
:تقديم

هالة سعيد أمحد العمودي . د

عميدة الدراسات اجلامعية 

مي عضو اللجنة اإلشرافية يف امللتقى األول للبحث العل
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التقديم على املنح البحثية
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.خارجية

.داخلية
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احملتوى
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مؤسسة حكومية علمية مستقلة  

ملحقة إداريًا برئيس جملس الوزراء

مقرها الرئيسي 

مدينة الرياض 

اقرتاح السياسة الوطنية

ة لتطوير العلوم والتقني

تنفيذ برامج حبوث علمية تطبيقية  

مساعدة القطاع اخلاص  

يف تطوير البحوث  

دعم برامج البحوث 

املشرتكة دوليا

التنسيق مع  اجلهات  

املختلفة يف جمال البحوث

واملعلومات واخلربات

مدينة امللك عبدالعزيز

والتقنيةللعلوم

KACST      
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برامج املنح



األساسيةبرنامج املنح 

برنامج املنح التطبيقية

برنامج املنح التطويرية

برنامج املنح االجتماعية واإلنسانية



مالعلوظواهريفوتبحثتدرساليتالبحوثالربنامجحتتيندرج

العلميةاملعرفةقاعدةبزيادةتعنىاليتالبحتةالطبيعية

حبتًانظريًاالبحوثمنالنوعهذايكونماوغالبًااإلنسانية

يسعىالولكنمعنيسلوكأولظاهرةمعرفتنازيادةإىليهدف

.الظواهرهذهمعاجلةأوحلإىل

يندرج حتت الربنامج البحووث الويت تنعنوى بالود راسوة      

, العلميووة الوويت يقنوود منهووا حوول مشووكلة علميووة 

يستخدم البحث التطبيقي إلجياد حلول للمشواكل  

.احلياتية

األساسيةبرنامج املنح 

برنامج املنح التطبيقية
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ينوودرج حتووت الربنووامج البحوووث الوويت تنعنووى   

