
  

 

 القواعد التنظيمية واإلجرائية حلضور املؤمترات والندوات واللقاءات العلمية 
 ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم باجلامعة
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 :أوال: الضوابط العامة 
يكون حضور ومشاركة أعضاء هينة التدريس ومن في حكمهم للمؤتمرات والندوات وامللتقيات العلمية التي تقام داخل اململكة أو 

 خارجها

 وفق الضوابط العامة اآلتية:
 ( إمضاء سنة واحدة على األقل في العمل في الجامعة. 1

 موافقة مجلس ي القسم والكلية /املعهد املختصين وموافقة رئيس الجامعة للفعاليات املقامة داخل اململكة.( ۲

موافقة مجلس ي القسم والكلية /املعهد املختصين وتأييد رئيس الجامعة وموافقة رئيس مجلس الجامعة للفعاليات املقامة خارج ( ۳

 اململكة.

 لدراسة اللغة.4
َ
، أو متفرغا

َ
، أو مندوبا

َ
 ( كون املرشح على رأس العمل وقت تقديم الطلب، وأال يكون معارا

 ( أال يكون املؤتمر في فترة التفرغ أو االتصال العلمي.5

 مع التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس أو مسؤوليات عمله 6
َ
( كون موضوع الفعالية )املؤتمر أو الندوة أو امللتقى العلمي(، متناسبا

 الفعلية. 

( كون الجهة املنظمة للفعالية مؤسسة متخصصة كالجامعات أو الكليات، أو مراكز البحوث العلمية املتخصصة، أو الجمعيات 7

 العلمية، أو الهيئات املتخصصة، أو أي جهات أخرى تعتمدها عمادة املوارد البشرية في الجامعة. 

 إجادة عضو هيئة التدريس اللغة الرسمية للمؤتمر أو الندوة أو امللتقى العلمي، أو توفر ترجمة فورية لفعاليات املناسبة. ( 8
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 .خمسة أيامأال تتجاوز مدة الحضور أو املشاركة في الفعالية ( 9

أال يترتب على الحضور أو املشاركة إخالل بالواجبات الوظيفية كاملحاضرات الدراسية أو االختبارات أو التكليفات، ويكون تقققديقر ق لق  ( 11

 للرئيس املباشر.

 بالتدريس في الفصل الصيفي، وال يقعقد قحضقور قعضقو قهقيقئقة قالقتقدريقس  تقام في الفصل الصيفيأال يكون املرشح للفعاليات التي ( 11
َ
مكلفا

 للعطلة أو اإلجازة.
َ
 للمؤتمرات والندوات في أثناء العطالت واإلجازات الرسمية قطعا

 قبل ثالثين يوما على األقل من بدء الفعالية إ ا كانت تقام داخل (  11
َ
وصول طلب الحضور أو املشاركة إلى عمادة املوارد البشرية مكتمال

 على األقل إ ا كانت الفعالية تقام خارج اململكة. خمسة وأربعين يومااململكة، وقبل 

 قمقع قاالسقم قاملقخقتقصقر قوفق  قالصقيقغقة (  11
َ
يشترط في األبحاث املقبولة للمشاركة في املؤتمرات قوالقنقدوات قأن قيقدون قعقلقلقاقا قاسقم قالقجقامقعقة قكقامقال

 املعتمدة في الجامعة، وأن يكون هو االنتماء األول للباحث إن كان يتبع ألكثر من جهة. 

 أن تكون منشورة أو حاصلة على قبول للنشر وف  ما يلي: -لغرض املوافقة على الحضور بدون مشاركة ببحث  -( يشترط في األبحاث 14

ويستثنى قأعضقاء قهقيقئقة قالقتقدريقس  (،Web of Science)أو شبكة العلوم  (Scopus)في أي من املجالت املدرجة في قاعدة بيانات  أ. 

 في التخصصات

 الشرعية والعربية املتخرجون من جامعات تدرس باللغة العربية من شرط النشر في هذه القواعد.

 ألحكام هذه القواعد. ب. 
َ
 أال تكون األبحاث املنشورة أو املقبولة للنشر قد استخدمت لغرض الحضور ملؤتمر ساب  وفقا

 املرف  واملبينة أمام كل حالة. (1)تحقي  الشروط اإلضافية املنصوص عللاا في الجدول ( 15

( ال يح  للمرشح الذي تمت املوافقة على مشاركته في املؤتمر أو الندوة العلمية االعتذار عن الحضور إال بعذر مقبقول، قويقتقم قاحقتقسقا  16

  ترشيحه من الفرص املتاحة له في حال عدم قبول عذره.
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( بعد االنتااء من  حضور ( 17
َ
تقديم عضو هيئة التدريس املشارك في املؤتمر أو الندوة أو امللتقى العلمي تقرير مهمة علمية ) إلكترونيا

 الفعالية إلى القسم العلمي خالل أسبوعين من تاريخ العودة، ويعرضها في ورشة عمل في حال طلب القسم العلمي  ل .

