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 شروط التقدم بالمشاريع البحثية

******* 

 األوراق المطلوبة: -0
 

 .السيرة الذاتية للباحث الرئيسي وفريق العمل 

 .السيرة الذاتية لكل عضو من فريق العمل 

  إستمارة التقدم ويشترط أن يكوون المتقودم مون أعضوائ  يئوة التودريس بجامعوة بنهوا لويح ول عليهوا مون

 وتطوير البحث العلمي(.مركز دعم 

  نسو  ورييوة مفل وة ونسولة إلكترونيوة  8التقدم في أحود  المجوا ت العلميوة بمقتورث بحثوي متكامول بعودد

 (. وفقاً لآلتي:CDل
 

Font 12 Bold Times New Roman - Title of Items 
Font 12 Bold Times New Roman -Body of the text 

 

  اإلنجليزية.لفة البحث العربية أو 

  ص حة. 01إلى  01عدد ال  حات من 

 .)لفة المللص العربية واإلنجليزية لص حة واحدة 

 .إيرار 

  علوووم  –علوووم إنسووانية  –علوووم أساسووية  – ندسووي  –يمكوون ألع عضووو ينتمووي ألحوود القطاعووات لطبووي

 إجتماعية( أن يشارك بمقترحات بحثية في القطاعات اآلخر .
 

 عناصر المقترث البحثي: -2

- Abstract. 

- Introduction. 

- Background. 

- Wider Objectives. 

- Statement of Proposed Research. 

- Methods & Procedures. 

- Facilities and Equipments. 

- Budget. 

- References. 

- Appendices (Any additional documents). 

- Curriculum Vitae. 
 

 العامة للبحوث لمركز دعم وتطوير البحث العلمي(.يتم التقدم بالمقترحات البحثية لإلدارة  -3

 م.01/12/2103آخر موعد لقبول المقترحات البحثية واألوراق المطلوبة  -4
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 تعهـــــــــد

 الموقعين على هذا المشروع بكامل معرفتهم باآلتي: يتعهد

ققبل ههبو  التدبد  بب  ألي جهب  خربرو ولبن يبتم مسبتدق    المدتبر  القثيبي بهبذايسبق  التدبد  لم  -1

  فض هذا المدتر  القثيي.المدترحات القثيي  المددم  للمركز وتم نتيج  

 

إنهبا  المشبروع خو إيدبام تمويلب   يث  لنائب  ئيس الجامع  لشئون الد اسات العليا والقثوث  -2

تصبثي  يبر  البر  علبى تعليدبات المثكمبين ومبا لبم البوا   مبن المثكمبين حسب التدرير الفني 

 ر ل إسقوعين من تا يخ . القثث

 

ومن ثم وقوع المسئولي   لرئيسييدان في  القاحث افي حال  إيدام خو إنها  المشروع ألي سقب  -3

 القاحث الرئيسي    كاف  المقالغ المنصرف  لثساب المشروع.علي  لذا يجب على 

 

 جميع المعلومات المذكو ة بهذا المدتر  صثيث : -4

  كلي :

  القاحث الرئيسي:

 :E-mail فاكس تليفون

  الدسم العلمي

 التا يخ: التوقيع:

 

 راتم الكلي 
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 مراحل التقدم للح ول على الموافقة على التمويل

 يتم التقدم لنيل الموافقة على تمويل المشروع البحثى على مرحلتين :

 أو ً: المرحلة ا ولى :

 Preproposalملت ر المشروع البحثى 
من أ مية البحث وأ دافه ومد  إرتباطه باللطة ا ستراتيجية للجامعة ومحاور العمل التى  وتهدف إلى التحقق

تم تحديد ا والمردود العلمى وا كاديمى وكذا تميزه بالحداثه وا بتكار ويابليته للتطبيق العملى، كما تستهدف  ذه 

 المرحلة تقييم جداره ال ريق البحثى المشارك فى المشروع.

