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 /     /      : تاريخ تقديم الطلب               
 الجزء الخاص بالباحث: .أ

 الرتبة العلمية:  اسم الباحث:
 القسم: الكليـــة:

  اسم المؤتمر:
 العـنوان االلكتروني للمـؤتمر: 

 الجهة المنظمة للمؤتمر:
  :انعقاد المؤتمرمكان 

 عنوان البحث المقدم للمؤتمر: 
                                       

 /  /       : انعقاد المؤتمرتاريخ  /    /      تاريخ قبول البحث: 
 : التي قبل البحث على أساسها نوع المشاركة

 ال نعم      باحث   .1
 تحديد ما يلي:)إذا كان الجواب نعم( يرجى 

  تقديم بحث شفهي    بوستر رسمية جلسةتقديم بحث يتضمن   ل  قبل البحث بناًء على ملخص مطوَّ
 قبل البحث بناًء على الملخص فقط   ًقبل البحث بناًء على البحث كامل 
 ال نعم      متحدث رئيس .2

  ) إذا كان الجواب نعم( يرجى بيان طبيعة الدعم من الجهة الداعية
            تذكرة السفر                          رسوم مؤتمر                             سكن وإقامة 

 ال          نعم   هل البحث جزء من رسالة الدكتوراه أو الماجستير؟
 ال          نعم   هل تم انجاز البحث في جامعة فيالدلفيا؟

 ال نعم      هل تم عرض البحث في مؤتمر سابق أو منشور مسبقًا في مؤتمر أو مجلة؟
 تفاصيل الدعم المطلوب: 

 التكلفة التقديرية ) د.أ.( االحتياجات

 التنقالت 
  كرة ذالت

  الداخلية ان وجدت
  رسوم المؤتمر 

  مةاالقاتكاليف 
 الجمالي المطلوب: )      ( د.أ. مجموع التكاليف: )        ( د.أ.  قيمة الدعم الخارجي: )        ( د.أ.   المبلغ ا
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 :األخيرينالمؤتمرات السابقة التي حضرها الباحث بدعم من الجامعة خالل العامين 
 قيمة الدعم العام الدراسي الفصل الدراسي مكان المؤتمر الرقم
1     
2     
3     
 

 
 اسم مقدم الطلب:

 

  
 التوقيع:

  
 :التاريخ

 
      /   / 

                                              
 :بالقسم والكليةالجزء الخاص  .ب
مجلس القسم بالجهة المنظمة وفي أهمية المؤتمر:رأي   

 

  التوقيع:  اسم رئيس القسم:  تاريخ الجلسة:  الجلسة:
 

:) االجازات واالبتعاث والمحاضرات التعويضية،...( رأي رئيس القسم ادارياً   
 

 /    /          :التاريخ  التوقيع:  اسم رئيس القسم: 
 

 ي لجنة البحث العلمي في الكلية: أر 
 
 الوطنية األولوية البحثية: 

  
       هل تم تحديث بيانات الباحث على بوابة البحث العلمي              نعم ال 

 
 ممتاز  جيد  ضعيف  مستـــوى البحـث علميًا: 

 غير محكم.  محكم )يرجى اضافة وثائق تثبت ذلك (  المـؤتمر العلمي:مستوى 
 ضافة شرح كافي ومستفيض حول مستوى البحث والمؤتمر:إيرجى 

 رقم الجلسة:
 

 اسم رئيس اللجنة:
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 التاريخ:     /    / التوقيع:

 رأي عميد الكلية: )التوصية النهائية(

  :التوصيـة

 : اسم عميد الكلية

 التاريخ:     /    / ع: ـالتوقيــــ

 

     الجزء الخاص بعمادة البحث العلمي: .ج
 

 رقم الجلسة: 
 

 :ةـالتوصيـ
 

 :عميدالاسم 
 

 التاريخ:     /    / التوقيــع: 

 
 المرفقات:

  دعوة حضور المؤتمر                        نسخة البحث التي قبلت على أساسها المشاركة في المؤتمر  النسخة الكاملة للبحث 

  رسالة التقدم للمؤتمر                                              معلومات عن المؤتمر                                  رسالة قبول البحث   وثيقة إثبات رسوم التسجيل                                             

 


