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 تعليمات عامة

 لرئيس هو الشخص المسوؤل عن كتابة التقارير.الباحث ا -

تكتب التقارير عن سير المشروع البحثي كل ستة أشهر مهما كانت سرعة اإلنجاز لمراحل  -
 المشروع حسب ما ورد في الخطة . 

 .الرجاء تعبئة جميع البيانات الواردة في الصفحة األولى -

 حث العلمي.رقم المشروع هو الرقم المعين للمشروع من قبل عمادة الب -

المنصرف حتى تاريخ إعداد التقرير هو مجموع المبالغ التي صرفت على المشروع عن طريق  -
 عمادة البحث العلمي.

النسبة التقريبية لما تم إنجازة يجب أن تمثل نسبة ما تم إنجازة فعليًا من مراحل المشروع حسب  -
 تقدير الباحث.

د تعيق سيرة مع ذكر المقترح لتخطي تلك تذكر الصعوبات التي تواجه المشروع البحثي و ق -
 .الصعوبات في تقرير عن المرحلة القادمة في المشروع

تقرير عن المرحلة و  تقرير عن ما تم إنجازه من المشروعكمية المادة المكتوبة في التقرير) -
القادمة في المشروع( يجب أن تعبر عن قدرة كاتب التقرير على إيضاح المطلوب لجهة 

 لتنفيذ المشروع.  المتابعة

 
 

 

 

 


