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القسم الثاني  :مشروع البحث العممي المشترك
 -1الخمفية والمبررات:

كممات مفاتيح ( مصطمحات أساسية ) Keywords

2

-2مقدمة تتضمن دراسة مرجعية عن البحث
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 -3مواد وطرائق الدراسة
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 -4مستمزمات البحث :
 -1-4المستمزمات المتوفرة

 -2-4المستمزمات المطموب
تأمينها
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 -5البزًبهج التٌفٍذي
ػٌىاى الوشزوع ........................................................................................:تىقٍغ الببحث الزئٍسً هي الجبًبٍي................
……………
الببحثٍي القبئوٍي ػلى الوشزوع:هي جبًب وسارة الذولت لشؤوى البٍئت....................................................
التبرٌخ/ / :
هي جبًب وسارة التؼلٍن الؼبلً…….. ....................................................
األػوبل التٌفٍذٌت
الٌشبط
 -1األػوبل التحضٍزٌت

1
()1

-2جوغ الوؼلىهبث واالستقصبء

 -3األػوبل الحقلٍت

() 2

()2

-4األػوبل الوخبزٌت

()3

-5سٌبراث التببدل الؼلوً

-6الٌشز (تقبرٌز فٌٍتً -شزاث
ػلوٍت)
-7أػوبل هتفزقت

الٌتبئج الوتىقؼت

2

3

-
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 -6هذة الوشزوع:
 -7هىاسًت هفصلت للوشزوع
السٌت

حذود الٌفقت كٌسبت هئىٌت فً الوٍشاًٍت

البٌذ
ً-1فقبث تشغٍلٍت واستهالكٍت

%25

 -2سٌبراث التببدل الؼلوً
واالتصبالث ( هىاتف  ،فبكسبث )..،
-3أػوبل حقلٍت و /أو هخبزٌت

% 20

-4تجهٍشاث هكولت وبزهجٍبث

% 25

-5هتفزقبث ـ ًشز ػلوً

السٌـــت
األولـى الثبًٍـت

هالحظـــبث

الوجوىع
ببللٍزاث السىرٌت

 % 20كحذ أقصى

 % 10كحذ أقصى
%100

الوجوىع
كلفت الوشزوع الكبهلت  ،للوذة الوذكىرة أػالٍ

توضيحات حول إعداد البرنامج التنفيذي
()1

يقصذ باألعًال انتحضيشيت كافت األعًال انتي يقىو بها انباحث (انباحثىٌ) نهبذء ببحثهى (صياساث استطالعيت ،انحصىل عهى يستهضياث انبحث يٍ يىاد وأجهضة ويعذاث وخذياث
يساَذة…انخ).

()2

يطهب ركش األعًال انتفصيهيت انحقهيت وانًخبشيت بشكم كًي ،عهى سبيم انًثال :تُفيز  05تحهيم كيًيائي نعيُاث يائيت نهشىاسد انشئيست ،حفش أسبعت خُادق بأبعاد 2×1و ،أخز عيُاث تشبت يٍ 6
يىاقع وعهى ثالثت أعًاق يتساويت حتى  1و…انخ.

()3

تحذد في انضياساث انعهًيت تىاسيخها ،فتشاتها ،أياكُها ،عذد انقائًيٍ بانضياساث.

هالحظـت :يًكٍ نهباحث (انباحثىٌ) استخذاو عذد انصفحاث انتي يشاها إلعذاد بشَايجه انتُفيز
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 -8تىسٌغ الوهبم ػلى الفزٌق البحثً:

* فزٌق وسارة الذولت لشؤوى البٍئت:
اسن الببحث

الشهبدة الجبهؼٍت

االختصبص الذقٍق

الزتبت األكبدٌوٍت

الوهبم فً الوشزوع

ًسبت الوسبهوت فً
الوشزوع %

الببحث الزئٍس

* فزٌق وسارة التؼلٍن الؼبلً:
اسن الببحث

الشهبدة الجبهؼٍت

االختصبص الذقٍق

الزتبت األكبدٌوٍت

الوهبم فً الوشزوع
الببحث الزئٍس

(*)  -ترفق السيرة الذاتية لكل من الباحثين الواردة أسماؤهم.
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ًسبت الوسبهوت فً
الوشزوع %

القسم الثاني
معلومات تفصيلية حول مقترح مشروع البحث العلمي
 -1المأمول من مشروع البحث:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
 -2القيمة المضافة من إجراء البحث:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................
 -3النتائج المتوقعة:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................... .................................................
 -4األثر المباشر من البحث والمنتج المتوقع حسب األولوية (يذكر واحد أو أكثر حسب طبيعة البحث):
أ -في التنمية االقتصادية و/أو االجتماعية:
......................................................................................................................................................................................
..................................................
ب -في توليد المعرفة المفيدة في التعليم:
......................................................................................................................................................................................
..................................................
هـ  -في تشخيص مشكالت الدولة والمجتمع:
......................................................................................................................................................................................
..................................................
د -في زيادة المخزون المعرفي الوطني واإلنساني:
......................................................................................................................................................................................
..................................................
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