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  المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربيةالمجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية
AARRAABB  CCOOUUNNCCIILL  FFOORR  TTRRAAIINNIINNGG  SSTTUUDDEENNTTSS  OOFF  AARRAABB  UUNNIIVVEERRSSIITTIIEESS  

((AACCTTSSAAUU))  

 األكـرم جامعة تكريت األستاذ الدكتور رئيس
 ... تحية طيبة

  ...يهدي إليكم المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية اطيب تحياته 
القرن  الريادة واإلبداع وتحديات" بعنوان عشر تاسعالالطالبي اإلبداعي  الملتقىيسرني إشعاركم بأن البحث المبين أدناه قد تم قبوله للمشاركة في و 

االمريكية في رأس الخيمة جامعة البإذن اهلل ينظمه المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية وتستضيف أعماله والذي ، "الواحد والعشرين
- : م21/22/1122-21خالل الفترة  ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 يوسف هاشم الجبوري -: بــم الطالـاس
 محمد الدليمي فياض. د.أ -: رفــاسم المش
 تصميم وقياس أداء مدخنة شمسية متعددة االغراض -: حثــعنوان الب

 

- : ما يليننهي إليكم  نود أنوبهذا الشأن 
 :وذلك خالل أسبوعين من تاريخه بـ -ضرورة تزويدنا (9

 .نسخة واضحة عن جواز السفر ساري المفعول لفترة ال تقل عن ستة اشهر من تاريخ الملتقى     . أ
وذلك لغايات إصدار تأشيرة  actsau@ju.edu.joورة شخصية ملونة وذلك بواسطة البريد االلكتروني للمجلس العربي ص . ب

 .السفر

 .م21/22/1122الموافق خميس وتكون مغادرة الوفود يوم ال م22/22/1122الموافق  سبتيبدأ استقبال الوفود المشاركة يوم ال (1

، لتقىكل بحث مقبول في الملطالب ومشرف ( إعاشة+إقامة)باستضافة  مشكورة األمريكية في رأس الخيمةجامعة ال سوف تقوم (3
 .(تذكرة السفر) بقية النفقاتأو الجامعة المرسلة لهما ويتحمل الطالب والمشرف 

رساله  والمغادرة تعبئة نموذج الوصوليرجى  (4 في موعد  actsau@ju.edu.joبواسطة البريد االلكتروني  إلى المجلس العربيوا 
 .المشاركة إلغاءوفي حال عدم استالم البيانات قبل هذا الموعد سيتم  م10/90/1097 أقصاه

 .ائة دوالر أمريكيستم( 600)والبالغ قدره  م7109تسديد االشتراك السنوي للجامعة عن العام الحالي تعبئة نموذج  (1

 
 والتقدير وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 
 
 

  

 -:نسخة 
 محمد الدليمي فياض. د.أ: المشرف على البحث  -
 يوسف هاشم الجبوري: ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطال -
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