
يرتكز مرشوع دعم البحث واإلبداع دعم البحث واإلبداع لطلبة الجامعات

                لطلبة الجامعات عىل محورين

مرشوع

لإلستفسار
أهداف املرشوع

عام  منذ  للتنمية  الثاين  الله  عبد  امللك  صندوق  ينفذ 
2004 مرشوع دعم البحث واالبداع لطلبة الجامعات بهدف 
توفري االدوات الالزمة للشباب لإلبداع واالبتكار من خالل 
دعم طلبة الجامعات األردنية والخاصة لتنفيذ مشاريعهم 
النواحي  يف  وفاعل  منتج  مجتمع  خلق  يف  يساهم  مبا 

العلمية والتعليمية.
قام الصندوق بدعم (324) مرشوع تخرج/ بحث من مختلف 
التخصصات يف الجامعات الحكومية والخاصة حيث استفاد 
من املشــروع (1065) طـــالب وطــالبة وحصـــل العديــد من 

هذه املشاريع عىل جوائز محلية وعاملية .

• املشاريع الحرة وهي مشاريع يقررها أساتذة الجامعات 
املرشفني عىل املشاريع باإلتفاق مع طالبهم.

• املشاريع املقرتحة من قبل مركز امللك عبدالله الثاين 
للتصميم والتطوير.  

• يرجى التواصل مع فريق العمل عىل األرقام التالية :        
06-5345559 /   0776729698    

www.join.kafd.jo
• لتقديم طلب الدعم من خالل املوقع اإللكرتوين للصندوق  :

لتطبيق  للطلبة  الالزم  والفني  املادي  الدعم  تقديم   •
مشاريع تخرجهم عىل أرض الواقع.

كافة  يف  الطلبة  بني  اإليجابية  املنافسة  روح  بث   •
الجامعات مام يشكل حافز لهم لتطوير مهاراتهم العلمية 

والعملية.
خالل  من  األردن  يف  املستدامة  التنمية  مسرية  دعم   •

اإلسهام يف رفع مستوى املوارد البرشية األردنية.

املشاريع  عىل  معتمداً  ليصبح  العايل  التعليم  تطوير   •
اإلبداعية بدالً من التلقني.

@RISPJo



رشوط االستفادة من املرشوع

• أن يكون املرشوع/ البحث مخصصاً لغايات التخرج يف 
   الجامعة وذو طبيعة إبداعية تطبيقية.

• أن ال يتجاوز التمويل الالزم للمرشوع خمسة آالف دينار 
    أردين.

• أن ال يقل عدد الطلبة املشاركني يف تنفيذ املرشوع 
   عن أثنني يف مرحلة البكالوريوس.

• أن تكون معدالت الطلبة جيد فام فوق.  

• أن ال تقل مدة العمل باملرشوع  عن ستة شهور.

آلية تقديم الطلبات والحصول عىل دعم

١. يتـــم تعبئــــة النموذج املخصــص لغـــــايات دعـم
     املرشوع/ البحث من خالل املوقع االلكرتوين   

     للصندوق.  

٢. تتـــوىل لجــــــان مختصــــة مهمـــــة دراســة واختيار
     املشاريع/ األبحــــاث وذلك بعــد حضــور إيجــازات  
     يقــــدمها الطلبــــــة بوجـــود  مرشفـي املشـروع  

     للمشاريع واألبحاث املتميزة. 

٣. يقــــــوم الصنــــدوق بتقديــم التمــــــويل الــــالزم
     للمشاريع/ األبحاث التي تم اختيارها.

٤. يعتمد تقييــــم املشـــاريع/ األبحاث التي سيتم  
     دعمها عىل وضوح ودقة الطلب وااليجاز املقدم  
     باإلضافة إىل األصالة واإلبداع والفائدة التطبيقية 

     للمرشوع/ البحث وبشكل تنافيس.

٥. يقوم الصندوق بالتعاون مع مركز امللك عبدالله  
     الثـــاين للتصميــــم والتطويـــــر واللجان املختصـة 

     مبتابعة مراحل تقدم املرشوع/ البحث.