 :ثانيا: املفاضلة بني الطلبات 
 تجري املوارد البشرية املفاضلة بين الطلبات املكتملة الواردة إللاا بشكل شهري على األكثر، ووفقا للنقاط املحسوبة من خالل النظام.( 1

 تكون املفاضلة بين طلبات املشاركة أو الحضور ملؤتمر أو ندوة أو ملتقى علمي حسب املعايير األتية والنقاط املخصصة لكل معيار:( 1

 النقاط معيار املفاضلة م
 11 املشاركة ببحث 1

( الضوابط العامة( 14سب  نشر بحث أو قبول البحث للنشر في آخر سنتين )حسب ما ورد في الفقرة  1
َ
 11 من )أوال

 5 عدم سب  املشاركة أو الحضور في السنة املالية. 1

 5 الحضور أو املشاركة في مؤتمر أو ندوة دولية. 4

 5 إتقان لغة املؤتمر أو الندوة أو امللتقى العلمي. 5

 لحاالت الحضور واملشاركة كل على حدة.( ۱تتم املفاضلة حسب النسب املخصصة من امليزانية املرفقة في جدول )( 1

 ( أو يحضر بالنسبة ملعيار رقم 1، فيقدم من لم يشارك بالنسبة ملعيار رقم )(۲( أو رقم )1( إ ا تساوى املرشحون في نقاط املعيار رقم )4

 خالل مدة أطول.( 1)

 بناء على وقت ورود املعامالت الخاصة باذه 5
َ
( إ ا تساوى املرشحون في املفاضلة في جميع املعايير السابقة، فيقدم األسب  تقديما

 الطلبات إلى عمادة املوارد البشرية.

 من املفاضلة الطلبات املقدمة لحضور املؤتمرات والندوات وامللتقيات العلمية بدون التزام مالي على الجامعة.يستثنى ( 6
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الطلبات املقدمة لحضور املؤتمرات قوالقنقدوات قواملقلقتقققيقات قالقعقلقمقيقة قمقن  -ما عدا النسب املخصصة من امليزانية  -يستثنى من املفاضلة (  7

 ( املرف .1األستا  املساعد في أول سنتين من تعيينه ملرة واحدة حسب جدول )

 :ثالثَا: إجراءات الرتشيح حلضور املؤمترات والندوات وامللتقيات العلمية 

1.)
َ
 ( يقوم املرشح بتعبئة نمو ج طلب املشاركة، ويرف  به املستندات الالزمة )إلكترونيا

1 ) 
َ
يعرض طلب املشاركة أو الحضور على مجلس ي الققسقم قالقعقلقمقي قوالقكقلقيقة ق/ قاملقعقهقد قلقيقنقظقر قفقي قالقطقلقب، قويقو ق قي قكقل قمقجقلقس قبقمقا قيقراه قوفقققا

 ألحكام هذه القواعد، ويحال إلى عمادة املوارد البشرية عبر النظام املعتمد في الجامعة.

تدرس عمادة املوارد البشرية الطلب للتأكد من اكتماله، وبعد إجراء املفاضلة تقوم برفع الطلب إلى رئيس الجامعة للموافقة عليه قإ ا ( 1

كانت املشاركة داخل اململكة، فإن كانت املشاركة خارج املقمقلقكقة قفقيقرفقع قالقطقلقب قإلقى قرئقيقس قمقجقلقس قالقجقامقعقة قألخقذ قاملقوافقققة قعقلقيقه قبقنقاء قعقلقى 

 تأييد رئيس الجامعة.

 

 :رابعَا: املستندات املطلوبة لدراسة طلب املشاركة أو احلضور 

 ( النمو ج اإللكتروني الخاص بطلب املشاركة في الفعاليات العلمية.1

مقن قواجقهقة قاملقوققع قاإللقكقتقرونقي (  PDF) نسخة من الدعوة التي تلقاها املرشح للمشاركة في الفعالية أو نسخة من نشرة املؤتمر أو نسقخقة ق( 1

 للفعالية متضمنة عنوان الفعالية، وأهدافها، والجهة املنظمة لها.

 (ملخص للورقة أو البحث الذي سيشارك به املرشح، إ ا كان الحضور يتضمن مشاركة علمية.1

(شقهققادة ققأو ققإفقادة ققتققثققبقت ققحضققور قاملققرشققح ققآخقر ققفققعققالقيققة ققتققمقت ققاملققوافققققة ققعققلقى ققمشققاركققتقه ققأو ققحضققوره قفققلققاقا ققملققن ققسقبقق  ققلققه قالققحققضققور قأو ققاملشققاركققة، 4

 للفقرة )
َ
( من هذه القواعد.17باإلضافة إلى  صورة من تقرير مهمة علمية املقدم وفقا

َ
 ( من )أوال
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  على موافقة صاحب الصالحية يف اجلامعة على مشاركة وحضور عضو هيئة التدريس 
َ
خامسَا: املستحقات املالية: بناء

 للمؤمتر أو الندوة أو امللتقي العلمي:
 مناا وتحدد م

َ
 أو يشارك فيه كامل املستحقات املالية اآلتية أو بعضا

َ
 ن وبحسب املتاح في بنود امليزانية، فيمكن أيصرف ملن يحضر مؤتمرا

 للجدول )
َ
 ( املرف   قبل الرفع إلى صاحب الصالحية ألخذ املوافقة:1املوارد البشرية وفقا

 بالدرجة املنصوص عللاا وف  الدرجة العلمية مع تذكرة للمحرم إ ا كان عضو هيئة التدريس من شطقر قالقنقسقاء 
َ
 وإيابا

َ
أ. تذكرة سفر  هابا

 في الجامعة.

