
 

  

 

 

 بحثي مشروع تعديل علىطلب 

                      ةالموقر                                                                   البحث العلمي       عمادة سعادة عميد
 أما بعد ... وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 على تمويل المشروع البحثي رقم )              (  بعنوان )                 (   ى الموافقةلباإلشارة إ

القواعد  الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات و ورد في ، وبعد االطالع على ما (             لميزانية عام )    المدعومةمشاريع الضمن 

 :  التعديل التاليأتقدم لسعادتكم بطلب إجراء ،  مام عبدالرحمن بن فيصلجامعة اإلالخاصة ب التنفيذية واإلجرائية 

 تغيير خطة المشروع  إضافة مستشار 

 نقل صالحيات الباحث الرئيس للباحث البديل)**(  )*(  تغيير مستشار  

 تغيير باحث مشارك (*)    ( 20  /  /( إلى )   20/    /تمديد مدة البحث من  ) 

 إضافة باحث مشارك (*)   (1) )            ( لاير إلى)            (  منزيادة ميزانية 

 تغيير مساعد باحث  مناقلة بين بنود الميزانية 
 إضافة مساعد باحث  قطع المشروع البحثي 

  .......................................... )أخرى )حدد 

 المطلوب، مع إيضاح أثر التغيير المتخذ على خطة ونتائج البحث(.  أسباب التغييرتفاصيل الطلب: )الرجاء شرح 

 
 

 المبررات: )الرجاء إيضاح الحاجة للتغيير المطلوب بشكل تفصيلي، مع إرفاق المستندات واألدلة الالزمة إلثبات ذلك( 

 
 

 . أصالة البحث: )الرجاء إيضاح األثر السلبي للتغير المطلوب على نتائج البحث، وماهي اإلجراءات المتبعة لضمان الحفاظ على أصالة البحث(

 
 

   20   التاريخ:       /    /      التوقيع:           اسم الباحث الرئيس/ 

 20 التاريخ:       /    /        التوقيع:           /السابقالمستشار( /المشارك الباحث)اسم 

 صالحياته / استبدالهعلى نقل  الرئيس / الباحث المشارك السابق / المستشار السابقإقرار بالموافقة من الباحث 

 
 

 ال نعم                                                                             السابق؟ المستشار  /هل يوجد أي حقوق أدبية للباحث 

 في حال اإلجابة بنعم الرجاء ذكر التفاصيل

 

 

 في البحث مع ذكر التفاصيل للباحث السابق )رئيس /مشارك/مستشار( نسبة المساهمة العلمية

 

 

 20  التاريخ:       /    /        التوقيع:           ( رئيس/مشارك/مستشاراسم الباحث البديل )
 

 ترفق طلبات الشراء وعروض األسعار والفواتري اخلاصة ابلبند املعين. (1)

 البديل. / املستشار *يف حال إضافة أو تغيري أحد أعضاء الفريق البحثي يرفق مع الطلب السرية الذاتية للباحث
  ** يتم توقيع الباحث السابق والبديل يف حال املوافقة على نقل الصالحيات.

 ،word( بصيغة DSR.005نموذج )للحصول على 

 يمكن النقر / أو مسح الباركود التالي:

 

https://drive.google.com/file/d/1sWOTRdDNL0EzMrQuvSc_N__AA3Xn5eWy/view?usp=sharing