قيوة  باالستخدام املنظم لنتائج البحوث التطبي

واملعرفووة التجريبيووة واألعمووال االبتكاريووة 

املوجهة حنو اإلنتاج واستخدام مواد جديدة

وتدرستبحثاليتالبحوثالربنامجحتتيندرج

د،االقتناجماالتيف,باجملتمعتتعلقمواضيع

منوغريهاالبشريةالقوى،اإلدارة،التعليم

.واالنسانياالجتماعيالطابعذاتاجملاالت

برنامج املنح التطويرية

برنامج

االجتماعية واإلنسانيةاملنح 



أنواع البحوث



مشاركةتنفيذهاويتطلبومشولية،بعمقمعنيموضوعبدراسةتنعنىاليتالبحوثهي•

.اجتماعيةأوتطويرية،أوتطبيقية،أوأساسية،حبوثتكونوقد،املختننيمنعدد

البحوث الكبرية

البحتةالعلومجماالتأحديفحمددةنتائجحتقيقإىلتهدفاليتالبحوثهي•

.تطويريةأوتطبيقية،أوأساسية،حبوثًاتكونوقد(علومزراعة،هندسة،طب،)
البحوث النغرية

مستوىعلىملحةوطنيةمشكلةتعاجلاليتاالجتماعيةأوالتطبيقيةالبحوثهي•

(أ)إىلوتنقسممتعددة،جهاتمناملختننيمنعددمشاركةتنفيذهاويتطلباململكة

استمراريطابعذاتوطنيةمشروعاتضمنحبوث(ب)والوقتحمددةوطنيةحبوث

.ومرحلي

البحوث الوطنية

علىاإلشرافاملدينةوتتوىلأخرى،وجهاتاملدينةبنيتنفيذهادعميتماليتالبحوثهي•

تطويريةأوتطبيقيةأو،أساسيةحبوثًاتكونوقدماليًا،أو/وفنيًاومتابعتهاتنفيذها

.أواجتماعية

البحوث املشرتكة

رهاالدكتوأواملاجستريشهادةعلىاحلنولمتطلباتالستكمالاهلادفةالبحوثهي•

،هندسة)الطبيعيةالعلومجماالتأحديفاململكةداخلالعاليالتعليممؤسساتيف

.تطويريةأوتطبيقيةأو،أساسيةتكونوقد(علوم،زراعة،طب

حبوث طالب 

الدراسات العليا

الغالبيفوتهدفأصيلةوابداعيةابتكاريةبفكرةترتبطاليتالعلميةالنشاطاتوهي•

.اخرتاعبراءةتسجيلاىل

األعمال االبداعية  

واالبتكارية
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الربامج والبحوث



الربامج والبحوث

املنح 
األساسية

الربنامج
املنح 

التطبيقية

الربنامج

املنح 
التطويرية

الربنامج
املنح 

االجتماعية

واإلنسانية

الربنامج

كبرية، مشتركة، صغرية، طلبة دراسات عليا

نوع البحث

وطنية، كبرية، مشتركة، 
صغرية، طلبة دراسات عليا

نوع البحث

ضمن مشروعات وطنية، كبرية، مشتركة

نوع البحث

ات كبرية، مشتركة، صغرية، طلبة دراس
.عليا، أعمال ابداعية وابتكارية

نوع البحث



KACST Funding Channels

املدينة

اإلدارة العامة

ملنح البحوث

مدينة  

امللك عبدالعزيز

للعلوم والتقنية

عمادة البحث العلمي

يف جامعة أم القرى

وحوووووودة التنسوووووويق 

واملتابعة

لألحبوواث املدعمووة موون 

مدينووووووووة امللووووووووك 

عبدالعزيز

اجلهة

KACST

DSR@UQU
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ضوابط ومعايير المنح



المنحضوابط ومعايير 

18

الدعم املالي املدة الزمنية

(السنة)

الضوابط الربنامج

مليون2 2 على االولويات املعلنهالتقديم املنح الكبرية

الف500 2 على االولويات املعلنهالتقديم املنح االجتماعية

واإلنسانية

الف200 1 - النغريةاملنح

ماليني5 5 يقتنر على الباحثني املكلفني من

املدينة

املنح الوطنية

الف 150

(دكتوراه)

الف 100

(املاجستري)

- من % 50ان يكون الطالب انهى -
املقررات الدراسية

ان يكون املقرتح جماز من -

املؤسسة التعليمية

املنح لبحوث طالب  

الدراسات العليا

الف200 1 ارفاق مايثبت ان الفكرة -

مبتكرة

املنح لألعمال اإلبداعية  

واالبتكارية



KACST
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.مدى احتمال جناح املشروع

.البحثاصالة

.والفوائداملتوقعةالنتائج

موودى مالئمووة الفريووق البحثووي 

.التنفيذوقدرته على 

.العامةالبحثيةالبيئة
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املقرتح البحثي

Research Proposal
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يرغباليتاجلهةإلقناعمسبقةخطةهي

كانتسواءعليهابالتقديمالباحث

يرغبجهةأوبها،للدارسةيسعىجامعة

جيبو.لبحثهمتويلعلىمنهاباحلنول

واضحتعريفعلىحتتويأن

املقرتح البحثي؟؟ماهو
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متطلبات المقترح البحثي
Requirements of Research Proposal
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عليهلإلجابةاملثلىالطريقةوالبحثلسؤالواضحتعريف

يفاملنظمةمستوىعلىسواءأفضللتغريتقودرمبااليتالنتائجأهمية

.العامةاملعرفةمستوىعلىأوممارساتها،

الراعيةللجهةسيضيفماذاالبحثيفاالبتكارجوانب/األصالةحتديد

غريه؟عنعوضًاالبحثهذايدعمواأنعليهمجيبملاذاولبحثه
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..القراءة والبحث املكثف

إجيوواد مشووكلة او فكوورة 

.حبثية للتطوير والكتابة

معللتعاملخمتلفةطرقاقرتاح

.البحثيةالفكرةاواملشكلة
البحثيوووة الفكووورة تقيووويم 

.والنظر هلا من خمتلف الزوايا

النقاطبأهممبدئيةقائمةعمل

.يالبحثاملقرتحسيتضمنهااليت

للتمويلمنادرعنالبحث

.الداعمةواملنظمات

التخطيط للكتابة



اإلستعداد للكتابة
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استخدام النماذج اإللكرتونية  املناسبة مراعاة 

