
  

   
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

  االدارة العامة لمنح البحوث
  

  
  

  دليل
  إعداد املقرتحات البحثية

  
  
  
  
  
  
  ھـ١٤٣١

  



١ 
 

  

  مقدمة -١
مله إحدى الخطوات الهامة في مراحل العملية البحثية لما يشيعتبر إعداد المقترح البحثي 

 قامتلذا . والميزانيات  ،من عناصر مثل أهداف البحث، تصميم ومنهجية وخطة العمل بالبحث

تسهيل إجراءات إعداد وتقديم ك عبد العزيز للعلوم والتقنية باإلدارة العامة لمنح البحوث بمدينة المل

تم إعداد  حيث، البحثية برامجالفي مختلف  وكيفية إعدادها من قبل الباحثينالمقترحات البحثية 

  :هذا الدليل الذي يشتمل على

  . تعريفات ببرامج المنح المختلفة-

  .البحوث وتعريفاتهاأنواع  -

  .المتطلبات العامة إلعداد المقترحات البحثية-

  .عناصر المقترح البحثي-

قبل البدء في تعبئة  بعناية على الئحة دعم البحوثو نأمل االطالع على هذا الدليل      

  .على موقع المدينة المذكورةإلكترونيًا فقط وفق التعليمات سيكون تقديمه الذي المقترح البحثي 
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  تعريفات بالربامج والبحوث -٢
   :برامج المنح-أ

  :تندرج البحوث التي تدعمها المدينة تحت أربعة برامج منح بحثية على النحو التالي

 برنامج المنح األساسية  .١

التي تدرس وتبحث في ظواهر العلوم الطبيعية البحتة التـي تعنـى  البحوثيندرج تحت البرنامج 

نظريًا بحتًا يهدف  البحوثرفة العلمية اإلنسانية وغالبًا ما يكون هذا النوع من بزيادة قاعدة المع

  .إلى زيادة معرفتنا لظاهرة أو سلوك معين ولكن ال يسعى إلى حل أو معالجة هذه الظواهر 

  برنامج المنح التطبيقية  .٢

 ،شـكلة علميـةحـل م منهـاقصـد يندرج تحت البرنامج البحوث التي ُتعنى بالدراسة العلمية التـي يُ 

ويستخدم البحث التطبيقي إليجاد حلول للمشـاكل الحياتيـة ، معالجـة أمـراض أو تطـوير تقنيـات 

ج لحـــل ابتكاريـــه كمـــا تبحـــث فـــي نتـــائج البحـــوث األساســـية لتحديـــد إمكانيـــة اســـتخدام هـــذه النتـــائ

  .سؤال محدد  مشكلة معينة أو اإلجابة عن

  برنامج المنح التطويرية  .٣

التطبيقيـة والمعرفـة  البحـوثج البحوث التي ُتعنـى باالسـتخدام المـنظم لنتـائج يندرج تحت البرنام

أنظمـة وطـرق فـي و التجريبية واألعمال االبتكارية الموجهة نحو اإلنتاج واستخدام مـواد جديـدة ، 

  .الخ بما فيها تطوير نماذج أولية...مجاالت الزراعة ، الهندسة ، الطب ،

  انية برنامج المنح االجتماعية واإلنس .٤

ينــدرج تحــت البرنــامج البحــوث التــي تبحــث وتــدرس مواضــيع فــي مجــاالت االجتمــاع ، االقتصــاد، 

التعليم ، اإلدارة ، القوى البشرية ، التأهيل والتدريب، اآلثـار، االنثروبولوجيـا، اللغـات وغيرهـا ذات 

  .الطابع التطبيقي 

ة األولـــى فـــي أي موضـــوع فـــي يكـــون  تقـــديم المقترحـــات البحثيـــة ضـــمن البـــرامج الثالثـــ :ملحوظـــة

فــإن ) االجتماعيــة واإلنســانية(المجــاالت العلميــة وبالنســبة للمقترحــات البحثيــة فــي البرنــامج الرابــع 

  . تقديم المقترحات يقتصر على مواضيع ضمن األولويات التي يعلن عنها
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  البحوث -ب

