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عمادة البحث العلمي      

 وحدة المشاريع البحثية

 )A-03( مدعومنموذج كفالة مشروع بحثي 

 حفظه هللا                                                                                                                           سعادة عميد البحث العلمي     

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،

 ....... م.................../....................../.............افق: ................ هـ، المو............../ .................... / ..............التاريخ: ........

 ............................................كلية: ......... ........................................: د.  .......................)الرئيس( أتقدم أنا الباحث/ الباحثة

 ...........................من الدورة البحثية:   ...............................................حث العلمي رقم: البحثي المدعوم من عمادة البعن المشروع 

 ..............................................................عنوان:............................................................................................ تحت

 ............................ البريد اإللكتروني: ............الهاتف الداخلي: ......................: ..........جوال............حمل رقم وطني/إقامة: .......وأ

 ......................................................................................................... /دكتورم الموافقة على أن يكفلني الحيث أأمل من سعادتك

 ......... ....../ إقامة رقم: ................................... ةوطني ................. والذي يحمل هويةمن كلية: ...............................................

 ......................................................: .........الرسمي ريد اإللكترونيبال .........الهاتف الداخلي:  .....................................: جوال

( وكتابة لاير.................) بقيمة رقماولى عن هذا المشروع البحثي كدفعة أإرجاع كافة المستحقات المالية المستلمة من الجامعة عدم وبناء على رغبتي في 
وقانونيا على أن يتحمل  العقد ماليا وأكاديمياله إدارة  الموكلة ألكاديمية والماليستكمل مراحل النشر وتسليم المستندات ا(، على أن ي)...............................لاير

ن يقوم عني أ جامعة له بإنهاء المشروع البحثيفي حال مخاطبة ال لوكيللمشروع البحثي ويحق لعن عدم إنهاء ا أكاديميا( –ماليا  –)قانونيا  التبعيةلية المسؤو كافة
 بذلك دون الرجوع إلي.

كافة المستندات األكاديمية والمالية لعمادة البحث  وبعد استكمال والنشر النهائي بها، أمن مجلة موافق عليها من عمادة البحث العلميل البحث للنشر عند قبو كما أوكله
 .....................................فرع: . ............بنك ......تحويال إلى حسابه البنكي ب ..................... لاير:.. قيمة العقد وقدره من المتبقى أن يتسلم عني العلمي

 IBAN: SA...................................................................................................:...........................للزميل المفوض إليه رقم الحساب الدولي

من طرف  إلغاء عقدهتم و بالجامعة أال رغبته في ترك العمل وفي حباالتفاق فيما بيننا،  خارج المملكة العربية السعودية البنكي الخاص وأن يحولها لي على حسابي
 من يرى بكافة الصالحيات الخاصة له. لجامعة قبل النشر النهائي أن يوكلا

 ...............................................................................................وهذا تعهد وإقرار مني بذلك: التوقيع: ................................................

 ....................................................................................................................لى كافة ما جاء في هذا اإلقرار: أوافق والتزم ع: توقيع الكفيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمادة البحث العلمي

 ........................................................................................لبيانات أكاديميا: التاريخ: ....................... مستشار العمادة: ادققت 

 .........................................................................محاسب العمادة: ................ التاريخ: .........................دققت البيانات ماليا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واعتماد معالي رئيس هـ 1440/1441للعام األكاديمي  البحث العلمي في الموضوع الرابع من مجلس العمادة الثالث بناء على توصية مجلس عمادة

 الكفالة من خالل صاحب الصالحية بعمادة البحث العلمي. يعتمد ويعمل بهذه 411029226الرقم  17/5/2020الجامعة التاريخ : 

 عميد البحث العلمي                                                                                   

 

 د. أحمد بن صبيح الشراري                                                                      


