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 الجهة المصدرة: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  ( Rev)   :اإلصداررقم 
 ماد واالعت الجودةضمان الجهة المدققة :  عمادة  :  اإلصدار  تاريخ 22-2-2023

 : صفحاتالعدد  10

   General details of the proposed Research Project                         معلومات عامة عن المشروع البحثي المقترح   

                                  Research Proposal Title                                                            المقترح البحثي عنوان 

   

  (Arabicعربي )
  ( Englishإنجليزي )

 الميزانية المقترحة 
Proposed Budget 

 

 المدة المقترحة
Estimated durational 

 ( شهرا     )      
 

Month (          ) 

 التاريخ المقترح لبداية المشروع 
Proposed starting date 

 /          (  الشهر/ السنة )            
 

Month/ Year (                  /                ) 
 تاريخ انتهاء المشروع

Proposed Ending date 

 الشهر/ السنة )             /          ( 
 

Month/ Year (                  /                ) 
 الجهة 

 المقد ِّمة للمقترح البحثي 
Unit submitting the 

research proposal 

        :Faculty   كلية: 

                       

 :Department   قسم:

  Research Team                                                                                                           الفريق البحثي     ▪
 الرقم

No.   
 الباحثون 
Name 

 الرتبة العلمية االسم/

Name/ Rank 

 التخصص الدقيق 
Field of 

specialization 

 الكلية /القسم

Department/ 

Faculty 

 التوقيع

Signature 

      PI الباحث الرئيس/ .1
      CoI /الباحث المشارك  .2
      CoIالباحث المشارك /  .3
      CoI /الباحث المشارك  .4
     طالب ماجستير  .5
     مهندس .6
     مشرف مختبر .7
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                                       Summary of the Research proposal (English)*  اإلنجليزيةباللغة  يملخص المقترح البحث*
   

 
 

 
                                                                                                                 The Justifications -2المبررات  -2

         
 تحتوي على حاجة البحث واألثر البحثي للمشروع داخل الجامعة، المؤسسات الوطنية أو المؤسسات البحثية         

 

 

 
                                                                                                                                           Objectives -3األهداف  -3

 تحتوي على: 
 .به المؤشرات الرئيسية المتعلقة ةماهيو  الذي سيساهم المشروع في تحقيقه( Wider Objective) دف العامهال -

 التي يجب أن يحققها المشروع؟( Specific Objectives)األهداف المحددة  -

التري توحرم مرا  ذا كانرت أهرداف المشرروع  (Quantitative and Qualitative Indicators) الكميرة والنوعيرةالمؤشررات  -
لى أي مدى؟  المحددة قد تم تحقيقها وا 

 والحرورية لتحقيق هذه األهداف؟الطارئة والخارجة عن سيطرة المسؤول المباشر عن المشروع العوامل  -

 .فيف هذه المخاطر، وكيفية تخالمخاطر التي يجب مراعاتها -
                                                                                                          Literature Review -4 المسح األدبي   -4

 يحتوي على عرض موجز:
 .الباحثون السابقون في المشروعلما قام به  -

 .بالمشروعأتمه مقدم الطلب من أعمال متصلة لما  -

 .للجوانب التي تحتاج الى مزيد من البحث -
                                                                                        Management Plan -5خطة إدارة البحث          -5

 .فرعيررةالدارة اإلوخطررط  يةساسرراأل تحررمن الخطرروطوتومراقبترره والررتحكم فيرره.  هكيفيررة تنفيررذالبحثرري مررن خرر ل  دارة المشررروع تحترروي علررى 
 .فريقالالذي يتبعه  منهجية المقترحلتحديد  وذلك ووثائق تخطيط أخرى

                                                                    Research Project Methodology -6 منهجية المقترح البحثي   -6
 تحتوي على: 

 Major) نشرررطة ومنهجيرررة العمرررل التررري سررريتم اسرررتخدامها لتحقيرررق األهرررداف )بمرررا فررري ذلرررك المعرررالم الرئيسررريةصرررف مفصرررل لأو  -
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Milestones)  للقياسوالمؤشرات القابلة (Indicators،) ..). 

