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 جامعة الحسين بن طالل

 

 

 الرقم المتسلسل:............. معـــان

 التاريخ :       ............. 

 
 نطوذج حضور مؤتطر

 

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

 ............................................. الكمية

 ............................................. القسم

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

 خموي  مظزل مكتب الياتف

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

 .............................................. الطؤتطر الطقترح حضوره

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

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

 ال  ⃞نعم                    ⃞ ىل وصمتك دعوة لحضور ىذا الطؤتطر؟

 الدراسات ومناقشات معينة المشاركة في  ⃞تقديم بحث             ⃞ طريقة الطشاركة في ىذا الطؤتطر
 رئاسة إحدى الجلسات ⃞الحضهر فقط          ⃞

ىللل وتللوافر عي دعللم مللادي مللر مصللادر عخللر  
 لحضور ىذا الطؤتطر؟

 ال  ⃞نعم                    ⃞

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

                              التســــــــجيل⃞ضــــــــيافة   ⃞ نفقــــــــات نقديــــــــة    ⃞نفقــــــــات الســــــــفر   ⃞
 أخرى   ⃞

 ................................................ ب.الجية الداعطة    

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

 رسهم تسجيل ⃞مياومات           ⃞نفقات السفر      ⃞ الدعم الططموب مر الجامعة

 ال ⃞نعم               ⃞ ر البحث عو عرض في مؤتطر آخر؟ىل نش

الطاليلللة ىلللل كلللاركؤ فلللي ملللؤتطر خللل ل السلللظة 
 الية؟الح

 ال ⃞نعم               ⃞

إذا كان الجواب نعم، ىل حصمؤ عمى دعلم ملر 
 الجامعة؟

 ال ⃞نعم               ⃞
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 رعي مجمس القسم )يكتبو رئيس القسم(

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

 
 رعي رئيس القسم 

 رمجة الواجبات التدريسية بالشكل الطرفقستجر  إعادة ب       ⃞
 سيقوم  )........................................( بالواجبات الدراسية خ ل فترة انعقاد الطؤتطر.       ⃞

 ..................................................... اسم رئيس القسم

  التوقيع

 
 رعي مجمس الكمية )يكتبو عطيد الكمية(

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

 
 رعي عطيد الكمية 

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

 

 ..................................................... اسم عطيد الكمية

  التوقيع

 
 رعي عطيد البحث العمطي و الدراسات العميا  

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

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

 

 ..................................................... العطيد اسم 

  التوقيع

 كام ا  البحث ⃞    معمومات عر الطؤتطر   ⃞دعوة لحضور الطؤتطر      ⃞   الطرفقات

 التاريخ:                                                 التوقيع
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 نائب الرئيس لمشؤون األكاديطية  تظسيب

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

 

 ..................................................... اسم نائب الرئيس لمشؤون األكاديطية

  التوقيع

 
 

 قرار األستاذ الدكتور رئيس الجامعة 

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

 

  التوقيع

م حظة: يطأل عضو ىيئة التدريس الراغلب فلي حضلور ملؤتطر عو نلدوة عمطيلة وترفلق بلالظطوذج عيلة و لائق عخلر  متصلمة بطوضلو  *
 الطؤتطر.

 


