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 طلب دعم مشروع بحث
 

 

 ......................التاريخ: 
 

 )الباحث الرئيسي( أوالً: معلومات عضو هيئة التدريس مقدم الطلب
 

 االسم الثالثي:

 القسم األكاديمي: الكلية:

 تاريخ الحصول عليها: الرتبة األكاديمية :

  تاريخ التعيين في الجامعة:

 
 

 )الباحثين المساعدين( التدريس مقدم الطلب ثانياً: معلومات عضو هيئة
 

 االسم:

 القسم األكاديمي: الكلية:

 تاريخ الحصول عليها: الرتبة األكاديمية :

  تاريخ التعيين في الجامعة:

 

 االسم:

 القسم األكاديمي: الكلية:

 تاريخ الحصول عليها: الرتبة األكاديمية :

  تاريخ التعيين في الجامعة:

 

 م:االس

 القسم األكاديمي: الكلية:

 تاريخ الحصول عليها: الرتبة األكاديمية :

  تاريخ التعيين في الجامعة:

 ثالثاً: الدعم الذي سبق للباحثين الحصول عليه من الجامعة
 

 عنوان مشروع البحث
 تاريخ الدعم

 )رقم القرار(

تاريخ انتهاء 

 المشروع
 قيمة الدعم

    

    

    

 

 مؤسسات أخرى مشاركة في دعم البحث؟ هل هناك
 

 :نوع المشاركة/المبلغ نعم 
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 معلومات مشروع البحث

 

 العنوان: (1)
 
 مكان اإلجراء: (2)

 
 وصف مختصر: (3)
 

 :أهمية البحث -أ

 
 :األهداف -ب

 
 المنهجية: -ج

 
 ع الرئيسية:المراج -د
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 أوجه الدعم المطلوب
 

 المبلغ المطلوب االحتياجات #
المبلغ المقترح من 

 مجلس البحث العلمي

   مساعدو بحث 1

   األجهزة واألدوات )ترفق قائمة مفصلة( 2

   المواد )ترفق قائمة مفصلة( 3

 (السفر و التنقل)وفقا للتعليمات المالية للجامعة 4

 داخل المملكة: (أ)

 رج المملكة:خا (ب)

  

  

  

   استخدام تكنولوجيا المعلومات 5

   طباعة وسكرتاريا 6

   متفرقات )قرطاسية، رسم، الخ(  7

   أخرى )حددها( 8

   المجموع

 

 

 الجدول الزمني لمراحل البحث
 

 المبلغ المطلوب الوصف واألهداف المدة الزمنية

 المرحلة األولى

 --/--/--لىإ --/--/--من 

  

 الثانيةالمرحلة 

 --/--/--لىإ --/--/--من 

  

 الثالثةالمرحلة 

 --/--/--لىإ --/--/--من 

  

 الرابعةالمرحلة 

 --/--/--لىإ --/--/--من 
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 رأي القسم

 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 
 

 في الكليةالبحث العلمي لجنة الدراسات العليا وتنسيب 

 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 
 

 توصية مجلس البحث العلمي

 
 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 

 

 قرار األستاذ الدكتور رئيس الجامعة

 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................ 

 


