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  تعريفات: ًأوال 
  

  

 المؤتمر

ستجد من  ا ي اثھم وم ائج أبح ھو اجتماع يضم علماء وباحثين من عدة بلدان لتقديم ومناقشة نت
ـي  اعھممعلومات في مجال الموضوعات الت شھا في اجتم ا ،يناق ة حولھ ـرة والمعرف ادل الخب  وتب

  .ُمؤسسات علمية ھيئات أو ،ويقوم بتنظيم المؤتمر واإلعالن عنه والدعوة إليه

  

  

 الندوة

اء ،منتدى علمي أكاديمي يناقش عدة موضوعات  ويساھم في تسيير المناقشات عدد من العلم
  .والخبراء إلى جانب مشاركة المعنيين والمختصين بموضوعات الندوة

  

 

 الحلقة الدراسية

دد صغير من ال اع لع ة اجتماع للمناقشة أو التدريب في موضوع أكاديمي محدد أو اجتم طلب
  .الجامعيين لمناقشة موضوعات مع أساتذتھم
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  أهداف حضور املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية: ًثانيا 
  

ة  ة واألكاديمي شاطات البحثي ا لتطوير مستوى الن ًإن جامعة الحدود الشمالية تسعى سعيا حثيث ً
صاف ا ى م ى إل ي ترق ة لك دريس بالجامع ة الت ضاء ھيئ ا أع وم بھ ـي يق ة الت ات العالمي لجامع

  :ق ذلك فإن جامعة الحدود الشمالية ولتحقي،المرموقة

ؤدي  -١ ا ي ات الدراسية مم دوات والحلق ؤتمرات والن تدعم مشاركة أعضاء ھيئة التدريس في الم
 .كرةإلى زيادة إنتاج البحوث النوعية واألفكار المبت

ِتشجع البحوث والبرامج العلمية في الجامعة  -٢ َ َ ُ. 

ضاء  -٣ ن أع َّتمك اء ُ ع العلم ة م ابر عالمي ي من ة ف ار والمعرف ادل األفك ن تب دريس م ة الت ھيئ
 ً.والباحثين المشھورين عالميا

 . في اللقاءات والمنتديات العلميةتھيء أعضاء ھيئة التدريس لتمثيل الجامعة -٤

ة في  -٥ ـراتھم العلمي راء خب مجال التخصص والتخصصات تمكن أعضاء ھيئة التدريس من إث
 .ذات الصلة

يح -٦ ة تت ة والعلمي سات التعليمي ة والمؤس دريس بالجامع ة الت ضاء ھيئ ين أع رص التواصل ب  ف
 . بما يمكن من التعاون البحثي المستقبلي بينھم،األخرى
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  اللوائح املنظمة حلضور املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية: ًثالثا 
  

 امعاتالالئحة المنظمة لشؤون أعضاء ھيئة التدريس السعوديين في الج 
  

  )٦٧(المادة 
ق  ا وف ة أو خارجھ دوات داخل المملك ؤتمرات والن دريس حضور الم ة الت يجوز لعضو ھيئ

  :الضوابط اآلتية 

ة ا -١ ضو ھيئ ؤتمر وتخصص ع دوة أو الم ين موضوع الن ة ب اك عالق ون ھن دريس أو أن تك لت
 .مسؤوليات عملة الفعلية

 المملكة بناء على توصية من مجلسي تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل -٢
 .ة المختصين وموافقة مدير الجامعةالقسم والكلي

س  -٣ يس مجل ة رئ ة بموافق ارج المملك د خ ي تعق دوات الت ؤتمرات والن ي الم شاركة ف ون الم تك
 . وتأييد مدير الجامعة،ًالجامعة بناء على توصية من مجلسي القسم والكلية

ة القواعد التنظيم -٤ ى يضع مجلس الجامع اء عل دوات بن ؤتمرات والن ة لحضور الم ة واإلجرائي ًي
 .توصية من المجلس العلمي

 .ًيقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريرا عن ذلك للجامعة -٥

  

  )٦٨(المادة 

ؤتمر أو  دريس المشارك في الم للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو ھيئة الت
  .اكر فقط أو اإلذن بالحضور دون التـزام ماليالندوة ويجوز االقتصار على صرف التذ
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 الئحة توظيف غير السعوديين في الجامعات 
 

  )٢٧/٢(المادة 

ى حضور عضو ،لمدير الجامعة ً بناء على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية أن يوافق عل
  . دون أن تتحمل الجامعة أي نفقات، أو ندوة علميةً،ھيئة التدريس مؤتمرا

