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مـن الالئحـة المنظمـة لشـؤون أعضـاء هيئـة التـدريس السـعوديين ) ٦٨ –٦٧(بناًء على ما ورد فـي المـادتين 

مـن الالئحـة نفسـها اقترحـت اللجنـة الدائمـة ) ١٠٤ -١٠٣(في الجامعات ومن في حكمهم، وبنـاء علـى أحكـام المـادتين 

، للمــؤتمرات والنــدوات بالجامعــة معــايير وضــوابط حضــور ومشــاركة أعضــاء هيئــة التــدريس الســعوديين فــي المــؤتمرات

وبمـا ال يتعـارض مـع هـذه الالئحـة ، )المناسـبات العلميـة(والندوات، وورش العمل، والحلقات الدراسية، واللقـاءات العلميـة 

 :على النحو التالي

 :للمشاركة واحلضور عايرياملضوابط وال: أوالً 
 :للتسلسل اآلتي وفًقاالحضور والمشاركة في المناسبات العلمية بيسمح لعضو هيئة التدريس  )١

أو مقبــول  ،ويشــترط أن يكــون لــدى المتقــدم بحــُث منشــور، تكــون المناســبة العلميــة األولــى مشــاركة - أ

 .ةيمالعلخالل السنتين األخيرتين من تاريخ المناسبة ، )كباحث رئيس مشترًكاأو ، منفرًدا(للنشر 

أو  ،ويشــترط أن يكــون لــدى المتقــدم بحــث منشــور، أيًضــا تكــون المناســبة العلميــة الثانيــة مشــاركة - ب

خــالل الســنتين األخيــرتين مــن تــاريخ المناســبة ، )كباحــث رئــيس مشــترًكاأو ، منفــرًدا(مقبــول للنشــر 

 .ةيمالعل

 .وال يشترط فيها إثبات للنشر،  أو مشاركة ،تكون المناسبة العلمية الثالثة حضور - ت

 .البحث المنشور تجوز المشاركة به في مناسبة علمية واحدة فقط )٢

 .والحضور في السنة المالية الواحدة ثالث مناسبات فقطالحد األقصى للمشاركة  )٣

 .أن تكون هناك عالقة مباشرة بين موضوع المناسبة العلمية والتخصص العلمي للمرشح )٤

 -أن يجيد المرشح لغة المناسبة العلمية، وٕاذا كانت لغة المناسبة العلمية هي اللغة اإلنجليزيـة فعلـى المرشـح  )٥

درجــة فــي امتحــان ) ٤٥٠(تقــديم مــا يفيــد حصــوله علــى  -ج باللغــة اإلنجليزيــة مــن برنــام ذا لــم يكــن متخرًجــاإ

 .  التوفل أو ما يعادلها

أو جهة ، أو جمعية علمية متخصصة، أو بحثية، أن تكون الجهة المنظمة للمناسبة العلمية مؤسسة أكاديمية )٦

 .لديها اتفاقية تعاون مع الجامعة

مـن إجمـالي  )%١٠(مي الواحد للمشاركة فـي المناسـبة العلميـة عـن أال يزيد عدد المرشحين من القسم األكادي )٧

 . على أال يتزامن ذلك مع مناسبة أخرى، عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم

أال يترتب على مشاركة عضو هيئة التدريس في المناسبة العلمية أي إخالل باألعمـال أو المهـام المكلـف بهـا،  )٨

ة للمكلفين بالتـدريس فـي الفصـل الصـيفي أو المعـارين أو المتعـاونين فـي وال يحق الترشح في المناسبة العلمي

أو إجــازة اســتثنائية، أو  ،أو دورة تدريبيــة ،أو اتصــال علمــي ،جهــات خــارج الجامعــة، وكــذلك مــن لــديهم تفــرغ

النهائيـة المقطوعة إجازاتهم أثناء فترة المناسبة العلمية ، كما يجـب أّال تتعـارض المناسـبة مـع فتـرة االختبـارات 

 .الفصلية

 

 

 

 

 



له عالقـة بحضـور المناسـبات العلميـة السـنوية والدوريـة للعمـداء ومـن ن ال تشمل هذه القواعد والضوابط كل م )٩

من الجامعة،  في حكمهم الذين يتم دعوتهم من جهات مختلفة بحكم اختصاص مهامهم وأعمالهم المكلفين بها

 .وكذلك من يتم ترشيحهم من قبل الجامعة للحضور والمشاركة في هذه الفعاليات

يشترط للموافقة على مشاركة عضـو هيئـة التـدريس فـي أي مناسـبة علميـة إرفـاق خطـاب مـن الجهـة المنظمـة  )١٠

 .يفيد بالموافقة على قبول مشاركته

شروط ومكتمًال لدى اللجنة الدائمـة للمـؤتمرات والنـدوات لل اأو الحضور مستوفيً  ،أن يكون تقديم طلب المشاركة )١١

، على أال تحتسب اإلجازات المعتمدة في التقـويم يوًما) ٥٠(قبل موعد انعقاد المناسبة العلمية بفترة ال تقل عن 

 .الجامعي ضمن المدة

المعـّد مـن قبـل وزارة " إنهـاء مهمـة علميـة " وفـق نمـوذج  أو شـارك فـي مناسـبة علميـة تقريـًرا، يقدِّم من حضر )١٢

