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 research.committee@birzeit.edu بريد الكتروني:

 
 :لمتابعة طلبات الدعم السريع ضمن المسار الثالث يوفرها مقدم الطلب الالزمةالمعلومات 
 . ..................................................................................: الباحث/اسم األستاذ

 ........................................ ................................... :/عنوان المقالةاسم المشروع
.................................. .................................. .................................. 

 :وكافة المعلومات البيبلوغرافية للمقالة المنشورة عنوان المجلة المستهدفة أو التي نشر فيها البحث
.................................. .................................. .................................. 

.................................. .................................. ..................................  
 ترتيبك بين المؤلفين؟ ................................................................................. . 
  هل المؤلف الرئيس من جامعة بيرزيت؟ ............................................................... .

 .............. ...............الطلب(:* ...............الجهة التي يطلب الدفع لها )إن اختلفت عن مقدم 
  هل تم طلب تخفيض المبلغ؟  ................. ماذا كانت نتيجة الطلب؟ ............................. .

 من دفع المبلغ؟  ..................................... .هل تم دفع المبلغ؟  ........................... 
 . تاريخ تقديم الطلب: ...........................

 :والتي لم يتم تغطيتها من قبل أي جهة أخرى  من الجهة مقدمة الطلب تهتغطيقيمة المبلغ المطلوب 
 ........................... :)دوالر/دينار/غير ذلك(العملة  ...........................

 * في حال يطلب الدفع مباشرة لجهة ثالثة غير مقدم الطلب، إرفاق التفاصيل البنكية الالزمة إلجراء الحوالة. 
مها على أن يتم ترقي بجانب المرفقات التي تم ارسالها عند تقديم الطلب)وضع إشارة  لمرفقات المطلوبةا

 : (بحسب رقم البند أدناه
 .المخطط نشرهانسخة عن المقالة التي تم نشرها أو  .1
 . حقا  حول الموضوع الخبر لغايات نشر المشاركين بالبحث معلومات حول ملخص تنفيذي عن المقالة و  .2
صورة عن تقييم المجلة ضمن )مثال  إثبات ما يفيد بمكانة الوعاء الذي نشرت فيه المقالة .3
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 إثبات يفيد بنشر المقالة على سكوبس أو أي مؤشر على أنها ستنشر في المستقبل على سكوبس.  .4
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 .لتحكيم الخارجيإجراءات اب مرفيد بأن البحث قد توثيق ما ي الدعم للنشر المفتوح(طلب )في حاالت  .5
 .المهمةما يفيد إنجاز إرفاق ، (في حال كان الدعم مخصص ألغراض أخرى غير النشر المفتوح) .6
   .اأو صورة عنهالمطلوب للمبلغ الفاتورة األصلية  .7
 .(غير الجهة مقدمة الطلب)التفاصيل البنكية في حال كان الدفع مطلوبا لجهة أخرى  .8

 
 ........................... **توقيع مقدم الطلب:

، ارجيةختغطية المبلغ أعاله من أي جهة أخرى التوقيع على هذا الطلب بأنه لم يتم يؤكد الباحث من خالل ** 
  .وأنه لن يتم طلب تغطية إضافية للمبلغ الذي توافق اللجنة على تغطيته

 
 في حال قبول الطلب:  الستخدام لجنة البحث العلمي

 .....................................................الرقم المتسلسل الذي أعطي للمشروع من لجنة البحث العلمي: .
 .........................محضر الجلسة التي وافقت فيها لجنة البحث العلمي على الطلب: ..............رقم تاريخ و 

 ............................................................مكانة المجلة على ضوء مطالعات لجنة البحث العلمي: 
 ......................................................................المعيار المعتمد من قبل اللجنة لتحديد المبلغ: 

 .......................................: ...........................قيمة المبلغ الذي وافقت عليه لجنة البحث العلمي
 ............................................................................. للمبلغ الذي تمت الموافقة عليه:العملة 

 .....................................................................تاريخ رسالة القبول: ..........................
 .......................................................نشر خبر حول دعم لجنة البحث العلمي لهذا المشروع: تاريخ 

 ............................................................تاريخ إرسال المطالبة المالية: ..........................
 ................................ ....... ....................................أية مالحظات: ......................

 

 نسخة عن رسالة القبول الصادرة عن لجنة البحث العلمي.  .9
 نسخة عن المطالبة المالية. .10

 
 

 


