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 جامعة الحسين بن طالل

 

 

 الرقم المتسلسل:............. معـــان

 التاريخ :       ............. 

 
 نسوذج حزور مؤتسر

 

 .............................................. االسم

 ............................................. الكلية

 ............................................. القدم

 .............................................. الرتبة

 خلوي  مشزل مكتب الياتف

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

 .............................................. السؤتسر السقترح حزوره

 ............................................. مكان انعقاده

 من:  ................. إلى: .................... فترة انعقاده

 ال  ⃞نعم                    ⃞ ىل وصلتك دعوة لحزور ىذا السؤتسر؟

 الدراسات ومناقشات معينة المشاركة في  ⃞تقديم بحث             ⃞ طريقة السذاركة في ىذا السؤتسر
 رئاسة إحدى الجلسات ⃞الحضهر فقط          ⃞

ىللل وتللوافر عي دعللم مللادي مللر مرللادر عخللر  
 لحزور ىذا السؤتسر؟

 ال  ⃞نعم                    ⃞

 إذا كان الجواب نعم،
 ع. فيل ىذا الدعم لتغطية؟    

                              التســــــــجيل⃞ضــــــــيافة   ⃞ نفقــــــــات نقديــــــــة    ⃞نفقــــــــات الســــــــفر   ⃞
 أخرى   ⃞

 ................................................ ب.الجية الداعسة    

 ................................................. ج. مقدار الدعم    

 رسهم تسجيل ⃞مياومات           ⃞نفقات السفر      ⃞ الدعم السطلوب مر الجامعة

 ال ⃞نعم               ⃞ ر البحث عو عرض في مؤتسر آخر؟ىل نذ
 ىللل رللارك  فللي مللؤتسر خللألل العللا  ا  للاد سي

 ؟الحالي
 ال ⃞نعم               ⃞

إذا كان الجواب نعم، ىل حرل  على دعلم ملر 
 الجامعة؟

 ال ⃞نعم               ⃞
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 رعي مجلس القدم ) كتبو رئيس القدم(

 -غير موافق ) ورجى توضيح ا سباب عدناه(:  ⃞موافق                                    ⃞
1. 
2. 
3. 

 
 رعي رئيس القدم 

 مجة الواجبات التدريدية بالذكل السرفقستجر  إعادة بر        ⃞
 سيقو   )........................................( بالواجبات الدراسية خألل فترة انعقاد السؤتسر.       ⃞

 ..................................................... اسم رئيس القدم

  التوقيع

 
 رعي مجلس الكلية ) كتبو عسيد الكلية(

 -غير موافق ) ورجى توضيح ا سباب عدناه(:⃞موافق                                    ⃞
1. 
2. 
3. 

 
 رعي عسيد الكلية 

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

 

 ..................................................... اسم عسيد الكلية

  التوقيع

 
 رعي عسيد البحث العلسي و الدراسات العليا  

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

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

 

 ..................................................... العسيد اسم 

  التوقيع

 ملخص البحث ⃞     معلومات عر السؤتسر  ⃞دعوة لحزور السؤتسر      ⃞   السرفقات

 التاريخ:                                                 التوقيع
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 نائب الرئيس للذؤون ا  اد سية  تشديب

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

 

 ..................................................... اسم نائب الرئيس للذؤون ا  اد سية

  التوقيع

 
 

 قرار ا ستاذ الدكتور رئيس الجامعة 

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

 

  التوقيع

مألحظة:  سأل عزو ىيئة التدريس الراغلب فلي حزلور ملؤتسر عو نلدوة علسيلة وترفلق بلالشسوذج ع لة و لائق عخلر  مترللة بسوضلو  *
 السؤتسر.

 