 

 اإلجرائات 
 للمشروع ما يلى :  يجب أن يتضمن الت ور ا ول

 صفث  القيانات وتتضمن : -1

 عنوان المشروع القثيى   -خ

 بيانات خساسي  عن الفري  القثيى )خو القاحث الرئيسى(  -ب

 كلم  (  222ملخص للموضوع ) حوالى   -ج

 صفثات ( متضمنا خهم المراجع . 4وصف للمشروع القثيى ) حوالى  -2

المشروع : يقين في  القاحث الرئيسى كيف خن المشروع يتميز بالثداث  واالبتكا  والدابلي  تدييم ذاتى لمدتر   -3

 للتطقي ، كما يوض  في  مدو تثديد  لمعايير الجو ة .

  السيرة الذاتي  للقاحث خو القاحيين . -4

 

 مكونات المشروع البحثى :

ج المتوقع  للمشروع ئاتلك يتم وصف النشروع ، ومن ر ل ذالتثديات القثيي  الرئيسي  التى يتناولها الم -1

  Expected outcomes of the proposed researchالقثيى .

 خهمي  القثث )وتعنى مدو استفا ة الجامع  والمجتمع من (  -2

 مراجع  لألعمال والد اسات السابد  ذات الصل  بالقثث -3

 وصف للمنهج واالجرا ات .  -4
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 برنامج المشروعات البحثية الممولة
 أ داف البرنامج :

مساعدة خعضا  هيئ  التد يس والقاحيين من خبنا  الجامع  فى تطوير برامج بثييب  ها فب  تتسب  مبع   يب    -1

 الجامع  و سالتها وخولوياتها و رطتها االستراتيجي  . 

  عم االنشط  القثيي  بكليات الجامع  والتى تتس  مع الخط  القثيي  لهذه الكليات .  -2

 ا  القثيببى للقبباحيين مببن المعيببدين والمد سببين المسبباعدين والمتميببزين مببن  بب ب السببنوات اال تدببا  ببباال  -3

 النهائي  من ر ل مشا كتهم فى الفرق القثيي  .

والتى يشا ك فيها خعضا  هيئب    Interdisciplinary عم التوج  نثو تصميم المشروعات القثيي  القيني   -4

 . التد يس وباحيون من خقسا  وكليات مختلف 

اال تدا  بمستوو القثبث العلمبى بالجامعب  مبن رب ل تثديب  معبايير ضبمان الجبو ة فبى االنشبط  القثييب .   -5

Establishing High Quality Research Activities   

  السعى إل  اج الجامع  فى التصنيف العالمى وذلك من ر ل  عم وتشجيع النشر فى الدو يات العالمي  .  -6
 

 المحاور

 اللاليا الجذعية -7 الطاية المتجددة والمستدامة -4 المياه -0

 علوم و ندسة المواد وتطبيقاتها -1 ال يروسات الكبدية -2
ا ستلدام ا مثل للملل ات  -8

 الزراعية

تطبيقات التكنولوجيا  -3

 الحيوية
يضايا التعليم والتربية  -6

 والتنشئة ا جتماعية
 

 

 معلومات عن التمويل :
 شهرا    24 – 11الفترة الزمني  للمشروع القثيى الممول :  -1

 خلف جني  )مائ  خلف جني  حد خقصى(  122 الثد االقصى لديم  التمويل : -2

 يتم عمل جدول الموازن  التدديري  االولي   خوج  االنفاق : -3
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 (proposal-Preاألولى ل المرحلة

 مكونات المقترث األولى للمشروع البحثى
 

 يحتو  المقترث التمهيد  على مايلى :يجب أن 

 ص حة افتتاحية تحتو  على العناصر التالية : أو ً:

 عنوان المشروع  (0

 بيانات عامة عن الباحث الرئيسى (2

 محور المشروع البحثى (3

 مدة المشروع (4

 إجمالى التمويل (1

 

