القواعد اإلجرائية لحضور المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية
بجامعة المجمعة
أوالً  :الضوابط العامة :
يش رت ل موافقة رترتى حورترت عضرترتفه ئحضرترتتد يس رترتى قميرترتلهيع قما رت ف ي مو تمسرترتت قم واسرترتىا قمترترتت ,ق
قمنلوق

وقمتوي ست قميت ت تم قخل قمتاوكى وختهجهت مت يويا

 - 1ئن يكفن قمت شح حلضفه قم تمسى حو هئس قم ارتل
قأل ل

قاتم رتى و رتل ئمضرت ورتنى وقعرتل حورت

خلميهت .

 - 2ئن تكفن ينتك حال ى ب مفضفع قم تمسى( قمترتت ,ئو قمنرتلو ئو قمفهشرتى ) وقميخصرت

قم وارتي

م ضف يس ى قميلهيع ئو مهتمه قمفظس سى قحلتمسى.
 - 3ئن تكرترترتفن قاهرترترتى قمتنفارترترتى مو تمسرترترتى متوارترترتى ميخصصرترترتى وي يصرت رت مرترت حورترت ا قاتم رترترتت
قمكوست وقأل اتم قم واسى قخوهت ئو م قكز قمبحفث قم واسرتى قمتيخصصرتى ة رت
قم واسى وجيب بستن قاهرتى قمتنفارتى مو تمسرتى

ئو

وقاا سرتت

رتف ج طورتب قمتشرتتهكى مرتر اهةرتتخ ارتخى مرت

ش قم تمسى ئو صفه ( )PDFم مف هت قإلمك و ي .
 - 4ئن جيسل حضف يس ى قميلهيع قموغى قم مسسى موات ,ئو قمنلو ئو قحلو ى قملهقورتسى ئو وهشرتى قم ارتل
وي لم مت ي سل قحلصفل حو
قألخ رت ا قم مسسرترتى ئو تيرترتفة ت

هجى تفةرتل ت رتل حرت (  ) 454هجرتى ئو مرتت ي ت ارتت مرت ق خيبرتتهق
رترتى ةفهيرترتى م تمسرترتت قمتنتورترتبى ئو يكرترتفن حضرترتف يس رترتى قميرترتلهيع

خ جيًت م اعلا قملول قميت تيحلث بوغى قمتت. ,
 - 5ئ تزيل مل قم تمسى قميت ت تم خالل قم صل قملهقوي (قألول ئو قمثت ي) حو مخاى ئيتم .
 - 6ئ ي تب حو مشتهكى حضرتف يس رتى قميرتلهيع
قم ال قإلخالل

قمترتت ,ئو قمنرتلو ئو قحلو رتى قملهقورتسى ئو وهشرتى

قحملتض ق قملهقوسى قمتكورت بهرتت ئو ئن يرتيل قمينارتس مرتر جهرتى حاورتى مت تارتى

م خالل مل قمتشتهكى.
 - 7يااح بتمتشتهكى
يااح بتمتشتهكى

ئي ة تمسرتى ت رتتم خرتالل قألورتبفع قألول مرت كرتل ةصرتل هقورتي كارتت
قم تمست قميت ت تم خرتالل ق خيبرتتهق ئو ئانرتتد قألورتبفع قمرتبي يارتب هت ئو

قألوبفع قمبي ي بهت .

عرترتتل مشرترتتهكى حاسرترتل قمكوسرترتى باعرترتل قم تمسرترتت ينسرترتب حنرترته م رت قمرترتفكالد م رت ي رترتفم بيارترتس
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ئحاتل قمكوسى رت و يااح متشتهكى كوسهات
وقمتهتم قإل قهيى قمتكو

قم تمسرتى قمفقعرتل عيرت ييارتن ميتب رتى قألحارتتل

بهت .

 - 9حي موا شح قمبي ,رت قمتفقة رتى حورت مشرتتهكيه

قم تمسرتى قم واسرتى ق حيرتبقه حرت قحلضرتفه

ا ب به م بفل وييل قعياتب ت شسحه م قم ص قمتيتعى مه
- 14

يااح مواكو

بتميلهيع

عتل حلم بفل حبهه .

