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""ثصو مقترح كتطوير مصاد ثمويل عكبحث عكعلمي في عكيمن
 نجوى أحما علي علحاج.د
أسخاذ لادازة والخخطيط التربىي املساعد|| جامعت حضسمىث|| اليمن
 واقتراح جصىز لخطىٍس، والخعسف على الخحدًاث التي جىاجهه، هدف البحث إلى حشخيص واقع جمىٍل البحث العلمي في اليمن:عملستخلص
 واسخخدمت الباحثت مىهجيت مسكبت،مصادز جمىٍل البحث العلمي في اليمن؛ في ضىء أبسش الاججاهاث املعاصسة في جمىٍل البحث العلمي
، بحىث الفعل: وشقها الخاص أو العملي، املىهج الىصفي املسحي: شقها العام، خاص: ألاول؛ عام والثاوي،جخكىن من شقين مخكاملين
 وجمع الحقائق واملالحظاث عنها وجقسٍس، ومظاهسها،حيث ٌسخخدم الىصف هىا لخحدًد ووصف مشكلت جمىٍل البحث العلمي في اليمن
 وجكىهت الدزاست من مدخل؛ جضمن لاطاز العام. جم البحث عن سبل الخغلب على املشكلت مىضىع الدزاست وحلها املىاسب،حالتها
 أبسش الخىجهاث: فيما جضمن الثاوي، واقع جمىٍل البحث العلمي في اليمن وجحدًاجه: جىاولت الباحثت في ألاول منها، وجالجت مباحث،للدزاست
، فخضمن جصىزا مقترحا لخطىٍس مصادز جمىٍل البحث العلمي في اليمن: وأما املبحث الثالث،والخجازب املعاصسة في جمىٍل البحث العلمي
.واخخخمت الدزاست بجملت من الخىصياث الخكميليت لخىفير الخصىز وضمان هجاحه
. اليمن. البحث العلمي. جطىٍس مصادز الخمىٍل. جصىز مقترح:عككلمات عملفتاحية
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Abstract: The aim of the research is to diagnose the reality of financing scientific research in Yemen, identify the challenges
facing it, and propose a vision for developing the sources of funding for scientific research in Yemen. In light of the most
prominent contemporary trends in funding scientific research, the researcher used a complex methodology consisting of
two complementary parts: The description is used here to identify and describe the problem of financing the scientific
research in Yemen, its manifestations, the collection of facts and observations about it and its status report, and then the
search for ways to overcome the problem of the study and solve it the appropriate.
The study consisted of an introduction that included the general framework of the study and three topics. The researcher
dealt with the first: the reality of financing scientific research in Yemen and its challenges. The second included the most
prominent trends and contemporary experiences in financing scientific research. Scientific Research in Yemen, concluded
the study with a series of complementary recommendations to implement the vision and ensure its success.
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