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تمهيـــد: 

ــه  ــد أوج ــم أح ــي حكمه ــن ف ــة، وم ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــي ألعض ــم المال ــم الدع ــد تقدي يع
تحفيزهــم للقيــام بالبحــث العلمــي كمــا جــاء ذلــك فــي الالئحــة الموحــدة للبحــث العلمــي فــي 
الجامعــات الســعودية، الصــادرة بقــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم )١٤١٩/١0/٢هـــ(  المتخــذ فــي 
ــة  ــن الالئح ــادة )٣( م ــت الم ــد نص ــخ ١٤١٩/٢/٦هـــ فق ــودة بتاري ــس المعق ــرة( للمجل ــة )العاش الجلس
ــَز الباحثــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب علــى إجــراء البحوث  علــى أنــه مــن الواجــب أن "ُيحفَّ
األصيلــة والمبتكــرة التــي ُتســهم فــي إثــراء المعرفــة المتخصصــة وتخــدم المجتمــع، وتوفيــر ســبل 
إنجازهــا.." . كمــا تنــص الفقــرة )ز( مــن المــادة )٦( مــن الالئحــة ذاتهــا علــى أن مــن مهــام عمــادة 
البحــث العلمــي "تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس وغيرهــم مــن الباحثيــن، وحثهــم علــى إجــراء 

البحــوث العلميــة المبتكــرة، وتهيئــة الوســائل واإلمكانــات البحثيــة لهــم..."  
  ولتحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة للقيــام بالبحــث العلمــي ُأِقــرَّ مبــدأ تقديــم الدعــم 
المالــي للمشــروعات البحثيــة التــي يتطلــع أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة إلــى القيــام بهــا ، ســواء 
جــاءت هــذه المشــروعات فــي شــكل مبــادرات يتقــدم بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى عمــادة 
البحــث العلمــي لتمويلهــا، إمــا عــن طريــق ميزانيــة الجامعــة، أو عــن طريــق التعاقــدات التــي تبرمهــا 
الجامعــة مــع الجهــات الحكوميــة، أو الخاصــة، أو غيــر الربحيــة، المحليــة والدوليــة لتنفيــذ مشــروعات 
بحثيــة لمصلحــة هــذه الجهــات. أو جــاءت هــذه المشــروعات اســتجابة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

لمــا يطــرح مــن مشــروعات بحثيــة ضمــن الخطــة الســنوية للبحــث العلمــي فــي الجامعــة.
  ولتنظيــم العمــل فــي هــذا المجــال اســتجابة للمــادة )٤٩( مــن الالئحــة الموحــدة للبحــث العلمــي 
التــي تنــص علــى أنــه "يضــع المجلــس العلمــي بنــاء علــى اقتــراح مجلــس عمــادة البحــث العلمــي 
اللوائــح التفصيليــة والقواعــد الداخليــة المنظمــة إلنجــاز البحــوث، ونشــرها، ومكافآتهــا علــى مســتوى 
الجامعــة أو الكليــات أو المعاهــد ومراكــز البحــوث" وللفقرتيــن )ب( و )ج( مــن المــادة )٦( مــن الالئحــة 
ــراح  ــي "اقت ــث العلم ــادة البح ــس عم ــام مجل ــن مه ــى أن م ــص عل ــي تن ــي الت ــث العلم ــدة للبح الموح
اللوائــح والقواعــد واإلجــراءات المنظمــة لحركــة البحــث العلمــي فــي الجامعــة"، و "الموافقــة علــى 
مشــروعات البحــوث والدراســات ومتابعــة تنفيذهــا وتحكيمهــا والصــرف عليهــا، وفــق القواعــد 
المنظمــة لذلــك" فقــد تــم إعــداد القواعــد واإلجــراءات والنمــاذج الخاصــة بتمويــل المشــروعات 

البحثيــة، إلــى جانــب االتفاقيــة الالزمــة للتمويــل. 
    وقــد اعُتِمــد فــي إعــداد هــذه القواعــد علــى مــا تضمنتــه الالئحــة الموحــدة للبحــث العلمــي 
فــي الجامعــات الســعودية، إلــى جانــب مراجعــة تجــارب عــدد مــن الجامعــات ومراكــز البحــوث 
الســعودية والعربيــة واألجنبيــة، مــع اســتطالع آراء أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة حــول مــا 
تــم التوصــل إليــه فــي هــذا المجــال، وقــد صــدرت موافقــة مجلــس الجامعــة علــى هــذه القواعــد 
واإلجــراءات بموجــب قــرار المجلــس رقــم ١٩١٣-١٤٢٨/١٤٢٧هـــ المتخــذ فــي الجلســة السادســة 
المعقــودة فــي ١٤٢٨/٥/٣هـــ وذلــك بنــاء علــى قــرار المجلــس العلمــي ذي الرقــم )١٦٥-١٤٢٨/٢٧هـــ( 
المتخــذ فــي الجلســة الحاديــة عشــرة للمجلــس المعقــودة فــي ١٤٢٨/٣/٥هـــ المبنــي علــى توصيــة 
١٤٢٨/٢/٢٢هـــ،  فــي  المعقــودة  الثانيــة  الجلســة  فــي  المتخــذة  العلمــي  البحــث  عمــادة  مجلــس 
واســتجابة ألهــداف الخطــة اإلســتراتيجية للبحــث العلمــي التــي اعتمدهــا مجلــس الجامعــة بقــراره 
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رقــم )٢١٣٩-١٤٣١/١٤٣0هـــ( المتخــذ فــي الجلســة األولــى للمجلــس  للعــام الجامعــي ١٤٣0-١٤٣١هـــ 
المعقــودة بتاريــخ ١٤٣0/١0/٢٣هـــ، المتمثلــة فــي زيــادة مصــادر تمويــل البحــث العلمــي مــن داخــل 
ميزانيــة الجامعــة وخارجهــا، ورفــع معــدالت اإلنتــاج والنشــر العلمــي داخــل الجامعــة وخارجهــا، 
إلــى جانــب تطويــر األنظمــة والسياســات المنظمــة للبحــث العلمــي فــي الجامعــة فقــد تمــت مراجعــة 
قواعــد وإجــراءات ونمــاذج تمويــل المشــروعات البحثيــة فــي ضــوء مــا تمخضــت عنــه تجربــة العمــادة 
فــي تنفيــذ برنامــج تمويــل المشــروعات البحثيــة لمــدة ثمــان ســنوات، إلــى جانــب مــا قدمــه أعضــاء 
هيئــة التدريــس بالجامعــة مــن ملحوظــات، ومــا خلصــت إليــه المراجعــة الشــاملة لتجــارب الجامعــات 
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فــي هــذا المجــال فقــد اعتمــد مجلــس الجامعــة النســخة الثانيــة مــن 
الجلســة  فــي  المتخــذ   )٢٢٩٢( رقــم  بقــراره  وإجراءاتهــا  البحثيــة  المشــروعات  تمويــل  قواعــد 
الرابعــة المعقــودة بتاريــخ  ١٤٣٢/٢/٤هــــ وذلــك بنــاء علــى توصيــة المجلــس العلمــي رقــم )١0٦- 
١٤٣٢/١٤٣١هــــ(  المتخــذة فــي الجلســة الســابعة المعقــودة بتاريــخ ١٤٣٢/٢/٤هـ، المبنيــة على توصية 

ــخ ١٤٣٢/١/٢٨هـــ. ــودة بتاري ــة المعق ــته الثالث ــي جلس ــذة ف ــي المتخ ــث العلم ــادة البح ــس عم مجل
وانطالقــا مــن ســعي عمــادة البحــث العلمــي المســتمر لتطويــر أنظمتهــا وإجراءاتهــا وخدماتهــا 
بغيــة النهــوض بالبحــث والباحثيــن ودعــم أنشــطة البحــث العلمــي وفعالياتــه لتحقيــق أعلــى معاييــر 
الجــودة بمــا يتفــق مــع الخطــة اإلســتراتيجية للبحــث العلمــي وفــي ضــوء تجربتهــا الناتجة عــن برنامج 
تمويــل المشــروعات البحثيــة التــي تربــو علــى تســعة أعــوام، يــزاد علــى ذلــك الملحوظــات المقدمــة 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــة، ومــا خلصــت إليــه المراجعــة الشــاملة لتجــارب الجامعــات 
المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فقــد اعتمــد مجلــس الجامعــة النســخة الثالثــة مــن قواعــد تمويــل 
المشــروعات البحثيــة وإجراءاتهــا بقــراره رقــم )٢٩٢٨ - ١٤٣٧/١٤٣٦هـــ( المتخــذ فــي الجلســة 
الرابعــة المعقــودة بتاريــخ: ١٤٣٧/٥/٢٨هــــ وذلــك بنــاء علــى توصيــة المجلــس العلمــي رقــم )٣٤٦- 
١٤٣٧/١٤٣٦هــــ(  المتخــذة فــي الجلســة الخامســة والعشــرين المعقــودة بتاريخ:١٤٣٧/٥/٢١هـــ، 
المبنيــة علــى توصيــة مجلــس عمــادة البحــث العلمــي المتخــذة فــي جلســته )الثانيــة( المعقــودة 

بتاريــخ ١٤٣٧/٣/١٢هـــ.       
وتشــتمل  القواعــد التــي يتضمنهــا العــرض التالــي علــى: تعريفــات عامــة لعــدد مــن التعبيــرات 
المتعلقــة بتمويــل المشــروعات البحثيــة فــي الجامعــة، إلــى جانــب قواعــد تمويــل هــذه المشــروعات 
واإلجــراءات والنمــاذج المتبعــة لذلــك، وتشــمل هــذه اإلجــراءات والنمــاذج مــا يتعلــق بتقديــم طلبــات 
التمويــل، إلــى جانــب متابعــة إنجــاز المشــروعات، كمــا تتضمــن القواعــد االتفاقيــة التــي يتــم بموجبها 

تمويــل المشــروعات البحثيــة، وذلــك وفقــً لمــا يلــي:  
 تعريفات عامة:

تعني التعبيرات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أدناه:
< برنامج تمويل المشروعات البحثية:

ــة  ــروعات البحثي ــل المش ــات تموي ــام بمتطلب ــي للقي ــث العلم ــادة البح ــي عم ــأ ف ــج ينش ــو برنام ه
وفقــً لمقتضيــات الفقــرة )ج( مــن المــادة )٦( مــن الالئحــة الموحــدة للبحــث العلمــي. 

< المشروع البحثي الممول من الجامعة: 
هــو اإلنجــاز الــذي يعتمــد علــى األســس العلميــة المتعــارف عليهــا، ويتــم نتيجــة جهــوٍد فرديــة، أو 
ــة التدريــس بالجامعــة، إمــا )وحــده(،  جهــوٍد مشــتركة، ويقــوم بــه عضــو واحــد مــن أعضــاء هيئ
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ــر مــن المحاضريــن والمعيديــن، أو طــالب  ــر، أو بمســاعد أو أكث أو باالســتعانة بمستشــار أو أكث
الجامعــة؛ لخدمــة تخصــص أو أكثــر مــن التخصصــات العلميــة التــي تهتــم بهــا الجامعــة، وهــو 
ــً، أو تأليفــً، أو تحقيقــً( يهــدف إلــى دعــم التراكــم العلمــي فــي  ــً )بحث إمــا أن يكــون جهــدًا نظري
التخصــص الــذي يتناولــه، أو جهــدًا تطبيقيــً يســتهدف الوصــول إلــى نتائــج تتكامــل مــع غيرهــا؛ 

إلثــراء المجــال الــذي تتــم دراســته.
ــى  ــغ التــي تنفــق عل ــة مــن حيــث عــدد المشــاركين فيهــا، والمبال وتنقســم المشــروعات البحثي

تمويلهــا  إلــى:
١- المشروع المنفرد: هو المشروع الذي يقوم به باحث واحد .

٢- المشــروع المشــترك: هــو المشــروع الــذي يتــم إنجــازه مــن خــالل فريــق بحثــي يترأســه 
باحــث رئيــس.

< اللجنة الدائمة لبرنامج تمويل المشروعات البحثية: 
نهــا مجلــس عمــادة البحــث العلمــي، بهــدف القيــام بجميــع المهــام التــي يتطلبهــا  هــي لجنــة ُيَكوِّ

برنامــج تمويــل المشــروعات البحثيــة فــي الجامعــة. 
< مقترح المشروع البحثي

هــو اإلطــار العــام للمشــروع، الــذي تتضمنــه النمــاذج المعتمــدة لمقترحــات المشــروعات البحثيــة 
فــي المجــاالت العلميــة المختلفــة.

< الباحث الرئيس:
هــو عضــو هيئــة التدريــس، مــن حملــة الدكتــوراه، أو مــن فــي حكمــه، الــذي يقــوم بإنجــاز مشــروع 

بحثــي منفــرد، أو يتولــى قيــادة فريــق بحثــي إلنجــاز مشــروع مشــترك. 
< الباحث المشارك:

ــى مــع غيــره القيــام بالمشــروعات  ــذي يتول ــة الدكتــوراه، ال  هــو عضــو هيئــة التدريــس، مــن حمل
البحثيــة المشــتركة.