  : على النحو التالي   يندرج تحت برامج المنح األربعة عدد من البحوث  

  أنواع البحوث  لبرنامجا

  كبيرة، مشتركة، صغيرة، طلبة دراسات عليا  المنح  األساسية

  وطنية، كبيرة، مشتركة، صغيرة، طلبة دراسات عليا  المنح التطبيقية

كبيرة، مشتركة، صغيرة، طلبة دراسات عليا، أعمال   المنح التطويرية 

  . ابداعية وابتكارية

المنح االجتماعية 

  واإلنسانية 

  ن مشروعات وطنية، كبيرة، مشتركةضم

  ). فقط في األولويات المعلن عنها(

  

  :البحوث بأنواعوفيما يلي تعريف 

  البحوث الوطنية  - ١

هي البحوث التطبيقية أو االجتماعية التـي تعـالج مشـكلة وطنيـة ملحـة علـى مسـتوى المملكـة 

بحــوث ) أ(ى ويتطلــب تنفيــذها مشــاركة عــدد مــن المختصــين مــن جهــات متعــددة، وتنقســم إلــ

  . بحوث ضمن مشروعات وطنية ذات طابع استمراري ومرحلي) ب(وطنية محددة الوقت و 

  البحوث الكبيرة  -٢

هــي البحــوث التــي ُتعنــى بدراســة موضــوع معــين بعمــق وشــمولية، ويتطلــب تنفيــذها مشــاركة 

  .عدد من المختصين ، وقد تكون بحوث أساسية، أو تطبيقية، أو تطويرية، أو اجتماعية

  البحوث الصغيرة  -٣

هندســة، (هــي البحــوث التــي تهــدف إلــى تحقيــق نتــائج محــددة فــي أحــد مجــاالت العلــوم البحتــة 

  .وقد تكون بحوثًا أساسية، أو تطبيقية، أو تطويرية) طب، زراعة، علوم

  البحوث المشتركة -٤

اف علـى هي البحوث التي يتم دعم تنفيذها بين المدينة وجهات أخرى، وتتولى المدينة اإلشـر 

أو ماليـــًا، وقـــد تكـــون بحوثـــًا أساســـية ، أو تطبيقيـــة أو تطويريـــة أو /تنفيـــذها ومتابعتهـــا فنيـــًا و

  . اجتماعية
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   بحوث طالب الدراسات العليا -٥

هـي البحــوث الهادفــة الســتكمال متطلبــات الحصـول علــى شــهادة الماجســتير أو الــدكتوراه فــي 

هندسـة ، طـب ، (جـاالت العلـوم الطبيعيـة مؤسسات التعلـيم العـالي داخـل المملكـة فـي أحـد م

  . وقد تكون أساسية ، أو تطبيقية أو تطويرية ) زراعة ، علوم 

  األعمال االبداعية واالبتكارية  -٦

 -فـي الغالـب  -وهي النشاطات العلمية التي تـرتبط بفكـرة ابتكاريـة وابداعيـة أصـيلة وتهـدف 

  .  إلى تسجيل براءة اختراع
  

  البحثيةإعداد املقرتحات  -٣
دراسة المقترحات البحثية في برامج المنح نأمل تسهيل إجراءات إعداد وتقديم و  من أجل

  :االطالع على الئحة دعم البحوث ومن ثم مراعاة إعداد المقترح البحثي وفق التالي
  

ـــة ،  ١-٣ ـــرةالبحـــوث الوطني البحـــوث المشـــتركة ، البحـــوث  الصـــغيرة،، البحـــوث البحـــوث الكبي

    .االجتماعية

  :متطلبات عامة إلعداد المقترح البحثي    -أ     

مــع  فــيمكن إعــداده باللغــة اإلنجليزيــة، تكــون لغــة المقتــرح البحثــي العربيــة مــا لــم يتعــذر ذلــك -

 . أن مقترحات البحوث االجتماعية يقتصر إعدادها على اللغة العربية مالحظة

 .تكون صفحة الغالف وملخص البحث باللغتين العربية واالنجليزية -

صــفحة  لكــل مــن البحــوث الكبيــرة، البحــوث  ٢٠ال يتجــاوز عــدد صــفحات المقتــرح البحثــي  -

