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عنـوان مشـروع البحـث:

اسم مقيم مشروع البحث :
الرتبــة األكاديميــة:
التخصص العام:
المؤسسة :
رقم الهاتف الخلوي:
البريد االلكتروني:
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5/5

5/4

5/3

5/2

هؼاَُش التقُُن
5/1

الوثشساخ
Please add your
comments to justify

ػٌاصش التقُُن
الؼٌىاى واضخ وَؼثش ػي فكشج الوششوع
Title clearly expresses the project ideas
تقُُن هؤهالخ الثادث (الثادثُي) وػالقتهن تتخصصاخ
.هىضىع الوقتشح
Evaluate the competence and relevance
of the researcher (s) to the proposed
research
وضىح فكشج الثذث فٍ هقذهح هششوع الثذث
Clarity of research idea in the proposal
introduction
:األدتُاخ الساتقح لوششوع الثذث
Literature review is:
Relevant
راخ ػالقح
شاهلح

Comprehensive

Recentدذَثح
ها هذي وضىح أهذاف الثذث وإهكاًُح تذقُقها؟
To what extent are the objectives clear
and likely to be achieved?
ها هذي األصالح واالتتكاس فٍ الثذث الوقتشح؟
To what extent is the proposal original
and creative?
ً وهل َؤدٌ إل،ها هذي استثاط تصوُن الثذث هغ األهذاف
تذقُقها؟
To what extent does the research design
correlate with the objectives and how
will it help in the achievement of the
objectives?
Methodologies are clear وضىح هٌهجُح الثذث
Research tools design

تصوُن أدواخ الثذث

 وتذلُل الثُاًاخ،طشق جوغ وهؼالجح
Data collection, processing, and analyzing
.هشادل خطح الؼول واضذح وهذذدج
Work plan phases clear and defined
هل الوذج الوقتشدح لتٌفُز الثذث هٌاسثح؟
Is the duration of the project reasonable?
هل الوُزاًُح الوقتشدح لتٌفُز الثذث تشكل ػام هٌاسثح؟
Is the proposed budget adequate and
reasonable?
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صـنــدوق دعـم الـبحـث العـلمــي
Scientific Research Support Fund

الوثلغ الوقتشح

غُش هٌاسة
Inadequate

Project هُزاًُــــح الوشــــشوع
budget

هٌاسة
Adequate

Personnelالوثلغ الوخصص لوساػذٌ الثذث
)researchassistant(
الوثلغ الوخصص لألجهزج والتجهُزاخ
Amount allocated for Small Equipment
الوثلغ الوخصص للتذلُل والفذىصاخ
Amount allocated for Testing and Analysis
الوثلغ الوخصص للوىاد الوستهلكح
Amount allocated for Consumables
ٍالوثلغ الوخصص للسفش الذاخل
Amount allocated for internal travel
ٍالوثلغ الوخصص للسفش الخاسج
Amount allocated for external travel
الوثلغ الوخصص للٌفقاخ األخشي
Amount allocated for other expenses

:هالدظاخ

Comment
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:تىصُــح ال ُوقُّــــن
Reviewer's recommendation
أوصٍ تالوىافقح ػلً دػن الوششوع دوى ششوط
I recommend support without modifications
ٍأوصٍ تالوىافقح ػلً دػن الوششوع ششَطح قُام الثادثُي توا َل
I recommend support after the following modifications

أوصٍ تؼذم الوىافقح ػلً دػن الوششوع لألسثاب التالُح
I do not recommend support for the following reasons

: Name of reviewer / اسن الوقُن
:Date /تاسَخ التقُُن
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