< مساعد الباحث: 
هــو مــن حملــة الماجســتير أو الشــهادة الجامعيــة أو طــالب المرحلــة الجامعيــة أو الفنييــن أو 

المهنييــن .
< المستشار:

هــو عضــو هيئــة التدريــس أو مــن فــي حكمــه، أو الخبيــر فــي أحــد التخصصــات التــي يحتــاج إليهــا 
المشــروع البحثــي. 

< المحكم :
هو عضو هيئة التدريس، أو الخبير الذي يكلف بتحكيم مقترحات المشروعات البحثية.

< الفاحص:
هو عضو هيئة التدريس، أو الخبير الذي يكلف بفحص المشروعات البحثية المنجزة. 





أواًل:

قواعد  تمويل

المشروعات البحثية



١٢



١٣

١. تتمثل المشروعات البحثية التي يمكن تمويلها من قبل الجامعة في المجاالت اآلتية: 
إجراء البحوث النظرية .  >

إجراء البحوث التطبيقية .  >
٢. ال تزيد مدة إنجاز البحث المنفرد على )١٢( شهرًا.

٣. ال تزيد مدة إنجاز المشروع المشترك على )٢٤( شهرًا.
٤. يمكــن أن يســتعين الباحــث الرئيــس فــي المشــروع المنفــرد بمســاعد باحــث أو أكثــر بمــا ال 

يزيــد علــى ثالثــة.
٥. يتشــكل الفريــق البحثــي فــي البحــث المشــترك مــن باحــث رئيــس، باإلضافــة إلــى باحــث 
أو  مستشــار  إضافــة  ويمكــن  الدكتــوراه،  حملــة  مــن  األكثــر،  علــى  باحثيــن  أو  مشــارك، 
مستشــاَريِن علــى األكثــر حســب الحاجــة، وكذلــك مســاعد باحــث مــن حملــة الماجســتير، 
بمــا ال يزيــد علــى ثالثــة، ومســاعد باحــث أو أكثــر مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة، أو طــالب 

المرحلــة الجامعيــة، أو الفنييــن، أو المهنييــن.
٦. ال يزيــد مبلــغ تمويــل المشــروع المشــترك علــى ٢00.000ريــال )مائتــي ألــف ريــال( للمشــروعات 
واإلداريــة  واالجتماعيــة،  واإلنســانية  والعربيــة،  الشــرعية،  المجــاالت  فــي  المتخصصــة 

واالقتصاديــة.
ريــال(  ألــف  مائــة  )ثــالث  ٣00.000ريــال  علــى  المشــترك  المشــروع  تمويــل  مبلــغ  يزيــد  ال   .٧
للمشــروعات المتخصصــة فــي المجــاالت التطبيقيــة )العلــوم والحاســب والطــب والهندســة(، 
ويشــمل هــذا المبلــغ تكاليــف تأميــن التجهيــزات والمــواد الالزمة لهذه المشــروعات، شــريطة 

ــة لتمويــل هــذه المشــروعات.  ــى ٧0% مــن التكلفــة اإلجمالي ــد قيمــة المكافــآت عل أال تزي
٨. تعلــن عمــادة البحــث العلمــي عــن انطــالق دورة تمويــل المشــروعات البحثيــة لــكل عــام 
جامعــي متضمنــة أولويــات البحــث التــي أقرتهــا الجامعــة فــي تخصصاتهــا المختلفــة  ، وفقــً لمــا 

يــراه مجلــس العمــادة متفقــً مــع الخطــة اإلســتراتيجية للبحــث العلمــي فــي الجامعــة  . 
ــذي  ــم ال ــم، أو الدع ــدوق التعلي ــن صن ــة، أو م ــة الجامع ــن ميزاني ــة م ــروعات البحثي ــول المش ٩. تم
تقدمــه الجهــات الحكوميــة والخاصــة وغيــر الربحيــة، أو مــن خــالل أي مصــدر مــن مصــادر 

التمويــل الذاتــي للجامعــة 
١0. ُينَشــأ ارتبــاط مالــي ســنوي ضمــن البنــد الخــاص بالبحــث العلمــي فــي ميزانيــة الجامعــة بالمبالــغ 

التــي يوصــي مجلــس العمــادة باعتمادهــا خــالل العــام نفســه؛ لتمويــل المشــروعات البحثيــة.  
ينشــأ فــي عمــادة البحــث العلمــي برنامــج يســمى برنامــج تمويــل المشــروعات البحثيــة يتولــى   .١١
القيــام باألعمــال التنفيذيــة التــي تقرهــا اللجنــة الدائمــة لبرنامــج تمويــل المشــروعات البحثيــة.
تمويــل  لبرنامــج  الدائمــة  اللجنــة  أعمــال  علــى  العلمــي  البحــث  عمــادة  مجلــس  يشــرف   .١٢

اللجنــة.  توصيــات  إليــه  وترفــع  البحثيــة،  المشــروعات 
١٣. يتــم تشــكيل اللجنــة الدائمــة لتمويــل المشــروعات البحثيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
فــي الجامعــة ممــن يمثلــون المجــاالت العلميــة المختلفــة ويتــم اختيارهــم مــن قبــل مجلــس 
عمــادة البحــث العلمــي بنــاء علــى ترشــيح عميــد البحــث العلمــي، ويتولــى رئاســة اللجنــة وكيــل 
عمــادة البحــث العلمــي لمراكــز البحــوث وقواعــد المعلومــات، ويعيــن أمينهــا مــن وحــدة 

تمويــل المشــروعات البحثيــة بالعمــادة.



١٤

١٤. تقوم اللجنة الدائمة لتمويل المشروعات بالمهام اآلتية:
النظر في مقترحات المشروعات البحثية المحالة إليها، والتوصية بشأن تمويلها.  >

متابعة تنفيذ المشروعات البحثية.  >
اقتراح المحكمين والفاحصين.  >

واإلجــراءات  للقواعــد  وفقــً  البحثيــة  للمشــروعات  والماليــة  اإلداريــة  اإلجــراءات  إكمــال   >
البحثيــة. المشــروعات  تمويــل  لبرنامــج  المنظمــة 

١٥. يتــم تمويــل المشــروعات المتفقــة مــع أولويــات البحــث العلمــي والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس 
العمــادة.

١٦. يشــترط لإلفــادة مــن برنامــج تمويــل المشــروعات البحثيــة أن يكــون الباحــث الرئيــس علــى 
رأس العمــل فــي الجامعــة عنــد توقيــع عقــد التمويــل.

١٧. ال تمــول المشــروعات البحثيــة المقدمــة مــن عضــو هيئــة التدريــس  الحاصــل علــى إجــازة 
تفــرغ علمــي، وال مــن  المستشــار المتفــرغ تفرغــً كامــاًل.

ومستشــارون،  مشــاركون،  باحثــون  المشــتركة  المشــروعات  فــي  يشــارك  أن  يمكــن   .١٨
أال تزيــد نســبتهم علــى ٥0% مــن إجمالــي  الجامعــة، علــى  ومســاعدو باحثيــن مــن خــارج 

المشــروعات. فــي هــذه  البحثــي  الفريــق 
١٩.  ال يجوز التقدم بمشــروعات بحثية ســبق إنجازها أو نشــرها أو اســتلت من رســالة علمية أو 
كتــاب منشــور أو بحــث ســابق أو ورقــة علميــة ســابقة للباحــث الرئيــس أو أحــد المشــاركين 

فــي الفريــق البحثي.  
تقتصــر مشــاركة عضــو هيئــة التدريــس علــى مشــروع بحثــي واحــد لــكل دورة تمويليــة ســواء   .٢0

أكان باحثــً رئيســً أم باحثــً مشــاركً. 
الثالثــة األولــى مــن كل فصــل  البحثيــة خــالل األســابيع  الباحثــون بمشــروعاتهم  ٢١.  يتقــدم 

دراســي.
٢٢.  يعلــن عــن المشــروعات البحثيــة المعتمــدة للتمويــل وتوقــع العقــود مــع الباحثيــن قبــل نهايــة 

كل فصــل دراســي.
٢٣. إذا كان المشــروع ذا صبغــة ســرية وال يرغــب الباحــث، أو العمــادة فــي اطــالع أحــد عليــه، أو 

علــى بعضــه، فيحــدد ذلــك خطيــً، مــع بيــان المــدة المحــددة لســرية معلومــات المشــروع. 
٢٤. يتولــى عميــد البحــث العلمــي توقيــع اتفاقيــات تمويــل المشــروعات البحثيــة مــع الباحــث 
الرئيــس فــي كل مشــروع بحثــي تمــت الموافقــة عليــه، كمــا يتولــى الرفــع بطلــب صــرف 

. القواعــد واإلجــراءات  للباحثيــن وفقــً لمقتضيــات هــذه  المقــررة  المكافــآت 
تصــرف الدفعــة األولــى مــن مكافــآت الباحثيــن بعــد مضــي نصــف المــدة المعتمــدة فــي الخطــة   >
الزمنيــة للمشــروع، وذلــك بنــاء علــى توصيــة مجلــس وحــدة البحــوث بالكليــة التــي يتبــع لهــا 

المشــروع ووفقــً للنمــاذج المحــددة لذلــك.  
اإلجــراءات  وفــق  البحثيــة  المشــروعات  فــي  للمشــاركين  الماليــة  المســتحقات  ُتْصــَرف   .٢٥

اآلتيــة:
ــً  ــٍي، وفق ــكٍل نهائ ــره بش ــروع ونش ــاز المش ــد إنج ــآت بع ــن المكاف ــة م ــة الثاني ــرف الدفع تص  >

إلطــاره المعتمــد.



١٥

٢٦. يوضــح الباحــث فــي نمــوذج التقديــم واتفاقيــة المشــروع عــدد األوراق العلميــة التــي ستنشــر 
مــن المشــروع. 

ــم  ــد تقدي ــواد عن ــزات والم ــن التجهي ــتركة م ــروعات المش ــات المش ــد احتياج ــن تحدي ٢٧. يتعي
فتحتســب  بعضهــا،  علــى  أو  عليهــا،  الموافقــة  حــال  وفــي  المشــروعات،  هــذه  مقترحــات 

تكلفتهــا ضمــن التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع.
بعــد توقيــع عقــد  المشــتركة  للمشــروعات  الالزمــة  والمــواد  التجهيــزات  تأميــن  يتــم    -٢٨

طريــق: عــن  وذلــك  مباشــرة،  المشــروع  تمويــل 
ال  التــي  والمــواد  التجهيــزات  لتأميــن  البحــوث  وحدة/مركــز  باســم  مؤقتــة  ســلفة  صــرف   >
تزيــد قيمتهــا علــى ٥0.000 ريــال )خمســين ألــف ريــال( علــى أن يتــم تســديد الســلفة وفقــً 

للتنظيمــات الحكوميــة المعمــول بهــا فــي هــذا المجــال.
ــال(  ــف ري ــين أل ــال )خمس ــى ٥0.000 ري ــا عل ــد قيمته ــي تزي ــواد الت ــزات والم ــن التجهي ــم تأمي < يت
عــن طريــق اإلدارة العامــة للشــؤون الماليــة فــي الجامعــة، وذلــك وفقــً لنظــام المنافســات 

والمشــتريات الحكوميــة والئحتــه التنفيذيــة. 
٢٩. تتولــى اللجنــة الدائمــة لبرنامــج تمويــل المشــروعات البحثيــة دراســة التجهيــزات والمــواد 
المطلوبــة إلنجــاز المشــروعات البحثيــة، وتتخــذ مــا تــراه تجــاه ذلــك بنــاء علــى توصيــة وحــدات 
)مراكــز( البحــوث، وبالنظــر إلــى مــدى حاجــة المشــروعات الفعليــة لهــذه التجهيــزات والمــواد، 

ومــدى توافرهــا فــي الجامعــة.
٣0. تعمــل وحــدات / مراكــز البحــوث فــي الكليــات والمعاهــد علــى إعــداد قواعد بيانــات متكاملة 
حــول التجهيــزات والمــواد المتوافــرة فــي الجامعــة فــي تخصصاتهــا )مــن حيــث نوعياتهــا، 
ومواصفاتهــا، وتاريــخ تأمينهــا، ومــدى صالحيتهــا، وأماكــن وجودهــا، واألشــخاص الذيــن تقــع 

هــذه التجهيــزات والمــواد تحــت مســؤوليتهم( 
٣١. تــؤول ملكيــة التجهيــزات ومــا قــد يتبقــى مــن المــواد بعــد إنجــاز المشــروعات إلــى المركــز / 

الوحــدة البحثيــة فــي الكليــة التــي ينتمــي إليهــا الباحــث الرئيــس.
٣٢. ال يحــق للباحــث تقديــم المشــروع الممــول -مــن قبــل الجامعــة- كلــه أو بعضــه إلــى أي جهــة 
أخــرى؛ بغيــة التمويــل، أو الدعــم إال بعــد حصولــه علــى موافقــة خطيــة مــن عمــادة البحــث 

