية والمصرفية، والعلومواالتصاالتالمجموعة األولى: تكنولوجيا المعلومات  .أ
 الطبية والصيدالنية.

ت ــــــمل: ) علوم الرياضــــــيات  والفيزياء واإليصــــــاء( و ) علوم الكيمياء المجموعة الزانية: العلوم األســــــاســــــية  .ب
ة الهندســـــــــــية والمعمارية والتكنولوجيا النانوية ، والطاقة والمياه والبيعة ، والزراعيالعلوم ، والجيولوجيا والبيولوجيا (

 .ةوالبيطري
 التربوية والنفســـــــية، والدراســـــــات اإلســـــــالميةاإلنســـــــانية واالجتماعية واألمن القومي )المجموعة الزالزة: العلوم  .ج

 .(والقانونية، والعلوم االجتماعية واآلداب واللغات والفنون

وجائزة  الزقافي(اع واإلبد )االبتكارالعلمي والتكنولوجي( وجوائز  واإلبداع )االبتكاريفتح باب الترشـــــــــــيح لجوائز ثانيا: 
 .عاماختراع( في كل  )أفضل
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 :(7املـادة رقم )

 آلية تقديم طلبات الترشيح للجوائز:
مباشرة  أو من البايث وطنية(مؤسسة لكان يتبع   )إذايقدم طلس الترشيح إلى الصندوق من خالل مؤسسة البايث  -

 لم يكن عامال في إيدى المؤسسات الوطنية(. )إذا
 

 :(8املـادة رقم )

 :لجائزة البحث المميزآلية التحكيم وأسس اختيار المحكمين 
 وفقاً لل روط اآلتية: للجائزةالعلمية عدداً من المحكمين  اللجنة تقترح .أ

 .يختار المدير ثالثة منهممحكمين من ذوي االختصاص لكل مجال/ فرع  خمسةاختيار  .1
ة إذا اقتضـــل الضـــرورة االســـتعانللجنة تقل الرتبة األكاديمية للمحكم عن "أســـتاذ م ـــارج"، ويجو   أال .2

 بأصحاب الخبرة ممن لهم إسهامات مهنية في مجال البحث.

 البحوث المقدمة. أي من م اركاً في المحكميكون  أال .3
 يكون المحكم من مؤسسة البايث. أال .4

 

مد لهذه المعت األنموذجعلى يدة ويطلس منه اســـتكمال التحكيم وفق  محكمترســـل طلبات الترشـــيح إلى كل ب. 
 الغاية وذلك خالل فترة  منية ال تزيد عن شهر من تاريخ استالم الطلس.

 خاص. أنموذجتقارير المحكمين وتقوم بتفريغ نتائج التحكيم وفق  اللجنةتدرس  .ج

 :بالجائزةاآللية اآلتية لترشيح الفائزين  اللجنةد. تعتمد        
 .البحث المميز يداً أدنى للترشيح لجائزة( 80/100)اعتماد المعّدل  .1

ــائج تقييم المحّكمين، إذا   .2 ــاين بين اثنين من المحكمين وبفــارق عنــد االطالع على نت ــاج تب كــان هن
 ويكون رأيه في هذه الحالة مرجحاً . رابعالطلس الى محكم  ، يرسلعالمة( 25)عالمات أكزر من 

 .التخاذ القرار المناسستوصياتها إلى المجلس  ةاللجنة العلميترفع و. 
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 (:9املـادة رقم )

ُتمنح جائزة البحث عن بحٍث مميز ساهم في  يادة وتطوير المعرفة العلمية وأنجز خالل السنوات الزالث األخيرة   .أ
 التقدم للجائزة. من تاريخ

 ي ترط للتقدم لجائزة البحث ما يلي: .ب

 .أن يكون المتقدم بالطلس هو البايث الرئيس في البحث وأن يكون أردني الجنسية .1

 أن يكون بحزاً أصياًل ومميزاً ويتضمن إضافة يقيقية إلى المعرفة في يقل التخصص. .2

يكون قد قدم للحصول على درجة علمية وان ال يكون قد فا  بمفرده أو ضمن مجموعة بحوث بجائزة  أال .3
 .محلية أو عربية أو دولية

 

( في مجالت علمية عالمية محكمة ومفهرســــة لها  من ــــوراً أو مقبوالً للن ــــرأن يكون انتاجاً علمياً مميزاً )  .4
وأن ال يكون قد مضى على ن ره أكزر من ثالث سنوات أو ما يعادلها ( Impact Factor)معامل تأثير 

 تنتهي بتاريخ األول من كانون الزاني من السنة التي تطرح فيها الجائزة.

