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عمادة البحث العلمي

يجب أن ينص مقترح سنة التفرغ بوضوح وباختصار على المهام الرئيسة التي ستنفذ أثناء التفرغ.
االقتراح يجب أن يتضمن ما يلي.
 .1صفحة الغالف
 .2قائمة بمحتويات المقترح
 .3ملخص المقترح
يتضمن هذا الجزء ملخصا لألهداف الرئيسة ،أهمية العمل المقترح ،اإلنجازات المتوقعة ،عالقة العمل
بتطوير عضو هيئة التدريس أكاديميا وبكل من الجامعة وللمملكة ,وكذلك تحديد المدة المقترحة للبحث.
 )4المقدمة
يتوقع أن تحتوي المقدمة على نظرة عامة لمقترح سنة التفرغ العلمي والفوائد المستخلصة منه ,ومن
الممكن ان يتضمن النقاط التالية:
(أ) مختصر لتأريخ المشكلة،
(ب) مختصر للعمل المراد القيام به.
(ج) الصلة بين المقترح و خطط البحث المستقبلية.
 )5استعراض األدبيات المتعلقة بموضوع المقترح
ضرورة استعراض المواد المنشورة في المجالت المتخصصة أو الكتب والدراسات السابقة ذات العالقة
بالبحث المقترح .ووفقا لذلك يجب أن يتم تغطية ما نشر من مواضيع في مجال البحث المقترح ,ويجب
أن ال يكون هذا العرض جزء من أهداف وخطة البحث وبنا ًء على ذلك يحدد الباحث الجديد في البحث
المقترح والذي لم يتم التطرق له من قبل في هذا الموضوع أو اإلضافة التي سيضيفها البحث لمجاله.
 )6أهداف سنة التفرغ
يجب أن تذكر جميع أهداف سنة التفرغ بشكل واضح ومتسلسل ومنطقي.
 )7صلة المقترح بكل من القسم والجامعة والمملكة
يجب أن يركز هذا الجزء على مدى الصلة بين األهداف المذكورة أعاله وكل من تطوير عضو هيئة
التدريس أكاديميا،وكذلك القسم األكاديمي الذي ينتمي إليه وبالتالي الجامعة ثم المملكة.
 )8خ ّطة البحث
يفترض أن يكون العمل المقترح مقسم إلى عدة مراحل .و لكل مرحلة ،تفاصيل العمل التي سينفذه بها,
ويجب تحديد الوقت المطلوب لهذه المرحلة.
 )9خ ّطة مخرجات البحث
يجب على مقدم المقترح أن يذكر المخرجات المتوقع أن ينتهي بها البحث  ،فمثالً المنشورات المتوقع
قبولها في مجالت محكمة ومتخصصة ،وكذلك المؤتمرات المتوقع مشاركته بها ونشر ذلك في الملخصات
الخاصة بهذه المؤتمرات .ومن الممكن إعطاء أسماء للمجالت العلمية التي يتوقع النشر بها .وإذا كان
مقترح بحث سنة التفرغ لكتاب ،فيجب على مقدم المقترح إعطاء تفاصيل عن الناشرين المحتملين.
 )10مالءمة المؤسسة المضيفة
يركز مقدم البحث في هذا الجزء على إبراز النشاط العلمي للمؤسسة المضيفة في مجال البحث المقترح.
ويتوقع منه تقديم ملخص موجز عن البحوث والمنشورات العلمية للباحثين في هذه المؤسسة .كما على
مقدم المقترح اإلشارة إلى إمكانية توفر مجموعة تضم الباحثين في مجال البحث المقترح لدى المؤسسة
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عمادة البحث العلمي
المضيفة .هذا باإلضافة إلى تقديم شرح عن المرافق و التسهيالت المتاحة لدى هذه المؤسسة ,كالمعامل
وأجهزة الحاسب اآللي إضافة إلى المكتبات.
 )11الميزانية
يجب على مقدم البحث أن يعطي تفاصيل النفقات اإلضافية التي ستغطيها الجامعة أثناء سنة التفرغ .مع
مالحظة عدم تضمين نفقات السفر من الجامعة الى المؤسسة المضيفة وال الراتب الشهري األساسي ،حيث
إن الجامعة أصال تغطي هذه النفقات .
 )12المراجع
يجب أن تكتب جميع المراجع التي رجع إليها الباحث في المداد المقترح.
 )13المالحق
يجب أن تحتوي التالي:
أ) خطاب دعوة المؤسسة المضيفة.
ب) سيرة ذاتية حديثه مرفقه بقائمة حديثة للمنشورات العلمية للباحث.
ج) قائمة بأسماء وعناوين خمسة محكمين للبحث.
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