العلمــي.
٣٣. ال يجــوز إجــراء أي تعديــالت علــى المشــروع الــذي تتــم الموافقــة على تمويلــه، إال بعد الحصول 
علــى تأييــد وحــدة / مركــز البحــوث، وموافقــة اللجنــة الدائمــة لبرنامــج تمويــل المشــروعات 

البحثية.
تمويــل  برنامــج  لجنــة  موافقــة  علــى  الحصــول  بالمستشــارين  االســتعانة  قبــل  يلــزم   .٣٤
بهــم. االســتعانة  يــراد  لمــن  الذاتيــة  بالســير  اللجنــة  موافــاة  مــع  البحثيــة،  المشــروعات 
٣٥. إذ انتهــت المــدة الزمنيــة المحــددة للمشــروع البحثــي، وفقــً إلطــاره المعتمــد، قبــل إنجــازه، 
فيجــوز للجنــة الدائمــة لبرنامــج تمويــل المشــروعات البحثيــة -بنــاء علــى اقتناعهــا بمــا يتقــدم 
ــه الباحــث الرئيــس مــن مســوغات- منــح الباحــث، أو الفريــق البحثــي، مــدًة إضافيــة إلنجــاز  ب
المشــروع، لمــرة واحــدة فقــط، علــى أال تتجــاوز هــذه المــدة نصــف مــدة المشــروع، وأال يترتــب 
علــى التمديــد حصــول الباحــث الرئيــس، أو المشــاركين فــي المشــروع علــى أيِّ مســتحقات 

ماليــة إضافيــة.
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٣٦. إذا غــادر الباحــث الرئيــس الكليــة أو المعهــد، قبــل انتهــاء المشــروع البحثــي الممــول الــذي 
يعمــل عليــه، كأن تعــار خدماتــه لجهــة ُأخــرى، أو ينهــى عقــده، أو مــدة إعارتــه للجامعــة، أو 
يحــال علــى التقاعــد، وجــب عليــه تقديــم تقريــر لوحــدة / مركــز البحــوث يبيــن فيــه مــا أنجــز 
مــن المشــروع، وللوحــدة / المركــز التوصيــة بمــا تــراه، والرفــع بذلــك للجنــة برنامــج تمويــل 

المشــروعات البحثيــة؛ التخــاذ مــا تــراه.
٣٧. فــي حــال توقــف المشــروع البحثــي فــي أي مرحلــة مــن مراحــل خطتــه الزمنية دون عــذر يقبله 
مجلــس عمــادة البحــث العلمــي يلــزم الباحــث الرئيــس إعــادة جميــع مــا صــرف للمشــروع مــن 
مكافــآت وتجهيــزات ومــواد، أو تعويــض الجامعــة عــن القيمــة الفعليــة لهــا، وذلــك بإيداعهــا 

فــي حســاب عمــادة البحــث العلمــي، وتقديــم مــا يثبــت ذلــك للعمــادة.
٣٨. يحــق لمجلــس عمــادة البحــث العلمــي إلغــاء عقــد تمويــل المشــروع بنــاًء علــى توصيــة 
لتمويــل  الدائمــة  اللجنــة  وتأييــد  المشــروع،  لهــا  التابــع  البحــوث  مركــز  وحــدة/  مجلــس 

التوصيــة. لهــذه  البحثيــة  المشــروعات 
٣٩. إذا نتــج عــن المشــروع اختــراع أو اكتشــاف  فــإن الملكيــة الفكريــة لهــذا االختــراع أو 
االكتشــاف تكــون مناصفــة بيــن الطرفيــن، وتتحمــل الجامعــة تكاليــف رســوم وإجــراءات 
يتحمــل  أن  علــى  الثانــي  للطــرف  حقوقــه  عــن  التنــازل  األول  للطــرف  ويمكــن  التســجيل، 

التســجيل.  وإجــراءات  رســوم  تكاليــف 
٤0. إذا نتــج عــن مشــروع البحــث منتــج علمــي تــم تســويقه، فــإن للعمــادة الحــق فــي مشــاركة 
الباحــث الرئيــس/ الفريــق البحثــي فــي عوائــد هــذا المنتــج، وفًقــا لمــا يوصــي بــه مجلــس عمــادة 

البحــث العلمــي.
٤١. يشــترط لتســليم الباحــث الرئيــس الدفعــة األخيــرة مــن مكافأتــه، تزويــد عمــادة البحــث 

العلمــي بمــا يلــي:
< ثــالث نســخ مــن وعــاء النشــر الــذي يحتــوي علــى المشــروع البحثــي منشــورًا، باإلضافــة إلــى 

نســخة إلكترونيــة مــن المشــروع البحثــي المنشــور.
< مــا يفيــد تســلم وحــدة / مركــز البحــوث التــي يتبــع لهــا المشــروع  للتجهيــزات وفوائــض المــواد 

التــي تــم تأمينها لحســاب المشــروع.
< مــا يفيــد بتســديد جميــع الســلف المصروفــة لحســاب المشــروع وفقــً للتنظيمــات المعمــول 

بهــا فــي الجامعــة فــي هــذا المجــال.
٤٢. يلتــزم الباحــث بنشــر مشــروعه البحثــي بعــد الحصــول علــى موافقــة عمــادة البحــث العلمــي 
ــارة )يشــكر الباحث/المؤلــف  ــر المشــروع بهــذه العب ــى وعــاء النشــر، مــع التزامــه بتصدي عل
عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية لتمويلهــا هــذا المشــروع فــي عــام ....هـــ، برقــم )......(. 
ــي  ــث ف ــاعدي الباح ــارين ومس ــتثناء المستش ــروع باس ــي للمش ــق البحث ــق الفري ــقط ح ٤٣. يس
الحصــول علــى الدفعــة األخيــرة مــن مكافأتهــم فــي حــال عــدم تمكــن الباحــث مــن نشــر 

مشــروعه البحثــي أو عــدم التزامــه بالضوابــط واآلليــات المنظمــة للنشــر.
٤٤. يعــد المشــروع البحثــي بمــا يتناســب مــع معاييــر النشــر العلمــي المعتمــدة فــي المجــالت 
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العلميــة المتخصصــة فــي مجالــه.
م مخططات المشروعات المقترحة للتمويل وفًقا للنماذج المعتمدة. ٤٥. تحكَّ

٤٦. يلــزم لقبــول المشــروع للتمويــل الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة المحكميــن، وبمتوســط ال 
يقــل عــن ٧0 درجــة.

٤٧. فــي حــال رفــض أي مشــروع بحثــي ألي ســبب كان فــإنَّ للَّجنــة الدائمــة لبرنامــج تمويــل 
المشــروعات البحثيــة الحــق فــي عــدم اإلفصــاح عــن أســباب الرفــض، ويكفــي إشــعار الباحث 

بعــدم الموافقــة علــى تمويــل مشــروعه البحثــي.  
ــى  ــط األعل ــى المتوس ــل عل ــي تحص ــروعات الت ــل للمش ــى التموي ــول عل ــة الحص ــون أولوي ٤٨. تك
ــول  ــم الحص ــبق له ــم يس ــن ل ــة لم ــون األولوي ــاوي تك ــد التس ــن، وعن ــرات المحكمي ــي تقدي ف
علــى تمويــٍل مــن قبــل، أو كانــت مــرات حصولهــم علــى التمويــل أقــل، وعنــد التســاوي ينظــر 

ــم. ــة بينه ــرى القرع ــاوي تج ــد التس ــة، وعن ــي الجامع ــن ف ــة التعيي ألقدمي
٤٩. يحــق للباحــث الرئيــس اســتبدال مســاعدي الباحــث أو المستشــارين مــع تقديــم المبــررات 
الكافيــة لذلــك مــع الســير الذاتيــة لألعضــاء الجــدد المقترحيــن ليتــم عرضهــا علــى اللجنــة 

ــأنها. ــة بش ــة والتوصي ــروعات البحثي ــل المش ــج تموي ــة لبرنام الدائم
٥0. تفصــل اللجنــة الدائمــة لبرنامــج تمويــل المشــروعات البحثيــة فــي النزاعــات التــي يمكــن أن 
تنشــأ بيــن الباحــث الرئيــس والباحثيــن المشــاركين فــي المشــروع أو أحدهــم، بعــد النظــر فــي 

المســوغات المقدمــة مــن كال الطرفيــن ويكــون قرارهــا ملزمــً لكافــة األطــراف.
ــاء  ــد االنته ــد إال بع ــروع جدي ــل مش ــى تموي ــول عل ــدم للحص ــس أن يتق ــث الرئي ــق للباح ٥١. ال يح

مــن مشــروعه الســابق. 
ــي  ــروع ف ــي المش ــه ف ــاركين ل ــن المش ــماء الباحثي ــى أس ــص عل ــس بالن ــث الرئي ــزم الباح ٥٢. يلت

كافــة األوراق العلميــة الناتجــة والمنشــورة عــن المشــروع.  
٥٣. تختــار اللجنــة الدائمــة لتمويــل المشــروعات البحثيــة مــا تــراه مناســبً مــن الئحــة العقوبــات 
للمخالفــات المعروضــة عليهــا والتــي يقــع فيهــا الباحــث الرئيــس/ الفريــق البحثــي، وذلــك علــى 

النحــو اآلتــي:
< تنبيه الباحث.

< إيقاف تمويل المشروع البحثي.
< مطالبة الباحث بتقديم خطاب اعتذار.

< إلغاء عقد التمويل.
< مطالبة الباحث الرئيس بإعادة ما تم صرفه له هو فقط.

< مطالبة الباحث الرئيس بإعادة ما تم صرفه لجميع فريق المشروع البحثي.
< حرمان الباحث الرئيس من الحصول على تمويل لمشروع بحثي لمدة تقررها اللجنة.

< اإلحالة للجنة مختصة للنظر في المخالفة وإعداد تقرير بشأنها. 



١٨



ثانيًا:

إجراءات التمويل



٢0
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تقــدم طلبــات تمويــل المشــروعات البحثيــة، وتحكــم المقترحــات، وتعلــن المشــروعات 

المقبولــة للتمويــل، وتتــم متابعــة إنجــاز هــذه المشــروعات، والصــرف عليهــا وفــق اآلليــات 

اآلتيــة:

أواًل: التقدم بطلبات تمويل المشروعات:

١. تقــدم طلبــات تمويــل المشــروعات البحثيــة إلــى عمــادة البحــث العلمــي فــي المواعيــد المحــددة، 
مــن خــالل تعبئــة نمــوذج رقــم )١( المعتمــد وفقــً للتخصــص: 

< النموذج )١/أ( للمشروعات في المجاالت الشرعية.
< النموذج )١/ب( للمشروعات في مجاالت العلوم العربية.

< النموذج )١/ج( للمشروعات في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
< النموذج )١/د( للمشروعات في المجاالت التطبيقية.

٢. تحــال مشــروعات البحــوث المقدمــة للعمــادة بعــد مراجعــة إطارهــا العــام إلــى وحــدات /مراكــز 
البحــوث فــي الكليــات والمعاهــد العليــا. 

٣. تتولــى وحــدات /مراكــز البحــوث المراجعــة العلميــة لمشــروعات البحــوث العلميــة المحالــة لهــا 
والتأكــد مــن:

< أهمية موضوع المشروع. 
< أصالة الموضوع وجدته.

< اكتمال اإلطار العام للمشروع المقترح.
< مناسبة احتياجات المشروع من التجهيزات والمواد.

< مدى توافر تلك التجهيزات في الجامعة قبل اعتمادها.
البحــوث فــي الكليــات والمعاهــد برفــع تقريــر مســتقل حــول كل  ٤. تقــوم وحــدات / مراكــز 
مشــروع بحثــي أحيــل لهــا مــن عمــادة البحــث العلمــي وذلــك بتعبئــة النمــوذج رقــم )٢( الخــاص 

بتقريــر وحــدة / مركــز البحــوث )مخطــط مشــروع بحثــي مقتــرح(.
٥. تنظــر اللجنــة الدائمــة لبرنامــج تمويــل المشــروعات البحثيــة فــي تقاريــر وحــدات / مراكــز البحوث 
بخصــوص المشــروعات المقدمــة لهــا، وترفــع توصياتها لمجلــس العمادة بالمشــروعات الموصى 
ــن  ــماء المحكمي ــة أس ــا، متضمن ــكل منه ــدد ل ــي المح ــق البحث ــة والفري ــً والميزاني ــا مبدئي بقبوله

المرشــحين لتحكيــم كل مشــروع.  
الذيــن  المحكميــن  مراســلة  بالعمــادة  البحثيــة  المشــروعات  تمويــل  برنامــج  أمانــة  تتولــى   .٦
يقرهــم مجلــس العمــادة؛ لتحكيــم المشــروعات، وفقــً للنمــوذج رقــم )٣( الخــاص بتحكيــم 

البحثيــة: المشــروعات 
< النموذج )٣/أ( لتحكيم مشروعات البحوث في مجاالت العلوم الشرعية. 

