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 إستمارة إنشاء مشروع ُمقدم إىل دائرة البحث والتطوير

  حاضنة التعليم العاليشعبة 

Research and  the Directorate of to is submitted to create a project Form

  and University Producing Division / Incubators Development 

 

                                                                                                                               :Basic Informationاملعلومات األساسية:   

 
 
 

عنوان املشروع باللغتني 

 واإلنكليزية العربية
The title of the project in 

Arabic & English   

 
 

 

 

 أسم امُلقرتح الرئيسي للمشروع 
Primary name which 

suggested of the project 
 

 
 

 نوع املشروع
Project Type 

 
 
 

 أمساء املشاركني يف املشروع
The name of 

participants in 
project the 

 
 
 

 اجلهات املساهمة والساندة
the agencies of the  

contribution and  chock 
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 اجلدوى االقتصادية إلنشاء املشروع 

the project feasibility of Economic 

 

 أهمية إنشاء املشروع وأهدافه :                          

its objectives and the project The importance of establishing 

 
 Additive scientific and practical                 : القيمة العلمية أو العملية املضافة

value 
                                                          

    : اآلثار التطبيقية من إنشاء مشروع احلاضنة

              Applied effects of the establishment of the incubator project 

 بيان التشابه والفروقات بأعمال مماثلة داخل العراق :              
 

in Iraq project similar differences statement with similarities and  
 

 

 رقمًا وكتابًة إحتساب الكلفة الكلية
  الكلفة املالية للمشروع

 جهة التمويل :   حكومي                       أهلي                       أخرى   
 

 

 

 االختيار طبيعة عمل املشروع ت االختيار ختصص موضوع املشروع ت
  مشروع بنى حتتية 1  طيب 1
  مشروع حبث علمي  2  هندسي 2
  نقل وتوطني تكنولوجيا 3  زراعي أو طب بيطري 3
  وتطويرحتديث  4  علوم صرفة 4
  حل أزمة/مشكلة قائمة 5  إنساني 5
  تسويق  6  إداري أوإقتصادي 6
  متداخل 7  متداخل 7
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 اجلدوى الفنية إلنشاء املشروع 

Technical feasibility of the project 

 

the  of Selection of  location                                 :حتديد موقع إنشاء املشروع 

project 

 :* الوصف اهلندسي ألبنية مشروع احلاضنة وحتديد وظائف كل بناية

Geometric description of the buildings project incubator and identifying 
the functions of each building 

 * إرفاق كل املخططات التوضيحية .......

 :حتديد نوعية إستخدام أبنية املشروع إن كانت 

Selection the quality using of project building  : 

                                                                                                                                   
                                 

 عقار دولة )إستثمار/مساطحة(  -                مستأجرة -                               شراء    -

Property statement  (investment)                 Rent                              Buy       

 : إرفاق قائمة باملكائن واآلالت واألجهزة واملعدات

equipment list , machinery andAttachment of  machines 

 

create a  roadmap toa  Develop:             وضع خارطة الطريق إلنشاء املشروع 

 project 

    

 إرفاق كل التوضيحات من صور ورسومات وجداول ونشريات مبا فيها دور اجلهات املساهمة والساندة اليت تدعم املشروع ..... *

 Providing human resources to create:    توفري املوارد البشرية إلنشاء املشروع

project 

 
 Market Study                                                                          :دراسة السوق 

 مصادقة معالي الوزير على إقرار مشروع احلاضنة من اللجنة الوزارية املركزية 

 2015/   /        يف
 

 


