بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

صورة
شخصٌة

جامعة الحسٌن بن طالل  /عمادة البحث العلمً
نموذج طلب تشغٌل على حساب مشروع بحث علمً مدعوم

 -1معلومات تعبأ من قبل المشرف الرئٌس على البحث:
الدكتور عميد البحث العلمي :
أرجوو المواقةوول علوغ ت ووسيد الاويد  /الاوويد  /ا اول………………………………………………قووي م ورو البحووث ر و
وع وا ه………………………………………………………………………………………………:
/
إلغ /
/
/
علما ً بأن قتر الت سيد الالزمل هي قةط من

/

 اا الم رف الرئيس علغ البحث …………………………… الكليل……………… الةا ………/
/
تو يع الم رف الرئيس علغ البحث …………………………… التاريخ :
 -2معلومات تعبأ من قبل مقدمً طلب التشغٌل على مشروع البحث:
 االا الثالثي حاب جواز الافر………………………………………………………الج ايل…………………………الر الجامعي ( ) ..........................من غير طلبل قي الجامعل
طالب قي الجامعل
 حالل مةد الطلب :متزوج
 الحالل االجتماعيل  :أعزب الدرجل العلميل والتخصص  :درجل  ……………:من جامعل ………………………… لعا  ………:تخصص ……… :الع وان  …… ……………………………………………………………………:تلفون ……………………:
 مالحظوووووووووووووووووووووووووووا أخووووووووووووووووووووووووووور حوووووووووووووووووووووووووووود الخبووووووووووووووووووووووووووورا العلميووووووووووووووووووووووووووول والعمليووووووووووووووووووووووووووول إن وجووووووووووووووووووووووووووود………………………………………………………………:
/
/
 توقٌع صاحب الطلب  ……………………………………:التارٌخ: -3رأي عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا:
ال
ع
 المذكور طالب درااا عليا قي الجامعل :ال
ع
 المذكور حاصد علغ م حل أو جرايل دراايل :ال يعمد علغ الراالل
يعمد علغ الراالل
 حالل مةد الطلب :/
/
إلغ
/
/
 مد الم حل أو الجرايل الدراايل منال
ع
 هد يتةاضغ أيل م حل خارجيل/
 -توقٌع عمٌد كلٌة الدراسات العلٌا ……………………………………………:التارٌخ :

/

 -4رأي عمٌد البحث العلمً:
تخصصه ي ااب م رو البحث
مواقق ويجدد هريا ً

مواقق
 -مد الت سيد المم وحل من

/

/

تخصصه ال ي ااب م رو البحث

إلغ

/

 -توقٌع عمٌد البحث العلمً …………………………:التارٌخ :

غير مواقق

/
/

 -5الوثائق المطلوبة:
 -2صور عن ك ف العالما
 -1صور عن ال هاد (المصد ل)
 -4صور عن هويل األحواد المد يل
 -3صور خصيل
 -5ور ل التاجيد للفصد المع ي (لطالب الدرااا العليا قةط)
 -6أولوٌات التشغٌل على مشروعات البحث العلمً المدعومة من داخل الجامعة وخارجها:
 األولويل تكون كما يلي  -1:طلبل الدرااا العليا  -2طلبل البكالوريوس  -3تدريب ال ةابا
مالحظات عامة :
 يتحمد الباحث ماؤوليل تواجد مااعد الباحث داخد الجامعل
 ال تتحمد الجامعل أيل التزاما أخر
 المواقةل علغ الت سيد تكون ضمن مواز ل المااعدين قةط
 بدايل العمد تكون من بدايل مواقةل عميد البحث العلمي
 يطلب من الباحث إرااد كتاب و ف عن العمد قي حالل إ هاء عمد مااعد البحث
 العمد علغ م رو البحث مؤ ويرتبط بم رو البحث قةط

/