 محتويات المقترث التمهيد  ثانياً:

 كلمة ( 211مللص المقترث البحثى ل  يزيد عن   (0

 أ داف المشروع والتحديات البحثية الرئيسية التى يتناولها ل   يزيد عن ص حتين ( (2

 وصف عام إلدارة المشروع والتسهيالت المتاحة ل   يزيد عن ص حة واحدة ( (3

 ميزانية المشروع وتوزيعها على أ دافه ل   يزيد عن ص حة واحدة ( (4

 ع المقدم عدد خمسة من المراجع المنشورة ذات ا رتباط بالمشرو (1

مرفقات : السيرة الذاتية وصور بطاية الريم القومى للباحث الرئيسى ومساعد  الباحث الرئيسى ل أربعة  (6

 ص حات . 4أشلاص على األكثر ( بحيث  تزيد السيرة الذاتية لكل منهم عن 

 

( 04مقاس ل (Times New Roman( بلط لA4عند تقديم المقترث يجب مراعاة أن يكون مكتوباً فى ص حة ل

 سم ( من الجهات األربع.2.1والهوامش ل واحد بوصة =  –سطر(  0.1والمسافات بين األسطر ل

 

 (CDيتم تقديم عدد أربع نس  وريية لأصل + ثالث صور( ونسلة على اسطوانة مدمجة ل
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 أو ً: ال  حة ا فتتاحية
Cover Page 

 

: عنوان المشروع باللفة العربية -0

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

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

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

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

 

1- Title of the research project: 
……………………………………………………........................................... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………..................... 
 

 انات عامة عن الباحث الرئيسىبي -2

 Name  اسم الباحث الرئيسى

 Phones  تلي ون / محمول

 Faculty  الكلية

 Department  القسم العلمى

ال ترة الزمنية للمشروع 

 البحثى
 Funding period 

 Budget  التمويل المطلوب
 

 



                             

                                                                                                                                                                                                   مركز دعم وتطوير البحث العلمي                                                                     اـــة بنهـجامع                            

 نائب رئيس الجامعة لشئون الداسات العليا والبحوث   
 

8 
 

                                                        Project Category -3المشروع البحثى محور -3

 أمام المحور الذ  ينتمى إليه المشروع( ✓لضع عالمة  

 Water ☐  المياه 0

 Renewable Energy ☐  الطاية المتجددة والمستدامة 2

 Stem Cells ☐ اللاليا الجذعية 3

 Liver viruses ☐ ال يروسات الكبدية 4

 Material Sciences and their applications ☐ و ندسة المواد وتطبيقاتهاعلوم  1

 Agricultural Wasting ☐  ا ستلدام ا مثل للملل ات الزراعية 6

 Applications of Biotechnology ☐  تطبيقات التكنولوجيا الحيوية 7

  ☐ يضايا التعليم والتربية والتنشئة ا جتماعية 8

 
 مالحظات:

 باللفة ا نجليزية باإلضافة إلى اللفة العربية 7 -0يُكتب مللص المشروع فى المحاور من * 

 باللفة العربية 8* يُكتب مللص المشروع فى المحور ريم 

 

 

 مدة المشروع: -4

 

 

 إجمالى التمويل: -1
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 ثانياً: محتويات المقترث التمهيد  

 مللص المشروع البحثى المقترث

 كلمة(  211باللفة العربية لفى حدود  -0

 أ مية النتائج المتويعة ومد  يابليتها للتطبيق  –النتائج المتويعة  –منهجية البحث –ويشمل: تعريف المشكلة 

 

 تعريف المشكلة:

 

 

 منهجية البحث:

 

 

 النتائج المتويعة:

 

 

 أ مية النتائج المتويعة ومد  يابليتها للتطبيق:
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Abstract (Max 200 Words) should include the following 

 

Identification of the problem: 

 

 

 

Experimental design: 

 

 

 

Expected results: 

 

 

 