 .الصغيرةصفحة للبحوث  ١٥الوطنية والبحوث االجتماعية و 

قائمة محتويات المقترح، المقدمة، المسح : تشمل الصفحات المذكورة العناصر التالية

حث، خطة العمل بالبحث، قائمة األدبي،األهداف، تصميم ومنهجية البحث، خطة إدارة الب

أما العناصر التالية فمطلوبة . المراجع، قائمة بعدد من االختصاصيين في مجال البحث

صفحة الغالف، ملخص المقترح : ولكنها ال تدخل ضمن عدد الصفحات المذكورة وهي

لباحث البحثي، الدعم القائم والمتوقع، الميزانية المجدولة والتفصيلية، والسيرة الذاتية ل

  .الرئيس والمشاركين والمستشارين

 .على موقع المدينة المذكورة يكون تقديم المقترحات البحثية إلكترونيًا فقط وفق التعليمات  -
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  عناصر المقترح البحثي-ب

  :يتم إعداد وترتيب عناصر المقترح البحثي وفق التالي

 وتشتمل على  . صفحة الغالف  .١

 ).بيقية، منح تطويرية، منح اجتماعية وٕانسانيةمنح أساسية، منح تط( :اسم البرنامج -

 .... )بحوث وطنية، كبيرة، صغيرة، :( نوع البحث -

 .المجال العام للبحث والمجال الفرعي والمجال الدقيق  -

 أسم الجهة المقدمة للمقترح البحثي وعنوانها -

 . وجنسياتهم أسماء الباحثين ودرجاتهم العلمية وجهات عملهم -

ثي الذي ينبغي أن يكتب مختصرًا ومتطابقًا باللغتين العربية عنوان المقترح البح -

 و أن يكون معبرًا عن المضمون العلمي للبحث ومفهومًا للقارئ العادي. واإلنجليزية

 المدة المقترحة لتنفيذ البحث -

 . الميزانية المطلوبة -

 )خمس ال تزيد على تقل عن ثالث كلمات و ال(الكلمات الدالة على البحث  -

 .لمتوقع استفادتها من نتائج البحثالجهات ا -

 رقم المقترح إذا سبق تقديمه للمدينة -

 )فقط إذا كان المقترح من ضمن األولويات(عنوان األولوية  -

 .جهات أخرى تم أو سيتم تقديم المقترح لها -

ويتطرق . يعد الملخص بأسلوب علمي دقيق وواضح وشامل. ملخص المقترح البحثي .٢

ث وأهدافه والطرق العلمية والخطوات التي ستتبع في الملخص بإيجاز لموضوع البح

تنفيذه، وأهم النتائج المتوقعة وأوجه االستفادة منها ويكون باللغتين العربية واإلنجليزية وفي 

 .صفحة واحدة 

 .قائمة محتويات المقترح .٣

ينبغــي أن تشــتمل المقدمــة علــى خلفيــة مــوجزة عــن المشــكلة التــي يتناولهــا المقتــرح  .مقدمــة .٤

حثي من حيث أهميتها وحجم العمل المقترح والنتائج المتوقعـة ومـدى االسـتفادة منهـا مـع الب

ـــى مبـــررات إجـــراء الدراســـة  ـــز عل ـــة المناســـبة لالســـتفادة منهـــا مـــع التركي ـــة وضـــع اآللي أهمي

  . ويفضل عدم تجاوز المقدمة صفحة واحدة

يســاعد ذلــك فــي ويتنــاول اإلطــار المرجعــي لموضــوع المقتــرح البحثــي حيــث  .المســح األدبــي .٥

ـــد  ـــورة المشـــكلة وتحدي ـــة عـــنبل األســـئلة المتعلقـــة بمـــاذا ؟  أبعادهـــا وذلـــك مـــن خـــالل اإلجاب
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ويفيــد المســح األدبــي فــي توضــيح مــدى إلمــام البــاحثين بمــا توصــلت إليــه . ولمــاذا؟ وكيــف؟

ويراعـى عنـد إعـداد المسـح األدبـي اشـتماله علـى الدراسـات . البحوث في الموضـوع المقتـرح

الجارية حاليًا ذات العالقـة بموضـوع المقتـرح البحثـي، مـع مراعـاة تكامـل المسـح  السابقة أو

األدبي ووحدة المحتوى العلمـي للمقتـرح مـع اسـتعراض مـا توصـل إليـه اآلخـرون و توضـيح 

  على أال يتجاوز المسح األدبي ثمان صفحات. مصادر تلك المعلومات

عليهــا المقتــرح البحثــي وتمثــل محــوره  تعتبــر األهــداف مــن أهــم الركــائز التــي يقــوم. األهــداف .٦