 أن يـَُقّدم البحث لمرة وايدة فقط وأن ال يعاد تقديمه ألٍي من الجوائز مرة أخرى. .5
 

 يأتي:أن ي تمل طلس الترشيح المقدم للحصول على الجائزة على ما  .ج

 .عة النموذج الُمَعتمد لهذا الغرضتعب .1

 ُوجدت(. )إنالبايث كتاب ترشيح من مؤسسة أن يكون   .2

 نسخة الكترونية. إلى باإلضافةنسخ من البحث المقدم للجائزة،  أربعة .3

 .السيرة العلمية والعملية للبايث/ البايزين .4

 العلمية ضرورية. اللجنةأية معلومات أخرى تراها  .5
 

 كاًل مما يلي:  د. تتألف الجائزة من

 الجائزة.المؤسسة ) ان وجدت( واسم  اسم الفائز/ الفائزين واسم تتضمن شهادة تقديرية .1

  .الصندوق درع .2
 لكل مجال علمي.اردني ثالثة آالف دينار ( 3000)مكافأة مالية مقدارها  .3
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 (:10املـادة رقم )

 :لجائزة البايث المتميزآلية التحكيم وأسس اختيار المحكمين 

 وفقاً لل روط اآلتية: للجائزةالعلمية عدداً من المحكمين  اللجنة تقترح .أ

 منهم.يختار المدير ثالثة محكمين من ذوي االختصاص لكل مجال/ فرع  خمسةاختيار  .1

عانة إذا اقتضل الضرورة االست للجنة العلميةأن ال تقل الرتبة األكاديمية للمحكم عن "أستاذ م ارج"، ويجو   .2

 بأصحاب الخبرة ممن لهم إسهامات مهنية في مجال البحث.

 أن ال يكون أيد المحكمين م اركاً في البحوث المقدمة. .3

 أن ال يكون المحكم من مؤسسة البايث. .4
 

على يدة ويطلس منه اســـــــتكمال التحكيم وفق النموذج المعتمد لهذه  محكمترســـــــل طلبات الترشـــــــيح إلى كل  .ب

 الغاية وذلك خالل فترة  منية ال تزيد عن شهر من تاريخ استالم الطلس.

 العلمية تقارير المحكمين وتقوم بتفريغ نتائج التحكيم وفق نموذج خاص. اللجنةتدرس  .ج

 بالجوائز:العلمية  اآللية اآلتية لترشيح الفائزين  اللجنةتعتمد  .د

 .المتميز يداً أدنى للترشيح لجائزة البايث( 75/100)اعتماد المعّدل  .1

كان هناج تباين بين اثنين من المحكمين وبفارق عالمات أكزر عند االطالع على نتائج تقييم المحّكمين، إذا   .2

 ويكون رأيه في هذه الحالة مرجحاً . رابع، يرسل الطلس الى محكم عالمة( 25)من 

 .التخاذ القرار المناسستوصياتها إلى المجلس  ةاللجنة العلميترفع و. 
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 :(11املـادة رقم )
 

لخمس اعلمي مميز ســـــــــــاهم في  يادة المعرفة خالل الســـــــــــنوات  إنتاجُتمنح جائزة البايث تقديراً لما تّم إنجا ه من  .أ
 .األخيرة من التقدم للجائزة

 ي ترط للتقدم لجائزة البايث ما يأتي: .ب

 يكون المتقدم أردني الجنسية.أن  .1

ة محكمة ومفهرسة لها معامل في مجالت علمية عالميأن يكون االنتاج العلمي المقدم مميزًا من ورًا  .2
 سنوات تنتهي  من خمسأو ما يعادلها وأن ال يكون قد مضى على ن ره أكزر ( (Impact Factorتأثير

 بتاريخ األول من كانون الزاني من السنة التي تطرح فيها الجائزة.

 .أن ال يكون اإلنتاج العلمي قد ُقدزم للحصول على درجة علمية للبايث .3

 .مع بيان مسوغات الترشيح) إن وجدت ( أن يُرشح المتقدم من المؤسسة التي يعمل فيها  .4
 الجائزة على ما يأتي:ج .   أن ي تمل طلس الترشيح المقدم للحصول على 

 تعبعة النموذج الُمَعّد لهذا الغرض . .1

 على ان يتضمن مسوغات الترشيح.)ان وجدت( كتاب ترشيح من المؤسسة  .2

جالت منســخ ورقية ونســخة الكترونية من اإلنتاج العلمي للمرشــح )بحوث من ــورة أو مقبولة للن ــر في  أربعة .3
، براءات اختراع، أو ما يعادلها ( Impact Factor) علمية عالمية محكمة ومفهرســــــــــــة لها معامل تأثير 

 .(مخطوطة محققة
 السيرة العلمية والعملية للمرشح. .4

 العلمية ضرورية. اللجنةأية معلومات أخرى تراها  .5
 

 د. تتألف الجائزة من:
 تتضمن اسم الفائز واسم الجائزة واسم المؤسسة التي ينتمي إليها البايث شهادة تقديرية . 