 والمنهجية المذكورة هي األنسب لتحقيق النتائج المتوخاة وأنها قابلة للتنفيذ( Activities)أن األنشطة بيان  -

 لي:ما ي رحش -
 ستجريهنوع البحث الذي  •
 المشروع كيف جمع وتحليل البيانات الخاصة ب •
 المشروع ها في تخدمستسأدوات أو مواد  ةأي •
 هاأو تجنب من المشاكل المتوقعة والغير متوقعة ف يتخفال يةكيف  •
 لماذا اخترت هذه األساليب •

 .النتائج المتوقعة للبحثمما يسمم بتقييم موثوقية وصحة 
7-  

 Project expected deliverables and their utilization -7                  قعة للمشروع وطرق االستفادة منهاالمتو  النتائج
 :تحمينتحتوي على 

مجمعرة المخرجات / النتائج  -الملموسة ( Deliverables)تقديم قائمة المنجزات من خ ل  (الملموسةوغير  )الملموسةالنتاجات   -
 .مما يؤدي  لى الهدف / األهداف المحددة (،Work packages) العملفي حزم 

لى أي مدى( Indicators)مؤشرات قياس  -  ما  ذا كان المشروع سيحقق النتائج واآلثار المتوخاة وا 

 .مصادر المعلومات عن هذه المؤشرات -

 لمحددالتي يجب  دراكها للحصول على النتائج والنتائج المتوقعة في الموعد االخارجية العوامل والظروف  -

 .تخفيف المخاطر  يةكيف -

 .الرؤية المستقبلية لما بعد البحث سواء في المشاريع البحثية داخل الجامعة، المؤسسات الوطنية أو المؤسسات البحثية -
   Work Plan -8                                                                                                  خطة العمل        -8

 تحتوي على:
( وبرر ي تسلسررل مررن أجررل Work Packages) الترري يجررب القيررام بهررا مجمعررة فرري حررزم العمررل( Activities)األنشررطة الرئيسررية  -

 (2وتعب  في الملحق رقم ) تحقيق النتائج المتوقعة؟

 والمنشورات وما  لى ذلك على سبيل المثال وقت الموظفين والمعدات والتنقل األنشطة،المدخ ت المطلوبة لتنفيذ هذه  -

 الشروط المسبقة المطلوبة قبل بدء المشروع -

 العوامل والظروف الخارجية التي يجب أن تكون موجودة لتنفيذ األنشطة المخطط لها -

 .تخفيف المخاطر  يةكيف -

 

   مستفيدة من نتائج البحث الخاصة الحكومية أو الجهات خدمة المجتمع المحلي والجهات  -9

9- Serving the Local Community, Governmental or Local Benefiters 
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تحترروي علررى الجهررات المسررتفيدة مررن نتاجررات المشررروع المتوقعررة وربطهررا مررع الرؤيررة المسررتقبلية للمشررروع ومرردى ا سررتفادة منهررا فرري 
 مشاريع بحثية أخرى في الكلية أو الجامعة.

                        Research cooperation and External support -10 التعاون البحثي والحصول على دعم خارجي   -10

                                                                                

لهرررا ع قرررة بالمشرررروع )اتفاقيرررات تعررراون، اعمرررال  أو داخليرررة خارجيرررةبحثيرررة وتعليميرررة لتعررراون مرررع مؤسسرررات يرررذكر الباحرررث سررربل ا
 .مصادر الدعم الخارجية المتوفرة أو المتوقعة باإلحافة الى وغير ذلك( كة،مشتر 

                                                                                          Requested resources -11 الموارد المطلوبة   -11

              

 

لمروارد البشررية المطلوبرة وكرذلك المعردات والمرواد ا سرته كية، فحر ص عرن تفاصريل وسرائل يذكر الباحث التفاصيل المتعلقرة بجميرع ا
المواصر ت وترتيبررات السرفر الترري قرد تكررون مطلوبرة فرري تنفيرذ العمررل الميرداني. كررذلك يجرب علررى الباحرث تقررديم تفاصريل عررن جميررع 

 شروع(.التكاليف ذات الصلة بمشروع البحث )كما هو موحم في جدول ميزانية الم

 

 
 Consultant (if any) -12                                                                                                لمستشار )إن وجد(ا-12

 