البــاحثين تحديــد األهــداف بدقــة ووضــوح علــى أن تكــون علــى هيئــة /الــرئيس وعلــى الباحــث

نقاط مفصلة ومختصرة ومرقمة، وأن يكون ذلك متوافقـًا مـع المعلومـات الـواردة فـي المقدمـة 

المشــكلة التــي وتصــاغ األهــداف فــي عبــارات مــوجزة تــرتبط ارتباطــا وثيقــًا ب. والمســح األدبــي

يعالجها البحث وبالتصميم المقترح لتنفيـذ البحـث ، كمـا ينبغـي أن تشـمل أهـداف أي مقتـرح 

علـى أال تتجـاوز . اقتراح آلية مناسبة لتنفيذ نتائج و توصيات البحث: هدفًا إضافيًا عنوانه 

  .األهداف نصف صفحة

لتــي ســيتبعها الفريــق يقصــد بهــا الخطــوات العمليــة واإلجرائيــة ا .تصــميم و منهجيــة البحــث .٧

البحثي في تنفيذ الدراسة حيث يتم شرح هذه الخطـوات وتحديـدها  وترتيبهـا بطريقـة منطقيـة 

تساعد في الحكم على صحة الطـرق المسـتخدمة ومـدى كفايتهـا ومالءمتهـا لتحقيـق أهـداف 

ويمكـــن تقســـيم تصـــميم ومنهجيـــة البحـــث وفقـــًا للمعـــايير المناســـبة التـــي تســـهل مـــن . البحـــث

  :أربع صفحات كما يلي وبما ال يتجاوزالتنظيم ومن ثم المتابعة  عملية

فـــي تنفيـــذ البحـــث مـــع تحديـــد المعـــامالت طـــرق البحـــث و أدواتـــه التـــي ســـوف تســـتخدم  

والمتغيـــرات وتشـــمل بيانـــات االختبـــارات والقياســـات والمســـوحات واالســـتبيانات المتعلقـــة 

بتلــك المتغيــرات، والخطــوات التــي ســتتبع فــي إعــداد أدوات جمــع البيانــات والتعــديالت 

  .التي قد ُتدخل عليها لضمان تحقيق أهداف البحث

ت أو الطــرق التــي ستســتخدم فــي البحــث بالتفصــيل فــي وصــف لالختبــارات أو القياســا 

أمــا فــي حالــة طــرق التحليــل الروتينيــة أو الطــرق التــي . حــال كانــت جديــدة أو مطــورة

ســـبق نشـــر تفاصـــيلها فـــيمكن االكتفـــاء باإلشـــارة إلـــى المراجـــع التـــي ورد فيهـــا وصـــف 

ول علــى أســاليب معالجــة البيانــات وأنــواع التحاليــل التــي ســتجرى علــى البيانــات للحصــ

النتــــائج النهائيــــة المرتبطــــة بتحقيــــق أهــــداف البحــــث والتــــي تبنــــى عليهــــا االســــتنتاجات 

  .والتوصيات
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توضـــح الخبـــرات والقـــدرات العلميـــة لكـــل مـــن أعضـــاء الفريـــق البحثـــي . خطـــة إدارة البحـــث  .٨

فـي حـدود  والمستشارين والمساعدين فـي أداء المهـام البحثيـة الموكلـة إلـيهم كـل علـى حـده

 .صفحة واحدة

تقســم أنشــطة البحــث إلــى مهــام ووقــائع بتسلســل منطقــي ومتــرابط . خطــة العمــل بالبحــث   .٩

يتحدد فيها موعد تنفيذ هذه المهام والوقائع طوال فتـرة البحـث وتحديـد القـائمين علـى تنفيـذ 

ويــتم توضــيح ذلــك فــي جــداول زمنيــة علــى هيئــة  يذه المهــام مــن أعضــاء الفريــق البحثــهــ

وكذلك توضيح خطـة لمتابعـة سـير العمـل بالبحـث مـن خـالل . رسوم بيانية أو تخطيطية 

اجتماعات دورية ألعضاء الفريـق البحثـي ومواعيـد تقـديم التقـارير الفنيـة والدوريـة والتقريـر 