  

  

 

 بتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعاتالئحة اال 
 

  )١٧(المادة 

ؤتمرات ًيصرف للمبتعث تذكرة سفر ذھابا وإيابا لمرة واحدة لحضور الم ة ،ً دوات العلمي  والن
  :والدورات القصيرة وذلك خالل المرحلة الدراسية الواحدة وفق الضوابط اآلتية

 .بحثهأن يكون للمؤتمر أو الدورة عالقة مباشرة بتخصصه أو موضوع   -١

ى دراسة الطالب   -٢ ى توصية المشرف عل اء عل ًموافقة لجنة االبتعاث والتدريب في الجامعة بن
 .وتأييد الملحق الثقافي بالنسبة لالبتعاث للخارج
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  القواعد التنظيمية واإلجرائية: ًرابعا 
  

  : الشروط واألحكام التفصيلية-أ 

ات ا -١ دوات والحلق ؤتمرات والن شاركة في الم دريس تقتصر الم ة الت ى أعضاء ھيئ لدراسية عل
 ) . مشارك ، أستاذ مساعد أستاذ ،أستاذ ( فقط 

الحلقات الدراسية في  أو حضور المؤتمرات أو الندوات يسمح لعضو ھيئة التدريس السعودي -٢
ام الدراسي و يجوز  تخصصه الدقيق داخليا أو خارجيا بدون مشاركة مرة واحدة فقط في الع

 .أن يمنح تذكرة سياحية

ية  -٣ ات الدراس دوات أو الحلق ؤتمرات أو الن سعودي حضور الم دريس ال ة الت سمح لعضو ھيئ ي
ام الدراسي كحد  رتين في الع شاركة ببحث في مجال تخصصه م د الم داخليا أو خارجيا عن

 .أقصى

سعوديين -٤ ـر ال سمح لغي دوات  ي ؤتمرات والن ي الم شاركة ف دريس بالم ة الت ضاء ھيئ ن أع م
  :ُي تعقد في الخارج بشرطوالحلقات الدراسية الت

 .أن يكون عضو ھيئة التدريس المتعاقد قد أمضى سنة أو أكثر في الجامعة  - أ

  .في تقرير األداء الوظيفي خالل السنة السابقة) امتياز(أن يكون حاصال على تقدير   - ب

  .أن تكون المشاركة ببحث في مجال تخصصه وباسم جامعة الحدود الشمالية فقط  - ج

ا ال يزيد عدد المرشحين -٥ ة أو خارجھ د داخل المملك ُ لحضور المؤتمرات أو الندوات التـي تعق
  .من أعضاء ھيئة التدريس في القسم% ٢٠في نفس الفترة عن 

ًأن يجيد عضو ھيئة التدريس المرشح لغة المؤتمر تحدثا وكتابة -٦ َّ. 

 .ال يترتب على مشاركة عضو ھيئة التدريس في الندوة أو المؤتمر إخالل بعمله الرئيسي -٧

ل  -٨ ا من قب ـي يكلف بھ دريس الت ة الت دوات لعضو ھيئ ال يتم احتساب حضور المؤتمرات والن
 .إدارة الجامعة كممثل عنھا من ضمن الفرص المتاحة له

نح البحوث  -٩ ة لم دعوم من خارج الجامع امج م رتبط ببرن ذي ي دريس ال ة الت يسمح لعضو ھيئ
ـرة ا ة خالل فت ن الجامع دعم م ؤتمر ب ي حضور الم صيفية ف امجال ك ،لبرن ة تل شرط موافق  ب

 .ّال يؤثر حضوره على مدة الحد األدنى لإلنفاق المخصص منـھـاأالجھات لحضور المؤتمر و

دكتوراه  -١٠ ة وال درجات الماجستير والزمال  ،ًُيسمح للمبتعثين داخليا من طالب الدراسات العليا ل
 وتكون ،التقدم بطلب حضور أو مشاركة في مؤتمر أو ندوة لھا عالقة وثيقة بدراسته أو بحثه

ة  رة واحدة خالل مرحل األولوية لمن يقدم ورقة عمل وبتوصية من المشرف على البحث ولم
 ً.الدراسـة وبحسب اإلجراءات المتبعة نظاما
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دوات العل  -١١ ؤتمرات والن ضور الم ا بح ث خارجي سمح للمبتع ع ًُي سابق م شرط ال نفس ال ة ب مي
سبة  افي بالن د الملحق الثق شرف وتأيي ى توصية الم اء عل ة بن اث بالجامع ة االبتع ة لجن ًموافق

