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 :في حالت هؤتوردولي بالخارج بذوى ًفقاث
 ٌجوز لعضو هٌئة التدرٌس التقدم بطلب للمشاركة فى 2018 لسنة 52طبقاً لقرار مجلس الجامعة رقم 

على أن ٌكون ذلك (دون ان تتحمل الجامعة اٌة نفقات)على نفقته الدولٌة بالخارج أحد المؤتمرات 

 . والجامعةالمعهد / بموافقة القسم والكلٌة

طلب الحصول على إجازة خاصة بمرتب للسفر متضمن موافقة مجلس القسم المختص على سفر العضو  -

 عضو هٌئة التدرٌس وموافقة عمٌد  الدقيقبالتخصصلحضور المؤتمر وال بد وان ٌكون المؤتمر متصال 

 (1.م.ث.نموذج ع)المعهدبالتفوٌض /الكلٌة 

بعد  للدراسات العلٌا والبحوث المعهد/ المؤتمر موجهة باالسم وموقعة من وكٌل الكلٌة حضوردعوة -

 .أو خطاب قبول البحث باسم سٌادته وباسم البحث المؤتمرموقع االطالع على 

 . للدراسات العلٌا والبحوثالمعهد/وكٌل الكلٌة/ د.نشرة المؤتمر وعلٌه توقٌع أ -

لدي قسم العالقات الثقافٌة والبحوث  ) صور شخصٌة 3 + استمارات3 استطالع رأي األمن عدد استمارة -

 . (المعهد /بالكلٌة

 :هلحىظت

 ًائب رئيس الجاهعتللذراساث العليا والبحىث قبل / د . تقذين األوراق واًتظار هىافقت السيذ أضرورة

 . السفر

 أي أوراق ستقذم اثٌاء الوؤتور أو عقب العىدة هي السفر لي يتن قبىلها. 

 الوؤتوراث الذاخليت بذوى ًفقاث

طمب الحصول عمى إجازة خاصة بمرتب لمسفر متضمن موافقة مجمس القسم المختص عمى سفر العضو  -

المعهد /لحضور المؤتمر وال بد وان يكون المؤتمر متصال بتخصص عضو هيئة التدريس و موافقة عميد

 ( 1.م.ث.نموذج ع)بالتفويض مختومة بختم النسر 

االطالع عمى عد لمدراسات العميا والبحوث بالمعهد/المؤتمر موجهة باالسم وموقعة من وكيل الكمية حضور دعوة  -

 . أو خطاب قبول البحثالمؤتمر

 . لمدراسات العميا و البحوثالمعهد/وكيل الكمية/ د.نشرة المؤتمر وعميه توقيع أ -
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 (1. م. ث. ع)رئٌس مجلس القسم/ السٌد األستاذ الدكتور
  تحٌة طٌبة وبعد

 : اتشرف بأن أتقدم لمجلسكم الموقر بطلب للحصول على إجازة خاصة بمرتب للسفر لحضور 
 اجتماعورشة عمل                          ندوة مؤتمر              

عنوان المؤتمرباللغة العربٌة 

 
عنوان المؤتمرباللغة اإلنجلٌزٌة 

 

 الجهة المنظمة

 فً الفترة من دولة والذي سٌعقد فً مدٌنة 

 الى 
 :حٌث اننً 

 لً بحث مقبول لإللقاء  عضو لجنةرئٌس إلحدى جلسات المؤتمر 
 لً بحث مقبول   للتعلٌق
 :عنوان البحث باللغة العربٌة

 
 

: عنوان البحث باللغة اإلنجلٌزٌة

 
 

سٌقوم علما بأن من الى على أن تكون اإلجازة الخاصة بمرتب فً الفترة من 

 باألعباء التدرٌسٌة
 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدٌر

 
 توقٌع من سٌقوم باألعباء التدرٌسٌة                                         مقدمه لسٌادتكم

  : (رباعً)                األسم : .االسم

 :الوظٌفة: الوظٌفة

 ----/--/----:  التارٌخ
 

  الرقم القومً الخاص بسٌادته : 

  رقم الموبٌل ٌكون مرتبط بتطبٌقwhat’s app  :  
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 هىافقت هجلس قسن
 

 أستاذ دكتور/على سفر السٌد الدكتورلقد وافق مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 : لحضور

 : بعنوان عربً 

 : بعنوان انجلٌزي 

 ومنح سٌادته إجازة خاصة الى المذكور أعاله فً الفترة من 
 

 علما بأنه المرشح الوحٌد من القسمالى بمرتب فً الفترة من 
 :التوقٌع

 

 رئٌس مجلس القسم

 

 الوعهذ بالتفىيض/ هىافقت عويذ الكليت 

أستاذ دكتور/المعهد على سفر السٌد الدكتور / المعهد بالتفوٌض عن اختصاصات مجلس الكلٌة/ لقد وافق عمٌد الكلٌة 

 الوظٌفة 

 لحضور 

 بعنوان عربً

 بعنوان انجلٌزي

 : ومنح سٌادته إجازة خاصة بمرتب فً الفترة الىالمذكور أعاله فً الفترة من 

 :علما بأن سٌادته هوالىمن 

 المرشح الوحٌد من قسم 

    هناك مرشح آخر من قسم 

 المعهد/                              الختم عمٌد الكلٌة 

 :التوقٌع
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 (2. م. ث. ع)/ السٌد األستاذ
 مدٌر عام االدارة العامة للعالقات الثقافٌة بإدارة الجامعة

 تحٌة طٌبة وبعد،

 .………/………………/..………المعهد قد وافق بتارٌخ / بالكلٌةنحٌط سٌادتكم علما بأن مجلس قسم 

 / د.على حضور السٌد أ

  (الوظٌفة)
 اجتماعورشة عملندوةمؤتمر

 :عنوان المؤتمرباللغة العربٌة
 

 : عنوان المؤتمرباللغة اإلنجلٌزٌة

 فً الفترة من (الدولة) (المدٌنة)والمقرر عقده فً 

 الى 

 :وذلك 
 دون ان تتحمل الجامعة اٌة نفقات(مع تطبٌق قواعد الجامعة)على نفقة الجامعة  
 له بحث مقبول لإللقاء  عضو لجنةرئٌس إلحدى جلسات المؤتمرعلما بأن سٌادته 

 له بحث مقبولللتعلٌق 
 :عنوان البحث باللغة العربٌة

 
: عنوان البحث باللغة اإلنجلٌزٌة

 

 .للسفرالى  مع منح سٌادته إجازة خاصة بمرتب فً الفترة من 
 

 ----/-./-----المعهد على ذلك بتارٌخ / المعهد بالتفوٌض عن اختصاصات مجلس الكلٌة / ولقد وافق السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة 
 .مرفق المستندات الخاصة بالمؤتمر

نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث للتفضل بالموافقة على حضور سٌادته / برجاء عرض األمر على السٌد األستاذ الدكتور

الى ومنحه إجازة خاصة بمرتب فً الفترة من 

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدٌر

 مدٌر ادارة العالقات الثقافٌة بالكلٌة

 
 مدٌر ادارة المؤتمرات العالقات الثقافٌة بإدارة الجامعة

 
 مدٌر عام االدارة العامة للعالقات الثقافٌة بإدارة الجامعة

 
 نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث/موافقة السٌد االستاذ الدكتور

 

                                         