Significance of the expected results: 
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والتحديات البحثية الرئيسية التى يتناولها المشروع وذلك من خالل تحديد   المشروع أ داف -2

 المشروع البحثى ل يزيد عن ص حتين(الملرجات المتويعة من 

 ا ستعراض المرجعى للدراسات السابقة ذات ال لة بالمشروع البحثى . -

 وصف للمنهج وا جرائات التى ستتبع لتن يذ المشروع -

 
This section should include: Objective(s), Research Approaches, Expected Outputs (Results), 

Expected Outcomes (significance), Difficulties (challenges) and Overcomes of the Challenges 
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 ل يزيد عن ص حة واحدة( المشروع والتسهيالت المتاحةوصف عام إلدارة  -1

3- Description of the project management 

والقابلية للتطبيق، كما يوضح فيه مد   يبين فيه الباحث الرئيسى كيف أن المشروع يتميز بالحداثة وا بتكار

مد  ارتباط المشروع باللطة البحثية للجامعة  –تحقيقه لمعايير التميز والجودة لعدد الجهات المست يدة من المشروع 

 والكلية وتدريب طالب الدراسات العليا(

The PI should show the originality and novelty of the hypothesis of the project and the 

possibility of its application. The project should also shows the stakeholders; how its objectives 

meet the Research Plan of ahneB University, including training of juniors. 
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 زيد عن ص حة واحدة(ميزانية المشروع وتوزيعها على أ دافه ل ي -2

4- Budget breakdown and justification (1 page max)  

 المبلغ المطلوب م ردات الميزانية البنود

  %61 المواد واللامات واألجهزة والمعدات -0

  %27 األنشطة وتوزع كالتالى: -2

  %2 مطبوعات -أ

  %6 ورش عمل وتدريب -ب

  %01 تحاليل ويياسات  -ج

  %6 أجور فنية  -د

  %2 بدل س ر  -ه

  %0 أدوات مكتبية  -و

  %3 نشر علمى -3

  %3 مكافآت اإلدارات المعاونة -4

  %2 نثريات -1

  %011 المجموع الكلى

 
 ملحوظة:

من بند المواد واللامات  %11بالنسبة للمشروعات البحثية فى محور يضايا التعليم والتربية والتنشئة ا جتماعية يجوز تحويل ما يزيد عن 

 والمعدات إلى البنود األخر  بعد موافقة مجلس إدارة صندوق البحوثواألجهزة 
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 عدد خمسة من المراجع المنشورة ذات ا رتباط بالمشروع المقدم -1

 

5- Most relevant published five references of project teamwork 
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 السيرة الذاتية لل ريق البحثى :مرفقات -6

6- Annex: The C.V. of the PI and Co-I 

 .C.V  السيرة الذاتية

  ا سم لعربي(

  ا سم ل إنجليزع(

   ـاتف العمل   اتف المنزل

  فاكس  المحمول

  البريد ا لكتروني

 جهة العمل
  الجامعة  الدولة

  القسم  الكلية

  تاريلها  أعلى درجة علمية

  الدولة  الجامعة

    اللقب العلمي

  المجال الدييق  المجال العام

 ملحوظة: يُكرر لجميع أفراد ال ريق البحثى

( ول قه بعد  ذه المالحظة وتوضيح  ل  و رئيس أو  6*في حال الحاجة لجدول سيرة ذاتية إضافي يمكنك نس  الجدول بالمرفقات ريم ل 

 مشارك أو مستشار للبحث، وترتيبها حسب تسلسل األسمائ على ص حة الفالف.

* For additional CV’s please copy and paste table in Annex No. (6) and state whether it is for a Principal 

investigator , a Co-Investigator or a Consultant, in the same sequence in which names appear on the 

cover page. 
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 المرحلة الثانية
 المقترث الكامل للمشروع البحثى

 
Second Phase Submission 

Full Proposal Application 
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 ال  حة ا فتتاحية
Cover Page 

: عنوان المشروع باللفة العربية 0-0

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

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

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

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

Title of The Project: 
………………………….......………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………… 
 المحور الذ  ينتمى إليه المشروع 0-2

...........................................................: .......................... 
 