  .في حدود صفحة واحدة. النهائي للبحث

يشـــتمل هـــذا الجـــزء علـــى قائمـــة بجميـــع المراجـــع التـــي وردت فـــي مـــتن  .قائمـــة  المراجـــع   .١٠

مرتبـة ترتيبـًا أبجـديًا وفقـًا ألسـماء عائلـة المـؤلفين، مـع مراعـاة الفصـل بـين حثي المقترح الب

رود المراجــع فــي المــتن، مــع إتبــاع أو ترقيمــًا تسلســليًا حســب و  المراجــع العربيــة واألجنبيــة

صــفحتين  ةعلــى أال تتجــاوز القائمــ. الطــرق العلميــة المتعــارف عليهــا فــي كتابتهــا ىحــدإ

  ).جعنموذج دليل إعداد المرا(

ينبغي على الباحث اإلفصاح عن مصادر الـدعم األخـرى للمقتـرح  .الدعم القائم والمتوقع   .١١

كما ينبغي ذكـر التجهيـزات واألجهـزة . البحثي المقدم  بخالف الدعم المطلوب من المدينة

الموجودة في موقع التنفيذ والتي يمكن للباحث اسـتخدامها، وخاصـة تلـك األجهـزة التـي تـم 

   .أخرى جارية أو منتهية لبحوثريق المدينة شراؤها عن ط

 : الميزانية .١٢

هي الميزانية المقترحة اإلجمالية لكامل فترة البحث ولكل سنة من سـنوات .المجدولة   - أ

علـى ، وتستخدم النماذج الخاصـة بكـل برنـامج ،البحث على حده في بنودها المختلفة

وفـــق الئحـــة دعـــم محـــددة لكـــل نـــوع مـــن البحـــوث أن ال تتجـــاوز الحـــدود القصـــوى ال

   .البحوث

ينبغي أن تكون الميزانية المقترحة التفصـيلية متوافقـة مـع متطلبـات تنفيـذ . التفصيلية -ب

  . البحث على أن تبرر البنود المختلفة تبريرًا كامالً 

الميزانيــة التفصــيلية المقترحــة للبحــث فــي بنــود محــددة لكــل عــام علــى أن  يــتم إعــداد     

عتمــادات المطلوبــة لمكونــات كــل بنــد وبمــا يتفـــق مــع الئحــة يقــوم الباحــث بتحديــد اال

دعــــم البحــــوث بالمدينــــة مــــع ضــــرورة تحديــــد عــــدد مســــاعدي البــــاحثين ومــــؤهالتهم ، 
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األجهــــزة ومواصــــفاتها ، والتجهيــــزات ، والمــــواد المطلوبــــة ومواصــــفاتها ، والــــرحالت 

  .العلمية وجهاتها وعدد األيام لكل رحلة وعدد المشاركين بها

  :نود الميزانية ما يليبتشمل 

تحـــدد مكافـــآت البـــاحثين حســـب الجهـــد المبـــذول فـــي تنفيـــذ البحـــث وفـــق مـــا ورد   .أ

  . بالئحة دعم البحوث

وتشمل فئات مساعدي البـاحثين، وفنيـي المختبـرات، والتقنيـين مـن : المساعدون  .ب

ذوي المهـــارات المختلفـــة وطـــالب الجامعـــات وطـــالب الدراســـات العليـــا والعّمـــال 

وينبغـــــي علـــــى الباحـــــث الـــــرئيس تحديـــــد ســـــاعات العمـــــل بمقـــــدار . داريـــــينواإل

والمكافأة المستحقة لكل منهم في الميزانية التفصيلية وفق ) شهر/شخص/ساعة(

  .ما ورد بالئحة دعم البحوث

وتشــمل األجهــزة والمــواد والتجهيــزات الــوارد ذكرهــا فــي مــنهج وطــرق  :المســتلزمات .ج

يوضـح ضـرورة المسـتلزمات المطلوبـة فـي تنفيـذ  البحث مـع التبريـر الـوافي الـذي

فر األجهـــزة المطلوبــــة اوفـــي حـــال تــــو . خطـــة العمـــل لتحقيــــق األهـــداف المرجــــوة