 .لالبتعاث الخارجـي

ؤتمر وقت   -١٢ دوة أو الم دورة أو الن ة لل ة وقت تقدم ى رأس العمل بالجامع دم عل أن يكون المتق
ًيكون متفرغا وال مندوبا وال مستّ الأانعقادھا و   .ًـشارا خارج الجامعة أو بإجازةً

  

  

  :معايير المفاضلة – ب

شاط الوا ؤتمر( حد إذا زاد عدد المتقدمين لحضور الن دوة  ،م ة دراسية ، ن دد )  حلق عن الع
  :َّالمحدد فتتم المفاضلة بين المتقدمين وفق المعايير التالية

  . أو أوراق عملً،تكون األفضلية للمتقدمين الذين سيقدمون بحوثا   -أ 

ل ، أو ورقة عمل تكون،في حال تساوي المتقدمين في معيار المشاركة ببحث  -ب  ضلية لألق  األف
  .مشاركة خالل العامين الجامعيين السابقين

اريخ   -ج  رتبين حسب ت ى م ة األعل ضلية ألصحاب الرتب العلمي ك تكون األف َّإذا تساووا في ذل
  .حصولھم على ھذه الرتب

  

  

  :المستندات المطلوبة –ج 

  .ذج حضور مؤتمر أو الندوةتعبئة نما -١

 .يرفق المتقدم لحضور مؤتمر أو ندوة نسخة من الدعوة أو اإلعالن عن المؤتمر أو الندوة -٢

اقي  -٣ ع ب سم م ث للق ن البح ة م سخة كامل ؤتمر ن ث لم شارك بح دم الم ستندات األوراقيق  والم
 .المطلوبة

 .يرفق السيرة الذاتية -٤

 .يرفق جدول النصاب التدريسي -٥

 .ة التدريس في القسمبيان بأعضاء ھيئ -٦

 .صورة محضري مجلس القسم والكلية وتصديق معالي مدير الجامعة على المحضر -٧

  .نسخة من اإلفادة وقبول البحث أو ورقة العمل -٨
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  :الفترات المقيدة لحضور المؤتمرات والندوات – د
  

  :ال يسمح حضور الـمؤتمرات أو الندوات خالل الفترات التالية

  .نات النھائية للفصل الدراسـي األول والثانيخالل فترة االمتحا  - أ

  .خالل فترة الفصل الدراسـي الصيفي للمكلفين  - ب

  

 

  : اإلجراءات– ھـ

ديم  -١ ق تق دوة عن طري ؤتمر أو ن شاركة في م يتقدم عضو ھيئة التدريس بطلب الحضور أو الم
 .طلب لرئيس القسم الذي يتبع له العضو، قبل شھرين من الموعد المحدد على األقل

 .تم عرض الطلب على مجلس القسم ثم مجلس الكلية التـي يتبع لھا عضو ھيئة التدريسي -٢

ة  -٣ ل الجامع ى وكي ا إل ة ورفعھ اذج المطلوب تم استكمال النم بعد اعتماد محضر الكلية بالموافقة ي
 .للدراسات العليا والبحث العلمي للعرض على اللجنة

م تحال -٤ اد ث ة لالعتم ة ترفع النماذج إلى مدير الجامع ى الموافق يم للحصول عل ى وزارة التعل  إل
 .من الوزارة

دير  -٥ ة م د موافق بعد الحصول على الموافقة من الوزارة تستكمل اإلجراءات المالية واإلدارية بع
 .الجامعة

دوة -٦ ؤتمر أو الن ات الم را مفصال عن فعالي ه تقري ًُيقدم عضو ھيئة التدريس بعد عودت نموذج (  ً
ي) ٣ت  وزارة التعل ابع ل سم الت ى مجلس الق ر عل ھر ، ويعرض التقري صاھا ش دة أق م خالل م

تكمال  ة ، الس س الكلي م مجل ؤتمر ، ث ضور للم ھادة ح اق ش ع إرف راره م ه وإلق تفادة من لالس
َّ ولن يتم النظر في أي طلب لعضو ھيئة تدريــس إال بعد التأكد من ،اإلجراءات الالزمة بشأنه 