لكل نوع من البحوث وتقدميها الكرتونيوًا يف  

اجلهة املمولةاألوقات احملددة إىل 

االطووالع علووى لوووائح أنظمووة التمويوول   

.للمنظمة الداعمة

إتبوواع الشووروط والقيووود لووربامج املوونح     

.عليها من املنظمة الداعمة املننوص 
املقرتحإعدادمتطلباتجبميعااللتزام

عدد–اللغة)باملنظمةاخلاصةالبحثي

املقرتحلكتابةزمينجلدولالتخطيط.(..التسليمآلية-النفحات

.االولوياتحسبوترتيبه

االطووالع علووى  وواذج جيوودة لتقووديم     

.املقرتحات البحثية

.بنجاحالتقديملهسبقمناستشارة



معلومات عامة للكتابة

يهوودف املقوورتح البحثووي للحنووول علووى  

التمويووول فالبووود أن يكتوووب بنووويغة 

مقنعه للمقيمني ويعكس فهم الباحث 

واطالعووه علووى املوضوووع موون خمتلووف    

اجلوانووووب ويظهوووور جووووودة الفكوووورة 

.البحثية

مراجعة وتقيويم الكتابوة   

يف كووول مرحلوووة وإعوووادة 

النوويغة وترتيووب االفكووار 

.باستمرار

Plagiarismجتنووب االنتحووال  

ح فانه يؤدي اىل استبعاد املقورت 

.نزاهتةالبحثي ويشكك يف 

جيوووب اإلشوووارة إىل  يوووع 

رتح املراجع اليت يتضمنها املق

.البحثي

.العلميالبحثاخالقيات

جيب أن يكوون  , اصالة البحث 

املندر االساسي ملوضوع البحوث 

.هو من أفكار الباحث
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املعرفية/الفجوة البحثية

Research/knowledge gap



مشكلة مل يوجد هلا حل بعد أو نقطة مل يتم بعد استكشافها وهي

. يف جمال البحث العلميو دراستها

ولوصول الباحث لنتائج جديدة غري مسوبوقة، البود مون حتديود الفجووة يف      

جمال البحث العلمي و اليت سيقوم الباحوث باسوتهدافها و حماولوة تقليول هوذه      

إذا كانوت  )الفجوة أو سّدها بالكامل و ذلك من خالل إجياد حل للمشكلة 

جديد، حبيث يساهم عمل الباحوث يف إثوراء   اقرتاح شيء أو ( مشكلة قائمة

.جديدبشيء جمال البحث العلمي 
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عناصر  

املقرتح البحثي



صفحة الغالف

(عنوان البحث) 

1

امللخص

2

املقدمة

3

املسح االدبي

4

االهداف

5

تنميم

ومنهجية البحث

6

خطة

إدارة البحث  

7

خطة  

العمل بالبحث 

8

امليزانية

1

1
النتائج املتوقعة  

وطرق االستفادة  

1

0

املراجع

9

قائمة بعدد من  

االختناصني يف  

جمال البحث 

1

2

السرية الذاتية  

للباحثني

1

3

تقديم1 مقترح بحثي ناجح.pptx


صفحة الغالف

منح أساسية، مونح  : )اسم الربنامج

تطبيقية، مونح تطويريوة، مونح    

(.وانسانيةاجتماعية  حبوث وطنية، :) نوع البحث

.... (كبرية، صغرية، 

اجملال العام للبحث واجملوال 

.الفرعي واجملال الدقيق

ي املقرتح البحثي الذي ينبغو عنوان 

أن يكتوووب خمتنووورا وبووواللغتني 

العربية واالجنليزية



الغالفصفحة -1

الباحثون

االسم ، رقم اهلوية ، الدرجة العلمية ، جهة العمل ، 

الربيد االلكرتوني ، التوقيع على اإلقرار   

اجلهووووات املتوقووووع 

ج استفادتها من نتائ

البحث



ملخص املقرتح البحثي

Abstract



املقرتحملخص 

البحثي

Abstract

34

يعوود امللخووص بأسوولوب علمووي    

. دقيق وواضح وشامل

يكتب بطريقة جاذبة 

.ألهل االختناص

.بامللخصيبداالقارئدائما

يتطوورق باجيوواز ملوضوووع البحووث    

وأهدافوووووه والطووووورق العلميوووووة  

ذه، واخلطوات اليت سوتتبع يف تنفيو  

وأهوووم النتوووائج املتوقعوووة وأوجوووه 

.االستفادة

2.



