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منوذج إغالق دعم مشروع حبث علمي فنيا وماليا
(حسب التعليمات التنفيذية لنظام البحث العلمي)

عنوان البحث (باللغة العربية ) :
عنوان البحث (باللغة األنجليزية) :
الباحث الرئيسي
االسم :

الرتبة االكاديمية:

الكلية:

القسم:

الباحثون المشاركون
االسم

الرقم

الرتبة االكاديمية:

الكلية

الجامعة

البيانات الخاصة بالنشر
عنوان البحث
اسم المجلة
ISSN
العدد

المجلد

ترقيم الصفحات

توقيع الباحث الرئيسي

المرفقات

 -1قرار دعم البحث العلمي
 -2موازنة مشروع البحث العلمي

التاريخ

مدير وحدة اللوازم والمشتريات
للسير بإجراءات إغالق البحث فيما يتعلق باللوازم والمشتريات وحسب األصول.

رأي مدير وحدة اللوازم والمشتريات
إغالق المشروع فنيا.
عدم إغالق المشرع فنيا بسبب -:

توقيع مدير وحدة اللوازم والمشتريات

التاريخ

مدير وحدة الشؤون المالية
ابين لكم ادناه قائمة بالمواد التي تمت على مشروع البحث العلمي المعنون ادناه للتكرم بالسير بإجراءات االغالق المالي للمشروع.
عنوان المشروع
اسم الباحث
رقم قرار الدعم

بنود الموازنة
القيمة
فلس

البنود المصروفة
القيمة

البيان

دينار

فلس

مجموع الدعم

البيان

دينار

مجموع المصروفات

رأي المدير المالي
اغالق

عدم اغالق

في حال عدم االغالق بيان السبب

توقيع مدير وحدة الشؤون المالية

التاريخ

توصية مجلس القسم

* يرفق تقرير تفصيلي عن البحث المراد اغالقه

توقيع رئيس القسم

التاريخ
رأي عميد الكلية

توقيع عميد الكلية

رأي لجنة البحث العلمي في الكلية

التاريخ

توقيع رئيس لجنة البحث العلمي

تنسيب عميد الكلية
التاريخ
الموافقة على السير بإجراءات إغالق المشروع.
عدم الموافقة على السير بإجراءات إغالق المشروع بسبب -:

توقيع عميد الكلية

التاريخ

إلجراءات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
نعم

ال
تم اإلغالق الفني  /وحدة اللوازم والمشتريات
تم اإلغالق المالي  /وحدة الشؤون المالية
البحث منشور  /مقبول للنشر
تم اإلشارة لجامعة الحسين بن طالل في البحث
تم ذكر رقم قرار الدعم

في حالة عدم نشر البحث في المشروع المدعوم ،يتولى المجلس تقييم التقرير النهائي للبحث وله أن يستعين بمن يراه من ذوي اإلختصاص من خارج الجامعة.

تقييم مجلس البحث العلمي
الموافقة على اإلغالق.
يرسل للتقييم لمحكم خارجي.

في حال إرسال البحث للتقييم ،يكتب العميد نتيجة التقييم ويرفق نتيجة الجهة المقيمة.

توقيع عميد البحث العلمي والدراسات العليا

التاريخ
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