د ت المح ي الوق اص ف ر الخ سليمه التقري ت َّت واء كان ا س ارك فيھ ـي ش سابقة الت ة ال ًد بالفعالي
ٍالمشاركة حضورا فقط ، أو بتقديم بحث أو ورقة عمل ً. 
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  : األحكام المالية–و 

وز  .١ ث أنيج دوة ببح ؤتمر أو الن ضوره الم د ح سعودي عن دريس ال ة الت ضو ھيئ نح ع  ُيم
 :االمتيازات التالية 

ًتذكرة سفر ذھابا وإيابا وبما ال يزيد عن   - أ   . لایر كحد أعلى٢٥٠٠٠ً

ؤتمر  - ب ام الم ان  ًيكون عدد أيام االنتداب مساويا لعدد أي ده إذا ك وم بع ه وي وم قبل مع إضافة ي
  ً.خارجيا

 .ُتسدد الجامعة جميع الرسوم المتعلقة بالمؤتمر أو الندوة  - ج

ًالمبتعث داخليا يمنح تذكرة سفر ذھابا وإيابا .٢ ً ً.  

ى يجوز أن يمنح المتقدم إجازة مؤتمر في حال  .٣ عدم موافقة الجامعة على تحمل المصاريف عل
  .أن تطبق عليه اإلجراءات المتبعة على أن ال تزيد عن خمسة أيام

ة  .٤ ة المنظم ل اللجن ه من قب ي حال دعوت ة ف دوة علمي ؤتمر أو ن ازة حضور م دم إج نح المتق يم
ؤتمر العلمي  ة(للم ة دون أن تتحمل الجامع سم ومجلس الكلي ى توصية مجلس الق اء عل  أي ًبن

  .على أن ال تزيد عن خمسةأيام) نفقات 

 :ُيمنح عضو ھيئة التدريس المتعاقد المشارك في المؤتمر أو الندوة  االمتيازات التالية .٥

  .أيام جازته السنوية على أن ال تزيد عن خمسةأعدم احتساب فترة حضور المؤتمر من   -أ 

  .يعطى فرصة المشاركة مرة واحدة فقط في السنة الدراسية  -ب 

ًرف تذكرة سفر ذھابا وإياباوز صيج  -ج  ً. 

دير  .٦ سعوديين تخضع لتق دريس ال ة الت ي أعضاء ھيئ سابقة والخاصة ف ة ال ا المالي ع المزاي جمي
 .ھـ٢٥/١٢/١٤٣٧ بتاريخ ٥٥١بما ال يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم والجامعة 
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  :األحكام العامة –ز

ؤتم -١ دريس للم ة الت ضو ھيئ ضور ع تحقاق ح ل اس وز تأجي ات ال يج دوات والحلق رات والن
  .الدراسية في العام الجامعـي إلى العام الذي يليه

ي  -٢ شاركته ف ى م ة عل د الموافق ضور بع ن الح ف ع ذي يتخل دريس ال ة الت ضو ھيئ ق لع ال يح
داخل،مؤتمر ام ، أو الخارج ، أو ندوة في ال دة ع شطة لم ذه األن ل ھ دم ، حضور مث م يتق ا ل  م

  .ٍبعذر تقبله إدارة الجامعة

  .َّيحق للمشارك المطالبة بأي تعويض ما لم يحصل على موافقة الجھات ذات الصالحيةال  -٣

ازات  -٤ الت واإلج اء العط دوات أثن ؤتمرات ، أو الن دريس للم ة الت ضو ھيئ ضور ع د ح ُّال يع
  .ًالرسمية قطعا للعطلة أو اإلجازة

ا المعاملة نفسھا الدعوات الشخصية التـي ترد ألعضاء ھيئة التدريس بأسمائھم ُيعامل أصـحابھ -٥
  ).مع النظر لقيود حضور المؤتمرات ( التـي تعامل بھا الدعوات العامة الموجھة للكليات 

ة  -٦ ة ، وفي حال ات المتاحة للجامع ة باإلمكان جميع االلتزامات المالية المشار إليھا أعاله مرھون
  .المشار إليھانفاد البنود المخصصة ، فإن الجامعة تعتذر عن الوفاء بالمتطلبات المالية 

 .إن كل شرط أو قيد يخالف مواد نظام مجلس التعليم العالي ولوائحه ال يؤخذ في االعتبار -٧
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  املصادر: ًخامسا 
  

 .ھـ١٤٣٦نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه الطبعة الرابعة  .١

 .القواعد التنفيذية واإلجرائية لحضور المؤتمرات لبعض الجامعات السعودية .٢

 