.النهايةيفيكتبولكنالبدايةيفيظهر

.واإلجنليزيةالعربيةباللغتنييكون

.(كلمة500-250)واحدةصفحةيتجاوزال

.اختناراتوالمراجععلىحيتويال

.مالئمةغريأوسرية،معلوماتعلىحيتوياال

1

2

3

4

5
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مقدمة

Introduction



:علىاملقدمةتشتمل

املشكلةعنموجزةخلفية

منالبحثياملقرتحيتناوهلااليت

.أهميتهاحيث

.املقرتحالعملونطاقحجم

االستفادةومدىاملتوقعةالنتائج

املناسبةاآلليةوضعوأهميةمنها

.منهالالستفادة

.راسةالدإجراءمربراتعلىالرتكيز

حتديد اجلهوات املسوتفيدة   

.من نتائج املشروع

1

2

3

4

5



مقدمة

Introduction

38

ملنح)صفحات3-2حدوديفتكونانيفضل

KACSTواحدةصفحةاملقدمةجتاوزعدم).

باألولوياتاملشروعارتباطحتديدبوضوحيتم

نطاقيفاملقرتحوالدقيقالعام،واجملالالبحثية،

.القرىأمجامعهيفالتنمويةاخلطة
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معالبحثي،املقرتحمبوضوعالعالقةذات(احلديثة)السابقةالدراساتعلىاشتماله

.املعلوماتتلكمنادرتوضيحواآلخرونإليهتوصلمااستعراض

.UP-TO-DATEحمدث

املشكلةبلورةيفذلكيساعدحيثالبحثياملقرتحملوضوعاملرجعياإلطاريتناول

.وكيف؟وملاذا؟؟مباذااملتعلقةاألسئلةعناإلجابةخاللمنوذلكأبعادهاوحتديد

نقاطحتديدبغرضالبحثمبوضوعاملتعلقةاألدبيةللمراجعحتليليًّاسرًدايتضمن

.فيهاالشموليةعدمأوالضعف،



ما الغرض من المسح األدبي؟. 4
Literature ReviewWhat is the Purpose from



يفالبحوثإليهتوصلتمباالباحثنيإملاممدىتوضيحيفاألدبياملسحيفيد

.املقرتحاملوضوع

.قرتحاملاملوضوعيفالبحوثإليهتوصلتمباالباحثنيإملاممدىتوضيحيفاألدبياملسحيفيد

.السابقةاألعماليفالفجوةحتديدعلىبناءالبحثياملشروععملنطاقاستنباطيتم

.البحثيباملقرتحالقيامضرورةتدعمقويةمربراتإجياد

.صفحاتمثاناألدبياملسحيتجاوزأال:مثلاملمولةاجلهةأنظمةشروطإتباع



املسح

األدبي الفعال



.العامالبحثيبالنطاقالبحثياملقرتحعالقةاظهار

.القضيةلنفسالباحثنيمنلعدداملختلفةالنظروجهاتمقارنة

االنتقادات.النتائجنفساىلهدفتواليتالعالقةذاتاألحباث ع

الباحثنيبنياالختالفنقاطذكر

.واملميزةاملثاليةالدراساتعلىالرتكيز

.البحثيةالفجواتعلىالضوءتسليط
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فعلىاالنتحاليفالوقوعلتفادي

واملراجعاملنادراىليشريانالباحث

:يف

.بديهيةالتعتربمعلومةأي

االنتحال االدبي
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األهداف

Project Objectives
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علىتكونأنعلىووضوحبدقةاألهدافحتديدالباحثني/الباحثعلى

معمتوافقًاذلكيكونوأنومرقمة،وخمتنرةمفنلةنقاطهيئة

.األدبيواملسحاملقدمةيفالواردةاملعلومات

.حموره الرئيسومتثل البحثي أهم الركائز اليت يقوم عليها املقرتح من 

باملشكلةوثيقًاارتباطاترتبطموجزةعباراتيفاألهدافتناغ

.البحثلتنفيذاملقرتحوبالتنميمالبحثيعاجلهااليت



.تكون قابلة للقياس

.تكون قابلة لإلجناز وواقعية

.حتديدها بنطاق زمنى

: ينبغي أن تشمل أهداف أي مقورتح هودفًا إضوافيًا عنوانوه     

. اقرتاح آلية مناسبة لتنفيذ نتائج و توصيات البحث

إتباع شروط أنظمة اجلهة املمولوة  مثول   

.أال تتجاوز األهداف ننف صفحة:

األهداف

Project Objectives



49

.تنميم و منهجية البحث-6

Design and Methodology
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سيتبعهااليتواإلجرائيةالعمليةاخلطواتبهايقند

