
 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العايل

 جامعة اجملمعة 
  وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 اجمللس العلمي
 

 ركة عضو هيئة التدريس يف مؤمتر / ندوة / ورشة عمل علميةاستمارة حضور / مشا

 معلومات عن العضو :أوال . 
 

 الدرجة العلمية الوظيفة الرقم الوظيفي االسم

    

 التخصص الدقيق القسم الكلية السجل  املدني

    

  الربيد اإللكرتوني  رقم اجلوال

 

 : ثانيًا: النشاط العلمي للعضو
 

 عام املاضي واحلالي خالل الأو املقبولة للنشر األحباث املنشورة  .1

 تاريخ النشر جهة النشر ن البحثعنوا س

1    

2    

3    

4    

 . الكتب املرتمجة واملؤلفة2 س

1    

2    

 الدراسات العليا طالبات-  .اإلشراف على رسائل طالب3 س

1    

2    

 . املشاريع والدراسات البحثية4 س

1    

2    
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 : عام )املاضي واحلالي(معلومات عن مشاركة العضو خالل ال .ثالثًا
 

  رعنوان املؤمت 1

 )*(نوعية املشاركة مدته مكانه تارخيه

                         ببحث )   (حضور         )   (       

 مبلصق)   (        

 إسهامات علماء املغرب يف خدمة  اللغة العربية رعنوان املؤمت 2

 )*(نوعية املشاركة مدته مكانه تارخيه

                         ببحث)   ( حضور         )   (       

 )   (    مبلصق    

  رعنوان املؤمت 3

 )*(نوعية املشاركة مدته مكانه تارخيه

                         ببحث)   ( حضور         )   (       

 )   (    مبلصق    

  رعنوان املؤمت 4

 )*(ة املشاركةنوعي مدته مكانه تارخيه
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                         ببحث)   ( حضور         )   (       

 )   (    مبلصق    

  رعنوان املؤمت 5

 )*( نوعية املشاركة مدته مكانه تارخيه

                         ببحث)   ( حضور         )   (       

 )   (    مبلصق    

  رعنوان املؤمت 6

 )*(نوعية املشاركة مدته مكانه تارخيه

                         ببحث)   ( حضور         )   (       

 )   (    مبلصق    

 .املقدمة يف املؤمترات هاملخصاتنسخة من نرجو إرفاق أو ملصق يف حالة املشاركة يف حبث  ( *) 

 :العضو املرشح عليها عملالندوة/ورشة المعلومات عن املؤمتر /. رابعًا
 

  /الندوةعنوان املؤمتر

 رسوم أالشرتاك  مدته مكانه تارخيه

    

                         ببحث)   ( حضور         )   (     نوعية املشاركة:

 )   (    مبلصق    

  عنوان البحث

 ملخص البحث
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 : معلومات عن القسم .خامسًا

 

  عدد املشاركني يف املؤمتر  عدد أعضاء هيئة التدريس يف القسم

  أسم العضو:

 التوقيع:

 هـ14/     /         التاريخ:

  رئيس القسم:

 التوقيع:

 هـ14/     /         التاريخ:

                        عميد الكلية:

 

 هـ14/     /         التاريخ:                             التوقيع:                                    

 


