
        بسم ميحرلا نمحرلا هللا

       
 جامعة الحسين بن طالل         

 نموذج مطالبة مالية للعاملين على مشاريع األبحاث العلمية
 معلومات تعبأ من قبل الباحث فقط: -1

 عميد البحث العلمي: الدكتور
 …………………………………………نسةللسيد/ للسيدة/ لآل  دينارا  .......................   :أرجو صرف مبلغ ولدره

 
 من مخصصات مشروع البحث المبين أدناه لماء عمله في هذا المشروع كما يلي:

  ……………………………………………………………………… :رقم المشروع )       /       ( وعنوانه-
 
   هل هو طالب في الجامعة: -

 
  مؤهله العلمي: - 

  
 
 
  عثة( أو جراية:هل يتقاضى منحة )ب  ……………………التخصص: -
 
                    /        /        إلى         /              /        المدة التي عمل خاللها : من  -

 
 عدد الساعات     وصف العمل

 
1-……………………………………………   ……………… 
2-……………………………………………   ……………… 
3-……………………………………………   ……………… 
 
 عملها )            (  ساعة .مجموع الساعات التي  -
 

 التاريخ:   /   / …………………توقيعه : ……………………………………اسم الباحث الرئيس :

 
 معلومات تعبأ من قبل الموظف المختص في عمادة البحث العلمي :  -2
 

المخصصات متوفرة: -      
     

 
نوع الموافمة   -

  
 
 
 

 /        بحث رقم                /      /               إلى       من     /     /    فترة التشغيل الممنوحة لصاحب هذه المطالبة
 

 م           التاريخ :     /     /   …………………………توليع مدلك هذه المعلومات :

 
 تنسيب عميد البحث العلمي: -3
 

 الشؤون المالية ، أرجو اعتماد هذه المطالبة من مخصصات مشروع البحث المبين أعاله .  دائرةالسيد مدير 
 

 التاريخ       /        /            م  ……………………………………:توقيع عميد البحث العلمي

 
 مالحظات عامه:   4

  ن هندان موافمدة مسدبمة مدن عميدد البحدث ساعات يومياً بحدده األلصد ، اا اذا كدا 8العمل يكون فمط خمسة أيام في األسبوع بوالع
 العلمي خالف ذلن .

 لدة الددبلوم، والنانويدة العامدة، ، وحمسلرشاً لطلبدة البكدالوريو 50 ـيحدد أجرها ب للمشاريع المدعومة من لبل الجامعة ساعة العمل
لمدعومة من خدار  الجامعدة ثمندل ما المشاريع اأ لرشاً لطلبة الدكتوراه . 150لرشاً لخريجي البكالوريوس والماجستير، و 100و

 .وع النهائيةرجرة ساعة العمل كما هو محدد في موازنة المشأصندوق دعم البحث العلمي( فتكون 

 . يصرف للعاملين حسب برنامج تدريب النمابة عل  ما يتفك عليه بين الباحث والنمابة المعنية وعميد البحث العلمي 

 ديناراً شهرياً فمط إبتداءاً من تسجيله للرسالة . 100عل  مشروع الرسالة  يصرف لطالب الدراسات العليا الذي يعمل 
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