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 وقواعدها التنفيذيةوالندوات والحلقات الدراسية  المؤتمراتحضور لللوائح المنظمة ا

 والستون السابعةاملادة  

ــو يجوز  ــور التدريس هيئة لعضـ ــدوات المؤتمرات حضـ ــ  والنـ  الضوابط وفق خارجها أو المملكة داخـ

 :  اآلتية

أن تكون هناك عالقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله   .1

 الفعلية.  

تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخ  المملكة بناءًا على توصية من مجلسي القسم      .2

 والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة. 

الندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناًء  تكون المشـــاركة في المؤتمرات و .3

 على توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد مدير الجامعة. 

يضــم مجلس الجامعة القواعد التنميمية وارجرائية لوضــور المؤتمرات والندوات بناءًا على توصــية من  .4

 مجلس العلمي. 

 ة تقريرًا عن ذلك للجامعة.يقدم المشارك في المؤتمر أو الندو .5

 

 والستون الثامنةاملادة 

ــارك في المؤتمر أو الندوة     ــفر وبدت ابتداض لعضــو هيئة التدريس المش للجامعة أن تصــرت تركرة ر

 ويجوز االقتصار على صرت التراكر فقط أو ارذن بالوضور دون التزام مالي.

 

 القواعد التنفيذية واإلجرائية

 )المناسبات العلمية( والمشاركة في المؤتمرات والندواتالحضور  ضوابطأواًل: 

وفًقا مرتين خالت العام الدراري  المناربات العلميةالمشاركة في الوضور أو لعضو هيئة التدريس ب يؤذن .1

 للتسلس  اآلتي:

أو مشترًكا  ،)منفرًدا ،ًامنشور ًاالمرة األولى مشاركة، ويشترط أن يكون لدى المتقدم بوثتكون  .أ

ة األخيرة التي تسبق خالت السن ي(، في مجلة علمية متميزة في مجات التخصصكباحث رئيس

 .تقديم الطلبموعد 

أو مقبوت  ويشترط أن يكون لدى المتقدم بوث منشور حضوارًا أو مشاركة المرة الثابيةتكون  .ض

ن قواعد بيابات معهد ضممصنفة  ،( في مجلة علميةيكباحث رئيس أو مشترًكا ،)منفرًدا للنشر
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 وقواعدها التنفيذيةوالندوات والحلقات الدراسية  المؤتمراتحضور لللوائح المنظمة ا

ي لهرا ملالمجالت المعتمدة من المجلس الع أو أحد ولها معام  تأثير ISIالمعلومات العلمية 

 .تقديم الطلبالتي تسبق موعد  ة األخيرةخالت السن ،الغرض

يجوز االرتثناء من الشروط الواردة في الفقرتين "أ" و "ض" إذا كان عضو هيئة التدريس ريتوم   .ج

 النفقات ويرغب فقط في الوصوت على إذن بالوضور دون التزام مالي على الجامعة.كافة 

 ،مرة واحدة فقط ،غ لوضور المناربة العلميةالمسوِّ ،يجوز ارتخدام البوث المنشور أو المقبوت للنشر .2

 فإبه يجب تقديم بوث آخر.أو المشاركة فيها ية أخرى وضور مناربة علمول

 والتخصص العلمي للمرشح. المؤتمر أو الندوةأن تكون هناك عالقة مباشرة بين موضوع يجب  .3

 -وإذا كابت لغة المناربة العلمية هي اللغة اربجليزية فعلى المرشح  المؤتمر،أن يجيد المرشح لغة يجب  .4

ة في امتوان ( درج450قديم ما يفيد حصوله على )ت -إذا لم يكن متخرًجا من بربامج باللغة اربجليزية 

 التوف  أو ما يعادلها.  

 للمناربة العلمية مؤرسة أكاديمية، أو بوثية، أو جمعية علمية متخصصة،أن تكون الجهة المنممة يجب  .5

 أو جهة لديها اتفاقية تعاون مم الجامعة.

حد للمشاركة في مناربة علمية واحدة أو عدة ال يزيد عدد المرشوين من القسم األكاديمي الوايجب أ .6

ي عدد أعضاء ( من إجمال%10) هيئة تدريس واحد أوعضو  عنمناربات علمية تعقد في بفس الوقت 

 . هيئة التدريس بالقسم

أال يترتب على مشاركة عضو هيئة التدريس في المناربة العلمية أي إخالت باألعمات أو المهام المكلف  .7

رشح في المناربة العلمية للمكلفين بالتدريس في الفص  الصيفي أو المعارين أو بها، وال يوق الت

أو  ،أو دورة تدريبية ،أو اتصات علمي من لديهم إجازة تفرغ علمي، ارج الجامعة، أوالمتعاوبين في جهات خ

المناربة مم  تتعارض تهم أثناء فترة المناربة العلمية، كما يجب أّلاإجازة ارتثنائية، أو المقطوعة إجازا

 .فترة االختبارات النهائية

له عالقة بوضور المناربات العلمية السنوية والدورية للعمداء  ماهره القواعد والضوابط ك   يستثنى من .8

ومن في حكمهم الرين يتم دعوتهم من جهات مختلفة بوكم اختصاص مهامهم وأعمالهم المكلفين بها 

 المشاركة في هره الفعاليات.و أقب  الجامعة للوضور من الجامعة، وكرلك من يتم ترشيوهم من 

 

 

  المناسبات العلميةفي أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مشاركة حضور وثانيًا: ضوابط 

من المادة السابعة والعشرون من الئوة توظيف غير المادة الثالثة والعشرون والفقرة الثابية  إلىارتنادًا 

يؤذن لعضو هيئة التدريس المتعاقد بوضور المؤتمرات والندوات العلمية فإبه السعوديين في الجامعات 