< النموذج )٣/ب( لتحكيم مشروعات البحوث في مجاالت اللغة العربية. 
< النموذج )٣/ج( لتحكيم مشروعات البحوث في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

< النموذج )٣/د( لتحكيم مشروعات البحوث في مجاالت العلوم الطبيعية. 
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٧. تتلقــى أمانــة اللجنــة الدائمــة تقاريــر المحكميــن، وتحيلها إلى اللجنــة الدائمة لتمويل المشــروعات 
متضمنــة  العلمــي  البحــث  عمــادة  لمجلــس  الالزمــة  التوصيــات  ترفــع  بدورهــا  والتــي  البحثيــة، 
المشــروعات المقبولــة، والميزانيــة والفريــق البحثــي المناســب لــكل مشــروع، وذلــك بنــاء علــى 

ــن.  ــر المحكمي تقاري
٨. يتــم مراســلة الباحثيــن المرشــحة مشــروعاتهم للقبــول وتزويدهــم بتقاريــر التحكيــم، ويطلــب 
منهــم اســتكمال التعديــالت العلميــة والمنهجيــة وتقديــم مشــروعاتهم معدلــة ألمانــة برنامــج 

تمويــل المشــروعات تمهيــدًا إلعــداد اتفاقيــة التمويــل مــع الباحــث الرئيــس.
٩. تعــد ثــالث نســخ مــن اإلطــار العــام للمشــروع البحثــي الــذي ُيَقــرُّ تمويلــه، بحيــث تحتفــظ كل مــن 
العمــادة، ووحــدة/ مركــز البحــوث فــي الكليــة/ المعهــد التــي تــم تقديــم المقتــرح عــن طريقهــا، 

وكذلــك الباحــث نفســه بنســخة منــه.
١0. يتــم توقيــع اتفاقيــة التمويــل مــع الباحــث الرئيــس فــي ثــالث نســخ تــوزع مــع مخطــط المشــروع 
البحثــي علــى الباحــث الرئيــس ووحــدة/ مركــز البحــوث وأمانــة برنامــج تمويــل المشــروعات 

البحثيــة بعمــادة البحــث العلمــي.  



ثالًثا:

متابعة إنجاز المشروعات البحثية: 
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ُيقــدم الباحــث الرئيــس لوحــدة / مركــز البحــوث فــي الكليــة أو المعهــد الــذي ينتمــي إليــه تقريــرًا   .١
ــً فــي منتصــف مــدة المشــروع وفقــً للخطــة الزمنيــة المعتمــدة إلنجــازه، مــن خــالل  ــً ومالي علمي
تعبئــة النمــوذج رقــم )٤( والخــاص بتقريــر المتابعــة لمنتصــف المــدة للمشــروع البحثــي، يبيــن فيــه 
ــي مــع إرفــاق مــا تــم إنجــازه فــي المشــروع، ومــا قــد يعترضــه مــن  مــا ُأنِجــز فــي المشــروع البحث
ــان المســتحقات الماليــة  ــة النمــوذج رقــم )٥(  والخــاص ببي معوقــات، كمــا يقــوم الباحــث بتعبئ
ً للميزانيــة والفريــق المعتمديــن فــي اتفاقيــة المشــروع البحثــي. للفريــق البحثــي لمشــروعه وفقــ
للنمــوذج رقــم )٦(  المــدة ومراجعتــه، وفقــً  الوحــدة / المركــز فحــص تقريــر منتصــف  ٢. تتولــى 

المــدة. والخــاص بفحــص مشــروع قائــم فــي منتصــف 
٣. ترفــع وحــدة / مركــز البحــوث بتوصياتهــا إلــى عمــادة البحــث العلمــي، بشــأن تقاريــر منتصــف 

المــدة للمشــروعات البحثيــة الجاريــة، مشــفوعة بالنمــاذج )٤،٥،٦( التخــاذ مــا تــراه. 
٤. ُيقــدم الباحــث الرئيــس لوحــدة / مركــز البحــوث فــي الكليــة أو المعهــد الــذي ينتمــي إليــه تقريــرًا 
ــاص  ــم )٧( الخ ــوذج رق ــة النم ــالل تعبئ ــن خ ــازه م ــد إنج ــروع أو عن ــدة المش ــة م ــد نهاي ــً عن علمي
بتقريــر اإلنجــاز النهائــي لمشــروع بحثــي منشــور/مقبول للنشــر، مــع إرفــاق ثــالث نســخ ورقيــة 
 )٥( رقــم  المالــي  النمــوذج  وكذلــك  البحثــي،  المشــروع  إنجــاز  حــال  فــي  إلكترونيــة  ونســخة 

الخــاص بطلــب صــرف باقــي المســتحقات الماليــة للفريــق البحثــي.
 



رابعًا:

نماذج تمويل المشروعات البحثية
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نموذج رقم )1/أ(

اإلطار العام للمشروع البحثي المقترح

)خاص بمشروعات البحوث والدراسات في مجال العلوم الشرعية(

رقم المشروع البحثي )يوضع بمعرفة أمانة برنامج تمويل المشروعات (:

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:

المدة المقترحة:)                           ( شهرًا الميزانية المقترحة:)                           ( ريال

نوع مشروع البحث:                   منفرد                                                 مشترك

المشارك )٢( إن وجد المشارك )١( إن وجد الباحث الرئيس الفريق البحثي

االسم

الرتبة العلمية

الجامعة

الكلية

القسم العلمي

الهاتف / الجوال

البريد اإللكتروني

الهوية / اإلقامة

الجنسية

• مجال المشروع: التخصص العام : ..................   التخصص الدقيق :  ..............................
• هل سبق تقديم المقترح لـوحدة/ مركز البحوث في دورات سابقة؟ 

  نعم  )رقم المقترح:                                (                ال
• عدد البحوث الممولة سابقً للباحث الرئيس من عمادة البحث العلمي )       (

• عدد األوراق البحثية التي ستنشر من المشروع: 
• الكلمات الدالة  على البحث KeyWords )٦ إلى ١0 كلمات( :
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• هــل ينــدرج المشــروع البحثــي للتمويــل ضمــن أولويــات البحــث العلمــي للقســم العلمــي الــذي تعمــل 
بــه؟            نعــم                       ال   

إذا كانت اإلجابة بنعم,فما هي تلك األولوية :  
رقم األولوية: )                      ( وتنص على:

اإلطار العام للمشروع البحثي المقترح

)خاص بمشروعات البحوث والدراسات في مجال العلوم الشرعية(

1- ملخص المقترح البحثي باللغة العربية: )200-250 كلمة(

العنوان

الكلمات الدالة ) ٦ إلى ١0 كلمات(:
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3- الخطة المنهجية للمشروع: 

 أ. أهمية المشروع:
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ب. المشكلة:



٣0

ج. األهداف:



٣١

ال ينطبق * )      ( د. التساؤالت - الفرضيات     

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.
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هـ. المصطلحات والمفاهيم:



٣٣

و. ضابط وحدود الموضوع )الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية(



٣٤

ز. اإلطار المرجعي )النظري( للمشروع - إن وجد - :      الينطبق *)      (

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٣٥

ح. الدراسات السابقة:



٣٦

ي. تقسيمات البحث )األبواب، والفصول(:



٣٧

ك. المراجع والمصادر المقترحة:
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3- الجدول الزمني لتنفيذ المشروع:  

تاريخ البداية:       /        /     ١٤ هـ

First Year   السنة األولى
)months 12( - ً ٢ شهرا

المهمة 
والمكلف

 Planned
 sequence
 of major

tasks

Ite
m

s  
بند

ال

١٢ ١١ ١0 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١



٣٩

First Year   السنة األولى
)months 12( - ً ٢ شهرا

المهمة 
والمكلف

 Planned
 sequence
 of major

tasks

Ite
m

s  
بند

ال

١٢ ١١ ١0 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
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4. الميزانية اإلجمالية للمشروع

القيمة بالريال البند م

مكافآت الفترة األولى ١

مكافآت الفترة الثانية ٢

اإلجمالي

5. الميزانية التفصيلية للمشروع

أوال: مكافآت الباحثين خالل الفترة األولى:

المبلغ المستحق بالريال عدد أشهر 
العمل الصفة االسم م

ون
حث

البا

١٢00x )    شهر(= باحث رئيس ١
١000x )    شهر(= باحث مشارك )١( ٢
١000x )    شهر(= باحث مشارك )٢( ٣

مستشار )١( ٤
مستشار )٢( ٥

مجموعة البند )١( للباحثين



٤١

المبلغ المستحق بالريال عدد أشهر 
العمل الصفة االسم م

ون
عد

سا
الم

٨00x )    شهر(= مساعد من حملة 
الماجستير

٦00x )    شهر(= مساعد من حملة 
البكالوريوس

٤00x )    شهر(= طالب جامعي

حسب المؤهل فني / مهني

مجموع البند )١( للمساعدين

المجموع الكلي للبند )١(

المبلغ اإلجمالي للمكافآت للفترة األولى:
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ثانيً: مكافآت الباحثين خالل الفترة الثانية:

المبلغ المستحق بالريال عدد أشهر 
العمل الصفة االسم م

ون
حث

البا

١٢00x )    شهر(= باحث رئيس ١
١000x )    شهر(= باحث مشارك )١( ٢
١000x )    شهر(= باحث مشارك )٢( ٣

مستشار )١( ٤
مستشار )٢( ٥

مجموعة البند )١( للباحثين
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المبلغ المستحق بالريال عدد أشهر 
العمل الصفة االسم م

ون
عد

سا
الم

٨00x )    شهر(= مساعد من حملة 
الماجستير

٦00x )    شهر(= مساعد من حملة 
البكالوريوس

٤00x )    شهر(= طالب جامعي

حسب المؤهل فني / مهني

مجموع البند )١( للمساعدين

المجموع الكلي للبند )١(

المبلغ اإلجمالي للمكافآت للفترة الثانية:



٤٤

6- األسماء المقترحة للتحكيم:

)خمســة مــن المتخصصيــن بشــكل دقيــق فــي المجــال الــذي يتناولــه المشــروع البحثــي، مــن داخــل 
المملكــة وخارجهــا(

الرتبة العلميةاالسمم
وسيلة اإلتصال

)عنوان العمل ، البريد اإللكتروني ، هاتف 
العمل والجوال(

7- األنشطة  المقترحة:

)ثالث أنشطة أو فعليات نابعة من البحث لخدمة المجتمع (

وصفهاتاريخهامكانهانوعهااسم الفعاليةم
١
٢
٣

8- جهات االستفادة من مخرجات البحث:

وصف االستفادة الممكنةعنوانهاالجهةم
١
٢
٣
٤
٥



٤٥

9. أوعية النشر المناسبة لنشر البحث:

سبب اختيارهعنوانهاسم وعاء النشرم
١
٢
٣
٤
٥

10. السير الذاتية للباحثين:

والمستشــار/  المشــاركين،  الباحثيــن  والباحــث/  الرئيــس،   الباحــث  علــى  ذلــك  )يقتصــر 
: ) ين ر لمستشــا ا



٤٦

نموذج رقم )1/ب(

اإلطار العام للمشروع البحثي المقترح

)خاص بمشروعات البحوث والدراسات في مجاالت علوم اللغة العربية(

رقم المشروع البحثي )يوضع بمعرفة أمانة برنامج تمويل المشروعات (:

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:

المدة المقترحة:)                           ( شهرًا الميزانية المقترحة:)                           ( ريال

نوع مشروع البحث:                                    منفرد                                           مشترك

المشارك )٢( إن وجد المشارك )١( إن وجد الباحث الرئيس الفريق البحثي

االسم

الرتبة العلمية

الجامعة

الكلية

القسم العلمي

الهاتف / الجوال

البريد اإللكتروني

الهوية / اإلقامة

الجنسية

• مجال المشروع: التخصص العام : ..................   التخصص الدقيق :  ..............................
• هل سبق تقديم المقترح لـوحدة/ مركز البحوث في دورات سابقة؟ 

 نعم  )رقم المقترح:                                  (           ال
• عدد البحوث الممولة سابقً للباحث الرئيس من عمادة البحث العلمي )       (

• عدد األوراق البحثية التي ستنشر من المشروع: 
• الكلمات الدالة  على البحث KeyWords )٦ إلى ١0 كلمات( :



٤٧

• هــل ينــدرج المشــروع البحثــي للتمويــل ضمــن أولويــات البحــث العلمــي للقســم العلمــي الــذي تعمــل 
بــه؟       نعــم                 ال   

إذا كانت اإلجابة بنعم,فما هي تلك األولوية :  
رقم األولوية: )               ( وتنص على:

اإلطار العام للمشروع البحثي المقترح

)خاص بمشروعات البحوث والدراسات في مجاالت علوم اللغة العربية(

1- ملخص المقترح البحثي باللغة العربية: )200-250 كلمة(

العنوان

الكلمات الدالة ) ٦ إلى ١0 كلمات(:



٤٨

- Abstract:) 200 -250 words(2

Title:

Keywords: )6 -10 words(



٤٩

3- الخطة المنهجية للمشروع: 

 أ. أهمية المشروع:



٥0

ب. المشكلة:



٥١

ج. األهداف:



٥٢

هـ. المصطلحات والمفاهيم:



٥٣

هـ. الحدود الموضوعية )البعد الموضوعي(:                                   )      ( الينطبق *

