
        
 
 

  قواعد تمویل المشروعات البحثیة وإجراءاتھا 
  

  
  
  

  )7ذج رقم (ونم
  منجزاستمارة تحكیم مشروع  

  رقم املشروع البحثي:
  
  

                  
  سنة تقدمي املشروع  رقم املشروع  وحدة (املركز) الرمز   رمز القسم

  
  املشروع)(عنوان 

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

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

 )       رقم التقریر (
  :رقم  المحكم

  
  

              
  وحدة (املركز) الرمز   التخصص  احملكم

  

 خاص مبوظفي (مركز) وحدة البحوث 

 ملتابعة املشروعات خاص باللجنة الدائمة
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  سلمھ هللا ......................................................  فضیلة / سعادة

  
          سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وبعد 

نظراً ملا لتحكيم املقرتحات واملشروعات البحثية املقدمة لعمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن 
البحثيـة، وتقـديراً مـن اجلامعـة ملـا يبذلـه احملكمـون  سعود اإلسالمية من أمهية يف احلكم على جودة املقرتحات

  من ُجهد، فقد أقرت اجلامعة املعايري التالية لتحكيم املقرتحات واملشروعات البحثية:
 حتدد مدة التحكيم بأسبوعني فقط من تاريخ استالم املوافقة على التحكيم. -1
وذلـك وفقـا للتنظيمـات  احملـددةتصرف مكافآت التحكـيم عنـد اسـتالم نتيجـة التحكـيم خـالل املـدة  -2

ا يف اجلامعة يف جمال مكافآت التحكيم  .املعمول 
ا. -3  للجامعة احلق يف عدم قبول أي نتيجة تصل بعد الوقت احملدد أو ال تستويف متطلبا
يؤمــل أن يرســـل احملكـــم موافقتـــه علـــى التحكــيم باســـتخدام الناســـوخ أو الربيـــد اإللكـــرتوين يف مـــدة ال  -4

ام من تاريخ استالمه خلطاب العمادة، وسوف يـتم اعتمـاد مـدة التحكـيم مـن تـاريخ تتجاوز مخسة أي
 استالم املوافقة.

  مع أصدق التمنيات لكم بالتوفيق.
  

  عمید البحث العلمي
  بن عبدالعزیز المقبل نعبد الرحمد. 



        
 

 - 3 - 

  قواعد تمویل المشروعات البحثیة وإجراءاتھا 
  

  أوًال: التقرير الكمي املوجز للعناصر األساسية لتقرير مشروع  البحث   
  ) أمام العبارة املناسبة لرأيكم:عالمة (الرجاء وضع 

الدرجة املستحقة من   عناصر التقومي  م
100*  

  ال ينطبق

1  
مــــدى حتقيــــق األهــــداف املقرتحــــة ملشــــروع البحــــث يف الفـــــرتة 

      احملددة

      مدى  مالءمة وتطبيق أدوات البحث  2

3  
مـــدى االلتـــزام خبطـــة العمـــل للمراحـــل واملهـــام املبينـــة يف مقـــرتح 

      البحث

      قيمة النتائج اليت مت احلصول عليها إن وجدت  4

5  
توظيف احتياجات املشروع (األجهزة، الربامج، 

      القرطاسيات، الرحالت، إخل)

      القناعة مبربرات عدم الوفاء باخلطة إن وجد تقصري  6
مــــــــوع       ا

  
  ثانيا: التقرير الكيفي املفصل للعناصر األساسية لتقرير مشروع الدراسة أو البحث : 

  فضالً وضح رأيكم حول العناصر اآلتية بعبارات موجزة وحمددة : -أ
 مدى قدرة الباحث/الفريق على اإلحاطة باملادة النظرية للمشروع  -1

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

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

...................................  
 مدى حتقيق األهداف املقرتحة ملشروع البحث يف الفرتة احملددة  -2

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

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

                                                
موع على عدد العناصر اليت تنطبق. *  فضال استبعد العناصر اليت ال تنطبق مث اقسم ا
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 مدى مالءمة وتطبيق أدوات البحث -3
.............................................................................................................

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

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

  ثالثا: ملحوظات إضافية

  

  لباحثنيالنهائية لستحقات املمدى إمكانية صرف  -رابعا 
                                                                                               .يستحق الباحثون صرف املستحقات املتبقية  
  يستحق الباحثون صرف املستحقات املتبقية بعد العمل بامللحوظات الواردة يف هذا التحكيم.  
  ال يستحق الباحثون صرف املستحقات املتبقية.  

  

  البحثي للنشر ؟ مدى مالئمة املشروع  -خامسا 
  

  ما هي اجلهات احلكومية/األهلية اليت ميكن ان تستفيد من نتائج البحث ؟  (ان وجد) -سادسا 

  
  
  
  
  
  



        
 

 - 5 - 

  قواعد تمویل المشروعات البحثیة وإجراءاتھا 
  

  
  

  بیانات المحكم
  اسم احملكم:

                                                                                                                                  اجلهة ( اجلامعة ): 
   الدرجة العلمية:

  التخصص الدقيق:                                التخصص العام:
  االهتمامات البحثية:

  
  اجلوال:                                   املنزل:                                      هاتف العمل :
    فاكس العمل:

  العنوان الربيدي:
  الربيد اإللكرتوين:

  اسم وعنوان البنك / الفرع :
  رقم احلساب الدويل (آيبان):

  / كموقيع احملت           هـ14تاريخ التحكيم :     /      /         

    املستلم اسم  لالستخدام الرمسي
تاريخ 
  االستالم

  

  نأمل مالحظة :
 أن يكون هذا التقرير شامًال ومفصًال ومطبوعاً . .1
 نرحب بأي تعليقات أو اقرتاحات أو انتقادات إضافية ذات عالقة مبوضوع البحث. .2
ا . .3  للجامعة احلق يف عدم قبول نتيجة التحكيم يف حالة عدم استيفائها ملتطلبا
ميكنكم  تنزيل هذا النموذج من صفحة العمادة على املوقع االلكرتوين للجامعة ومن مث إعادة حتميله بعد    .4

   Tamweel@imamu.edu.saتعبئته أو إرساله إلكرتونياً من خالل الربيد االلكرتوين: 

  ،،،،،،،، ملحوظة:سوف يتم إيداع املكافأة يف حسابكم  أو إرساهلا على عنوانكم. وشكرًا لتعاونكم

  
 