 المتخصصة مرة واحدة في العام الدراري وفق الضوابط اآلتية:

 أن تكون المناربة العلمية دولية ومتخصصة وذات رمعة عملية مميزة. .1
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 وقواعدها التنفيذيةوالندوات والحلقات الدراسية  المؤتمراتحضور لللوائح المنظمة ا

 لس القسم.أن يكون قد مضى على تعيينه في جامعة الملك خالد رنتين عند تقديم طلبه إلى مج .2

 أن يكون حاصاًل على تقدير ممتاز في آخر تقرير لألداء الوظيفي. .3

ن قواعد ضممجلة علمية مصنفة أن يكون لديه بوث منشور )منفردًا أو مشتركًا كباحث رئيسي( في  .4

تقديم طلب التي تسبق موعد  ة األخيرةخالت السن Aضمن الفئة  ISIبيابات معهد المعلومات العلمية 

 .الوضور

يكون مقر المناربة العلمية في غير البلد الري ينتمي له عضو هيئة التدريس، ويجوز للجنة الدائمة أن  .5

للندوات والمؤتمرات االرتثناء من ذلك بناًء على توصية مجلسي القسم والكلية المدعمة بالمبررات 

 الكافية.

في حات مشاركة عضو هيئة التدريس المتعاقد في المؤتمر ببوث علمي أو ورقة علمية بارم جامعة  .6

تركرة رفر منوه ود الميزابية، للجامعة، وفق ما هو متاح في بنجاز  King Khalid Universityالملك خالد 

 رياحية وفق أقرض خط رير إلى مقر المناربة وتوم  رروم التسجي .

 

 

 ءات تقديم طلب حضور المناسبات العلمية أو المشاركة فيهاثالثًا: إجرا

بطلب حضور المناربة العلمية أو المشاركة فيها إلى مجلس القسم متضمنًا يتقدم عضو هيئة التدريس  .1

 ما يأتي:

 قى دعوة خاصة.لالمناربة العلمية والدعوة الموجهة له إذا كان قد تبشرة  منبسخة  .أ

ة والمتاحة على موقم لكالمؤتمرات والندوات التي تعقد خارج الممتعبئة ارتمارة المشاركة في  .ض

 وزارة التعليم.

تعبئة بموذج ارتيفاء شروط طلب الوضور أو المشاركة في المناربات العلمية والمعد من قب   .ج

 اللجنة الدائمة للندوات والمؤتمرات.

 ة في المناربة العلمية.ملخص البوث أو الورقة العلمية التي ريشارك بها وخطاض قبوت المشارك .د

بسخة من تقرير إبهاء آخر مهمة علمية حضرها أو شارك فيها وفق النموذج الموجود على موقم  .ه

 على أن تكون معتمدة من رئيس القسم وعميد الكلية.وزارة التعليم 

 بعد اعتماد طلب الوضور من مجلس القسم، يرفم إلى مجلس الكلية للموافقة عليه، وبعد اعتماد موضر .2

 الكلية يرفم الطلب إلى اللجنة الدائمة للندوات والمؤتمرات.

للندوات والمؤتمرات يجب أن يص  طلب الوضور مكتماًل ومستوفيًا لجميم الشروط إلى اللجنة الدائمة  .3

قب  موعد بدء المناربة العلمية بفترة ال تق  عن خمسين يومًا، على أال يدخ  ضمنها ارجازات الررمية 

 التقويم الجامعي.المعتمدة في 
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 وقواعدها التنفيذيةوالندوات والحلقات الدراسية  المؤتمراتحضور لللوائح المنظمة ا

بعد إبهاء المهمة، يقدم المشارك في المناربة العلمية تقريرًا وفق بموذج "إبهاء مهمة علمية" المعد من  .4

ما في ذلك الصفوة وصورة من جواز السفر بقب  وزارة التعليم مرفقًا معه شهادة الوضور أو المشاركة 

 التي توتوي ختم دخوت البلد الري عقدت به المناربة.

له عالقة بوضور المناربات العلمية السنوية والدورية للعمداء ومن في  ماك   ارجراءاتهره  يستثنى من .5

حكمهم الرين يتم دعوتهم من جهات مختلفة بوكم اختصاص مهامهم وأعمالهم المكلفين بها من 

 الجامعة، وكرلك من يتم ترشيوهم من قب  الجامعة للوضور والمشاركة في هره الفعاليات.

 

 رابعًا: المستحقات المالية

 يصرت لعضو هيئة التدريس المرخص له بوضور مناربة علمية أو المشاركة بها ما يأتي: .1

 تركرة رفر بالطائرة على الدرجة السياحة وفق أقرض خط رير إلى مقر المناربة العلمية. .أ

 رروم التسجي  في المؤتمر إذ كان مشاركًا ببوث أو ورقة علمية. .ض

األيام الفعلية للمؤتمر وبما ال يزيد عن خمسة أيام إذا كان مشاركًا ببوث أو روقة ابتداض عن  .ج

 علمية.

ال تصرت المستوقات المالية، بما في ذلك تراكر السفر، إال بعد حصوت المتقدم على تأشيرة الدخوت للبلد  .2

 الري رتعقد فيه المناربة العلمية.

جاز ، وفي حات عدم توفرها، لمالية المعتمدة في الميزابيةيخضم صرت المستوقات المالية لتوفر المبالغ ا .3

 الوضور دون التزام مالي.االقتصار على أحدها أو االكتفاء بارذن ب

إذا لم يتمكن المرشح من حضور المناربة العلمية ألي ربب كان، وجب عليه إعادة قيمة تراكر السفر وأي  .4

 المناربة. مستوقات مالية صرفت له على أراس مشاركته في هره

 

  