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٥٤

و. الحدود المكانية )البعد المكاني(:                         )      ( الينطبق *

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٥٥

ز. الحدود الزمانية )البعد الزماني(:                             )      ( الينطبق *

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٥٦

ح. اإلطار المرجعي )النظري( للمشروع:       )      ( الينطبق *

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٥٧

ط. الدراسات السابقة:



٥٨

ك. المنهج :



٥٩

ل. تقسيمات البحث )األبواب، والفصول(:



٦0

م. المراجع والمصادر المقترحة:



٦١

4. الجدول الزمني لتنفيذ المشروع:  

تاريخ البداية:       /        /     ١٤ هـ

First Year   السنة األولى
)months 12( - ً ٢ شهرا

المهمة 
والمكلف

 Planned
 sequence
 of major

tasks

Ite
m

s  
بند

ال

١٢ ١١ ١0 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١



٦٢

First Year   السنة األولى
)months 12( - ً ٢ شهرا

المهمة 
والمكلف

 Planned
 sequence
 of major

tasks

Ite
m

s  
بند

ال

١٢ ١١ ١0 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١



٦٣

5. الميزانية اإلجمالية للمشروع

القيمة بالريال البند م

مكافآت الفترة األولى ١

مكافآت الفترة الثانية ٢

اإلجمالي

6. الميزانية التفصيلية للمشروع

أوال: مكافآت الباحثين خالل الفترة األولى:

المبلغ المستحق بالريال عدد أشهر 
العمل الصفة االسم م

ون
حث

البا

١٢00x )    شهر(= باحث رئيس ١
١000x )    شهر(= باحث مشارك )١( ٢
١000x )    شهر(= باحث مشارك )٢( ٣

مستشار )١( ٤
مستشار )٢( ٥

مجموعة البند )١( للباحثين



٦٤

المبلغ المستحق بالريال عدد أشهر 
العمل الصفة االسم م

ون
عد

سا
الم

٨00×)    شهر(= مساعد من حملة 
الماجستير

٦00×)    شهر(= مساعد من حملة 
البكالوريوس

٤00×)    شهر(= طالب جامعي

حسب المؤهل فني / مهني

مجموع البند )١( للمساعدين

المجموع الكلي للبند )١(

المبلغ اإلجمالي للمكافآت للفترة األولى:



٦٥

ثانيً: مكافآت الباحثين خالل الفترة الثانية:

المبلغ المستحق بالريال عدد أشهر 
العمل الصفة االسم م

ون
حث

البا

١٢00 ×)    شهر(= باحث الرئيس ١
١000 ×)    شهر(= باحث مشارك )١( ٢
١000 ×)    شهر(= باحث مشارك )٢( ٣

مستشار )١( ٤
مستشار )٢( ٥

مجموعة البند )١( للباحثين



٦٦

المبلغ المستحق بالريال عدد أشهر 
العمل الصفة االسم م

ون
عد

سا
الم

٨00×)    شهر(= مساعد من حملة 
الماجستير

٦00×)    شهر(= مساعد من حملة 
البكالوريوس

٤00×)    شهر(= طالب جامعي

حسب المؤهل فني / مهني

مجموع البند )١( للمساعدين

المجموع الكلي للبند )١(

المبلغ اإلجمالي للمكافآت للفترة الثانية:



٦٧

7. األسماء المقترحة للتحكيم:

)خمســة مــن المتخصصيــن بشــكل دقيــق فــي المجــال الــذي يتناولــه المشــروع البحثــي، مــن داخــل 
المملكــة وخارجهــا(

الرتبة العلميةاالسمم
وسيلة اإلتصال

)عنوان العمل ، البريد اإللكتروني ، هاتف 
العمل والجوال(

8. األنشطة  المقترحة:

)ثالث أنشطة أو فعليات نابعة من البحث لخدمة المجتمع (

وصفهاتاريخهامكانهانوعهااسم الفعاليةم
١
٢
٣

9. جهات االستفادة من مخرجات البحث:

وصف االستفادة الممكنةعنوانهاالجهةم
١
٢
٣
٤
٥



٦٨

10. أوعية النشر المناسبة لنشر البحث:

سبب اختيارهعنوانهاسم وعاء النشرم
١
٢
٣
٤
٥

11. السير الذاتية للباحثين:

والمستشــار/  المشــاركين،  الباحثيــن  والباحــث/  الرئيــس،  الباحــث  علــى  ذلــك  )يقتصــر 
: ) ين ر لمستشــا ا

12. األنشطة المقترحة للمشروع )تقديم محاضرة، عقد حلقة نقاش،...(:

13. أوعية النشر المقترحة )المجالت العلمية(.



٦٩

نموذج رقم )1/ج(

 مخطط مشروع بحثي 

)خاص بمشروعات البحوث في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية(

رقم المشروع البحثي )يوضع بمعرفة أمانة برنامج تمويل المشروعات (:

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:

المدة المقترحة:)                           ( شهرًا الميزانية المقترحة:)                           ( ريال

نوع مشروع البحث:                                       منفرد                                      مشترك

المشارك )٢( إن وجد المشارك )١( إن وجد الباحث الرئيس الفريق البحثي

االسم

الرتبة العلمية

الجامعة

الكلية

القسم العلمي

الهاتف / الجوال

البريد اإللكتروني

الهوية / اإلقامة

الجنسية

• مجال المشروع: التخصص العام :                                              التخصص الدقيق :
• هل سبق تقديم المقترح لـوحدة/ مركز البحوث في دورات سابقة؟ 

  نعم  )رقم المقترح:                                (       ال
• عدد البحوث الممولة سابقً للباحث الرئيس من عمادة البحث العلمي )       (

• عدد األوراق البحثية التي ستنشر من المشروع: 
• الكلمات الدالة  على البحث KeyWords )٦ إلى ١0 كلمات( :



٧0

• هــل ينــدرج المشــروع البحثــي للتمويــل ضمــن أولويــات البحــث العلمــي للقســم العلمــي الــذي تعمــل 
بــه؟                نعــم                              ال   

إذا كانت اإلجابة بنعم,فما هي تلك األولوية :  
رقم األولوية: )                      ( وتنص على:

اإلطار العام للمشروع البحثي المقترح

)خاص بمشروعات البحوث والدراسات في مجال العلوم الشرعية(

1- ملخص المقترح البحثي باللغة العربية: )200-250 كلمة(

العنوان

الكلمات الدالة ) ٦ إلى ١0 كلمات(:



٧١

- Abstract:) 200 -250 words(2

Title:
English Abstract:

Keywords: )6 -10 words(



٧٢

3. الخطة المنهجية للمشروع: 

 أ. أهمية المشروع النظرية والتطبيقية:



٧٣

ب. المشكلة والتساؤالت البحثية:
يحدد الباحث المشكلة التي يتصدى لها المشروع بدقة ووضوح:



٧٤

ج- األهداف:
يحدد الباحث أبرز األهداف التي يسعى المشروع البحثي لتحقيقها:



٧٥

د. الفروض اإلحصائية:                                                    )      ( الينطبق * 

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٧٦

هـ.  المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية:                                                 
فــي  ســيتناولها  كمــا  إجرائيــً  ويعرفهــا  مشــروعه  فــي  الــواردة  المفاهيــم  أبــرز  الباحــث  يذكــر 

مشــروعه:



٧٧

و. الحدود الموضوعية )البعد الموضوعي(:                       )      ( الينطبق *

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٧٨

ز. الحدود المكانية :                                            )      ( الينطبق *

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٧٩

ح. الحدود الزمانية:                                                   )      ( الينطبق *

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٨0

ط- اإلطار النظري للمشروع :                      )      ( الينطبق *
 يتناول الباحث عرض أبرز مالمح االطار النظري المزمع كتابته في المشروع البحثي:

*ملحوظة:ضــع عالمــة √ أمــام عبــارة الينطبــق إذاكانــت هــذه الفقــرة غيــر مالئمــة للمقتــرح البحثــي واتــرك 
الصفحــة خاليــة.



٨١

ي. الدراسات السابقة:   
يعــرض الباحــث للدراســات الســابقة فــي مجــال المشــروع ويناقشــها، ويحــدد موقــع مشــروعه 

منهــا ومــا ســيضيفه مــن إســهام نظــري وتطبيقــي:



٨٢

ك. المنهج واإلجراءات:
يعرض الباحث المنهج المستخدم في مشروعه، وأهم اإلجراءات التي سيقوم بها ميدانيً



٨٣

ل. المجتمع والعينة:
يوضــح الباحــث المجتمــع األصــل  للمشــروع البحثــي وحجمــه، ويحــدد العينــة التــي ســيطبق عليهــا 

المشــروع وحجمهــا ونوعهــا:



٨٤

م. األدوات:
يحــدد الباحــث نــوع األدوات التــي سيســتخدمها فــي جمــع البيانــات للدراســة الميدانيــة، وكيفيــة 

تقنينهــا:



٨٥

ن. تقسيمات البحث )األبواب، والفصول، والعناصر(:



٨٦

س. المراجع والمصادر:
يكتــب الباحــث المراجــع العربيــة واألجنبيــة التــي تــم الرجــوع لهــا فــي كتابــة مخطــط المشــروع 

:)APA( ــة ــس األمريكي ــم النف ــة عل ــة جمعي ــً لطريق ــا وفق ــي ويصنفه البحث



٨٧

4. الجدول الزمني لتنفيذ المشروع:  

تاريخ البداية:       /        /     ١٤ هـ

First Year   السنة األولى
)months 12( - ً ٢ شهرا

المهمة 
والمكلف

 Planned
 sequence
 of major

tasks

Ite
m

s  
بند

ال

١٢ ١١ ١0 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١



٨٨

First Year   السنة األولى
)months 12( - ً ٢ شهرا

المهمة 
والمكلف

 Planned
 sequence
 of major

tasks

Ite
m

s  
بند

ال

١٢ ١١ ١0 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
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5. الميزانية اإلجمالية للمشروع

تحسب وتملء في ضوء المدة الزمنية المقترحة للمشروع:

القيمة بالريال البند م

مكافآت الفترة األولى ١

مكافآت الفترة الثانية ٢

مكافآت الستة أشهر الثالثة ٣

مكافآت الستة أشهر الرابعة ٤

اإلجمالي
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6. الميزانية التفصيلية للمشروع

أوال: مكافآت الباحثين خالل الفترة األولى:
المبلغ المستحق 

بالريال عدد أشهر العمل الصفة االسم م

ون
حث

البا

١٢00 ×)    شهر(= باحث رئيس ١

١000× )    شهر(= باحث مشارك )١( ٢

١000 ×)    شهر(= باحث مشارك )٢( ٣

مستشار )١( إن وجد ٤

مستشار )٢( ٥

مساعد من حملة الماجستير

٦00×)   شهر(= مساعد من حملة البكالوريوس

٤00× )   شهر( = طالب جامعي

حسب المؤهل فني /مهني

مجموع البند )١( للمساعدين

المجموع الكلي للبند )١(
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ثانيا: مكافآت الباحثين خالل األشهر الستة الثانية:

المبلغ المستحق 
بالريال عدد أشهر العمل الصفة االسم م

ون
حث

البا

١٢00 ×)    شهر(= باحث رئيس ١

١000× )    شهر(= باحث مشارك )١( ٢

١000 ×)    شهر(= باحث مشارك )٢( ٣

مستشار )١( إن وجد ٤

مستشار )٢( ٥

مساعد من حملة الماجستير

٦00×)   شهر(= مساعد من حملة البكالوريوس

٤00× )   شهر( = طالب جامعي

حسب المؤهل فني /مهني

مجموع البند )١( للمساعدين

المجموع الكلي للبند )١(
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ثالثً: مكافآت الباحثين خالل األشهر الستة الثالثة:

المبلغ المستحق 
بالريال عدد أشهر العمل الصفة االسم م

ون
حث

البا

١٢00 ×)    شهر(= باحث رئيس ١

١000× )    شهر(= باحث مشارك )١( ٢

١000 ×)    شهر(= باحث مشارك )٢( ٣

مستشار )١( إن وجد ٤

مستشار )٢( ٥

مساعد من حملة الماجستير

٦00×)   شهر(= مساعد من حملة البكالوريوس

٤00× )   شهر( = طالب جامعي

حسب المؤهل فني /مهني

مجموع البند )١( للمساعدين

المجموع الكلي للبند )١(
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رابعً: مكافآت الباحثين خالل األشهر الستة الرابعة:

المبلغ المستحق 
بالريال عدد أشهر العمل الصفة االسم م

ون
حث

البا

١٢00 ×)    شهر(= باحث رئيس ١

١000× )    شهر(= باحث مشارك )١( ٢

١000 ×)    شهر(= باحث مشارك )٢( ٣

مستشار )١( إن وجد ٤

مستشار )٢( ٥

مساعد من حملة الماجستير

٦00×)   شهر(= مساعد من حملة البكالوريوس

٤00× )   شهر( = طالب جامعي

حسب المؤهل فني /مهني

مجموع البند )١( للمساعدين

المجموع الكلي للبند )١(
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7. األسماء المقترحة للتحكيم:

)خمســة مــن المتخصصيــن بشــكل دقيــق فــي المجــال الــذي يتناولــه المشــروع البحثــي، مــن داخــل 
المملكــة وخارجهــا(

التخصيص االسمم
الدقيق

الرتبة
العلمية

عنوان
)هاتف العمل / البريد اإللكترونيالعمل

جوال(

١

٢

٣

٤

٥

8. األنشطة  المقترحة:

)ثالث أنشطة أو فعليات نابعة من البحث لخدمة المجتمع (

وصفهاتاريخهامكانهانوعهااسم الفعاليةم
١
٢
٣

9. جهات االستفادة من مخرجات البحث:

وصف االستفادة الممكنةعنوانهاالجهةم
١
٢
٣
٤
٥



٩٥

10. أوعية النشر المناسبة لنشر البحث:

سبب اختيارهعنوانهاسم وعاء النشرم
١
٢
٣
٤
٥

11. السير الذاتية للباحثين:

الباحثيــن  والباحــث/  الرئيــس،   الباحــث  علــى  ذلــك  ويقتصــر   ، الذاتيــة  الســير  الباحــث  )يرفــق 
المستشــارين(:(: والمستشــار/  المشــاركين، 
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نموذج رقم )1/د(

اإلطار العام للمشروع البحثي المقترح

)خاص بمشروعات البحوث والدراسات في مجال العلوم التطبيقية(

رقم المشروع البحثي )يوضع بمعرفة أمانة برنامج تمويل المشروعات (:

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:

المدة المقترحة:)                           ( شهرًا الميزانية المقترحة:)                           ( ريال

نوع مشروع البحث:                                                منفرد                                                       مشترك

المشارك )٢( إن وجد المشارك )١( إن وجد الباحث الرئيس الفريق البحثي

االسم

الرتبة العلمية

الجامعة

الكلية

القسم العلمي

الهاتف / الجوال

البريد اإللكتروني

الهوية / اإلقامة

الجنسية

• مجال المشروع: التخصص العام :                                              التخصص الدقيق :
• هل سبق تقديم المقترح لـوحدة/ مركز البحوث في دورات سابقة؟ 

    نعم  )رقم المقترح:                                (           ال
• عدد البحوث الممولة سابقً للباحث الرئيس من عمادة البحث العلمي )       (

• عدد األوراق البحثية التي ستنشر من المشروع: 
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• الكلمات الدالة  على البحث KeyWords )٦ إلى ١0 كلمات( :
< هــل ينــدرج المشــروع البحثــي للتمويــل ضمــن أولويــات البحــث العلمــي للقســم العلمــي الــذي تعمــل 

بــه؟                 نعــم                  ال   
إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي تلك األولوية :  

رقم األولوية: )        (   وتنص على:   .................................................................................................

Complete below in full. Do not modify/remove sections – if not applicable to you 
please indicate “n/a”.

Research Project Title
 Medical  (● Clinical ● Biomedical )  
 Science
 Engineering
 Computing
Principal Investigator/Applicant
Full Name
Academic Appointment Title Dept/College
Contact Information Telephone Email

Address
Street Address and Suite/Unit
City/Town Province Postal Code

Funding Requested (maximum per year for up to  two years)

Year One: _______    Year Two: ________  Total Amount Requested: _____________
Duration of Project __________ (maximum two years)    Project Start Date:_________

Co-Principal Investigator Information 
Full Name
Project Role of Co-PI 
(select one) Supervisor_____                             Peer ____

Clinical or Tech Appointment Title Institution
Academic Appointment Title Institution
Contact Information Telephone Email

Address
Street Address and Suite/Unit
City / Town Province Postal Code

Co-Investigators (maximum of three co-Investigators)
CVs are required
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Full Name Title and Institution
(i.e. clinical / academic appointment

Project Role/
Expertise

Collaborators (add rows as needed to list all collaborators)
CVs are not required; Letters of support are required

Full Name Title and Institution
(i.e. clinical / academic appointment

Project Role/
Expertise

Lay Summary Description of Project maximum 200 words
(Describe objectives and methodology in plain language. If funded, this description will be 
used to describe your project in communications.) 

Other Funding
Results of funding from other sources may affect your approved budget, therefore please notify 
the deanship of scientific research immediately if you have received other funding. Have you ap-
plied / intending to apply for other funding for this study? Yes__   No___ (if yes, complete below) 
(add rows as necessary):

Funding Agency Amount Requested/Duration Amount Requested/Duration

Approved                 Declined  
Pending 
(Expected Date of Decision):
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Suggested External Reviewers
Complete below in full (all four fields) to suggest individuals who have the appropri-
ate expertise for the Foundation to potentially ask to peer review your research grant 
proposal. Suggested reviewers must not be associated in any way with your project or 
other research activities, your hospital or academic institution. They also should not be 
anyone who you trained or recently collaborated with or supervised. 

Suggested Reviewer Contact Information
(all fields required)

Name, Title, / Aca-
demic Appointment

Street Address/City/Province or State / Country / Postal Code

Email Address Telephone

Name and Title, / 
Academic Appoint-
ment

Street Address/City/Province or State / Country / Postal Code

Email Address Telephone

Name and Title, / 
Academic Appoint-
ment 

Street Address/City/Province or State / Country / Postal Code

Email Address Telephone

Name and Title, / 
Academic Appoint-
ment

Street Address/City/Province or State / Country / Postal Code

Email Address Telephone
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Application Instructions:
Your application must include each of the following sections in the requested or-
der, using the titles and numbering as below. Page numbering is required, starting 
with the first page of the Application Form as page 1. The content must be single 
spaced, 12 pt font. Sections 1 through 9 must not exceed page limits where stat-
ed.  Please read the guidelines before completing the application to ensure your 
project is eligible for consideration.

1. Resubmission Response (5 page maximum) If this is a resubmission of 
a previously declined application to the deanship, provide a letter explaining 
in detail how the resubmission addresses the comments of the external peer 
reviewers of the previously declined submission.
2. Statement of objectives  and specific aims of the project in the form of 
hypothesis (1 page maximum) 
3. Statement of Relevance (1/2 page maximum) Please highlight the rele-
vance and impact of this proposal on the national level.
4. Background, rationale and present state of knowledge (6 pages maxi-
mum). List of reference for this section (2 pages maximum).
5. Project design, methodology and analysis (8 pages maximum). List of 
references for this section (1 page maximum).
6. a) Project Budget requested from DSR (format below must be used) 2 
pages maximum

Please read guidelines to ensure eligible items only are requested. Ineligible items 
will be removed.

Budget Items Year 1 Year 2

Personnel 

•

•

•

Total Personnel

Equipment 

•  

•  

•



١0١

Total Equipment

Materials & Supplies 

•

•

•

Total Materials & Supplies

Other Expenses 

•

•

Total Other Expenses

TOTAL PROJECT BUDGET REQUESTED 
(maximum per year for up to two years)

b) Project Budget Rationale (2 page maximum) All the above items require 
additional explanation to justify funding. Please provide in this section.
Personnel: describe type/role of personnel and indicate amount of time per 
week or month
Equipment: describe type and quantities and how it will be used for study
Materials & Supplies: describe type and quantities required and how will be 
used for study
Other Expenses: full detailed description, quantities and amounts must be pro-
vided

7. Project timetable: use the provided form to give detailed time line for your 
research.
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First Year   السنة األولى
)months 12( - ً ٢ شهرا

المهمة 
والمكلف

 Planned
 sequence
 of major

tasks

Ite
m

s  
بند

ال

١٢ ١١ ١0 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
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First Year   السنة األولى
)months 12( - ً ٢ شهرا

المهمة 
والمكلف

 Planned
 sequence
 of major

tasks

Ite
m

s  
بند

ال

١٢ ١١ ١0 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
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8. Other Funding Summary If funding has been requested from other sources, 
please provide the summary, budget and budget justification from these applica-
tions.
9. Appendices (30 pages maximum)
10. Curriculum Vitae for PI, co-PI (if applicable) and each co-investigator. Each 
CV is to be made up of two components: the first component is to be limited to 
three pages and will include all relevant information such as education, appoint-
ments, committees, etc. The second component is to be a list of publications, 
presentations, grants received, etc. for the past 5 years only. Both components 
are required. 
11. Deanship of scientific research Report (1 page per grant) If a deanship of sci-
entific research grant has been received by the Principal Investigator in the past, 
please provide citations for all publications or presentations resulting from the 
grant. Please specify if presentations are podium or poster. If none are available, 
please provide a summary of the results of research and the reasons for the lack 
of publication or presentation.

12. األنشطة  المقترحة:

)ثالث أنشطة أو فعليات نابعة من البحث لخدمة المجتمع (

وصفهاتاريخهامكانهانوعهااسم الفعاليةم
١
٢
٣

13. جهات االستفادة من مخرجات البحث:

وصف االستفادة الممكنةعنوانهاالجهةم
١
٢
٣
٤
٥
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14. أوعية النشر المناسبة لنشر البحث:

سبب اختيارهعنوانهاسم وعاء النشرم
١
٢
٣
٤
٥
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نموذج رقم )2(

تقرير وحدة / مركز البحوث حول مخطط مشروع بحثي مقترح

ــل  ــة برنامــج تموي ــي )يوضــع بمعرفــة أمان ــي: رقــم المشــروع البحث رقــم المشــروع البحث

المشــروعات( :

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:
........................................................................

عنوان المشروع المقترح باللغة اإلنجليزية:
..............................................................................

المدة المقترحة:)                           ( شهرًا الميزانية المقترحة:)                           ( ريال

نوع مشروع البحث:                                         منفرد                                                  مشترك

الباحث الرئيس
الباحث المشارك )١(

الباحث المشارك )٢(

رئيس وحدة / مركز البحوث بكلية/معهد 
االسم:

التوقيع:
التاريخ:     /     /    ١٤هـ

أبرز إيجابيات المشروع:

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

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

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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أبرز سلبيات المشروع:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

التوصية:

التوصية:
 صالح للتمويل بصورته الحالية.                                                                                           

 صالح للتمويل بعد العمل بالملحوظات الواردة في التقرير.
 غيــر صالــح للتمويــل إطالقــا )اذكــر مــن فضلــك المبــررات التــي جعلــت المشــروع غيــر جديــر 

بالتمويــل، ويمكــن تدويــن الملحوظــات فــي ورقــة مســتقلة)

األسماء المقترحة للتحكيم من قبل وحدة/مركز البحوث:

التخصيص االسمم
الدقيق

الرتبة
العلمية

عنوان
)هاتف العمل / البريد اإللكترونيالعمل

جوال(

١

٢

٣

٤

٥

رئيس وحدة / مركز البحوث بكلية/معهد
االسم:

التوقيع:
التاريخ:     /     /    ١٤هـ
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نموذج  رقم 3/أ

تحكيم مقترح مشروع بحثي مقدم لطلب التمويل 

)خاص بمشروعات البحوث في مجاالت العلوم الشرعية(

رقم المشروع البحثي:

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:

عنوان المشروع المقترح باللغة اإلنجليزية:

فضيلة / سعادة  ....................................................           سلمه اهلل
سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد     

نظــرًا لمــا لتحكيــم المقترحــات والمشــروعات البحثيــة المقدمــة لعمــادة البحــث العلمــي بجامعــة اإلمــام 
محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن أهميــة فــي الحكــم علــى جــودة المقترحــات البحثيــة، وتقديــرًا مــن الجامعــة 
لمــا يبذلــه المحكمــون مــن ُجهــد، فقــد أقــرت الجامعــة المعاييــر التاليــة لتحكيــم المقترحــات والمشــروعات 

البحثيــة:
١. تحدد مدة التحكيم بأسبوعين فقط من تاريخ استالم الموافقة على التحكيم.

٢. تصــرف مكافــآت التحكيــم بالكامــل وقدرهــا )٥00 ريــال ســعودي( عنــد اســتالم نتيجــة التحكيــم خــالل 
المــدة المحــددة.

٣. للجامعة الحق في عدم قبول أي نتيجة تصل بعد الوقت المحدد أو ال تستوفي متطلباتها.
٤- يؤمــل أن يرســل المحكــم موافقتــه علــى التحكيــم باســتخدام الناســوخ أو البريــد اإللكترونــي فــي مــدة 
ال تتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ اســتالمه لخطــاب العمــادة، وســوف يتــم اعتمــاد مــدة التحكيــم مــن تاريــخ 

اســتالم الموافقــة.
مع أصدق التمنيات لكم بالتوفيق.