للبحـث فـي جهـة التنفيـذ فعلـى الباحـث ذكـر األسـباب التـي تحـول دون االســتفادة 

وعلى الباحـث إرفـاق قائمـة بـاألجهزة والمـواد والتجهيـزات . منها في خدمة البحث

  .مع سعر تقديري لها في الميزانية التفصيليةالمطلوبة 

ويشــمل هــذا البنــد الــرحالت الداخليــة والــرحالت الخارجيــة  :الــرحالت والمــؤتمرات . د

وعلــــــى الفريــــــق البحثــــــي تحديــــــد الغــــــرض مــــــن الرحلــــــة وعالقتهــــــا . والمــــــؤتمرات

بالنشــــــاطات البحثيــــــة المقترحــــــة، والمكــــــان المقصــــــود ومــــــدة الرحلــــــة والتكــــــاليف 

  .تشمل هذه التكاليف أجور السفر واالنتداب اليوميو . المتوقعة

إذا تطلــب البحــث خــدمات استشــارية، فينبغــي أال يزيــد مجمــوع مــا  :المستشــارون .هـــ

  .الحد األقصى حسب الئحة دعم البحوث علىيصرف للمستشارين 

  .شمل تكاليف طباعة ونشر األوراق العلمية المستلة من البحثوي: النشر  .و

ينبغــي علــى الفريــق البحثــي أن يرفــق  .االختصاصــين فــي مجــال البحــثقائمــة بعــدد مــن  .١٣

والعنـاوين الكاملـة بمـا فـي ذلـك البريـد اإللكترونـي مـن خمسـة إلـى عشـرة مـن  باالسماءقائمة 

ا مــــن جامعــــة أو جهــــة الفريــــق علــــى أال يكونــــو المتخصصــــين فــــي مجــــال المقتــــرح البحثــــي، 

، وذلـــك للرجــوع إلـــيهم لتقـــويم د فمــا فـــوقوأن تكـــون مـــؤهالتهم العلميــة أســـتاذ مســـاع ،البحثــي

 .المقترح
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التركيــز علــى البحــوث  يــتم  .الســيرة الذاتيــة للباحــث الــرئيس والمشــاركين والمستشــارين .١٤

. والدراسات ذات العالقة الوثيقة بموضوع المقترح وبما ال يتجـاوز صـفحة ونصـف للشـخص

ة للفريــــــق البحثــــــي للتخصصــــــات العلميــــــ علــــــى ان تشــــــمل الســــــيرة الذاتيــــــة الكلمــــــات الدالــــــة

 .خمس كلمات تقل عن ثالث كلمات وال تزيد على واهتماماتهم البحثية الحالية على أال

  

كمــا نأمــل التكــرم باإلحاطــة أن النظــام اإللكترونــي ال يقبــل أي نــواقص وبالتــالي ال يمكــن 

  .تقديمه في حال وجود نواقص

  

  االبتكارية و  اإلبداعية األعمال ٢- ٣
  

 شروط التقديم  - أ

  .أن تكون للعمل االبتكاري مخرجات واضحة المعالم يمكن تطبيقها   - ١

 .أن يتم تقديم ما يثبت عدم وجود أعمال مشابهة كبراءات اختراع  - ٢

 .أن يتم تنفيذ العمل االبتكاري في مراكز البحوث العلمية داخل المملكة  - ٣

  اإلنجليزية العربية ما لم يتعذر ذلك فيمكن إعداده باللغة العملتكون لغة -

  .صفحات ويعد ويقدم إلكترونياً  ١٠صفحات الال يتجاوز عدد -

  

  عناصر المقترح  - ب

  :وتشتمل على) باللغتين العربية واإلنجليزية(صفحة الغالف  -١

 اسم مقدم الخطة وعنوانه -

 الجنسية -

 المؤهل العلمي -

 عنوان الخطة -

 الميزانية المطلوبة -

 المدة المقترحة للتنفيذ -

 .وجزة توضح المبررات واألهميةم: مقدمة   -٢

 .تحدد بدقة و تكتب مختصرة على هيئة نقاط محددة: األهداف -٣
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  .التصميم مدعم بأساليب التوضيح لشرحه -٤

و توضــيح الطــرق والوســائل البحثيــة التــي  ةشــرح الخطــوات العمليــة األساســي: خطــة العمــل  -٥

