نوع الطلب
المقدم

المستندات المطلوبة

 )1نموذج تقريرنهائي يعبأ من قبل الباحثة ( توقيع مديرة املركز +ختم املركز)
 )2نموذج تقريرمالي نهائي معبأ من الباحثة ( توقيع الباحثة ومديرة املركز +ختم املركز)
 )3نموذج اقرارتسليم فواتيرموقع من الباحثة (ختم املركز)
 )4جميع فواتيرالصرف واستمارة فواتيرالصرف بتفاصيل الفواتير( املبلغ بالريال
السعودي  +توقيع مديرة املركز +ختم املركز)
 )5املقترح البحثي املعتمد من العمادة
 )6املشروع البحثي بصورته النهائية بعد النشر( البحث املنشور)
 )7اسم املجلة التي تم النشربها
 )8ارفاق ما يثبت تصنيف املجلة في موقعي  ISIوCOPUS
 )9عدد االوراق العلمية الناتجة عن املشروع البحثي
)10
انهاء مشروع

)11

العقد املوقع مع عمادة البحث العلمي  +استمارة التقديم
تعبئة الجدول وارساله بصيغة وورد :

اسم الباحث

د/

عنوان البحث

اسم المجلة

المجلة في
قواعد

البيانات

Quartile in Category
Q1

Q2

Q3

Q4

البحث

ظاهر في
المجلة

WOS
SCOPUS

تمديد مشروع
قائم

-

 )12الهوية واآليبان للباحثة
 )13ذكرأي مناقلة تمت أو تغييرات أو تمديد في البحث خالل فترة املشروع مع مرفقاتها
 )14التأكد من وجود اسماء جميع الباحثين في األوراق املنشوره في حال جميع أنواع
التمويل عدا املجموعات البحثية التي تتطلب ادراج  %70فقط منهم.
 )15مطابقة ال  Affiliation & Acknowledgmentللموجود في العقد.
اسم الباحثه ثالثي
اسم املشروع بالعربي واالنجليزي
تاريخ توقيع العقد
نوع التمديد املطلوب ( أول ،ثاني أو استثنائي)
تاريخ نهاية التمديد املطلوب
تقديرللمدة املتبقية لالنهاء
تعبئة نموذج تقريرسيرعمل املشروع البحثي
خطاب طلب التمديد
مبررات ومسوغات التمديد

تقديم طلب جديد

-

استمارة طلب تمويل
إقرارتعهد
إقرارتعهد حقوق ملكية فكرية
مو افقة أخالقيات
مطابقة أسماء الباحثين بالعدد واالسماء املوجوده في االستماره مع األسماء املدرجة
في خطاب مو افقة لجنة االخالقيات
التأكد من ان تاريخ مو افقة االخالقيات لم يتم إصداره قبل عامين وهي فترة صالحية
املو افقة.
فحص اقتباس لل  proposalمن املركزالبحثي

-

خطاب رسمي فيه طلب االعتذارعن املشروع وعنوانه ( موقع من جميع الباحثين
الرئيس واملشاركين)
يدرج في الخطاب املبررات بالتفصيل
استمارة البحث
تعبئة نموذج تقريرسيرعمل املشروع البحثي
مبررات التعديل
مو افقة لجنة االخالقيات

-

االعتذار عن
مشروع قائم

تعديل في خطة
ومسار البحث

-

مالحظة :نماذج المجموعة البحثية تختلف عن نماذج المشروع البحثية والمرفقه سابقا في اعالن بدء الدورة التمويليه
الحاليه.

