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 البحث تقدموذج) تقرير مصيغة (ن
  

لم تقريًرا يوضح فيه مدى التقدم في سير على كل باحث تقدم ببحثه لعمادة البحث العلمي أن يس
ستة  دعب مقررة، وذلكالمدة ال بنجاح خاللالبحث إنهاء  الباحث على إلى قدرة ؤشروالذي يالبحث، 

من  تم إنجازه، كما على الباحث أن يكتب ملخًصا لما ةشهور من الموافقة على منحة البحث الداخلي
 .البحثفي مقترح  وافق عليهاالمُ ة األهداف الرئيس

 هداف التالية:في تحقيق األلمي ععمادة البحث المجلس و تقرير ال هذا وسيساعد
 

 إنهاء المشاريع البحثية الموافق عليها بنجاح.  فيمتابعة األداء والتقدم  •
 إكمال هذه المشاريع في الوقت المحدد.  فيتؤثر  يالت المشاكلو  تقييم التحديات •
 . ا طلب الباحث ذلكقييم إمكانية تمديد فترة البحث إذت •

 

 النقاط الخمس التالية:  يعالجواأن  الباحثين التقرير، يتوقع من اوإلكمال هذ
 العامة هدافمناقشة األوقم ب ،ليهإومدى الحاجة  ،من مشروع البحث هذا صف القصد: المقدمة .١

 من المشروع كما جاءت في مقترح البحث الموافق عليه.والغايات 
اإلشارة إلى مقترح البحث الموافق عليه مع في مشروع البحث كما جاءت ة لاألهداف الرئيساذكر 

، مع األصليساليب أو المناهج في مشروع البحث على األهداف واأل جريتأ أي تغييرات مهمة
بعد موافقة مسبقة  إالعلى مشروع البحث  تعديالت جوهرية التنويه إلى أنه ال يمكن إجراء أي

    البحث العلمي. عمادة من 
عاله في أهداف المذكورة ولية لكل هدف من األنجازات والنتائج األ: اشرح اإلوليةأل االنتائج  .٢

 . المقررةمشروع البحث خالل المدة في  الموافق عليه طار الزمنيضوء اإل
 لكل هدف: قم بشرح التاليو  ة،على حدهداف كل هدف من األ ذكرا



 .ةالنشاطات الرئيس •
 (الغايات). هداف المحددةاأل •
يجابية (اإل ةفات أو تطورات أو استنتاجات رئيسالنتائج المهمة والتي تشمل أي اكتشا •

 .والسلبية)
 .نجازاتساسية أو اإلاألالمخرجات  •
    ب ذلك.سباشرح و  ،الجدول الزمني المتفق عليه ضمن تحقيقهاهداف التي لم يتم األ •

 
جهتك خالل تحقيقك أهداف التي وااشرح المشاكل الرئيسة والتحديات  المشاكل والتحديات: .٣

 . تالمشكال التحديات وحل تغلب على هذهلل تكخط صفبحثك، ثم 
 لكل مشكلة يتوقع منك أن تعالج النقاط التالية: 

 .عنهاتقديم ملخص موجز  •
 .بيان خطة معالجتهاأو  ،لمشكلةتعاملك مع اشرح كيفية  •
 لتنفيذه. نيمشروع البحث وعلى الجدول الزمأثر المشكلة على تقدم سير بيان  •

 

 . ذلكب اواضحً مقررة للبحث قدِّم بياًنا ك أي مشكلة خالل الفترة الفي حال لم تواجه
   

وغاياتها لتحقيق أهداف الدراسة و البحث،  بقية مشروع خطتك الستكمالاشرح خطط مستقبلية:  .٤
 عدد النشاطات والخطط بدقة ووضوح. ها بنجاح.نهائإ الموافق عليها و 

 
 إلنجازبشكل عام  حققتهلتقدم الذي تعرض فيه ا اتقييميً  اسرديً  املخصً  قدم: سير البحث ملخص .٥

 متفق عليها في المقترح.   "زمنيةالفترة ال"هذا المشروع بنجاح خالل 