هذهشرحيتمحيثالدراسةتنفيذيفالبحثيالفريق

تساعدمنطقيةبطريقةوترتيبهاوحتديدهااخلطوات

ومدىاملستخدمةالطرقصحةعلىاحلكميف

.البحثأهدافلتحقيقومالءمتهاكفايتها
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اليتاملناسبةللمعايريوفقًاالبحثومنهجيةتنميمتقسيموميكن

:يليكمااملتابعةثمومنالتنظيمعمليةمنتسهل

مواجهةحاليفاتباعهااملمكنمنواليتالبديلة،الطرق

.البحثمراحلأحدتنفيذخطواتيفمعنيعائق

عناملعلومات عكيفية

؟القياسوأدواتاملشكلةهذه

.آلية حتديد املشكلة حتديًدا دقيًقا

املشكلة؟حللاملقرتحةاحللولأوالفرضياتماهي

وآليةاملقرتحة،احللولصحةاختباركيفية

الفرضيةتدعماليتالنتائجإىلالتوصل

ونشرها؟تعميمهاميكنمبااملقرتحة



.تصميم و منهجية البحث
Design and Methodology
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تاملعامالحتديدمعالبحثتنفيذيفتستخدمسوفاليتأدواتهوالبحثطرق

تلكباملتعلقةواالستبياناتوالقياساتاالختباراتبياناتوتشملواملتغريات

اليتوالتعديالتالبيانات عأدواتإعداديفستتبعاليتواخلطوات،املتغريات

.البحثأهدافحتقيقلضمانعليهاتندخلقد

يلبالتفنالبحثيفستستخدماليتالطرقأوالقياساتأولالختباراتوصف

.مطورةأوجديدةكانتحاليف



.تنميم و منهجية البحث. 

Design and Methodology
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فيمكنتفاصيلهانشرسبقاليتالطرقأوالروتينيةالتحليلطرقحالةيفأما

فيهاورداليتاملراجعإىلباإلشارةاالكتفاء

للحنولالبياناتعلىستجرىاليتالتحاليلوأنواعالبياناتمعاجلةأساليبوصف

اجاتاالستنتعليهاتبنىواليتالبحثأهدافبتحقيقاملرتبطةالنهائيةالنتائجعلى

.والتوصيات

صفحات4اليتجاوزالغالبيف.

فريقمنإقراراذلكيتضمنأنجيبمنهاأجزاءأواحليةاملخلوقاتمعالتعاملوعند

بزيارةوذلكاحلية،باملخلوقاتاملتعلقةالبحوثأخالقياتبالئحةبااللتزامالعمل

http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/1/Regul/Bioethic.Rgl.fin.bks.pdf:الرابط
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شروط أنظمة اجلهة املمولة إتباع 

.واحدةحدود صفحة :مثل

خطة إدارة البحث-7

Management Plan
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خطة العمل بالبحث-8

Work Plan
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فيهايتحددومرتابطمنطقيبتسلسلووقائعمهامإىلالبحثأنشطةتقسم

علىالقائمنيوحتديدالبحثفرتةطوالوالوقائعاملهامهذهتنفيذموعد

.البحثيالفريقأعضاءمناملهامهذهتنفيذ

ختطيطيةأوبيانيةرسومهيئةعلىزمنيةجداوليفذلكتوضيحويتم.

ألعضاءدوريةاجتماعاتخاللمنبالبحثالعملسريملتابعةخطةتوضيح

والتقريرالنهائيوالدوريةالفنيةالتقاريرتقديمومواعيدالبحثيالفريق

.للبحث

واحدةصفحةحدود:مثلاملمولةاجلهةأنظمةشروطإتباع.
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قائمة املراجع

References
9 .
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تكوووون املراجوووع املوووذكورة     

.معروفةنشرها يف دور نشر 

.هلا عالقة مبوضوع البحث

يفاملتبعةالقياسيةباآلليةالتقيدجيب

.املراجعسردعندالتخنصجمال

endnote:مثلااللكرتونيةالربامجاستخدام

املمولةاجلهةأنظمةشروطإتباع

.صفحتنيالقائمةتتجاوزأال:مثل



املراجعقائمة . 9

References

61

الفنوول بووني املراجووع  مراعوواة 

.واألجنبيةالعربية 

املراجعجبميعقائمةعلىاجلزءهذايشتمل

ًاترتيبمرتبةالبحثياملقرتحيفوردتاليت

ترقيمًاأواملؤلفني،عائلةألمساءوفقًاأجبديًا

.املنتيفاملراجعورودحسبتسلسليًا

إتباع إحودى الطورق العلميوة    

. املتعارف عليها يف كتابتها
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النتائج املتوقعة وطرق  -10

