
  الدراسات العليا بحوث طلبةدعم برنامج 

 

  فكرة البرنامج:
إلى تشجيع البحث العلمي وذلك من خالل جذب  انبثقت فكرة هذا البرنامج من سعي الجامعة

وذلك بتهيئة بيئة داعمة للبحث  في الجامعةالدراسات العليا المتميزين لإللتحاق في برامج طلبة ال
العلمي تخصصه عمادة البحث  عن طريق التحكيمالعلمي بتوفير دعم مالي يتم المنافسة عليه 

 إطروحةإنجاز مشروع من ميزانيتها، حيث يوجه هذا الدعم للعمل على والدراسات العليا 
 ايتم االنتهاء منهبحيث )لطلبة الماجستير(الماجستير  إطروحة) أو لطلبة الدكتوراه(الدكتوراه 

 .(لطلبة الماجستير)سنة واحدة سنتين (لطلبة الدكتوراه) أو خالل 
  

  الرؤية
 تحقيق التميز والريادة العالمية في مجال البحث العلمي 

  
  الرسالة

  جذب الطلبة المتميزين لإللتحاق في برامج الدراسات العليا في الجامعة 
  

  األهداف
لطلبة المتميزين لإللتحاق في برامج الدراسات العليا في لتوفير بيئة بحثية جاذبة  -

 الجامعة
  دمج طلبة الدراسات العليا في البحث العلمي وغرس مهارات البحث العلمي لديهم -
 وطرق التقدم لهابين الطلبة نشر ثقافة المشاركة في برامج دعم البحث العلمي  -
 طلبة الدراسات العليا المتميزينفئة  تشجيع -
  البحث العلمي المتميز من خالل خلق روح المنافسةتشجيع  -

  
 شروط التقديم

 الدعم متاح للطلبة والطالبات من مرحلة الماجستير والدكتوراه بجامعة اليرموك  
 لكل من ) 88( اجتياز الطالب/ة للسنة األولى (التحضيرية) بمعدل تراكمي ال يقل عن

 طلبة الماجستير والدكتوراه.
  الطالب/ة من الجامعة فترة ال تقل عن مدة البحث المقدم عند قبولهيبقى على تخرج 
  من قبل مجلس البحث يقيم الطالب/ة في منتصف ونهاية مدة تنفيذ المشروع البحثي

 العلمي
 د خالل فترة دراسته للدرجة الجامعية واح على أكثر من دعم ال يحق للطالب/ة الحصول

 المسجل فيها.
 بحثي في نفس مجال تخصص الطالب/ة األكاديمييشترط أن يكون المشروع ال 
  ( جراية او مكرمة أبناء الشهداء) او من الجامعة اخر عدم حصول الطالب/ة على دعم

 أي جهة أخرى.
 .ان تكون المشاريع البحثية جاهزة التنفيذ بعد الموافقة على الدعم 
  قرير المشرف مرفقا بتضرورة تسليم المشروع البحثي خالل الفترة الزمنية المحددة

 النهائي



  هي ألف دينار أردنيسقف قيمة الدعم المالي. 
  العلمي يشترط أن يقوم الباحث الرئيس باإلشارة بالدعم المقدم من عمادة البحث

تخص  بجامعة اليرموك مع ذكر رقم المشروع في أية منشوراتوالدراسات العليا 
 المشروع

  سنوات وذلك حسب  3تراع لمدة إخيمنح الباحث دعم إضافي لتسجيل ومتابعة براءة
  توصيات مجلس البحث العلمي.

  اإللتزام بأخالقيات البحث العلمي في جميع مراحل المشروع البحثي وفقا لميثاق
 أخالقيات البحث العلمي

 مشارككمؤلف النشر، يشترط وضع إسم الطالب/ة  في حال 
 في الجامعة. هعمل أن يكون المشرف على رأس 

  

  

 


