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اجرأت انحصىل عهى يىافقة  انجايعة نحضىر يؤتًردوني بانخارج عٍ طريقة 

 انتطبيقات االنكتروَية و انًُصات االنكتروَية 

حرصا من جامعة اإلسكندرٌة على استمرار التبادل و الحراك العلمً و متابعة كل ما هو جدٌد فً االبحاث 

 . عالمٌا و النشر العلمً

 و الممتدة  10/12/2020 بجلسته المنعقدة فً موافقة مجلس الجامعة      أتشرف بأن أرفق لسٌادتكم  

 25/11/2020 على قرار مجلس الدراسات العلٌا و البحوث بجلسته المنعقدة فً 31/12/2020حتى 

 بصرف على ما ورد بالمذكرة المقدمة من االدارة العامة للعالقات الثقافٌة30/11/2020والممتدة حتى 

 التً تتم عن طرٌق التطبٌقات االلكترونٌة و المنصات االلكترونٌة حتى رسم االشتراك للمؤتمرات الدولٌة

ٌتسنى للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس و السادة الهٌئة المعاونة من استمرار الحضور فً  المؤتمرات الدولٌة 

 لحضور المؤتمرات الدولٌة مع 2018لسنة  (52 )بنفس الشروط السابقة لقرار مجلس الجامعة رقم 

 .صرف رسم اشتراك للمؤتمرات الدولٌة المطابقة للشروط 

      نظر للظروف الراهنة التً تمر بها البالد فً ظل انتشار وباء كرونا المستجد الذي ترتب علٌه تطبٌق 

قواعد التباعد االجتماعً و تحول المؤتمرات الدولٌة الً مؤتمرات افتراضٌة عن طرٌق التطبٌقات 

 .االلكترونٌة و المنصات االلكترونٌة التً توفر االجتماعات و المحاضرات عن بعد

 وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،
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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 
  عضو لجنةرئٌس إلحدى جلسات المؤتمر                       

 لً بحث مقبول   للتعلٌقلً بحث مقبول لإللقاء                                
 :عنوان البحث باللغة العربٌة

 
: عنوان البحث باللغة اإلنجلٌزٌة

 

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

 التدرٌسٌة

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدٌر

 توقٌع من سٌقوم باألعباء التدرٌسٌة                                                 مقدمه لسٌادتكم

 (رباعً) األسم : .االسم :  

 التارٌخ:  الوظٌفة:الوظٌفة ..../../...... 

  الرقم القومً الخاص بسٌادته : 

  رقم الموبٌل ٌكون مرتبط بتطبٌقwhat’s app  :  
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 يىافقة يجهس قسى

 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

 

 انًعهذ بانتفىيض/ يىافقة عًيذ انكهية 

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 

 الىمن 

 :علما بأن سٌادته هو

 المرشح الوحٌد من قسم  

 هناك مرشح آخر من قسم  
  

المعهد/ الختم عمٌد الكلٌة   

:التوقٌع
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 مدٌر عام ادارة العالقات الثقافٌة بالجامعة/ الخطاب الموجهه للسٌد االستاذ

 (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 عمل                         ندوة            مؤتمر

 :عنوان المؤتمرباللغة العربٌة
 

 : عنوان المؤتمرباللغة اإلنجلٌزٌة

 (الدولة)        (المدٌنة)والمقرر عقده فً 

 الى فً الفترة من 

 :وذلك 
 دون ان تتحمل الجامعة اٌة نفقات         (مع تطبٌق قواعد الجامعة)على نفقة الجامعة 

  عضو لجنةرئٌس إلحدى جلسات المؤتمر            :     علما بأن سٌادته 
  له بحث مقبولللتعلٌقله بحث مقبول لإللقاء                     

 :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

 
 /  موافقة السٌد االستاذ الدكتور 

  نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث
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 (3.م.ث.ع)                  إقرارات

