استمارة طلب المشاركة في مؤتمر أو ندوة علمية خارج/داخل السلطنة

الفاضل رئيس قسم ............................................ :
تحية طيبة .:
أرفق لكم االستمارة الخاصة بطلب الموافقةة علةح حضةور ل النةدوة  /المةؤتمر

وأعلمكةم بةن المللومةات المدونةة

بهذه االستمارة صحيحة وفي حالة الموافقة علح المشاركة سوف أقدم بلد عودتي مباشرة ملخصا ً شامالً ع ل الندوة /
المؤتمر جلساته عناوي األبحاث التي ألقيت فيه التوصيات الصادرة عنه مع بيا الفوائد والمللومات التي تلود
علي وعلح كليتي بشكل عام مع إي ضاح المقترحات واالراء التطبيقية الللمية في كيفية االستفادة م النتائج والتوصيات
لتطوير مستوى األداء.
االسـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةـم ............................................................................... :
التاريخ............................................:
التوقـيع ..................................... :

مالحظة :يجب إرفاق ما يلي:
 -1رسوم المشاركة م الجهة المنظمة
 -2خطاب رسمي م الجهة المنظمة بقبول ورقة اللمل
 -3ملخص ورقة اللمل.
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(مالحظة :جميع الحقول إجبارية)
أوال :مللومات خاصة بالمتقدم
االسم (رباعياً)...............................................................:

رقم الملف...........................:

المسمى الوظيفي. ........................................................... :

الدرجة المالية.......................:

التخصص. ....................................................................:

الدرجة العلمية......................:

رقم الهاتف....................................................................:

الكلية..................................:

البريد اإللكتروني.......................................................................................................:
الوضع الراهن للمتقدم:

□

على رأس العمل

□

تفرغ علمي

□

معار

□

إجازة

تفاصيل المشاركات السابقة للمتقدم
م

الدولة المنظمة

الجهة المنظمة

عنوان المؤتمر
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عنوان البحث

الفترة الزمنية

نوع
المشاركة

ثانياً :مللومات خاصة بالمؤتمر أو الندوة
أسم المؤتمر /الندوة......................................................................................................................:
الجهة المنظمة للمؤتمر /الندوة .........................................:مكان انعقاد المؤتمر/الندوة...........................:
فترة انعقاد المؤتمر /الندوة.........................................:

نوع المشاركة:

□

حضور

□

ورقة عمل

البدالت التي تمنحها الجهة المنظمة..................................................................... :
عنوان البحث /ورقة العمل:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
أهداف البحث وأهميته:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ثالثا ً :قرار مجلس القسم األكاديمي
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
يلتمد
رئيس مجلس القسم األكاديمي
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رابلا ً :قرار قسم البحث الللمي
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
يلتمد
رئيس قسم البحث الللمي

خامساً :الستخدام مدير الشؤو اإلدارية والمالية بالكلية
تكاليف المشاركة:
نوع المهمة

رسوم
المؤتمر

قيمة المهمة
الرسمية

قيمة تذكرة السفر

اإلجمالي

مدى توفر المبالغ
في البند

يلتمد
مدير الشؤو اإلدارية والمالية
سادساً :قرار مجلس الكلية:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
سابلا ً :قرار عميد الكلية:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
يلتمد
عميد الكلية
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