قم صل قمصس ي بتمتشتهكى

قم تمست قم واسى قميت ت رتتم

خالل مل قم صل قمصس ي قميت حيل يت قمي فيل قملهقوي مو تم قاتم ي.
 - 11ئن تكفن قمتشتهكى

قمتت ,ق وقمنلوق قميت ت ل قخل ئو ختهج قمتاوكى بنتد حورت تفصرتسى

م جمواي قم ال وقمكوسى قمتخيص ومفقة ى ملي قاتم ى.
 - 12ئن يي لم حضف يس ى قميلهيع ألخب قمتفقة ى حو عضفهه ئو مشتهكيه ب
عتل كت

مشتهكيه

ت ل ح شرته ي

مت ,ئو لو ختهج قمتاوكى.
قمارتنى قملهقورتسى قمفقعرتل حورت ئن يكرتفن

 - 13حي م ضف يس ى قميلهيع عضفه شرتتط حوارتس
ئعليات مشتهكى ببحث.
 - 14ئ يزيرترتل حرترتل قمتشرترتتهك

قمترترتت ,قمفقعرترتل ئو قمنرترتلو ح رت حضرترتفي

ئيهات ئكث م ئحضتد يس ى قميرتلهيع

ئو ارترتبى رترتلهيت % 14

كرتل ارتل مرت ئ ارتتم كوسرتت قاتم رتى

قمتت ,ق وقمنلوق  .وئ يزيل حل قمت شح مواشتهكى

ن وقعرتل

قم تمسى ارتهت مرت منارتفبي قاتم رتى

حو ئهب ى ( )4م شح .
- 15ي رترترتلم حضرترترتف يس رترترتى قميرترترتلهيع قمتشرترترتتهك

قمترترترتت ,ئو قمنرترترتلو ت يرت رت ًق م صرت رتالً ميضرترترتان ًت جم يرترترتت

قمتشتهكى وتفصست قمتت ,ئو قمنلو وقمت عرتت خرتالل شرته مرت ق يهرتتد قمترتت ,ئو قمنرتلو مت ةرتى
ملا قوي ت قاتم ى م يبه قمتشتهكى ومت ي تب حوسهت م قميزقمت واج قدق .
- 16ا ق تارترترترترتتوا قمتي رترترترترتلمفن مواشرترترترترتتهكى

مرترترترترتت ,ئو رترترترترتلو وقعرترترترترتل تكرترترترترتفن قمت تضرترترترترتوى عارترترترترتب

قمضفقب قميتمسى ا
 مترت يكرترتفن مليرترته ورترتث ئو وه رترتى حارترتل ت ةرت مرترتر طورترتب قمتشرترتتهكى ب رترتل ح ضرترتهت حورت جموارترتي
قم ال وقمكوسى.
 مت يكفن ختصصه قمل س ئو جمتل حاوه

جمتل قمنلو ئو قمتت. ,
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 مت مل ياب مه قمتشتهكى ئو كت
 مت كت

مشتهكيه ةتحوى

مشتهكيه ئ ل.

قم ال.

 وا ق زق حرترتل قمت شرترتح مرترت قمكوسرترتت قمتخيو رترتى حرترت قحلرترتل قألحورترت قمتارترتاف برترته متشرترتتهكى
منافبي قاتم ى

قم تمسى قمفقعل ةييل قمت تضوى برت برت قمت شرتح بنرتتد حورت ترتتهي وهو

قمت رترتتمال قصتصرترتى بهرترتبه قمإوبرترتت اك مكيرترتب وكسرترتل قاتم رترتى مولهقورترتت قم وسرترتت وقمبحرترتث
قم واي.
ئانرترتتد قم إرترتال وقإلجرترتتزق قم مسسرترتى إ رتتً

 - 17ي رترتل عضرترتفه يس رترتى قميرترتلهيع قمترترتت ,ق وقمنرترتلوق

مو إوى ئو قإلجتز .
ثانيًا  :إجراءات الترشيح لحضور المناسبات العلمية:
 ييرترتفك قمت شرترتح ت ب رترتى رترتف ج طورترتب قمتشرترتتهكى ( حو رت قمتف رترتر ق مك و رترتي موفكتمرترتى ) وي ة رت برترته
قمتاينلق قمالزمى.
 ي رت ا قمتفضرترتفع حو رت جمورترتع قم ارترتل مسنف رت
واج قدق قمتشتهكى

قمإورترتب ويفص رت قرترتت ي رت قه

قم تمست قم واسى قمت يال

 يلهس جموع قمكوسى قمإوب

ضرترتفد

قاتم ى.

ضفد قمتربهق وقمتارتينلق قمت ة رتى ويفصرت قرتت يرت قه

فقحرترترتل واجرت رت قدق قمتشرترترتتهكى

فقحرترتل

قم تمسرترترتت قم واسرترترتى قمت يارترترتل

ضرتفد

قاتم رترترتى مرترترتر م قحرترترتت مرترترتلا

مشتهكى قمت شح وت تحوه مر منتش قاتم ى وة تمستتهت.
 ييفك وكسل قمكوسى مولهقوت قم وست وقمبحث قم واي ما فمسى ةح
قويس تئهت وقميف سر حو قكياتات وة

ف ج قم ح

قمت تموى وقمياكل م

قمت ل مبم ( حو مف ر قمفكتمى )

 ي ةر حاسل قمكوسى بتمإوبت قميت يفص بهت جموع قمكوسى اك وكسل قاتم ى مولهقوت
قم وست وقمبحث قم واي وة

