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عنوان البحث

Research Title:

اسم الباحث الرئيسي

Primary Research Name:

اسم الباحث املشارك االول

CO-PI Name:

اسم الباحث املشارك الثاني

CO-PI Name:

امساء الباحثني املشاركني من خارج اجلامعة

University Nonmember CO-PI:

رقم البحث

Research Code:

يتعهد الباحث الرئيسي بمتطلبات البحث التالية:


االلتزام مبا ورد يف الالئحة التنظيمية للربامج البحثية يف جامعة جنران املعتمدة واملعمول بها وقت
االنتهاء من املشروع البحثي.



يتم إنهاء أهداف املشروع البحثي خالل املدة احملددة لكل برنامج كما وردت يف الالئحة التنظيمية
للربامج البحثية يف جامعة جنران من تاريخ توقيع العقد ويف حالة عدم نشر البحث يف املدة احملددة
حيق لعمادة البحث العلمي عدم صرف املكافئة واسرتداد السلف املالية والعينية.

Commitment to what is stated in the regulations of research programs
at Najran University by the time of finishing the research project.
The research proposal should be finished and published within 12
months from the date of signing this contract and in case not doing
so, the deanship of scientific research has the whole right to not
reward the research and retrieve the financial support.







يتم إعداد امليزانية واخلطة الزمنية للبحث بدقة ،وأخذ كافة االعتبارات املالية والبحثية يف احلسبان

The budget and time plan of the research project should be planned
accurately.





االلتزام بطلب املكافأة حسب نوعية الربامج البحثية املدعوم كما وردت يف الالئحة التنظيمية للربامج

Commitment to the request for reward according to funded programs
as stated at regulations for scientific research in Najran university.



البحثية يف جامعة جنران


يتم تسليم تقارير املتابعة يف موعدها حسب اخلطة الزمنية للبحث.

Progress reports will be submitted in due time starting from the date
of signing this contract.





البد أن يكون للمجلة اليت نشر فيها الباحث موقعاً إلكرتونياً ميكن لعمادة البحث العلمي الرجوع إلية

The journal in which the researcher published his work in must have
a website that the Deanship of Scientific Research can go to if the
need arises.





يف حالة طلب تغري عنوان املشروع البحثي فالبد ان يكون يف نفس جمال املشروع املقدم ابتداء.

In the case of a request to change the title of the research project, it
must be in the same field as the project presented initially.





لعمادة البحث العلمي احلق يف تطبيق أي عقوبات إذا اتضح االخالل بأي شيء مما ذكر أعاله

The Deanship of Scientific Research have the right to apply any
penalties if any of the above is found to be in breach.



اذا ما دعت احلاجة.

The Principal Investigator (PI) should strictly adhere to and fulfill the following mandatory requirements concerning this research

بعد هذا التعهد بمثابة عقد بين عمادة البحث العلمي والباحثين أعاله وتطبق عليه قواعد البحث العلمي المنظمة في دليل إجراءات البحوث المدعمة من الجامعة كما يعد العقد ساري المفعول من
التاريخ أدناه لمدة عام قابل للتجديد بعد موافقة عمادة البحث العلمي على ذلك.

الباحث الرئيسي :PI

عميد عمادة البحث العلمي

التوقيع :Signature
التاريخ :Date
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