 :أقر أنا الموقع ادناه بأن البحث المشارك به وعنوانه

 بالغة العربٌة 

 باللغة اإلنجلٌزٌة 

 :  والذي سوف أقوم بإلقائه فً المؤتمر الدولً بالخارج 

وذلك فً الفترة من   (دولة ) (مدٌنة)والمنعقد فً 

 الى 

 بحث مشتركبحث فردي                :      هو

 : أقر انا 

 بعدم حصولً على أي دعم مالً من اٌه جهة خارجٌة وذلك لحضور المؤتمر الدولً المذكور اعاله   . 
 أقر بأن رسم االشتراك الخاص بالمؤتمر الدولً المذكور أعاله: 

 ضمن اإلقامة أو أي نثرٌات أخرى  تال ي

 ٌتضمن اإلقامة

 

 اتعهد بأن اسمً سٌدرج فً الموقع الرسمً للمؤتمر الدولً قبل السفر .1
 .اتعهد بأن موضوع تخصص المؤتمر متصل بالتخصص الدقٌق .2

                                         وهذا اقرار منى بذلك

  :(رباعً)االسم 

 :                   الوظٌفة

 :                        التوقٌع
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 في حانة انبحج انًشترك

 (4.و.ث.ع )تُازل انًشاركيٍ في انبحج

 /د.أقر أنا أ

 :   التوقٌع -1

 :   التوقٌع -2

 :   التوقٌع -3

 :  التوقٌع -4
 :بالتنازل عن القاء البحث وعنوانه

 بالغة العربٌة       

 باللغة اإلنجلٌزٌة  

 وذلك بالمؤتمر الدولً 

 (دولة )     (مدٌنة )والذى سٌعقد فً 

      الى فً الفترة من

 /     الدكتورالسٌد

 توقٌع عضو هٌئة التدرٌس

 : االسم 

 :  الوظٌفة

 :  التوقٌع

 د رئٌس مجلس القسم.توقٌع السٌد  ا
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 (5. م.ث.ع)  إقرارات

 :أقر أنا الموقع ادناه بأن البحث المشارك به وعنوانه

 بالغة العربٌة 

 باللغة اإلنجلٌزٌة 

 :  والذي سوف أقوم بإلقائه فً المؤتمر الدولً بالخارج 

  (دولة )   (مدٌنة)والمنعقد فً 

         الى وذلك فً الفترة من  

 بحث مشتركبحث فردي                :      هو

 (4.و.ث.ع)في حانة كىٌ انبحج يشترك يتى ًيْمء ًَىرج : يهحىظة

 أقر بعدم حصولً على أي دعم مالً من اٌه جهة اخرى سوى الجامعة وذلك لحضور المؤتمر الدولً المذكور اعاله   

 : ٌوجد رسم اشتراك للمؤتمر 

 ٌوجد رسم اشتراك  

  ال ٌوجد رسم اشتراك 

 :فً حالة وجود رسم اشتراك 

 :أقر بأن رسم االشتراك الخاص بالمؤتمر الدولً المذكور أعاله

 ضمن اإلقامة أو أي نثرٌات أخرى  تال ي

 ٌتضمن اإلقامة

 

 اتعهد بأن اسمً سٌدرج فً الموقع الرسمً للمؤتمر الدولً قبل السفر

 .اتعهد بأن موضوع تخصص المؤتمر متصل بالتخصص الدقٌق .1

                                         وهذا اقرار منى بذلك

  :(رباعً)االسم 

 :                   الوظٌفة

 :                        التوقٌع

 (6.م.ث.ع) 
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 نهًعيذ وانًذرس انًساعذ فقظ

 تعهذ

  بأننً أجٌد لغة المؤتمر الدولً بعنوان  اتعهد أنا 

والمقرر انعقاده 

    الى فً الفترة من 

 بدولة  .   اجادة تامة

 . مرفق صورة شهادة االجادة

  وهذا اقرار منى بذلك

 : االسم 

 :    الوظٌفة

 : التوقٌع

 

 

 

 


