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  لساجمل               

   
 إدارة االبتعاث والتدريب    

  

 

 للمؤمترات ضوابط حضور املؤمترات والندوات ألعضاء هيئة التدريس املتعاقدين

 

 .إٔ ٜهٕٛ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜس ْشطًا ٚ فعااًل داخٌ ايكسِ ٚايه١ًٝ .1

 .إٔ ال ٜرتتب ع٢ً املشازن١ أٚ احلطٛز اإلخالٍ بعًُ٘ ايس٥ٝس .2

املؤمتس إٔ تهٕٛ ٖٓاى عالق١ بني َٛضٛع املؤمتس ٚختصص عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜس ٜٚهٕٛ  .3

 .ذلهًُا

إزفام االستُاز٠ اخلاص١ بطًب املشازن١ يف املؤمتس  أٚ ايٓد٠ٚ  بعد تعب٦تٗا باملعًَٛات  .4

باإلضاف١ إىل ايسري٠ ايرات١ٝ  يًُسشح ْٚبر٠ رلتصس٠ عٔ ايبخث ايرٟ , ايالش١َ 

 ..سٝشازى ب٘ 

َع جيب إزفام إثبات قبٍٛ حطٛز املؤمتس َٔ اجل١ٗ املٓظ١ُ ٚنريو زسّٛ االشرتاى  .5

طًب ايتكدِٜ , ٚإٔ ٜهٕٛ اسِ جاَع١ شكسا٤ َهتٛبًا بشهٌ صسٜح ٚٚاضح يف ايتعسٜف 

 ..بايباحث يف َطبٛعات املؤمتس 

تهٕٛ املشازن١ يف املؤمتسات اييت تعكد داخٌ املًُه١ ٚخازجٗا بٓا٤ ع٢ً تٛص١ٝ َٔ  .6

ات دلًسٞ ايكسِ ٚايه١ًٝ املختصني َٚٛافك١  ايًج١ٓ ايدا١ُ٥ يًٓشس ايعًُٞ ٚايرتقٝ

ٚايتفسغ ايعًُٞ َٚٛافك١ َدٜس اجلاَع١ أٚ َٔ ٜفٛض٘ ع٢ً ذلطس ايًج١ٓ املختص١ ٚفل 

 ..ايُٓٛذج املٛحد املعد َٔ قبٌ ايًج١ٓ 

َٛافا٠ ايًج١ٓ ايدا١ُ٥ يًٓشس ايعًُٞ ٚايرتقٝات  ٚايتفسغ ايعًُٞ باسِ املسشح بٛقت  .7

جاشات ايسمس١ٝ َع األخر باالعتباز عدّ احتساب اإل) , أشٗس ( 3)نايف ال ٜكٌ عٔ 

خصٛصًا املؤمتسات ٚايٓدٚات ايعامل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ اييت ُتعكد ع٢ً ( ضُٔ املد٠ املطًٛب١ 

 .. َست٣ٛ ايدٍٚ 

 (داخًٞ أٚ خازجٞ ) جيٛش يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜس املتعاقد املشازى ببخث َٓفسد يف املؤمتس  .8

 ..املشازن١ يف املؤمتسات ٚايٓدٚات َسٙ يف ايعاّ دٕٚ إٔ تتخٌُ اجلاَع١ أٟ أعبا٤ َاد١ٜ 
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يف املؤمتس ( نباحث ز٥ٝس)جيٛش يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜس املتعاقد املشازى ببخث َشرتى  .9

يف ايعاّ دٕٚ إٔ تتخٌُ اجلاَع١ املشازن١ يف املؤمتسات ٚايٓدٚات َسٙ ( داخًٞ أٚ خازجٞ)

 .. أٟ أعبا٤ َاد١ٜ

جيٛش يًجاَع١ صسف أَس أزناب ع٢ً ايدزج١ ايسٝاح١ٝ إضاف١ إىل زسّٛ االشرتاى يف  .11

َس٠ نٌ عاّ  يعطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜس املتعاقد " دٕٚ صسف بدٍ اْتداب " املؤمتس فكط 

َٚس٠ نٌ عاَٝني يًباحث ايس٥ٝس ( داخًٞ أٚ خازجٞ ) املشازى ببخث َٓفسد يف َؤمتس 

 (..داخًٞ أٚ خازجٞ)رتى يف َؤمتس أٚ َٔ ٜٓٝب٘ املشازى يف حبث َش

 

أٚ ايٓد٠ٚ اييت مت تسشٝخ٘ هلا إال بعرز تكبً٘  حيل يًُسشح املتعاقد االعتراز عٔ املؤمتس ال .11

 ..ايًج١ٓ ٚيف حاٍ عدّ قبٍٛ عرزٙ ٜتِ احتسابٗا َٔ ايفسص املتاح١ ي٘ 

 

ٚفل ايُٓٛذج  )ٜكدّ عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜس املتعاقد املشازى يف املؤمتس أٚ ايٓد٠ٚ تكسٜسًا   .12

عُٔ َشازنت٘ إٍ ايكسِ املختص خالٍ شٗس َٔ اْتٗا٤ ( املّٛحد امُلعد َٔ قبٌ ايًج١ٓ 

ُٜسفع يًج١ٓ ايدا١ُ٥ يًٓشس ايعًُٞ ٚايرتقٝات ٚايتفسغ ايعًُٞ  املؤمتس أٚ ايٓد٠ٚ َٚٔ ثِ 

 ..يدزاست٘  ٚإعداد  تكسٜس عٓ٘ ملدٜس اجلاَع١ 

 

أٚ ْدٚات الحك١ حت٢ تتِ املٛافك١ ع٢ً تكسٜس ال ٜٓظس يف طًبات املشازن١ يف َؤمتسات  .13

 ..املشازن١ األخري٠ َٔ قبٌ ايًج١ٓ ايدا١ُ٥ يًٓشس ايعًُٞ ٚايرتقٝات ٚايتفسغ ايعًُٞ 

 