االستفادة منها

Expected Results
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السوووولبية النتووووائج 

.وجدتاحملتملة إن 

جيوووووب وصوووووف التوووووأثريات 

اإلجيابيوووة احملتملوووة علوووى  

.االقتناد، واجملتمع ككل

يفضوووول سوووورد الفوائوووود  

ب املتعلقة بالتعليم، وتدري

الطوووووالب السوووووعوديني،  

والتطووووير الووووظيفي مووون 

.البحث املقرتح ني تعريف املستفيدين األولوي 

مووون هوووذا املشوووروع باعتبوووار 

إمكانية حتويل نتائجه إىل 

منتجووات ختوودم فئووة معينووة 

.من أفراد اجملتمع

النتائج املتوقعة وطرق االستفادة منها

Expected Results
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امنهاملتوقعة وطرق االستفادة النتائج 

Expected Results

القوميةباألنشطةالنلةذاتالفوائد

.واإلبداعيالنناعي،الطابعذات

القوميالتوجهخيدمقدمباالنتائجربط

العربيةاململكةيفاملعريفواالقتناد

.عامةالسعودية

الفوائووود املرجووووة للنتوووائج شووورح 

. املقرتحاملتوقعة من هذا 
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امليزانية

Budget
11 .
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هي الميزانية :المجدولة

ل المقترحة اإلجمالية لكام

ة من فترة البحث ولكل سن

سنوات

البحث على حده في 

.بنودها المختلفة

وتستخدم النماذج الخاصة

بكل برنامج، على أن ال 

تتجاوز الحدود القصوى 

المحددة لكل نوع من 

البحوث وفق الئحة دعم 

البحوث المعتمدة من الجهة 

.الممولة

الميزانية
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التفصتتيليةامليزانيتتة إعتتداد يتتت  

املقترحة للبحتث   بنتود دتددة 

الباحتتث أن يقتتوى لكتتع عتتاى علتت  

بتحديتتتد االعتمتتتادات املطلوبتتتة 

ملكونتتات كتتع بنتتد وقتتا يتفتت  متت  

ضترورة مت  البحتو  الئحة دعت  

حتديتتد عتتدد مستتاعدح البتتاحث  

ومواصتفاهتا ، ،األجهزة ومؤهالهت  

، واملتتتواد املطلوبتتتة والتجهيتتتزات 

والتترحالت العلميتتة ومواصتتفاهتا ، 

وعدد األيتاى لكتع رحلتة ووجهاهتا 

.وعدد املشارك  هبا

أن ينبغت : التفصيلية

تكتتتتتتون امليزانيتتتتتتة 

ة املقترحتتة التفصتتيلي

متوافقة مت  متطلبتات

تنفيذ البحث علت  أن 

ة تربر البنتود املتتلفت

.تربيرًا كامال 



امليزانية

Budget
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وردماوف البحثتنفيذ املبذولاجلهدحسبالباحث مكافآتحتدد

.املمولةللجهةالبحو دع بالئحة

ي والتقن،املتترباتوفني الباحث ،مساعدحفئاتوتشمع:املساعدون

لوالعّماالعلياالدراساتوطالباجلامعاتوطالباملتتلفةاملهاراتذوحمن

ققدارالعمعساعاتحتديدالرئيسالباحثعل وينبغ .واإلداري 

يليةالتفصامليزانية منه لكعاملستحقةواملكافأة(شهر/شتص/ساعة)

.املمولةللجهةالبحو دع بالئحةوردماوف 

:يليماامليزانيةبنودتشمل
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البحثوطرقمنهجيفذكرهاالواردوالتجهيزاتواملواداألجهزةوتشمل:املستلزمات

العملخطةتنفيذيفاملطلوبةاملستلزماتضرورةيوضحالذيالوايفالتربيرمع

.املرجوةاألهدافلتحقيق

األسبابذكرالباحثفعلىالتنفيذجهةيفللبحثاملطلوبةاألجهزةتوافرحاليف

.البحثخدمةيفمنهااالستفادةدونحتولاليت

يفهلاتقديريسعرمعاملطلوبةوالتجهيزاتواملوادباألجهزةقائمةإرفاقالباحثعلى

.التفنيليةامليزانية

:يليماامليزانيةبنودتشمل

امليزانية

Budget
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اخلارجيةوالرحالتالداخليةالرحالتالبندهذاويشمل:واملؤمتراتالرحالت

