
 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 خالدلملك جامعة ا

 المؤتمرات والندوات وورش العلميوحدة 

 

 

  

 

 

 بيانات المتقدم

  الرقم الوظيفي  االسم 

  القسم   الكلية

  المرتبة العلمية  التخصص الدقيق

  الجنسية  سعوديغير   سعودي متعاقد   سعودي

  رقم الهاتف  اإليميل

 أخر ثالث مشاركات أو حضور

O مشاركة O المكان هـ41بتاريخ     /     /       حضور  

O مشاركة O المكان  هـ41بتاريخ     /     /       حضور  

O مشاركة O المكان هـ41بتاريخ     /     /       حضور  

 إرفاق البحث المراد اعتماده للمؤتمر أو الندوة في صيغته المنشورة 

 

 

 

 * يمكن االستعانة بورقة خارجية 

 والكلية القسمويدقق من قبل  المرشح يعبأ من قبل

 ال نعم المناسبة العلمية الحالية              حضور                                         مشاركة

   ؟الجامعة المعني هل تم إرفاق محضر مجلس الكلية المعتمد من قبل وكيل 

   هل تم إرفاق محضر مجلس القسم المختص متضمناً طلب المرشح؟

   هل تمت الموافقة على طلب المرشح من قبل مجلسي القسم والكلية؟

   )النموذج على موقع وزارة التعليم العالي(؟ الخاص بالوزارة هل تمت تعبئة نموذج طلب المشاركة أو الحضور

   هل توجد عالقة بين المناسبة العلمية والتخصص العلمي للمرشح؟

   ؟كامالً متضمناً أهداف ومحاور المؤتمر بروشور( المناسبة العلمية)هل تم إرفاق مطوية 

   هل تم إرفاق تقرير إنهاء مهمة عن المشاركة السابقة؟

   ؟ (فقط المشاركأو البحث كامال؟ )إرفاق ملخص البحث هل تم 

   هل البحث ) الورقة العلمية ( المقبولة في المؤتمر تعرض ألول مرة وغير منشور ؟ 

   فقط( المشارك؟ )أو البحثالعلمية على الورقة للمناسبة العلمية المنظمة  الجهةإرفاق موافقة هل تم 

   ؟النهائيةختبارات المع فترة او المشاركة أهل يتزامن الحضور 

   ؟يالصيفالفصل في بالتدريس هل المرشح مكلف 

   ؟أو إجازة استثنائية أو مقطوعة إجازته اثناء فترة المناسبة العلمية علمي أو دورة تدريبيةأتصال أو تفرغ هل لدى المرشح 

 القسم الكلي )     ( عضواً. أعضاءعدد  (  )   إن وجد  في مناسبة أخرى متزامنة معهاأو انفسه المناسبة العلميةالمشاركين من القسم في األعضاء عدد كم 

 .( عضواً    )  المناسبة العلمية نفسها أو في مناسبة أخرى متزامنة معهامن الكلية في  المرشحينعدد كم 

 

 

 : صاحب الطلب

 االسم :

 التوقيع

 الكلية :عميد  

 االسم :

 التوقيع

 رئيس القسم :

 االسم :

 التوقيع

 

 نموذج طلب المشاركة أو الحضور

 

( يوما على األقل، على أال تحتسب اإلجازات المعتمدة في التقويم الجامعي 05يجب أن تصل المعاملة مكتملة إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي قبل موعد انعقاد المناسبة العلمية بـ )*: مالحظة
 ضمن المدة.

 ( رىخاألإلى التاريخ والمكان ) حتى يكون التوصية بالموافقة مبنياً على ذلك إلى جانب الشروط  باإلضافة* يجب أن يضمن اسم الجهة العلمية المنظمة للمؤتمر أو الندوة في محضري القسم والكلية 

 


