
 المملكة العربٌة السعودٌة

 وزارة التعلٌم 

 خالدلملك جامعة ا

 اللجنة الدائمة للندوات والمؤتمرات

 

 

  

 

 

 بٌانات المتقدم

  الرقم الوظٌفً  االسم 

  القسم   الكلٌة

  المرتبة العلمٌة  التخصص الدقٌق

  الجنسٌة  غٌر سعودي  سعودي متعاقد   سعودي

  رقم الهاتف  اإلٌمٌل

 أخر ثالث مشاركات أو حضور

O مشاركة O المكان هـ41بتارٌخ     /     /       حضور  

O مشاركة O المكان  هـ41بتارٌخ     /     /       حضور  

O مشاركة O المكان هـ41بتارٌخ     /     /       حضور  

مع إرفاق البحث المراد اعتماده للمؤتمر أو الندوة فً صٌغته المنشورة بموجب الفقرة األولى من القواعد ) مع تارٌخ النشرالبحوث المنشورة 

 (وما فً حكمهماالمنظمة للحضور والمشاركة فً الندوات والمؤتمرات ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 

 

 

 * ٌمكن االستعانة بورقة خارجٌة 

 والكلٌة القسموٌدقق من قبل  المرشح ٌعبأ من قبل

 ال نعم المناسبة العلمٌة الحالٌة              حضور                                         مشاركة

   ؟الجامعة المعنً هل تم إرفاق محضر مجلس الكلٌة المعتمد من قبل وكٌل 

   هل تم إرفاق محضر مجلس القسم المختص متضمناً طلب المرشح؟

   طلب المرشح من قبل مجلسً القسم والكلٌة؟ هل تمت الموافقة على

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

   هل توجد عالقة بٌن المناسبة العلمٌة والتخصص العلمً للمرشح؟

   ؟كامالً متضمناً أهداف ومحاور المؤتمر بروشور( المناسبة العلمٌة)هل تم إرفاق مطوٌة 

   هل تم إرفاق تقرٌر إنهاء مهمة عن المشاركة السابقة؟

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

   هل البحث ) الورقة العلمٌة ( المقبولة فً المؤتمر تعرض ألول مرة وغٌر منشور ؟ 

   فقط( المشارك؟ )أو البحثالعلمٌة على الورقة للمناسبة العلمٌة المنظمة  الجهةإرفاق موافقة هل تم 

   ؟النهائٌةختبارات الو المشاركة مع فترة اأهل ٌتزامن الحضور 

   ؟ًالصٌفالفصل فً بالتدرٌس هل المرشح مكلف 

   ؟أو إجازة استثنائٌة أو مقطوعة إجازته اثناء فترة المناسبة العلمٌة علمً أو دورة تدرٌبٌةأتصال أو تفرغ هل لدى المرشح 

 القسم الكلً )     ( عضواً. أعضاءعدد  (  )   إن وجد  فً مناسبة أخرى متزامنة معهاأو انفسه المناسبة العلمٌةالمشاركٌن من القسم فً األعضاء عدد كم 

 .( عضواً    )  المناسبة العلمٌة نفسها أو فً مناسبة أخرى متزامنة معهامن الكلٌة فً  المرشحٌنعدد كم 

 

 

 : صاحب الطلب

 االسم :

 التوقٌع

 عمٌد  الكلٌة :

 االسم :

 التوقٌع

 رئٌس القسم :

 االسم :

 التوقٌع

 

 نموذج طلب المشاركة أو الحضور

 

( ٌوما على األقل، على أال تحتسب اإلجازات المعتمدة فً التقوٌم الجامعً 05انعقاد المناسبة العلمٌة بـ )ٌجب أن تصل المعاملة مكتملة إلى وكالة الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً قبل موعد *: مالحظة
 ضمن المدة.

 ( رىخاألعلى ذلك إلى جانب الشروط إلى التارٌخ والمكان ) حتى ٌكون التوصٌة بالموافقة مبنٌاً  باإلضافة* ٌجب أن ٌضمن اسم الجهة العلمٌة المنظمة للمؤتمر أو الندوة فً محضري القسم والكلٌة 

 



 