بالنشاطاتوعالقتهاالرحلةمنالغرضحتديدالبحثيالفريقوعلى.واملؤمترات

هذهوتشمل.املتوقعةوالتكاليفالرحلةومدةاملقنودواملكاناملقرتحة،البحثية

للحضوراملمولةاجلهةموافقةأخذوالبداليومي،واالنتدابالسفرأجورالتكاليف

.املشاركةأو

ينرفماجمموعيزيدأالفينبغياستشارية،خدماتالبحثتطلبإذا:املستشارون

.البحوثدعمالئحةحسباألقنىاحلدعلىللمستشارين

البحثمناملستلةالعلميةاألوراقونشرطباعةتكاليفويشمل:النشر.

امليزانية

Budget

:يليماامليزانيةبنودتشمل
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قائمة بعدد من االختناصني يف جمال البحث

List of Specialists in the Research Area

12 .
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ا باالمساء والعناوين الكاملة مبيرفق قائمة على الفريق البحثي أن ينبغي 

يف جمووال املقوورتح موون املتخننووني 10-5يف ذلووك الربيوود اإللكرتونووي موون 

.البحثي
.أال يكونوا من جامعة أو جهة الفريق البحثي

.أن تكون مؤهالتهم العلمية أستاذ مساعد فما فوق

.املقرتحلتقويمإليهمللرجوع
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13
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تشوووومل السوووورية الذاتيووووة   ان 

الكلمووات الدالووة للتخننووات 

للفريووق البحثووي ( 5-3)العلميووة 

.احلاليةالبحثية واهتماماتهم 

يتم الرتكيز على البحوث والدراسوات  

.ذات العالقة الوثيقة مبوضوع املقرتح

صووووفحة اال تتجوووواوز 

.وننف لكل باحث
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آلية التقديم على املنح 

اخلارجية  الكرتونيا 
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فين سنوي شامل ومفنل ومراجع لغويًا وإمالئيًا، يتضمن  يع ما   حتقيقه وفوق  تقرير 

يل اخلطة املعتمدة للبحث لتلك السنة، مبا يف ذلك النتائج وحتليلوها ومناقشوتها وفقوًا لودل    

الفنيةإعداد التقارير 

92

(التقارير الفنية)

تقرير فين موجز عن سري العمل بالبحث للستة أشهر األوىل من كل عام اعتبارًا من تاريخ 

بداية العمل،  وال يزيد على عشر صفحات، متضمنًا أهداف املرحلة اليت يغطيها التقريور  

. اوما   إجنازه باختنار، واملعوقات اليت واجهت البحث يف تلك املرحلة وطرق التغلب عليه

متابعة سري العمل 

بالبحوث املدعمة  



(التقارير الفنية)

اشعار املدينة  الباحث الرئيس بنتائج 

حتكي  ودراسة التقارير الفنية

التتتتزاى الباحتتتث التتترئيس بتتتالرد علتتت   يتتت  

املالحظات اليت تثار حول دتويات التقارير 

األخذ   االعتبار ما حتتويه من مرئيات تساعد 

عل  حتقي  أهداف البحث طبقًا للتطة املعتمدة، 

لت  يكون الرد مضمنًا   التقارير الالحقة أو حسب ما تطلبته اإلدارة، وتنطبت  ت

.املتطلبات عل  التقارير الدورية خالل فترة البحث األصلية وفترة التمديد





عدم مالئمة الفريق البحثي  

.واملنادر للمقرتح

اليستويفاملقرتح البحثي 

.متطلبات اجلهة املمولة

يات املقرتح البحثي مل يتبع ال

.وشروط التقديم

املقرتح البحثي مطور  

.بطريقة ضعيفة

املقرتح البحثي مكتوب  

.بطريقة ضعيفة

األسباب الشائعة لرفض املقرتح البحثي
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Tips for Final Checks
نصائح اخرية



.قراءة املقرتح بشكل دقيق 

.مراجعة املتطلبات

.التأكد من كافة املرفقات

.التأكد من صحة االرقام واالحنائيات

األنظمة االلكرتونية ال تقبل 

.املعلومات اخلاطئة والغري دقيقة
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