ره. )ينبغري تقرديم ينبغي توحيم مهام ا ستشاري الذي تم اختياره لتقديم المساعدة في تنفيذ المشروع البحثري المقتررح، ومبرررات اختيرا
 السيرة الذاتية للمستشار(

 Travel  (if applicable) -13                                                                                             السفر )إن وجد( -13
 البحثي مع تقديم كامل المبررات ) ن وجدت(. ينبغي تقديم تفاصيل عن السفريات العلمية والميدانية المطلوبة لتنفيذ المقترح

 Cited References -14                                                                                                 قائمة المراجع   -14
 يجب أن تقدم قائمة المراجع كما هو معتاد في النشر العلمي وكلها تتبع نفس النسق.

 

 Proposed budget (As in the table) -15                                                        الميزانية المقترحة )حسب الجدول( -15
 

( والترري ذكرررت فرري Milestones) المعررالم الرئيسرريةوتقسررم سررنوياص وبا عتمرراد علررى تعبرر  الميزانيررة المقترحررة بحسررب الجرردول أدنرراه 
 .منهجية البحث
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 ( Proposed budget) الميزانية المقترحة

 الرقم 

No. 
 االسم 

Name 
 المشاركة 

Involvement 

 وصف العمل
Description 

عدد 
 األشهر

Months 

  الميزانية
 )د.أ(

Budget 

(JD) 

 مساعدو البحث 

Research 

Assistants  

1.     
2.     
3.     
4.     

 مواد ومعدات 
Equipment 

and 

Materials 

1. 

 المطلوب

Request 

المعالم  
الرئيسية 

(MS) 

 دينار أردني  التكلفة
Cost (JD) 

 

2. 
 معدات/ أجهزة 
Equipment 

    

3. 
 مواد 

Materials 

    

4. 
 كيماوية  مواد

Chemicals 

    

5. 
 زجاجيات 

Glassware 

    

6. 
 برمجيات 

Software 

    

7. 
 كمبيوتر 

Computer 

    

8. 
 طابعة

Printer 

    

9. 
 خدمات

Services 

    

 سفر 
Travel 

1. 
 مؤتمرات 

Conferences 

    

2. 
 داخلي  سفر

Domestic Trips  

    

3. 
 خارجي سفر

Foreign Trips  

    

 أخرى 
1. 

 علمي نشر

publications 
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 Appendix#1( 1) الملحق رقم 

 (Acknowledgment of the Research Team) إقرار الفريق البحثي

Others  
2. 

 وقرطاسية كتب

Books and 

stationary 

    

 المجموع
Total  

      

 Equipment Justification -14                                                                           األجهزة/ مبررات طلب المعدات -14
 

 تحتوي على: 
ة المبينررررة فرررري الميزانيررررة تقررررديم تفاصرررريل المعرررردات المطلوبرررر البحررررث )أدوات، مررررواد، مراجررررع.....( مررررعتقرررردير احتياجررررات  -

 ومبرراتها.

 عرض اإلمكانيات المتوفرة في الجامعة لتسيير القيام بالمشروع. -

 
 Justification for the researcher's assistant request and his qualifications -15         ومؤهالته  مبررات طلب مساعد الباحث -15
 

د الباحرررث والمرررؤه ت المطلوبرررة وسررراعات عملررره والفتررررة التررري سيشرررارك فيهرررا والميزانيرررة تقرررديم معلومرررات خاصرررة بمسررراع تحتررروي علرررى
 المطلوبة له.

 
  Resume of the Investigators -16                      السيرة الذاتية للباحثين                                                    -16

. وينبغي أن تتحمن المؤه ت التي حصل عليها واألماكن التي عمل بها ومجا ت أبحاثه وجميع تقّدم سيرة ذاتية مختصرة لكل باحث
 .والتي لها ع قة بموحوع البحث األبحاث التي نشرها والمؤتمرات العلمية التي شارك فيها والكتب المؤلفة

 
 

     Academic Research Ethics Matters-17                              األمور المتعلقة بأخالقيات البحث العلمي في المشروع -17
 يبين الباحث ما يلي:

 ؟ وغير ذلك اإلنسان والحيوان هل يشمل المشروع استخدام الحيوان واإلنسان أو عينات من  -

