بسمميحرلا نمحرلا هللا 

عمادة البحث العلمي
نحو عمادة حاضنة لبحث علمي متميز يرتقي بتصنيف الجامعة محلياً واقليمياً وعالمياً

اجراءات مشاركة عضو هيئة تدريس في مؤتمر بدعم من جامعة مؤتة
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استنادا ً لنص المادة ( )6من تعليمات االشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية في
جامعة مؤتة يقدم عضو هيئة التدريس الى رئيس القسم ومن ثم الى عميد الكلية استدعاء
يطلب فيه المشاركة بالمؤتمر و يرفق به:
 .1رسالة قبول من الجهة المنظمة للمؤتمر تفيد بقبول تقديم البحث في المؤتمر
"."Oral Presentation
 .2طلب المشاركة في المؤتمر والموجود على موقع عمادة البحث العلمي
 .3معلومات عن المؤتمر بما في ذلك برنامج المؤتمر
 .4نسخة من البحث المقبول للمشاركة بالمؤتمر (على أن يبين فيها شكره
لجامعة مؤتة على دعمه للمشاركة بهذا المؤتمر)
 .5جدول تعويض المحاضرات.

بعد موافقة مجلس القسم وعميد الكلية يرفع الطلب الى عميد البحث العلمي للسير في
اجراءات صدور قرار الموافقة وحسب التعليمات من قبل عطوفة رئيس الجامعة

استنادا ً لنص المادة ( )12من تعليمات االشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية في جامعة
مؤتة بعد انتهاء المشاركة في المؤتمر يقدم عضو هيئة التدريس خالل شهر من تاريخ
العودة الوثائق التالية الى رئيس القسم ومن ثم الى عميد الكلية ليصار الى رفعهما الى
عميد البحث العلمي لمخاطبة الدائرة المالية:
ً
 .1تقريرا ً عن مشاركته في المؤتمر أو الندوة متضمنا توصيات يقترحها بما يعود
بالفائدة على الجامعة.
 .2صورة عن ختم الدخول والخروج الموجودة على جواز السفر
 .3وصل عن رسم المشاركة بالمؤتمر
 .4صورة عن تذكرة السفر
 .5وصل اإلقامة في الفندق
 .6أية فواتير تبين مصاريف أخرى.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

عمادة البحث العلمي
نحو عمادة حاضنة لبحث علمي متميز يرتقي بتصنيف الجامعة محلياً واقليمياً وعالمياً

اجراءات مشاركة عضو هيئة تدريس في مؤتمر بدعم خارجي

يقدم عضو هيئة التدريس الوثائق التالية الى رئيس القسم ومن ثم الى عميد الكلية:
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.5

طلب خطي يطلب به المشاركة بالمؤتمر وجدول تعويض المحاضرات
رسالة قبول من الجهة المنظمة للمؤتمر على البحث
طلب المشاركة في المؤتمر والموجود على موقع عمادة البحث العلمي
معلومات عن المؤتمر بما في ذلك برنامج المؤتمر
نسخة من البحث المقبول للمؤتمر

بعد موافقة مجلس القسم وعميد الكلية يرفع الطلب الى عميد البحث العلمي للسير في
اجراءات صدور قرار الموافقة وحسب التعليمات من قبل عطوفة رئيس الجامعة على ان ال
تتحمل الجامعة أية نفقات مالية جراء المشاركة بالمؤتمر وأن ال تزيد مدة المشاركة في
المؤتمر على اسبوع واحد في الفصل الدراسي حسب التعليمات.

بعد مشاركة عضو هيئة التدريس في المؤتمر يقدم الوثائق التالية الى رئيس القسم ومن ثم
الى عميد الكلية ليصار الى رفعهما الى عميد البحث العلمي:
وثيقة المشاركة بالمؤتمر لتتمكن عمادة البحث العلمي من إضافة المعلومات المطلوبة على
قاعدة بيانات المشاركة بالمؤتمرات المدعومة خارجيا.
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