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العليا  الدراسات طالب بحوث دعم ضوابط  
هـ(5341/5341)المقرة في الجلسة الثانية للعام الجامعي   

 2من  1صفحة 
 
 

 

 أوالً: شروط التقدم:

  .ٌ ٚكٌٕ انًتمذو طانة دساصاخ ػهٛا تكهٛح اٜدابأ .1

  .ٚكٌٕ انطانة ٚذسس تُظاو انًمشساخ يغ انشصانحٌ أ .2

  .ٚكٌٕ انطانة نى ٚتخشج تؼذ حضة انضجم االكادًٌٚٙ أ .3

  .صٕسج انضجم االكادًٚٙ انًصذس حذٚثاإسفاق  .4

  .نًؼتًذج( نخطح انثحث اpdfَضخح ٔسلٛح ٔأخشٖ سلًٛح )إسفاق  .5

  .اػتًاد ػًادج انذساصاخ انؼهٛا نخطح انثحثإسفاق  .6

( نًُٕرج طهة انذػى يكتًال ٔيٕلغ يٍ انطانة pdfٔأخشٖ سلًٛح )األصهٛح ٕسلٛح انُضخح انإسفاق  .7

  .ٔيششفّ

 .صٕسج انثطالح انجايؼٛح إسفاق  .8

 

 

 ثانياً: ضوابط تقييم مشروع الميزانية

  .ح انًثشسج يٍ ٔالغ خطح تحث انطانةٕٚافك فمط ػهٗ تُٕد يششٔع انًٛزاَٛ .1

 .تضتثؼذ تُٕد يششٔع انًٛزاَٛح انتٙ يٍ صًٛى ػًم انطانة )يثم انتحهٛم االحصائٙ( .2

 .تضتثؼذ تُٕد يششٔع انًٛزاَٛح انتٙ تذفؼٓا انجايؼح تُص انٕائح )يثم انطثاػح ٔانًشاجغ ٔتزاكش انضفش( .3

 .ًحكى أٔ يجهش انًشكز يؼمٕالانثُٕد انًثانغ فٙ تكهفتٓا تخفض نهمذس انز٘ ٚشاِ ان .4

 .انثشيجٛاخ انحاصٕتٛح انًتٕفشج فٙ انجايؼح تضتثؼذ تكهفتٓا يٍ تُٕد يششٔع انًٛزاَٛح .5
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 ثالثاً: ضوابط مستندات الصرف 

ال ٚمثم إال يضتُذاخ انًصشٔفاخ نثُٕد يششٔع انًٛزاَٛح انًٕافك ػهٛٓا يٍ لثم يجهش انًشكز تحٛث ال  .1

 تزٚذ لًٛح انفاتٕسج أٔ صُذ انمثض ػٍ انًثهغ انًحذد فٙ تُذ يششٔع انًٛزاَٛح انًٕافك ػهّٛ.

 . يٍ لثم انًششف ٔيصادلاً ػهٛٓا تكٌٕ انفٕاتٛش أصهٛح ٔيفُذج ٔيٕلؼح ٔيختٕيح يٍ انجٓح انًصذسج نٓا .2

ً  تكٌٕ صُذاخ انمثض أصهٛح ٔحضة انًُٕرج انًؼذ يٍ لثم اإلداسج انًانٛح تانجايؼح .3  لثم يٍ ػهٛٓا ٔيصادلا

 .انًششف

ٚشفك يغ صُذ انمثض ٔسلح تٓا صٕسج انشٛك ٔصٕسج ْٕٚح انًضتهى ٔالشاسِ تاصتالو انًثهغ ٔتٕلٛؼّ ػهٗ  .4

 رنك.

 انًذج األصاصٛح انًحذدج فٙ خطح انثحث.ٚكٌٕ تاسٚخ انفاتٕسج أٔ صُذ انمثض خالل  .5

 اإلصتؼاَح تأفشاد يٍ غٛش يٕظفٙ انجايؼح ٚتطهة اتشاو ػمذ ػًم ٔتضهى َضخح أصهٛح يُّ نهًشكز. .6

 

 

 