وصـورة مـن جـواز السـفر للمناسـبات التـي تعقـد خـارج ( التعليم العالي مع إرفاق شهادة الحضـور أو المشـاركة 

 ).فيها ختم الدخول لمملكة موضًحاا
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؛ يجـوز لعضـو حـة المنظمـة لتوظيـف غيـر السـعوديينمـن الالئ، )٢الفقـرة ( ٢٧والمـادة   ٢٣لمادة بناء على ا

؛ على أن داخل المملكة وخارجهاهيئة التدريس المتعاقد المشاركة لمرة واحدة خالل العام الجامعي في المناسبات العلمية 

 :وذات سمعة متميزة وفق الضوابط التاليةتكون المناسبة العلمية دولية ومتخصصة 

 .أن يكون قد قضى سنتين أو أكثر في جامعة الملك خالد )١

 .على تقدير ممتاز في آخر تقرير لألداء الوظيفي أن يكون حاصالً  )٢

ــ )٣ ويقــاس علــى ذلــك  ،Aفئــة  ISIفــي مجلــة محكمــة  اباســم جامعــة الملــك خالــد منفــردً  اأن يكــون قــد نشــر بحًث

 ).وذلك خالل السنتين األخيرتين التي تسبق المشاركة(  Aفئة  ISIلديها مجالت التخصصات التي ليس 

أن تكون المناسبة العلمية في غير بلد المواطنة لعضو هيئة التدريس المرشح، ويجوز لمجلـس القسـم والكليـة  )٤

ر من هذا الشرط  .تمرات، على أن يؤيَّد ذلك من قبل اللجنة الدائمة للندوات والمؤ االستثناء المبرَّ

فيــدعم  )King Khalid University(إذا كانـت لديــه ورقـة علميــة مقبولـة باســم جامعــة الملـك خالــد فقـط  )٥

 . بتذكرة سفر سياحية، ودفع رسوم المناسبة العلمية
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المـــؤتمرات، (للجامعـــة لترشـــيح ممثـــل أو ممثلـــة لحضـــور المناســـبات العلميـــة باســـتثناء الـــدعوات التـــي توجـــه 

يتعين على من يرغب في الحضـور أو المشـاركة التقـدم بطلبـه إلـى القسـم ) الندوات، الحلقات الدراسية، الجمعيات العلمية

 :يلي األكاديمي المختص ومن َثمَّ إلى مجلس الكلية ويرفع بعد اعتماده، على أن يتضمن الطلب ما

 .نسخة من نشرة المناسبة العلمية والدعوة الموجهة له إن كان قد تلقى دعوة خاصة )١

تعبئة استمارة المشـاركة فـي المـؤتمرات والنـدوات التـي تعقـد خـارج المملكـة الموجـودة علـى موقـع وزارة التعلـيم  )٢

 .العالي

ية والمعّد من قبل اللجنة الدائمة أو المشاركة في المناسبات العلم ،تعبئة نموذج استيفاء شروط طلب الحضور )٣

 . للندوات والمؤتمرات العلمية بالجامعة

           أو الورقــة التــي سيشــارك بهــا، وكــذلك موافقــة اللجنــة المنظمــة للمــؤتمر علــى قبــول الملخــص ،ملخــص للبحــث )٤

 .أو البحث

د علــى موقــع وزارة للنمــوذج الموجــو  أو شــارك فيهــا وفًقــا، نســخة مــن التقريــر عــن آخــر مهمــة علميــة حضــرها )٥

 .من رئيس القسم وعميد الكلية مًداالتعليم العالي معت
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إضـافًة إلـى رسـوم المـؤتمر فيصرف لعضـو هيئـة التـدريس تـذكرة سـفر،  ،في حالة الحضور فقط بدون مشاركة )١

فتصرف له تـذكرة سـفر، ورسـوم المـؤتمر، وانتـداب طيلـة أيـام المـؤتمر الفعليـة  ،أما إذا كان مشارًكا، إن وجدت

 .وال يزيد عن خمسة أيام ،بما ال يقل عن يومين

إلـى مـنح المحـرم تـذكرة  باإلضـافة ،يطبق على عضوات هيئـة التـدريس مـا يطبـق علـى أعضـاء هيئـة التـدريس )٢

 .حسب األنظمة واللوائح المنظمة لذلك سفر ذهاًبا وٕاياًبا

ــة عليهــا  )٣ ــة التــي تمــت الموافق ــم يحضــر المرشــح فــي المناســبة العلمي ــذكرة ســابًقاإذا ل ــه إعــادة قيمــة الت ، فعلي

 .الموضحة في أمر اإلركاب

فتحســب مــن نصــابه فــي العــام الــذي تقــام فيــه ، فــي حالــة تأجيــل المناســبة العلميــة مــن قبــل الجهــة المنظمــة )٤

 .ويجري ذلك على المناسبات العلمية الداخلية والخارجيةالمناسبة    على أن تكون في الدولة نفسها، 

 .جميع االلتزامات المالية في هذه الضوابط تكون في ظل اإلمكانات المتاحة للجامعة )٥

 .حق تفسير هذه القواعد حسب ما تقتضيه مصلحة العمل بالجامعة لمجلس الجامعة )٦
 


