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Arabic Summary الملخص العربي 
 

English Summary  اإلنجليزيالملخص  

 
 

Objectives of the project exactly as described 

in the approved research proposal  
 أهداف المشروع كما ذكرت في المقترح حين اعتماده

 

Progress during the report’s period  وصف التقدم خالل فترة التقرير 
Describe the preliminary results and show your 

compliance with the timeline mentioned in the 

research proposal. A time schedule that show 

the percent accomplishment of every task 

should be drawn. 

دددنتا ج األدددت و يناجددددل ااددددت فددد ل يجألتيفددد  األاندددد  يجف فدددت   قددد وص ًا
 يجف كارة.ة حسب يجج ال يجتفاي يجفقألرح في يجفشراع خالل يجنألر 

دادددت  جدد  ا ددو يججدد ال يجتفاددي احدددن دا دد  فدد ل  اجددتت كددل 
 ف فل ا ج  كفت في يجج ال يجفرفق.

 

Evaluation of the achievements  تقييم مدى إنجاز المشروع 
Provide a brief assessment for the 

accomplishments of the research tasks according 

to the proposed time schedule and list the tasks 

that were not achieved with full justifications. 

 يجف فدددت  قددد وص ألقددفدددتا فخألًدددريا هاجدددتتي  ف فدددت  يجفشدددراع ااددددت
حسددب فددت  ددا فخ دد  فددي يجدداير ة فددي يجفشددراع اجددص دددألص  اجتت ددت 

 افارري   ج . يجفقألرح يجج ال يجتفاي
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Issues, challenges and risks  المشكالت والمعوقات والمخاطر 
Describe the issues and difficulties (if any) that 

have affected your achievement  during the 

reporting period. What plans do you have to 

tackle these issues? 

) ت اجدد  ا يجألددي  عددر  ا ددو فدد ل  ايجفعاقددت ي كددر يجفشددكال  
 يهاجتت خالل فألرة يجألقردر. ادوت خ أل  ج ألعتفل فع   ه يجق تدت.

 

publications النشر العلمي 
Mention the scientific publications, and the have 

been published or submitted or in preparation 

and the conference attended  

يناحددتن يجع فدددلم يجفدد ألفري  يجألددي اشددر   ا ق دد ف  ج اشددر ي كددر 
ايجف ألفري  يجألي ق ف  فد ت  احدتن فدت األتجدت    ا قد  يجألح در

 .يجفشراع

  
 
 
 

Future plans 

Mention your plans for the next stage of the 

project 

 الخطط المستقبلية للمرحلة القادمة
 ي كر خ أل  ج فرح ل يجقت فل فت يجفشراع                      

 
 
 
 
 

 

Official requests  الطلبات الرسمية 
List your requests from the Deanship of 

Scientific Research and Graduate Studies 

including changes on the project objectives, 

work plan, financial changes or others with full 

justifications 

ي كر   اتأل  فت افدت ة يجاحدن يجع فدي ايج ريسدت  يجع ددت افدت فدي 
 جدد  أليددددر   دد ير يجفشددراع  ا خ ددل يجعفددل  ا يجفًددتردر فددع 

 يجفارري . كر 
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