 .ستستخدم لتحقيق األهداف

  .التطبيقات المتوقعة -٦

  :وتشمل : لميزانية التفصيلية ا -٧

  .األجزاء المكونة للجهاز أو المنظومة-أ

 .نالعمالة والمساعدو -ب

 .أداء الجهاز أو المنظومة زمة لتقويماالختبارات الال-ج

 .الرحالت أو الزيارات المرتبطة بإجراء االختبارات الميدانية-د

 .السيرة الذاتية -٨      
  

  ابحوث طلبة الدراسات العلي ٣-٣
 

 شروط التقديم  - أ

 .أن يكون مقترح البحث في أحد المجاالت العلمية  - ١

 .الكلية/أن يكون مقترح البحث مجازًا من الجامعة - ٢

من المقررات الدراسية للدرجة وفق %  ٥٠الطالبة قد أكمل  /أن يكون الطالب - ٣

 .المعدل المحدد من قبل الجامعة أو الكلية 

  .العربية ما لم يتعذر ذلك فيمكن إعداده باللغة اإلنجليزية تكون لغة المقترح البحثي -

  .صفحات، ويعد ويقدم إلكترونياً  ١٠ال يتجاوز عدد صفحات المقترح البحثي -

  متطلبات التقديم - ب

 .إرفاق قرار الجامعة باعتماد وتسجيل الخطة البحثية  

  عناصر المقترح البحثي -ج
  

  :وتشتمل على )نجليزيةباللغتين العربية واال.(صفحة الغالف - ١

 )منح أساسية، منح تطبيقية، منح تطويرية( اسم البرنامج -

 .طلبة دراسات عليا: نوع البحث  -

يمكن تحديدها بالرجوع إلى و  مجال الفرعي والمجال الدقيقالمجال العام للبحث وال -

 .قائمة المجاالت المرفقة
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 .أسم الجهة المقدمة للمقترح البحثي وعنوانها -

 . ه واسم المشرف على الرسالةب وعنواناسم الطال -

 .جنسية الطالب -

 .) ماجستير، دكتوراه(الدرجة المقدم للحصول عليها  -

 .تاريخ االلتحاق بالبرنامج الدراسي -

 .)كلي، جزئي(طبيعة التفرغ  -

أن و . بــاللغتين العربيـــة واإلنجليزيـــةعنــوان المقتـــرح البحثـــي يكتــب مختصـــرًا ومتطابقـــًا  -

 .ون العلمي للبحث ومفهومًا للقارئ العادييكون معبرًا عن المضم

 .المدة المقترحة لتنفيذ البحث -

 . الميزانية المطلوبة -

 .)خمس ن ثالث كلمات و ال تزيد علىال تقل ع(الكلمات الدالة على البحث  -

كلمــة  ١٢٠-٨٠يتــراوح كــل منهمــا مــا بــين ) : بــاللغتين العربيــة واإلنجليزيــة(ملخــص البحــث  -٢

 .  ث العلمية والعملية وأهداف المقترح وكيفية تحقيقها واالستفادة منها موضحًا أهمية البح

 .قائمة المحتويات -٣

 .موجزة توضح مبررات القيام بالبحث وأهميته: مقدمة  -٤

  .تحدد بدقة و تكتب مختصرة على هيئة نقاط محددة: األهداف -٥

 امجــال البحــث و ربطهــ اســتعراض ومناقشــة مــا توصــلت إليــه المعرفــة فــي: المســح األدبــي  -٦

  .بموضوع وأهداف البحث

و توضــيح طــرق ووســائل  ةشــرح الخطــوات العمليــة األساســي: خطــة العمــل وطــرق الدراســة  -٧

  . أهدافهالبحث التي ستستخدم لتحقيق 

تكتــب المراجــع التــي تــرد فــي مــتن المقتــرح البحثــي بإحــدى الطــرق العلميــة : قائمــة المراجــع  -٨

  .المتعارف عليها 

  .)إن وجدت(مشاركة في تمويل البحث تذكر الجهات األخرى ال: لدعم القائم والمتوقع ا -٩

يجب أن تكون الميزانية التفصيلية متوافقة ومتناسبة مع متطلبات : الميزانية التفصيلية  -١٠

 .لكل بند من بنودها بشكل منفصل وفق الئحة دعم البحوث ذكر المبرراتالبحث، مع 

  .للطالب والمشرف على الرسالة بما ال يتجاوز صفحة ونصف لكل منهماالسيرة الذاتية  -١١


