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 استقطاب باحثين متخصصين ومتميزين برنامج أسس

 2020( من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 15/2استناداً إلى المادة ) 

 

  :ًويعمل بها من تاريخ الموافقة عليها 2021( لسنة استقطاب باحثين متخصصين ومتميزين برنامج االسس )أسس تسمى هذهأوال ،

 من قبل لجنة ادارة الصندوق.

 

 :ًيجب مراعاة ما يلي:2020( من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 15/2المادة )إلى الشروط الواردة في  باإلضافة ثانيا ، 

 والجهة المستضيف ( بين الصندوق والباحثاستقطاب باحثين متخصصين ومتميزين برنامج يتم توقيع اتفاقية تسمى )اتفاقية -

 التي يعمل لديها الباحث.

منحة على أن تقوم تلك المؤسسة بتقسيمها إلى الالتي يعمل لديها الحاصل على  الجهةإلى يتم تحويل قيمة الدعم المالي  -

ً لمرة 2500مخصصات شهرية مقدارها ) ً وايابا ( وحسب مدة تنفيذ المشروع، شاملة لكافة المصاريف )تذكرة السفر ذهابا

 واحدة فقط طوال مدة المنحة(.

يتم  وبخالف ذلك، المملكة األردنية الهاشمية الجهة المستضيفة داخل لدىطوال مدة المنحة  باإلقامة المستقَطب يلتزم الباحث -

 إال إذا تعذر اإلقامة في بلد اإلقامة ووافق لصندوق على مغادرة بلد االقامة.، خصصاتهالخصم من م

 عدمحال  يلتزم الباحث والجهة التي يعمل لديها برد كافة المصاريف التي تم انفاقها من مخصصات المنحة إلى الصندوق في -

 المترتبة بموجب االتفاقية. االلتزامات تنفيذ
 

  يتم اتباع االجراءات األتية:استقطاب باحثين متخصصين ومتميزينثالثاً: لتنفيذ برنامج ، 

 يتم االعالن عن فتح باب التقدم للحصول على المنحة مرة واحدة في السنة على أن تكون في بداية السنة ولمدة ثالثين يوماً. -

التي يعمل لديها الباحث خالل المدة المعلن عنها  الجهةيتم استقبال الطلبات مستوفية لكافة الشروط والوثائق المطلوبة من  -

 الستقبال الطلبات.

 للجنة األكاديمية. يقوم المدير بتحويلها، ثم بتدقيق الطلباتيقوم الصندوق  -

حداً إلرسال الطلب من مستوٍف للشروط، يختار المدير من بينهم مقيماً واتقوم اللجنة األكاديمية بتسمية ثالثة مقيمين لكل طلب  -

 أجل تحكيمه، مقابل مكافأة مالية تحددها لجنة االدارة.

 القرار المناسب. التخاذعلى اللجنة األكاديمية، للتنسيب إلى لجنة ادارة الصندوق  تقرير المقيمعرض ي   -

 بالقرار. يعمل لديها الجهة المستضيفة التيخالل  من ي بلغ الباحث -

 .االشارة إلى دور الصندوق في دعم المشروعيجب  -

 

  :ًرابعا 

تقدم الجهة المستضيفة بعد انتهاء مدة المنحة تقرير فني بحسب النموذج المعتمد من قبل الصندوق، مشفوعاً بتقرير مفصل  -

 انتهاء مدة المنحة. تاريخ على أن يتم تقديمه خالل مدة شهرين من لديها،الذي يعمل  الباحث من يقدم

بعد انتهاء مدة المنحة تقرير مالي بحسب النموذج المعتمد من قبل الصندوق، على أن يتم تقديمه خالل  الجهة المستضيفةتقدم  -

 انتهاء مدة المنحة. تاريخ مدة شهرين من


