الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا ( كلية المجتمع العربي )
نموذج تعــــهد
أناااا الموأع أدناااات الااادكتور......................................................................

اااااااو ي اااة

التدريس في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا ( كلية المجتمع العربي ) ،أتعهد بأن أأوم بنشااااااار الورأة
الااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااة

الاااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااوياااااااااااااااااااااة

بــ....................................................................................................................:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

في الكتاب (  )Proceedingالخاص بالمؤتمر العلمي الموسوم بـــــ:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
والذي سيعد في الفترة الواقعة بين ......................./ .....................في..............................
وذلك بعد حضور المؤتمر المشار إليه وتقديم الورقة العلمية ،وفي حال عدم نشر الورقة العلمية خالل
 6أشهر من تاريخ انتهاء المؤتمر فإنني أتعهد بدفع كفالة المبالغ المالية التي قد حصلة عليها من الكلية

الجامعية العربية للتكنولوجيا ( كلية المجتمع العربي ) دعما ً لمشاركتي في المؤتمر .

وعليه أوقع ،،
االسم.....................................:
التوقيع...................................:
التاريخ...................................:

الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا ( كلية المجتمع العربي )
نموذج إأرار خطي

أنا الموأع أدنات  .....................................................................أقر بأنني لم أحصلللل عل
أي دعم مالي من أية جهة للمشاركة في المؤتمر العلمي الموسوم بـــ.......................................
والذي سيعقد في  ...........................في الفترة من  .......................ال ............................
وفي حال تبين االزدواجية في الدعم فللجامعة الحق في استرداد قيمة الدعم كامالً.

وعليه أوقع ،،

االسم.....................................:
التوقيع...................................:
التاريخ...................................:

الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا

بحث رأم......................:

( كلية المجتمع العربي )

التاريخ .......................:
نموذج طلب سلفة من بحث مد وم

اسم الباحث الرئيس......................................................................................................:
عنوان البحث.............................................................................................................:

مقدار الدعم .......................................:الجهة الداعمة............................................:
تاريخ الدعم ......................................:مدة البحث.................................................:
قيمة السلفة المطلوبة...........................................................................................:
عنوان البند المطلوب منه السلفة *..........................................................................:
قيمة المخصصات المتبقية من البند المطلوب منه السلفة..................................................:
تاريخ تقديم الطلب ................................:توقيع الباحث الرئيس..................................:
لالستعمال الرسمي للجنة البحث العلمي:
توصية القسم:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
راي عميد الكلية:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
التاريخ...............................:

التوقيع....................................:

الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا
( كلية المجتمع العربي )

نموذج طلب مشاركة في مؤتمر علمي
االسم:

القسم:

الرتبة:

تاريخ التعيين:

عنوان الورقة العلمية المقدمة للمؤتمر:
اسم المؤتمر:
العنوان االلكتروني للمؤتمر:
الدعم المطلوب من الكلية:
ثمن تذكرة السفر
) دينار
(

عدد الليالي:

الفترة:
رسوم المؤتمر
) دينار

(
مقدار الدعم الخارجي للمؤتمر إن وجد
الجهة الداعمة:
نوع الدعم:
تذكرة سفر بدل اقامة رسوم المشاركة في المؤتمر

تكلفة االقامة
) دينار
(
مقدار الدعم المخصص لحضور
المؤتمرات من مشروع بحث علمي
مدعوم:
اسم المؤتمر:

تاريخ آخر مشاركة في مؤتمر علمي مدعوم:
مقدار الدعم المقدم من الكلية :
مكان انعقاد المؤتمر:
رأي رئيس القسم:
....................................................................................................................
التاريخ:
التوقيع :
رأي العميد :
....................................................................................................................
التاريخ:
التوقيع :
أقر بأن جميع المعلومات الواردة أعاله صحيحة وعلية أوقع
رقم الموبايل:
التوقيع:
 يرفق بهذا الطلب ما يلي: ملخص الورقة البحثية.
 موافقة اللجنة التحضيرية للمؤتمر عل مشاركتكم.

التاريخ:

