جامعة مؤتة

عمادة البحث العلمي
نحو عمادة حاضنة لبحث علمي متميز يرتقي بتصنيف الجامعة محلياً واقليمياً وعالمياً

نموذج اتفاقية للمشاريع المدعومة من داخل جامعة مؤتة
الفريق األول ( يكتب اسم الباحث الرئيسي)
الفريق الثاني( :يكتب اسم الباحث المساعد ،اداري ،فني)....... ،
المؤهل العلمي لـ (الباحث المساعد ،اداري ،فني)....... ،
(باحث مساعد ،فني ،اداري)........... ،

المسمى الوظيفي وحسب االتفاقية /الموازنة.....................................
فقد تم االتفاق بيننا على قيام الفريق الثاني بالعمل كـ  ..........................................في مشروع
بحثي المعنون بـ:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

والمدعوم من جامعة مؤتة ,بموجب الكتاب رقم (

 .......................الى ...........................
مقابل (مكافأة ,راتب ,أجره) مالية مقدارها (
بإنجاز االعمال التالية:
الرقم

) تاريخ

/

/

 ,خالل الفترة م ـ ـن

) ( ....................................دينار) ,على ان يقوم
(يحدد العمل المراد انجازه وفق االتفاقية الموقعة)

العمل المطلوب

الفترة الزمنية

القيمة المحددة إلتمام العمل

1
2
3
القيمة االجمالية
الفريق الثاني

الفريق االول

االسم.......................................:

االسم.........................................:

التوقيع......................................:

التوقيع........................................:

التاريخ.......................................:

التاريخ........................................:

المرفقات:
.9
.2
.7

الموازنة مع تحديد البند الخاص باالتفاقية.
صورة عن الهوية الشخصية للفريق الثاني.
المؤهل العلمي للفريق الثاني.
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جامعة مؤتة

عمادة البحث العلمي
نحو عمادة حاضنة لبحث علمي متميز يرتقي بتصنيف الجامعة محلياً واقليمياً وعالمياً

نموذج طلب صرف (مكافأة ،راتب ،أجره) حسب االتفاقية
االستاذ الدكتور عميد البحث العلمي المحترم
تحية طيبة ,وبعد:
أرجو التكرم بالموافقة على صرف (مكافأة ،راتب ،أجره ).......،للسيد(ة) ......................................
عن الفترة من  .......................الى ...........................
وبقيمة اجمالية مقدارها (

(

) ( ........................................دينار) من القيمة األصلية المتفق عليها والبالغـة

) ( .................دينار) ,علماً بأنه قد عمل /عملت خالل هذه الفترة على مشروع البحث المعنون :

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

والمدعوم من جامعة مؤتة ,بموجب الكتاب رقم (

خالل الفترة المذكورة.

) تاريخ

/

/

م ,مرفقاً تقرير بالعمل المنجز

وتفضلوا بقبول فائق االحترام,,,
الباحث الرئيسي
االسم.........................................:
التوقيع........................................:
توصية رئيس القسم:
................................................................................................................................................
...........................................................
التاريخ:

/

/

التوقيع:

م.

توصية عميد الكلية ( ترفع بكتاب تغطيه رسمي)
مرفقات:
.9
.2
.7
.4
.5

االتفاقية الموقعة.
تقرير العمل المنجز.
صورة عن الهوية الشخصية للفريق الثاني.
المؤهل العلمي للفريق الثاني.
ميزانية المشروع.
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جامعة مؤتة

عمادة البحث العلمي
نحو عمادة حاضنة لبحث علمي متميز يرتقي بتصنيف الجامعة محلياً واقليمياً وعالمياً

تقرير العمل المنجز حسب االتفاقية
اسم (الباحث المساعد ,اداري ,فني....................................................................................:)....... ,
عنوان مشروع البحث:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
المدعوم من جامعة مؤتة
العمل المنجز وحسب االتفاقية
الرقم

العمل المنجز

(يحدد العمل المراد انجازه وفق االتفاقية الموقعة)

القيمة المحددة إلتمام العمل

الفترة الزمنية

1
2
3
القيمة االجمالية
التاريخ :

اسم وتوقيع الفريق الثاني:
االسم.................................:
التوقيع...............................:

/

/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسم الباحث الرئيسي ..................................................................:
مالحظات الباحث الرئيسي :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
التوقيع :

التاريخ :

/

/
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