
 المستندات المطلوبة
لطلب نوع ا

 المقدم

 (توقيع مديرة المركز + ختم المركز)  الباحثة قبل من يعبأ نهائي تقرير نموذج (1

  مشروع انهاء

 (توقيع الباحثة ومديرة المركز + ختم المركز)  نموذج تقرير مالي نهائي معبأ من الباحثة (2

 (المركزختم ) نموذج اقرار تسليم فواتير موقع من الباحثة (3

 المبلغ بالريال) بتفاصيل الفواتيرفواتير الصرف جميع فواتير الصرف واستمارة  (4

 (السعودي + توقيع مديرة المركز + ختم المركز

 المقترح البحثي المعتمد من العمادة (5

  ) البحث المنشور( المشروع البحثي بصورته النهائية بعد النشر  (6

 اسم املجلة التي تم النشر بها (7

  COPUSو  ISIارفاق ما يثبت تصنيف املجلة في موقعي (8

 عن المشروع البحثي  عدد االوراق العلمية الناتجة (9

 + استمارة التقديم العقد الموقع مع عمادة البحث العلمي (11

 : وارساله بصيغة ووردتعبئة الجدول  (11
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WOS      
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 للباحثة واآليبانالهوية  (21

ذكر أي مناقلة تمت أو تغييرات أو تمديد  في البحث خالل فترة المشروع مع  (13

 مرفقاتها

المنشوره في حال جميع أنواع التأكد من وجود اسماء جميع الباحثين في األوراق  (14

 فقط منهم. %71التمويل عدا املجموعات البحثية التي تتطلب ادراج 

 للموجود في العقد.  Affiliation & Acknowledgmentمطابقة ال (15

 اسم الباحثه ثالثي -

 اسم المشروع بالعربي واالنجليزي  -

 تاريخ توقيع العقد -

 ، ثاني أو استثنائي( نوع التمديد المطلوب ) أول  -

 تاريخ نهاية التمديد المطلوب -

 تقدير للمدة المتبقية لالنهاء -

 نموذج تقرير سير عمل المشروع البحثيتعبئة  -

 التمديدطلب خطاب  -

مشروع  تمديد
  قائم



 ومسوغات التمديدمبررات  -

 

 استمارة طلب تمويل -

 إقرار تعهد -

 إقرار تعهد حقوق ملكية فكرية -

افقة أخالقيات -  مو

مطابقة أسماء الباحثين بالعدد واالسماء الموجوده في االستماره مع األسماء  -

افقة لجنة االخالقيات  المدرجة في خطاب مو

افقة االخالقيات لم يتم إصداره قبل عامين وهي فترة صالحية  - التأكد من ان تاريخ مو

افقة.  المو

 من المركز البحثي   proposalفحص اقتباس لل -

 

 تقديم طلب جديد

) موقع من جميع الباحثين  فيه طلب االعتذار عن المشروع وعنوانه خطاب رسمي -

 الرئيس والمشاركين(

 بالتفصيل  المبرراتيدرج في الخطاب  -

االعتذار عن 
 مشروع قائم

 استمارة البحث -

 نموذج تقرير سير عمل المشروع البحثيتعبئة  -

 مبررات التعديل -

افقة لجنة االخالقيات -  مو

تعديل في خطة 
 ومسار البحث

 

 


