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 برنامج التمويل السريع لألبحاث  تمويل ضمننموذج طلب صرف 
 عن عضو هيئة التدريس بيانات عامة

  الكلية  )رباعي( ـــماالســـــــــ

  القسم  االقامة/رقم بطاقة الهوية الوطنية

  الرتبة العلمية  البريد اإللكتروني

  رقم الجوال  الرقم الوظيفي

 

 ول للنشرالمقب البحث العلمي بيانات

 .........................................""............................................................................................................................ عنوان البحث:

 

 ...................................................................... النشاط )المجال البحثي(:...................................البحثية التي يندرج تحتها البحث:األولوية 

  اسم المجلة العلمية 

 مجال تخصص المجلة 

(Subject category) 
 

عند  (WoS)وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم  المجلة )وعاء النشر( تصنيف 

 O  Q1       O Q2         O Q3       O Q4             :      تقديم الطلب

الرقم التسلسلي الدولي الموحد 

(ISSN ) 
 

 من الجامعة )......(   من خارج  الجامعة )......( الكلي ).....( عدد المشاركين

 : للمجلة اإللكتروني موقعال

 باحث الرئيس  O  دور مقدم الطلب

 

O احث المراسل ب       

          

 O باحث مشارك 

 

  تم قبول البحث للنشر خالل عملك في جامعة الحدود الشمالية  

 من أي جهة أخرى بالجامعة  لم يتم دعم البحث

 م   202/        /                لبحثلمبدئي لا نشرقبول التاريخ 

  البيانات البنكية

 اسم البنك

Bank Name 
 

 رقم اآليبان

IBAN 
 

 تحمل كافة المسئولية في حال ظهر خالف ذلك.أانات المسجلة أعاله واصادق على صحة البي

 توقيع عضو هيئة التدريس
 

 

 هـ14التاريخ :       /      /      
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  مصادقة رئيس القسم العلمي

يدكم بأنه قد تم تدقيق البيانات أعاله وأن البحث المقدم يندرج ضمن جنة التمويل المؤسسي بالجامعة، نفسعادة رئيس ل

 األولوية والنشاط البحثي المشار اليهما.

 
 

 التوقيع:                                                                     االسم:                                                   

 اللجنـــة أمانةتوصية 

 الدائمة إلدارة التمويل المؤسسي ماليا وإداريا 

 (WOSهل المجلة ضمن قواعد شبكة العلوم )

 )وقت تقديم الطلب(
 O نعم O ال 

 Q1 O       O Q2         O Q3       O Q4 

 

ط
فق

ي 
سم

لر
 ا
ام

خد
ست

ال
ل

 

 التوصية ) ينطبق(

 )كتابة(:  تمويلقيمة ال 

 نعم
 4800 7200 9600 12000 أ

 4000 6000 8000 10000 ب 

  ال 

 سبب الرفض إذا لم يستحق التمويل:

 

رقم 

 لمشروع ا
  رقم الجلسة                                                                          

 االرجاع  O        بالرفض                 O                    بالموافقة  O       التوصية

 

 

 لجنة التمويل المؤسسي أمين

 

 
 

 التوقيع

 

                                     

 اللجنـــةاعتماد رئيس 

 حفظه هللا                                                                                                         سعادة أمين اللجنة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد:         

 

 ما هو موضح أعاله. المشروع وفقنفيدكم بالموافقة على 

 
 

 رئيس لجنة التمويل المؤسسي

 

 د. أحمد بن صبيح الشراري
 

 التوقيع

 

 