 ؟ هل يشمل المشروع جمع معلومات ذات د  ت خاصة عن أشخاص -

 ؟ أي من جوانب المشروع هل تحتاج لموافقات رسمية للحصول على عينات أو تنفيذ -

 ي يوفرها الباحث الرئيس وغير ذلك نوع الخطر المحتمل حدوثه ونوع الحماية الت -
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          ☐ ال      ☐ نعم   ؟لميهل هذا البحث هو البحث األول الذي تتقدم بطلب الدعم له من عمادة البحث الع .1
 بيان المشاريع التي سبق وأن تقدمت بها لعمادة البحث العلمي: إذا كانت إجابتك )ال(، الرجاء 

 
 
 
 

   ☐            ال         ☐   نعم  ؟أخرى  مانحة هل حصلت على تمويل مشاريع بحثية من جهات .2

 : ي حصلت عليها من جهات مانحة أخرى بيان المشاريع الت(، الرجاء نعمإذا كانت إجابتك )

 
 
 
 

   ☐            ال        ☐    نعم   ألي جهة مانحة )داخلية أو خارجية( للتمويل؟البحث  تقدمت بهذاهل  .3

 : بيان ماهي هذه الجهة وهل حصلت على دعم منها أم ال الرجاء ،(نعم) إجابتك كانت إذا

 
 
 
 

الة ما قرر الباحث الرئيس ترك الجامعة ألكثر من فصل دراسي واحد.  تعهد بإخطار عمادة البحث العلمي في حأ .4
 .وينبغي عندها تحديد الباحث الرئيس البديل

 التوقيع   /     التاريخ:      /  

اتعهد انا الباحث الرئيس ان المعلومات المذكورة اعاله والمرفقة بطلب الدعم حقيقية،   
من المطلوبة  الوثائق  بإرفاق  قمت  قد  استثناء  وأنني  سيتم  بأنه  اعالمي  تم  وقد  ي  

مشروعي في حال عدم ارفاق ما يثبته، واتعهد بأن ال أراجع عمادة البحث العلمي بهذا  
 ص.الخصو 
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  Appendix#2 ( 2الملحق رقم )

    (Work Planوع السنوية )مشر الخطة عمل 
 

 ,Continue adding  additional rows for work packages, tasks الضرورة  حسب نجزاتواملحزم العمل واملهام لل إضافية صفوف إضافة يف استمر
and deliverables as necessary 

 
 
 
 

 األنشطة الرئيسية  

 Activities 
حزم  مدة تنفيذ  
العمل  

 والمنجزات 
 شهر()األ 

التكلفة  

 12 06 المتوقعة 

 )د.أ( ا سم/الوصف  الرقم  االسم/الوصف  الرقم 

  

                               (WP1حزمة العمل األولى ) 
                (D1.1)   1.1المنجز   (T1.1المهمة األولى ) 

                (D1.2)   1.2المنجز 
                (D1.3)   1.3المنجز   (T1.2المهمة الثانية ) 

                (D1.4)   1.4المنجز 
                  (WP2حزمة العمل الثانية ) 

                (D2.1)   2.1المنجز   (T2.1المهمة األولى ) 
                (D2.2)  2. 2المنجز 

                (D2.3) 2.3 المنجز   (T2.2المهمة الثانية ) 
                (D2.4)  2. 4منجز ال
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  Appendix#3 ( 3الملحق رقم )

    (MoUمذكرة تفاهم )
 

وع اسم المشر    
 رقم الباحث الرئيس 

في قاعدة البيانات الوطنية   
 اسم الباحث الرئيس 

 الكلية   القسم 
 

 أّنُه في يوم           الموافق      /      /          م تم ا تفاق بين كل من:

 ا ردن(.  19392عمان   1ص.ب.  جرش، وعنوانها )طريق في دلفياجامعة 
 . فيالدلفيااذ الدكتور رئيس جامعة ويمثلها لهذه االتفاقية األست

 

 الطرف األول
 

 

 الطرف الثاني السيد  وعنوانه  
 

: أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد واتفقا على ما يلي  
 تمهيد