              عميد البحث العلمي
 د. عبدالرحمن بن عبد العزيز المقبل
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أواًل: التقرير الكمي الموجز للعناصر األساسية للمشروع البحثي   

الرجاء وضع الدرجة المستحقة أمام كل عنصر من العناصر التالية:
مالحظة: ترفض مخططات المشروعات التي تقل عن ٧0 درجة

الدرجة عناصر التقويمم
الدرجة المستحقةالقصوى

٥دقة عنوان المشروع البحثي المقترح١
٥مطابقة العنوان لمحتوى مخطط المشروع البحثي٢
١0القيمة العلمية للمشروع البحثي٣
١0وضوح أهداف المشروع البحثي وإمكانية تحقيقها٤
٥األصالة واالبتكار في المشروع البحثي المقترح٥
٥تحديد المشكلة و دقة تساؤالت المشروع البحثي٦
٥شمولية الدراسات السابقة حول المشروع البحثي٧
٥تميز المشروع المقترح عن الدراسات السابقة٨
٥دقة المصطلحات والمفاهيم للمشروع ٩
٥دقة ضابط الموضوع ) الحدود الموضوعية والزمانية والمكانية للمشروع(١0
٥مناسبة المنهج المقترح للمشروع البحثي١١
٥مناسبة التقسيمات الكبرى للمشروع البحثي١٢
٥دقة الجدول الزمني لتنفيذ المشروع البحثي١٣
٥جودة المراجع المستخدمة في كتابة المشروع البحثي١٤
٥مدى جدارة الفريق البحثي للقيام بالمشروع البحثي١٥
٥مناسبة التكلفة الكلية للمشروع١٦
٥مناسبة عدد الفريق البحثي المشروع ١٧
٥مناسبة المدة المقترحة لتنفيذ المشروع١٨

إجمالي الدرجة المستحقة من 100 درجة

ثانيا: التقرير الكيفي المفصل للعناصر األساسية للمشروع المقترح : 

فضــاًل وضــح وناقــش أســباب وضعــك التقديــرات الســابقة أمــام عناصــر تقييــم مشــروع البحــث التاليــة 
ويمكــن اســتخدام أوراق إضافيــة فــي حــال وجــود توضيحــات إضافيــة :

١. مطابقة العنوان لمحتوى مخطط المشروع البحثي:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................



١١0

٢. األصالــة واالبتــكار فــي المشــروع البحثــي المقتــرح:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

٣. تحديــد المشــكلة و دقــة تســاؤالت المشــروع البحثــي:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

٤. تميــز المشــروع المقتــرح عــن الدراســات الســابقة:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

٥.جــودة المراجــع المســتخدمة فــي كتابــة المشــروع البحثــي:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

٦. مــدى جــدارة الفريــق البحثــي للقيــام بالمشــروع البحثــي:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

ثالثًا: ملحوظات إضافية:

رابعا: مدى إمكانية تمويل المشروع: 

 صالح للتمويل بصورته الحالية.
 صالح للتمويل بعد العمل بالملحوظات الواردة في التقرير.

 غيــر صالــح للتمويــل إطالقــا ) اذكــر مــن فضلــك المبــررات التــي جعلــت المشــروع غيــر جديــر بالتمويــل، 
ويمكــن تدويــن الملحوظــات فــي ورقــة مســتقلة (



١١١

بيانات المحكم

المحكم ثالثيً:

الجهة ) الجامعة (:

الدرجة العلمية:

التخصص الدقيق:التخصص العام:

االهتمامات البحثية:

المنزل/ الجوالهاتف العمل

فاكس العمل:

العنوان البريدي:

البريد اإللكتروني:

الفرع      :اسم البنك :

SAرقم الحساب الدولي )آيبان(:

تاريخ التحكيم :     /      /         ١٤هـ

توقيع المحكم /

نأمل مالحظة :
١. أن يكون هذا التقرير شاماًل ومفصاًل ومطبوعً .

٢. نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات أو انتقادات إضافية ذات عالقة بموضوع البحث.
٣. للجامعــة الحــق فــي عــدم قبــول نتيجــة التحكيــم فــي حالــة عــدم اســتيفائها لمتطلباتهــا أو تجــاوز موعــد 

الــرد.
٤.  يمكنكــم  تنزيــل هــذا النمــوذج مــن صفحــة العمــادة علــى الموقــع االلكترونــي للجامعــة ومــن ثــم إعــادة 
 Tamweel@imamu.edu.sa :تحميلــه بعــد  تعبئتــه أو إرســاله إلكترونيــً مــن خــالل البريــد االلكترونــي

ملحوظة:سوف يتم إيداع المكافأة في حسابكم  أو إرسالها على عنوانكم. وشكرًا لتعاونكم،،،



١١٢

نموذج  رقم 3/ب

تحكيم مقترح مشروع بحثي مقدم لطلب التمويل 

)خاص بمشروعات البحوث في مجاالت علوم  اللغة العربية وآدابها(

رقم مشروع البحثي:

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:

عنوان المشروع المقترح باللغة اإلنجليزية:

فضيلة / سعادة  ....................................................           سلمه اهلل

سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد     
نظــرًا لمــا لتحكيــم المقترحــات والمشــروعات البحثيــة المقدمــة لعمــادة البحــث العلمــي بجامعــة اإلمــام 
محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن أهميــة فــي الحكــم علــى جــودة المقترحــات البحثيــة، وتقديــرًا مــن الجامعــة 
لمــا يبذلــه المحكمــون مــن ُجهــد، فقــد أقــرت الجامعــة المعاييــر التاليــة لتحكيــم المقترحــات والمشــروعات 

البحثيــة:
١. تحدد مدة التحكيم بأسبوعين فقط من تاريخ استالم الموافقة على التحكيم.

٢. تصــرف مكافــآت التحكيــم بالكامــل وقدرهــا )٥00 ريــال ســعودي( عنــد اســتالم نتيجــة التحكيــم خــالل 
المــدة المحــددة.

٣. للجامعة الحق في عدم قبول أي نتيجة تصل بعد الوقت المحدد أو ال تستوفي متطلباتها.
٤. يؤمــل أن يرســل المحكــم موافقتــه علــى التحكيــم باســتخدام الناســوخ أو البريــد اإللكترونــي فــي مــدة ال 
تتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ اســتالمه لخطــاب العمــادة، وســوف يتــم اعتمــاد مــدة التحكيــم مــن تاريــخ 

اســتالم الموافقــة.
مع أصدق التمنيات لكم بالتوفيق.

            عميد البحث العلمي
 د. عبدالرحمن بن عبد العزيز المقبل 



١١٣

أواًل: التقرير الكمي الموجز للعناصر األساسية للمشروع البحثي   

الرجاء وضع الدرجة المستحقة أمام كل عنصر من العناصر التالية:
مالحظة: ترفض مخططات المشروعات التي تقل عن ٧0 درجة

الدرجة عناصر التقويمم
الدرجة المستحقةالقصوى

١0دقة عنوان المشروع البحثي المقترح١

١0مطابقة العنوان لمحتوى مخطط المشروع البحثي٢

١0األصالة واالبتكار في المشروع البحثي المقترح٣

١0مناسبة التقسيمات الكبرى للمشروع البحثي٤

١0شمولية الدراسات السابقة حول المشروع البحثي٥

١0وضوح أهداف المشروع البحثي وإمكانية تحقيقها ٦

٥دقة المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية للمشروع ٧

٥دقة الحدود الموضوعية والزمانية والمكانية للمشروع٨

٥مناسبة المنهج المقترح للمشروع البحثي ٩

٥تميز المشروع المقترح عن الدراسات السابقة١0

٥دقة الجدول الزمني لتنفيذ المشروع البحثي١١

٥جودة المراجع المستخدمة في كتابة المشروع البحثي١٢

٥مناسبة التكلفة الكلية للمشروع١٣

٥مناسبة المدة المقترحة لتنفيذ المشروع١٤

إجمالي الدرجة المستحقة من 100 درجة

مالحظة: ترفض  مخططات المشروعات التي تقل عن ٧0 درجة

ثانيا: التقرير الكيفي المفصل للعناصر األساسية للمشروع المقترح : 

فضــاًل وضــح وناقــش أســباب وضعــك التقديــرات الســابقة أمــام عناصــر تقييــم مشــروع البحــث التاليــة 
ويمكــن اســتخدام أوراق إضافيــة فــي حــال وجــود توضيحــات إضافيــة :

١- مطابقة العنوان لمحتوى مخطط المشروع البحثي:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

 ٢- األصالة واالبتكار في المشروع البحثي المقترح:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................



١١٤

٣- تحديد المشكلة و دقة تساؤالت المشروع البحثي:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

٤- تميــز المشــروع المقتــرح عــن الدراســات الســابقة:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

٥-جودة المراجع المستخدمة في كتابة المشروع البحثي:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ثالثًا: ملحوظات إضافية:

رابعا: مدى إمكانية تمويل المشروع: 

 صالح للتمويل بصورته الحالية.
 صالح للتمويل بعد العمل بالملحوظات الواردة في التقرير.

 غيــر صالــح للتمويــل إطالقــا ) اذكــر مــن فضلــك المبــررات التــي جعلــت المشــروع غيــر جديــر بالتمويــل، 
ويمكــن تدويــن الملحوظــات فــي ورقــة مســتقلة (



١١٥

بيانات المحكم

المحكم ثالثيً:

الجهة ) الجامعة (:

الدرجة العلمية:

التخصص الدقيق:التخصص العام:

االهتمامات البحثية:

المنزل/ الجوالهاتف العمل

فاكس العمل:

العنوان البريدي:

البريد اإللكتروني:

الفرع      :اسم البنك :

SAرقم الحساب الدولي )آيبان(:

تاريخ التحكيم :     /      /         ١٤هـ

توقيع المحكم /

نأمل مالحظة :
١. أن يكون هذا التقرير شاماًل ومفصاًل ومطبوعً .

٢. نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات أو انتقادات إضافية ذات عالقة بموضوع البحث.
٣. للجامعــة الحــق فــي عــدم قبــول نتيجــة التحكيــم فــي حالــة عــدم اســتيفائها لمتطلباتهــا أو تجــاوز موعــد 

الــرد.
٤.  يمكنكــم  تنزيــل هــذا النمــوذج مــن صفحــة العمــادة علــى الموقــع االلكترونــي للجامعــة ومــن ثــم إعــادة 
 Tamweel@imamu.edu.sa :تحميلــه بعــد  تعبئتــه أو إرســاله إلكترونيــً مــن خــالل البريــد االلكترونــي

ملحوظة:سوف يتم إيداع المكافأة في حسابكم  أو إرسالها على عنوانكم. وشكرًا لتعاونكم،،،



١١٦

نموذج  رقم 3/ج

تحكيم مقترح مشروع بحثي مقدم لطلب التمويل 

)خاص بمشروعات البحوث في مجاالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية(

رقم مشروع البحثي:

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:

عنوان المشروع المقترح باللغة اإلنجليزية:

فضيلة / سعادة  ....................................................           سلمه اهلل

سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد     
نظرًا لما لتحكيم المقترحات والمشروعات البحثية المقدمة لعمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية من أهمية في الحكم على جودة المقترحات البحثية، وتقديرًا من الجامعة لما يبذله 
المحكمون من ُجهد، فقد أقرت الجامعة المعايير التالية لتحكيم المقترحات والمشروعات البحثية:

١. تحدد مدة التحكيم بأسبوعين فقط من تاريخ استالم الموافقة على التحكيم.
٢. تصرف مكافآت التحكيم بالكامل وقدرها )٥00 ريال سعودي( عند استالم نتيجة التحكيم خالل 

المدة المحددة.
٣. للجامعة الحق في عدم قبول أي نتيجة تصل بعد الوقت المحدد أو ال تستوفي متطلباتها.

٤. يؤمل أن يرسل المحكم موافقته على التحكيم باستخدام الناسوخ أو البريد اإللكتروني في مدة 
ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استالمه لخطاب العمادة، وسوف يتم اعتماد مدة التحكيم من تاريخ 

استالم الموافقة.
مع أصدق التمنيات لكم بالتوفيق.

            عميد البحث العلمي
 د. عبدالرحمن بن عبد العزيز المقبل 



١١٧

أواًل: التقرير الكمي الموجز للعناصر األساسية للمشروع البحثي   

الرجاء وضع الدرجة المستحقة أمام كل عنصر من العناصر التالية:
مالحظة: ترفض مخططات المشروعات التي تقل عن ٧0 درجة

الدرجة المستحقةعناصر التقويمم

دقة عنوان المشروع البحثي المقترح١

مطابقة العنوان لمحتوى مخطط المشروع البحثي٢

القيمة التطبيقية للمشروع للمشروع البحثي٣

وضوح أهداف المشروع البحثي وإمكانية تحقيقها٤

األصالة واالبتكار في المشروع البحثي المقترح٥

تحديد المشكلة و دقة تساؤالت المشروع البحثي٦

شمولية الدراسات السابقة حول المشروع البحثي٧

تميز المشروع المقترح عن الدراسات السابقة٨

دقة المصطلحات والمفاهيم اإلجرائية للمشروع ٩

دقة الحدود الموضوعية والزمانية والمكانية للمشروع١0

مناسبة المنهج المقترح للمشروع البحثي١١

مناسبة األدوات المقترحة للمشروع البحثي١٢

مناسبة مجتمع وعينة الدراسة للمشروع البحثي ١٣

مناسبة التقسيمات الكبرى للمشروع البحثي١٤

دقة الجدول الزمني لتنفيذ المشروع البحثي١٥

جودة المراجع المستخدمة في كتابة المشروع البحثي١٦

مدى جدارة الفريق البحثي للقيام بالمشروع البحثي١٧

مناسبة التكلفة الكلية للمشروع١٨

مناسبة عدد الفريق البحثي المشروع ١٩

مناسبة المدة المقترحة لتنفيذ المشروع٢0

إجمالي الدرجة المستحقة من 100 درجة

مالحظة: ترفض  مخططات المشروعات التي تقل عن ٧0 درجة



١١٨

ثانيا: التقرير الكيفي المفصل للعناصر األساسية للمشروع المقترح : 

فضــاًل وضــح وناقــش أســباب وضعــك التقديــرات الســابقة أمــام عناصــر تقييــم مشــروع البحــث التاليــة 
ويمكــن اســتخدام أوراق إضافيــة فــي حــال وجــود توضيحــات إضافيــة :

١- مطابقة العنوان لمحتوى مخطط المشروع البحثي:

 ٢- األصالة واالبتكار في المشروع البحثي المقترح:

٣- تحديد المشكلة و دقة تساؤالت المشروع البحثي:

٤- تميز المشروع المقترح عن الدراسات السابقة:

٥-جودة المراجع المستخدمة في كتابة المشروع البحثي:

٦-مدى جدارة الفريق البحثي للقيام بالمشروع البحثي:

ثالثًا: ملحوظات إضافية:



١١٩

رابعا: مدى إمكانية تمويل المشروع: 

 صالح للتمويل بصورته الحالية.
 صالح للتمويل بعد العمل بالملحوظات الواردة في التقرير.