 بيانات عامة عن الباحث الرئيسى
:اسم الباحث الرئيسى

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

  .......................................... محمول://   ........................................... تلي ون:

 ............................................ :الكلية

 الوظي ة://   .......................................... القسم العلمى :

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

 CO.  Investigators  الباحثون المشاركون 0-3

 الوظي ة القسم العلمى الكلية ا سم

    

    

    

    

    
 

ا سم ا ول  و نائب رئيس ال ريق البحثي لالباحث الرئيسي المشارك( والذع يحل محل الباحث الرئيسي في حالة س ره أو  •

   إعارته أو ييامه بمهمة علمية. 
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 المللص باللفة العربية 2-0

 واحدة(لص حة 

 

 
Proposal abstract (Arabic )  

1-page 

 

 

 المللص باللفة ا نجليزية 2-2

 لص حة واحدة(

 

 
Proposal abstract ( English)  

1-page 

 

 

 Introduction  مقدمة 2-3

 

 

 Literature Review   المسح التاريلى 2-4

 

 

 

 Research Project Design & Methodology  البحث ت ميم و منهجية 2-6

 

 

خطة إدارة البحث  2-7   Management Plan 

 

 

 Objectives  األ داف 2-1
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يائمة  2-8

 المراجع
 References  

 

 

النتائج المتويعة وطرق ا ست ادة  2-9

 منها

 

 

 Utilization of Expected Results 

 
 

الدعم القائم  01 -2

 والمتويع
 Current & Expected Funds 

 

 

 Tabulated Budget  الميزانية المجدولة -3

 أو ً: بند الباحثين

 أسمائ الباحثين ال  ة
 الدعم المطلوب

 لحسب دور الباحث(

 الدعم المعتمد

ليُترك للجهة 

 المانحة(

    رئيس ال ريق

0باحث مشارك      

2باحث مشارك      

3باحث مشارك      

4باحث مشارك      

1باحث مشارك      

6باحث مشارك      
 

 ثانياً: بند المساعدين

 أسمائ المساعدين ال  ة
 الدعم المطلوب

 لحسب دور الباحث(

 الدعم المعتمد

ليُترك للجهة 

 المانحة(

    مساعـد باحث

    فنـي ملتبـر

    إداريون

    مهنيون آخرون

    المجموع
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 ثالثاً: بند المستلزمات

 المطلوبالدعم  العن ر
الدعم المعتمد ليُترك للجهة 

 المانحة(

   األجهزة

   المواد

   التجهيزات

   المجموع
 

 رابعاً: بند الرحالت والمؤتمرات

   الرحالت

   المؤتمرات

   المجموع
 

 خامساً: المستشارون

   

   
 

 سادساً: أجور نشر أبحاث علمية

   

   
 

                                                                                                              Total Budget  إجمالي الميزانية 

        

 اإلجمالى السنة الثانية السنة األولى
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 *تقدم الميزانية الت  يلية باللفتين العربية و اإلنجليزية.

*Detailed budget should be presented in both Arabic and English languages. 

 *تقدم جداول الميزانية المجدولة والت  يلية لجميع السنوات ولكل سنة على حدة حسب سنوات البحث.

*Tables of detailed and tabulated budget should be presented for the entire duration of the 

research and for each year separately. 

 (.0-3*في حال الحاجة لجداول إضافية للميزانية المجدولة والت  يلية يمكنك نس  الجدول ريم ل

*For additional Tables of detailed and tabulated budget please copy and paste table (3-1). 

  يلية في برنامج المنح ال فيرة.*يستكمل جدول واحد لكل من الميزانية المجدولة والت 

*Only one table for detailed and tabulated budget should be presented for Limited Grants 

Program.     
 