 . الموكلة إليهولديه اإلمكانات الالزمة لتنفيذ كافة األعمال ........................... لما كان الطرف الثاني يعمل في مجال 
 (: ُتعبأ حسب عدد األعمال المطلوبة) انجاز األعمال اآلتية يوحيث أن الطرف األول يرغب ف 

1- 

2- 
3- 

 فقد ُأوكل الطرف الثاني القابل لذلك القيام بتلك األعمال وفق البنود اآلتية:

ا ال يتجزأ من هذه االتفاقية وال ينفصل عنه وهو مكم  البند األول . ال  لهيعتبر التمهيد السابق جزء 

تم االتفاق على قيام الطرف الثاني بتنفيذ األعمال المذكورة وأية أعمال أو إجراءات جانبية تساهم في إنجاز  
 (:ُتعبأ حسب عدد الشرط المطلوبة) األعمال المذكورة للطرف األول حسب الشروط اآلتية

1- 

2- 
3- 

 البند الثاني 

يتم   غير  ال  ( ............ دينار أردني  )..............  عمال بمبلغ وقدره  تم تقدير المبلغ االجمالي لتلك األ
 :السداد على دفعات كاآلتي

 .من العمل المطلوب% 25من قيمة االتفاقية، تدفع عند انجاز ما نسبته %( 25) الدفعة األولى:
 .لعمل المطلوبمن ا% 50من قيمة االتفاقية، تدفع عند انجاز ما نسبته %( 25: )الدفعة الثانية

 البند الثالث 



 

10 
 

من قيمة االتفاقية، تدفع بعد انجاز العمل كامال  وتسليمه وعقد الورشات التدريبية أو  %(  50: )الدفعة الثالثة
 .الدورات أو تسليم أجهزة أو أية أدوات مطلوبة

الم  يف األول حمن  الطرف  الموكلة  ليه من  األعمال  كافة  بتنفيذ  الثاني  الطرف  قيام  واصفات والشروط  حالة 
المتفق عليه فوالفترة الزمنية المحددة فإنَّ الطرف األول يكون ملزم بسداد باقي الم البند    يبالغ المستحقة وفق 

 .الثالث
 البند الرابع

.........................  تم االتفاق على قيام الطرف الثاني بتنفيذ األعمال المتفق عليها في مدة ال تتعدى  
 البند الخامس  . م ----/--/-- م وتنتهي في ----/--/--تبدأ من  -

جميع ما ينتج عن األعمال المذكورة هو ملك للطرف األول ويتنازل الطرف الثاني عن أية حقوق تتعلق بما 
 البند السادس  يستخدم ما توصل إليه ضمن األعمال ألي طرف أخر. ينتج عن األعمال المذكورة ويتعهد أْن ال

فاقية بين الطرفين ألداء العمل الموضح في هذه االتفاقية بالكيفية والمستوى المقررين بمعرفة  تحرر هذه االت
على  االتفاقية  بهذه  االرتباط  ويقبل  االتفاقية  قرأ  قد  أنُه  الثاني  الطرف  ُيقْر  ذلك  على  وبناء   األول  الطرف 

والمستوى اللذين يتطلبهما الطرف األول،    اعتبار أنَُّه يأنس في نفسه القدرة الكافية ألداء هذا العمل بالكيفية
 ومن ثم فإنه يتعهد بالوفاء بااللتزامات المذكورة في هذه االتفاقية .

 البند السابع 

 البند الثامن  .بالمشروع المنفذ خالل وبعد انتهاء تنفيذ االتفاقية  يتعهد الطرف الثاني بالسرية التامة فيما يتعلق

 البند التاسع  .أية خالفات ناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية والمحاكم األردنية مرجعا  لحلْ يكون القانون األردني الساري 

 البند العاشر  . ُحررْت هذه االتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بها عند اللزوم

 البند الحادي عشر  . بندا  بما فيها هذا البند تتكون هذه االتفاقية من إحدى عشر

 
 يع هذه االتفاقية في عمادة البحث العلمي وبحضور الباحث الرئيس والباحثين المشاركين والطرف الثاني يتم توق

 الطرف األول الوظيفة  االسم  التوقيع والتاريخ 
فيالدلفيا جامعة      
 

 الوظيفة  االسم  التوقيع والتاريخ 
 الطرف الثاني

   
 

 
 
 

 