 غيــر صالــح للتمويــل إطالقــا ) اذكــر مــن فضلــك المبــررات التــي جعلــت المشــروع غيــر جديــر بالتمويــل، 
ويمكــن تدويــن الملحوظــات فــي ورقــة مســتقلة (.

بيانات المحكم

المحكم ثالثيً:

الجهة ) الجامعة (:

الدرجة العلمية:

التخصص الدقيق:التخصص العام:

االهتمامات البحثية:

المنزل/ الجوالهاتف العمل

فاكس العمل:

العنوان البريدي:

البريد اإللكتروني:

الفرع      :اسم البنك :

SAرقم الحساب الدولي )آيبان(:

تاريخ التحكيم :     /      /         ١٤هـ

توقيع المحكم /

نأمل مالحظة :
١. أن يكون هذا التقرير شاماًل ومفصاًل ومطبوعً .

٢. نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات أو انتقادات إضافية ذات عالقة بموضوع البحث.
٣. للجامعــة الحــق فــي عــدم قبــول نتيجــة التحكيــم فــي حالــة عــدم اســتيفائها لمتطلباتهــا أو تجــاوز موعــد 

الــرد.
٤.  يمكنكــم  تنزيــل هــذا النمــوذج مــن صفحــة العمــادة علــى الموقــع االلكترونــي للجامعــة ومــن ثــم إعــادة 
 Tamweel@imamu.edu.sa :تحميلــه بعــد  تعبئتــه أو إرســاله إلكترونيــً مــن خــالل البريــد االلكترونــي

ملحوظة:سوف يتم إيداع المكافأة في حسابكم  أو إرسالها على عنوانكم. وشكرًا لتعاونكم.
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نموذج  رقم 3/د

تحكيم مقترح مشروع بحثي مقدم لطلب التمويل 

)خاص بمشروعات البحوث في مجاالت العلوم التطبيقية(

Research Project No      :رقم مشروع البحثي

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:

Research Project Title

سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد     
نظرًا لما لتحكيم المقترحات والمشروعات البحثية المقدمة لعمادة البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد 

بن سعود اإلسالمية من أهمية في الحكم على جودة المقترحات البحثية، وتقديرًا من الجامعة لما يبذله 
المحكمون من ُجهد، فقد أقرت الجامعة المعايير التالية لتحكيم المقترحات والمشروعات البحثية:

١. تحدد مدة التحكيم بأسبوعين فقط من تاريخ استالم الموافقة على التحكيم.
٢. تصرف مكافآت التحكيم بالكامل وقدرها )٥00 ريال سعودي( عند استالم نتيجة التحكيم خالل 

المدة المحددة.
٣. للجامعة الحق في عدم قبول أي نتيجة تصل بعد الوقت المحدد أو ال تستوفي متطلباتها.

٤. يؤمل أن يرسل المحكم موافقته على التحكيم باستخدام الناسوخ أو البريد اإللكتروني في مدة 
ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استالمه لخطاب العمادة، وسوف يتم اعتماد مدة التحكيم من تاريخ 

استالم الموافقة.
مع أصدق التمنيات لكم بالتوفيق.

            عميد البحث العلمي
 د. عبدالرحمن بن عبد العزيز المقبل 
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)نموذج تحكيم مقترح بحثي(

RESEARCH PROPOSAL EVALUATION FORM
Note: projects of less than 70 marks will be refused

عناصر التقييم
Items of evaluation

المبررات
Justifications

العالمه من١0

١. ما مدى كفاية وشمولية المسح األدبي؟
 1.To what extent is the literature review 

adequate and comprehensive?

٢. ما مستوى تبرير الباحث/الباحثين ألهمية القيام 
بالبحث؟ 

    2.How convincingly have the  in-
vestigator (s) justified the proposed 

research?

٣. ما مدى األصالة واالبتكار في البحث المقترح؟
3.To what extent  is the proposal original 

and creative?

٤. ما مدى وضوح أهداف البحث وإمكانية تحقيقها؟
4.To what extent are the objectives clear 

and likely to be achieved?

٥. ما مدى ارتباط تصميم البحث مع األهداف، وهل يؤدي 
إلى تحقيقها؟

5. To what extent does the research design 
correlate with the objectives and how will it 
help in the achievement of the objectives?

٦. ما مدى مناسبة طرق العمل المقترحة لتنفيذ البحث؟ 
6. To what extent the proposed methodolo-

gy is appropriate for the research?

٧. هل توضح خطة إدارة البحث المراحل والمهام 
بوضوح؟

7. Does the management plan clearly spec-
ifies the different stages and tasks of the 

proposed research?

٨.  هل تسهم نتائج البحث في نقل المعرفة أو التقنية؟ 
8. Will the outcome of the proposed 

research contribute to the transfer of knowl-
edge and technology to the kingdom?
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٩. تقييم الميزانية المقترحة للبحث )يقيم كل بند في 
الميزانية على حدة(.

10. Evaluate the proposed budget with 
particular reference to each item.

١0.هل المدة المقترحة لتنفيذ البحث مناسبة؟
11. Is the duration of the project reason-

able?

إجمالي الدرجة المستحقة من ١00 درجة
مالحظة: ترفض مخططات المشروعات التي تقل عن 

٧0 درجة

marks 100 Total marks out of

Recommendationالتوصية

?Do you recommend the funding of this proposalهل توصي بدعم هذا المقترح؟   

Yes, to fund the current form of the project صالح للتمويل بصورته الحالية.   

 صالح للتمويل بعد العمل بالملحوظات الواردة في 
Yes, only with the following modification (s)التقرير.

 غير صالح للتمويل إطالقا ) اذكر من فضلك المبررات 
التي جعلت المشروع غير جدير بالتمويل، ويمكن تدوين 

الملحوظات في ورقة مستقلة (

No, It is not accepted for funding (please specify 
your comments in aseparate sheet)

 Date of evaluationتاريخ التحكيم

REVIEWE,S signatureتوقيع المحكم

مقترحات أو تعليقات أخرى أو أي مراجع إضافية تقترحون أهمية إطالع الباحثين عليها

Other comments or  suggestions or  suggest any additional references to the research team                      
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Reviewer Name:  

Authority (University):

Academic Degree:

Major field:   Area:

Work Tel:  Home Tel: Mobile: 

Work Fax: Home Fax:

Postal Address:

E-mail: 

Name & Address of the Bank:

Account  IBAN  No.:

Date:   /     / 

Reviewer Signature: 

نأمل مالحظة :
١. أن يكون هذا التقرير شاماًل ومفصاًل ومطبوعً .

٢. نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات أو انتقادات إضافية ذات عالقة بموضوع البحث.
٣. للجامعــة الحــق فــي عــدم قبــول نتيجــة التحكيــم فــي حالــة عــدم اســتيفائها لمتطلباتهــا أو تجــاوز موعــد 

الــرد.
٤.  يمكنكــم  تنزيــل هــذا النمــوذج مــن صفحــة العمــادة علــى الموقــع االلكترونــي للجامعــة ومــن ثــم إعــادة 
 Tamweel@imamu.edu.sa :تحميلــه بعــد  تعبئتــه أو إرســاله إلكترونيــً مــن خــالل البريــد االلكترونــي

ملحوظة:سوف يتم إيداع المكافأة في حسابكم  أو إرسالها على عنوانكم. وشكرًا لتعاونكم.
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نموذج رقم )4(

تقرير المتابعة لمنتصف المدة للمشروع البحثي

رقم المشروع البحثي

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:
........................................................................

عنوان المشروع المقترح باللغة اإلنجليزية:
..............................................................................

المدة المقترحة:)                           ( شهرًا الميزانية المقترحة:)                           ( ريال

نوع مشروع البحث:                                         منفرد                                                  مشترك

تاريخ التعاقد :     /       /      ١٤ هـ

مقدم لمركز )وحدة( البحوث

بكلية / معهد : 

مقدم من:

الباحث الرئيس

التاريخ

لتنفيــذ  الزمنــي  الجــدول  المذكــورة فــي  المهــام  إنجــازه مــن  تــم  مــا  بيــان  التقريــر  يتــم فــي هــذا 
المشــروع خــالل المــدة الزمنيــة المحــددة، باإلضافــة إلــى النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا، وذلــك 

بشــكل مفصــل، يشــمل مــا يلــي:
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أوال: المهام التي أنجزت )مع إرفاق ما تم انجازه مثل االستبانات، والخوارزميات ... إلخ.(

مسوغات التأخيرنسبة االنجازالمهام حسب الجدول الزمني

ثانيا - هل يمكن أن ينتج عن هذا المشروع البحثي براءة اختراع ؟
نعم )    (                                            ال  )    (

ــب  ــة التغل ــول كيفي ــس، ح ــث الرئي ــدت، ورأي الباح ــروع إن وج ــه المش ــي تواج ــات الت ــً - العقب ثالث
علــى هــذه العقبــات.

رابعً: المرفقات والشواهد على التقدم  في المشروع:
● مرفق  
● مرفق  
● مرفق  
● مرفق  

الباحث الرئيس:   
االسم:  

لتوقيع:                      
التاريخ:        /       /      ١٤هـ
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نموذج رقم )5(

بيان المستحقات المالية للفريق البحثي لمشروع  

عنوان المشروع

البحثي: 
رقم المشروع البحثي: 

األشهر الستة: 
المدة من :        /      / ١٤هـ،  إلى:        /           /       ٢0م
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نموذج رقم )6(

 فحص مشروع قائم في منتصف المدة

)الفحص في وحدة / مركز البحوث(

رقم المشروع البحثي

السنة كود الوحدة البحثية مسلسل المشروع

عنوان المشروع المقترح باللغة العربية:

عنوان المشروع المقترح باللغة اإلنجليزية:

المدة المقترحة:)                           ( شهرًا الميزانية المقترحة:)                           ( ريال

نوع مشروع البحث:                                         منفرد                                                  مشترك

الباحث الرئيس:

أواًل: النسبة المنجزة من المشروع:

ثانيا: رأي الفاحص حول ما تم إنجازه:

ثالثا: الملحوظات:
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رابعا: الرأي النهائي للفاحص:

 صالح الستمرار التمويل بصورته الحالية.                                                                                                

 صالح الستمرار للتمويل بعد العمل بالملحوظات الواردة في التقرير. 

 غير صالح الستمرار التمويل.

أخرى     

يحال مع السالم لعميد البحث العلمي التخاذ مايراه مناسبا.

رئيس وحدة/مركز البحوث:   

االسم: 

لتوقيع:                    

التاريخ:      /   /   ١٤هـ
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نموذج )7(  استالم عهدة المواد والتجهيزات

للمشروع  المعنون: 
رقم: )                                   (

سعادة عميد البحث العلمي أفيد سعادتكم باستالم مدير مركز البحوث بكلية  
الدكتور      لكامــل عهــدة المــواد والتجهيــزات الخاصــة بالمشــروع 
البحثي المنجز والمعنون بـ«        » ورقم )                              (،  من الباحث 
، وذلك حســب بيــان العهدة  الرئيس بالمشروع د.     
المرســل إلــى إدارة الجامعــة العتمــاد صــرف الســلفة الماليــة الالزمــة لتأميــن التجهيــزات والمــواد 
الخاصــة بهــذا المشــروع البحثــي، والمرفــق بيانهــا ومواصفاتهــا وحالتهــا وكمياتهــا لســعادتكم 

: يلــي كما

الكمية المستملة المواصفات الفنيةبيان العهدةم
)عدد أو وزن(

الحالة 
)صالحة/ غير 

صالحة(
الجهة المستلمة

مدير مركز البحوث 
بكلية 

مدير مركز البحوث 
بكلية 

مدير مركز البحوث 
بكلية 

مدير مركز البحوث 
بكلية 

مدير مركز البحوث 
بكلية 

التاريخ:      /           /     ١٤هـالتوقيع:االسم:






