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ورقمه عنوان المشروع  
Project Title &# 

 

 الباحث الرئيس
Principal 

Investigator 

 
 

 القسم
Department 

 الكلية 
Faculty 

 

 الباحثون المشاركون
Co- Investigators 

1  
2  
3  

 المستشار
 )إن وجد(

Consultants 
(when applicable) 

 

 تاريخ بداية المشروع
Project start date 

 

التاريخ المتوقع إلنجاز 
 المشروع كاماًل:

Project end date 

 

 مدة المشروع
Duration of the 

project 

                                                                                       شهراً              )   )         

Months (                  )         
 (.د.أ                )  الدعم: مقدار

 (               JD) 

 على الموافقةخ يتار 
 :الدعم

Date of approval 
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 Comments of the Scientific Committee of the Faculty                               في الكلية وتوصيتها اللجنة العلمية  مالحظات

and its recommendation  

 

 

 

 

                                

 

 

 

 رئيس اللجنة العلمية في الكلية اسم
Name of the Chairman of the 

Scientific Committee 

 التوقيع 

Signature 
 التاريخ
Date 

   

 مالحظات مجلس الكلية وتوصيته

Comments of the Faculty Council 

and its Recommendation 

 رقم الجلسة

Meeting # 

         (   (              

 التاريخ

Date 

         (   (              

 

 الكلية عميد اسم
Name of the Dean of the Faculty  

 التوقيع 
Signature                        

 التاريخ
Date 

   

 **وتوصيته مالحظات مجلس البحث العلمي
Comments of the 

Scientific Research Council and its 

Recommendation 

 رقم الجلسة

Meeting # 

         (   (              

 التاريخ 

Date 

         (   (              

 

 البحث العلمي والدراسات العليا عميد اسم
Name of the Dean of Scientific 

Research and Graduate Studies 

 التوقيع 
Signature                        

 التاريخ
Date 

   

 .التقرير بقبولتوصيته  قبل اتخاذ مجلس البحث العلمي أو خارجها داخل الكلية ذات العالقةالنهائي التقرير  تحكيم** ينبغي 
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 Project Costs  *كاليف المشروعت 
 

 

 

 
Name  and Signature of the Principal Investigator  وتوقيعه اسم الباحث الرئيس:  

Date خ:ـــــــــــــــــــلتاريا  

 

 مالحظات
Comments 

/+(-الرصيد )  
Balance 

 النفقات
Expenses 

المخصصات المرصودة في موازنة 
 المشروع

Allocations 

 البند
Item 

 أجهزة ومعدات    
Equipment 

 مواد وخدمات    
Supplies and services 

    

  مكافآت الباحثين 
 )حيث ينطبق(

Compensations for 
researchers 

(When applicable)  

    

مكافآت مساعدي البحث 
 والفنيين

Compensations for 
research assistants  

 السفر الداخلي    
Local trips 

 السفر الخارجي    
Foreign trips 

    

نفقات أخرى )قرطاسيه, 
 طباعه, نشر, برمجيات
Other expenses 

(stationary, printing, 
publishing, software, 

packages)  

 المجموع    
total 