 الصندوق درع. 
  لكل مجال علمي.اردني خمسة آالف دينار ( 5000)مكافأة مالية مقدارها 

 

 

 



7 10/  
 

 

 

 

 :(12املـادة رقم )

االبتكار  ةز جائالتكنولوجي( و )العلمي و االبتكار واإلبداع  جائزةيمنح صــــندوق دعم البحث العلمي جوائز تســــمى ) -أ
 .التطبيقية وذات أثر اقتصادي واجتماعيوتكون في المجاالت التكنولوجية واإلبداع الزقافي( 

 للجوائز: ترط للتقدم ي -ب
 .صايس العمل المرشح أردنياً .ان يكون 1
 . أن يكون عمر العمل المقدم للترشيح ال يتجاو  خمس سنوات.2
 . أن يكون العمل المقدم للترشـــــــــــيح ذا أهمية مميزة في المجال المقدم فيه، على أن يكون العمل المقدم لجائزة3

 إيجابي. االبتكار واإلبداع له أثر اقتصادي أو ثقافي
يتضـــــمن  وأنأن يتضـــــمن العمل اإلبداعي تحويل أي ابتكار أو فكرة أو عملية إلى منتج جديد له قيمة مضـــــافة  .4

 .يؤدي إلى منتج يتجاوب مع متطلبات معينة بطرق مستحدثةجديد العمل االبتكاري تطوير فكرة يديزة أو أسلوب 
 العمل المقدم لنيل هذه الجائزة قد سبق وأن يصل على جائزة أخرى محلياً أو دوليًا.أن ال يكون  .5

 

لجنة وعضــــــــوين من المدير البرئاســــــــة لجائزة االبتكار واإلبداع العلمي والتكنولوجي مجلس لجنة الي ــــــــكل  -( 1)-ج
لمي الع، وتســـــــــــمى لجنــة جوائز اإلبــداع واالبتكــار ورئيس وعضـــــــــــو اللجنــة القطــاعيــة األقرب لمجــال الجــائزةالعلميــة 

 التكنولوجي، وتكون مهامها:و 
 دراسة وتحكيم الطلبات المقدمة. -

 مجلس بالطلبات المرشحة لنيل الجائزة.الالتنسيس إلى  -
 

أمين عام و  وعضــويين من اللجنة العلميةمدير البرئاســة لجائزة االبتكار واإلبداع الزقافي ي ــكل مجلس لجنة  -( 2)-ج
ية رئيس اللجنـة القطـاع و ارة الزقـافـة بـاإلضــــــــــــافـة إلى ممزـل عن النقـابـة المختصــــــــــــة في مجـال الجـائزة المعلن عنهـا و

 المتخصصة وعضو منها، تبعاً لمجال الجائزة ، وتسمى لجنة جوائز اإلبداع واالبتكار الزقافي، وتكون مهامها:
 دراسة وتحكيم الطلبات المقدمة. -

 مجلس بالطلبات المرشحة لنيل الجائزة.لاالتنسيس إلى  -

 يجس أن ي تمل طلس الترشيح المقدم للحصول على الجائزة على اآلتي: -د
 نموذج التقدم للجائزة معبأ يسس األصول. -

 ونموذج من العمل إن توفر ذلك. نسخة من العمل المقدم للجائزة )ورقي و إلكتروني( -

 كتاب ترشيح من مؤسسة المتقدم )إن ُوجدت(. -

 السيرة الذاتية للمتقدم )المتقدمين(. -

 أي معلومات أخرى تراها اللجنة العلمية ضرورية. -
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، إن ُوجدت()تمنح للفائز شـــهادة تقديرية تتضـــمن اســـم الفائز واســـم الجائزة واســـم المؤســـســـة التي يعمل بها الفائز -ه

 ومكافأة مالية مقدارها ثالثة آالف دينار أردني و/ أو درع الصندوق.
 لمجلس الحق في إقرار أو عدم إقرار النتائج النهائية.ل -و
 

 (:13املـادة رقم )

 ".اختراعصندوق جائزة تسمى" جائزة أفضل اليمنح  -أ

 ي ترط للتقدم للجائزة: -ب

 أن يكون المتقدم أردني الجنسية. .1

ويعود بالمنفعة  وطنيةخالل مؤســـــــــــســـــــــــة  منقد ســـــــــــجل كبراءة اختراع  الجائزةأن يكون االختراع المقدم لنيل  .2
 .االقتصادية

أو   ،أو اليابان ،االتحاد األوروبي دول أو ،الواليات المتحدة األمريكية)أن تكون براءة االختراع مســـــــــــجلة في  .3
 .، أو كوريا الجنوبيةأو الصين ،أو أستراليا ،كندا

 

 وعضــــــو اللجنة العلمية وأيد المختصــــــةالقطاعية اللجنة رئيس وعضــــــوية مدير المجلس لجنة برئاســــــة الي ــــــكل  -ج
 و ارة الصناعة والتجارة. الدائرة المختصة في اللجنة العلمية وممزل عنتختاره  المختصين

 تكون مهام اللجنة: -د

 دراسة وتحكيم الطلبات المقدمة. -

 التنسيس إلى المجلس بالطلبات المرشحة لنيل الجائزة. -

 

 : يليجائزة على ما أن ي تمل طلس الترشيح المقدم للحصول على اليجس  -د

 تعبعة النموذج الُمَعتمد لهذا الغرض . -

 .البايث ) إن ُوجدت (كتاب ترشيح من مؤسسة  -

 لمتقدم.السيرة العلمية والعملية ل -
 شهادات تسجيل براءة االختراع الدولية والمحلية. -

 العلمية ضرورية. اللجنةأية معلومات أخرى تراها  -
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 :تمنح للفائز -ه

  تتضمن اسم الفائز واسم الجائزة واسم المؤسسة )ان وجدت( التي ينتمي إليها المتقدم شهادة تقديرية. 

  لجائزة براءة االختراع. اردني خمسة آالف دينار( 5000)مكافأة مالية مقدارها 

 درع الصندوق. 

 .ر أو عدم إقرار النتائج النهائيةمجلس الحق في إقرالل -و
 

 :(14املـادة رقم )

وتقسم  ،و / أو درع الصندوق إذا استحق الجائزة في المجال الوايد فائزان أو أكزر فيمنح كل منهم شهادة تقديرية    .أ

 .المكافأة المالية بينهم بالتساوي

إذا كان البحث الفائز قد أعد من بايزين أو أكزر فيمنح كل منهم شـــــــــــهادة  لبايثفي يالة جائزة البحث وجائزة ا .ب

 تقديرية، وتقسم المكافأة المالية يسس اآللية اآلتية:

ه الفائز بالجائزة ُمَعداً من قبل بايزين اثنين، يُعطى البايث الرئيس ما نســبتأو العمل أو االختراع إذا كان البحث  .1

 للبايث الم ارج.( %40)طى النسبة المتبقية من مقدار الجائزة، و تُع( 60%)

الفائز بالجائزة ُمَعّداً من قبل ثالثة بايزين أو أكزر، يُعطى البايث الرئيس أو العمل أو االختراع إذا كان البحث  .2

 .بالتساوي بين بقية البايزين الم اركين( %50)من مقدار الجائزة، وُتو ع النسبة المتبقية ( %50)ما نسبته 
 

 :(15دة رقم )املـا

 لجان التحكيم وفق اآللية اآلتية:كل عضو من يتم صرف المكافآت المالية ل

 دينار لكل بحث .( 75):جائزة البحث .أ

 دينار لكل طلس. (120): جائزة البايث .ب

 .معة وخمسون ديناراُ أردنياً ( 150)مقدارها وأفضل اختراع اإلبداع واالبتكار  جائزة .ج
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 :(16املـادة رقم )

 .بسرية تامة يعدها المحكمينتعامل جميع الوثائق التي يقدمها البايث والتقارير التي 
 

 :(17املـادة رقم )

 .ترصد المخصصات المالية الال مة لتنفيذ أيكام هذه التعليمات في موا نة الصندوق
 

 :(18املـادة رقم )

 وتحديد مكان االيتفال و مانه وســــــــائر األمور اإلعالن عن قرار المجلس بمنح هذه الجوائز لمســــــــتحقيها يتولى المدير

 المتعلقة بهذا األمر.
 

 

 :(19املـادة رقم )

 يكون الصندوق الجهة التنفيذية فيما يتعلق بتنظيم سائر األمور المتعلقة بالجوائز.
 

 

 :(20املـادة رقم )

 بهذا الصدد قطعيًا.يبل المجلس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات، ويكون القرار 
 

 

 

 