  إيرار ال ريق البحثى -4
Statement of the Research 

Team 

 يقر ال ريق البحثي:

 ال ريق البحثي. ه بواسطة أعضائوأفكار علمية أصلية تم إعدادأن المقترث البحثي وما يحتويه من جهود -0

 أنه   يوجد أع م ادر دعم مالى أخر  لمقترث للبحث -2

The research team states that: 

1- The research proposal and its contents are original and are prepared by the 

research team.  

2- No existing fund is available or being sought from other sources. 

 Signatureالتوييع  Investigatorsأسمائ الباحثين 

الباحث الرئيسى  (P-I..)   

-CO الباحث المشارك 

I..(1) 
  

-CO الباحث المشارك 

I..(2) 
  

-CO الباحث المشارك 

I..(3) 
  

-CO الباحث المشارك 

I..(4) 
  

-CO الباحث المشارك 

I..(5) 
  

-CO الباحث المشارك 

I..(6) 
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 Statement of P-I Substitute  إيرار الباحث الرئيسى البديل -1

أير أنا المويع أدناه بالتزامي الكامل بالقيام بمهام الباحث الرئيسى في حالة اعتذاره وعدم مقدرته على 

 ا ستمرار في المشروع البحثي.

I, hereby, state to undertake the responsibilities of the P.I. in case of his 

inability to continue the project. 

 اسم الباحث المشارك البديل عن الباحث الرئيس

The name of CO-I who can replace the PI 

 التوييع

Signature 

 

 
 

 

يائمة بعدد من ا خت اصين في  -6

 لمشروعمجال ا
 

List of Specialists in the 

Area of the proposal 

 Addressوسيلة ات ال  Majorالتل ص  Nameا سم  م

0    

2    

3    

4    

1    
 

 Keywords                                      كلمات(                    01لبحد أي ى  الكلمات الدالة -7
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 البحثية الحالية لعربي(ا  تمامات  -8
Current Research Interests (English) 

 

 

 

 List of publications                                                                                                             األبحاث المنشورة
 
 

           

 

 ال ريق البحثى فى مجال المشروع البحثى المقدم لطلب التمويل:خبرات الباحث الرئيسى وأعضائ  -9

لالرجا ذكر بحوث نشرت سابقاً أو إشراف على رسائل علمية سابقة أو حالية والنتائج التى تم التوصل إليها فى 

 مجال المشروع البحثى المقدم لطلب التمويل(

Relevant research experience of the PI, Co-PI, and Co-I, including the published 

papers, supervision of theses, and the relevant results that support the hypothesis of 

the project. 

 

 

 العائد المتويع للمشروع من الناحية التطبيقية -01

The expected outcomes of the project and its applicability 

 
 

 التن يذية للمشروع البحثى لالجدول الزمنى الت  يلى لمراحل المشروع البحثى(اللطة  -00

The time line of the research project 

المدة الزمنية الكلية 

 للمشروع
 

  بداية تمويل المشروع

  مواعيد تقارير المتابعة

الموعد المتويع إلنهائ 

 المشروع
 

 

 للمشروع البحثىآلية متابعة الباحث الرئيسى  -02

Self-evaluation of the project 
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 توزيع األنشطة البحثية عن ال ترة الزمنية للمشروع -03

Distribution of the projects tasks throughout the project period 

 العام األول

 األنشطة
 ال ترة الزمنية

 الملرجات
0 2 3 4 1 6 7 8 9 01 00 02 

              

              

              

 العام الثانى

 األنشطة
 ال ترة الزمنية

 الملرجات
0 2 3 4 1 6 7 8 9 01 00 02 

              

              

              

 

 أعضائ ال ريق البحثى ودور م فى البحث -04

The roles of the investigators 

 ا سم
Name 

 البحثالدور فى 
The role 

 النسبة المئوية %
Effort (%) 

   

   

   

   

 