 $( أو ما يعادلها بالريال السعودي. 1111 . رسوم التسجيل باملؤتمر أو الندوة بحد أقص ى ثالثة آالف دوالر أمريكي )

 قلقلقجقدول ق)
َ
( قاملقرفق ، قوبقمقا قيقتقوافق  قمقع قالقلقوائقي قواألنقظقمقة قوالقتقعقلقيقمقات 1ج. انتدا  لعضو هيئة التدريس املشارك قفقي قاملقؤتقمقر قأو قالقنقدوة قوفقققا

 املنظمة لذل .

 

 :سادسَا: ال تشمل هذه الضوابط ما يلي 
( حضور املؤتمرات والندوات وامللتقيات السنوية أو الدوريقة قملقن قيقمقثقلقون قالقجقامقعقة، قبقحقكقم قاخقتقصقاص قمقهقامقهقم قوأعقلقهقم قاملقكقلقفقيقن قبقاقا قمقن 1

 إدارة الجامعة.

( حضور املؤتمرات والندوات واملقلقتقققيقات قالسقنقويقة قأو قالقدوريقة قمقمقن قيقتقم قتقرشقيقحقهقم قمقن قققبقل قرئقيقس قالقجقامقعقة قبقحقكقم قاخقتقصقاص قمقهقامقهقم 1

 وأعمالهم املكلفين باا من إدارة الجامعة.

 قألحقكقام قالقبقنقد 1
َ
( تصرف املستحقات املالية الواردة في هذه القواعد ملن يحضر املؤتمقرات قوالقنقدوات قواملقلقتقققيقات قالسقنقويقة قأو قالقدوريقة قوفقققا

( وال تدخل مشاركتام ضمن العدد املحدد للمشاركات السنوية.
َ
 )خامسا
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 ( الضوابط اخلاصة املنظمة حلضور ومشاركة أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم يف اجلامعة: ): ۱مرفق اجلدول 

 احلالة م

 االلتزامات

 الشروط اإلضافية
النسبة 
 التذاكر املخصصة

رسوم 
 املؤمتر

 االنتداب

     - - - حضور املؤتمر بدون التزام مالي. 1

 حضور مؤتمر ألستا  املساعد في أول سنتين من تعيينه ملرة واحدة. 1
     01% 

1 

الحضور األول في السنة املالية دون املشاركة ببحث ملن سب  له 

 النشر أو قبل بحثه للنشر في السنة املالية الحالية أو سنة قبلها.
   

 أو حقصل علقى قبقول بالنقشر فقي أي مقن املجقالت القصادرة  -
َ
التخصصات الشرعية: أن يكون قد نشر بحثا

.
َ
 عن مؤسسة معتمدة أكاديميا

( أو Scopusالتخصصات األخرى: إ ا كان قد نشر بحثا أو حصل على قبقول بالنقشر، فقي قاعقدة بيانقات ) -

 .(Wosشبكة العلوم )

01% 

4 

الحضور الثاني في السنة املالية دون املشاركة ببحث ملن سي  له 

النشر أو قبل بحثه للنشر في السنة املالية الحالية أو السنة التي قبلها 

 فقط.

   

 يشترط لحضور مؤتمر للمرة الثانية )دون مشاركة ببحث(

 أو حقصل علقى قبقول بالنقشر لبحثيقن فقي أي مقن  -
َ
التخصصات الشرعية والعربية: أن يكقون ققد نقشر بحثقا

.
َ
 املجالت الصادرة عن مؤسسة معتمدة أكاديميا

( أو Scopusالتخصصات األخرى: إ ا كان قد نشر بحثا أو حصل على قبقول بالنقشر، فقي قاعقدة بيانقات ) -

 .(Wosشبكة العلوم )

 أن يكون النشر أو القبول للنشر في السنة املالية نفسها أو السنة التي قبلها فقط.- 

 ألحكام هذه القواعد. -
َ
 أن تكون األبحاث املنشورة لم تستخدم لغرض الحضور ملؤتمر ساب  وفقا

01% 

 املشاركة األولى ببحث في السنة املالية. 5
   

  01% 

6 
 مشاركة املعيد ببحث

   

- .
َ
 داخليا أو خارجيا

َ
 أال يكون مبتعثا

 أن يكون  ل  ملرة واحدة خالل الرتبة. -

5% 

7 
 مشاركة املحاضر ببحث

   
-.

َ
 داخليا أو خارجيا

َ
 أ ال يكون مبتعثا

 أن يكون  ل  ملرة واحدة خالل الرتبة. -

5% 

 املشاركة الثانية ببحث في السنة املالية. 8
   

  05% 

 املشاركة الثالثة فما فوق في السنة املالية ببحث 9
  - 

  5% 