ف ج قصإتب قمت ة

ملي قاتم ى ويش ل مونف
قافغتتهت وم ة تتهت بل مل

يبه قمإوبت

مولهقوى وابلقد قم ئي وقم ةر ببم مت تمي
وصفات اك مكيب قمفكسل مكياوى

ت ل ح ( )64يفمتً م تتهي ا تمى قم تمسى وم ينف

ئي

طوب يصل ب ل يبه قمتل .
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ً
ثالثا :المستندات المطلوب لدراسة طلب المشاركة:
 - 1قمناف ج قصتص بإوب قمتشتهكى قم تمست

قم واسى قمت يال وقمتنشفه حو مف ر وكتمى

قاتم ى مولهقوت قم وست وقمبحث قم واي حو ئن تيل ت ب ى اخى امسك و سى م يبق قمناف ج
م

بل قمت شح ب ل صلوه مفقة ى جموع قمكوسى حو مشتهكيه.

 - 2اخى م قملحف قميت تو تيت قمت شح مواشتهكى

قم تمسى ئو اخى م

ش

قمتت ,ئو

صفه ( )PDFم وقجهى قمتف ر قإلمك و ي مو تمسى ميضانى حنفقن قم تمسى وئيلقةهت
وحمتوهيت وقاهى قمتنفاى ات.
 - 3موخ

موفه ى ئو قمبحث قمبي وسشتهك بهت قمت شح.

 - 4شهت ئو اةت تثب عضفه قمت شح خ ة تمسى  ,قمتفقة ى حو مشتهكيه ةسهت ش يإى ئن
تكفن قمشهت م يال م قاهى قمتنفاى وئن تيضا قمن
لمه قمت شح

حو حنفقن قمفه ى ئو قمبحث قمبي

يبه قمتشتهكى.

 - 5ت ي م صل م يال ميضا جم يت قمتشتهكى وتفصست قمتت ,ئو قمنلو وقمت عت مت ةى
ملا قوي ت قاتم ى م يبه قمتشتهكى ومت ي تب حوسهت م قميزقمت واج قدق .
راب ًعا  :المستحقات المالية ا بنتد حو مفقة ى قاتم ى حو مشتهكى وعضفه حضف يس ى قميلهيع موارتت ,ئو
قمنلو ةإ ه يص ف مه قمتايح ت قمتتمسى و م حو قمنحف قميتمي ا
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عتل قش قك حضف يس ى قميرتلهيع كايحرتلث هئسارتي ئو مشرتتهكيه برتلون ورتث ئو تكوس رته
مياثسل قاتم ى يص ف مها
ئ  -تبك و

يتبتً وايتبتً بتملهجى قمتنصفص حوسهت وة قملهجى قم واسى مر ترتبك مواحرت م

ا ق كتن حضف يس ى قميلهيع م ئ اتم قمناتد بتاتم ى.
ب  -ةر هوفم قمياجسل موات ,ئو قمنلو ول ئ ص مخاى ف هيتل ( )5444هيتل.
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ج  -ص ف ق يلقب م ضف يس ى قميلهيع قمتشتهك

قمترتت ,ئو قمنرتلو قملقخوسرتى ومرتت

عكاهرتت

قايح ت ق يلقب ماتويى متل ة تمست ئيتم قمترتت ,ئو قمنرتلو وسرتث ت رتل حرت يرتفم ا ق
كت

ملته يفم وقعل عاب قملهجى قم واسى مو ضف قمتشتهك.

خام ًسا  :مشاركة المتعاقدين ا
جيرترترتفز م ضرترترتف يس رترترتى قميرترترتلهيع قمتي ت رترترتل قمرترترتبي ئمضرت رت ورترترتنى

قاتم رترترتى وعصرترترتل حورت رت ت رترترتلي مميرترترتتز

ت يرترترت رت قأل قد قمرترترترترتفظس ي خرترترترترتالل قمارترترترترتنفق قمارترترترترتتب ى عضرترترترترتفه قمترترترترترتت ,ق وقمنرترترترترتلوق ومرترترترترتت

عكاهرترترترترتت

قخرترترتل قمتاوكرترترتى وختهجهرترترتت حورت رت ئن يكرترترتفن ورترترتل ئ صرت رت مشرترترتتهكى وقعرترترتل خرترترتالل قم رترترتتم قملهقورترترتي قمفقعرترترتل
حارترترترته

وميكرترترترت

مشرترترترتتهكى ئخرترترترت ا ورترترترتفقد قخرترترترتل قمتاوكرترترترتى ئو ختهجهرترترترتت ا ق كرترترترتتن مليرترترترته وه رترترترتى حواسرترترترتى

م بفمرترترترتى مونشرترترت بتورترترترتل(جتم ى ق ا رترترترتى ).حورترترت ئ تيحارترترترتل قاتم رترترترتى ئي تكرترترترتتمس متمسرترترترتى م تبرترترترتى حورترترت يرترترترتبه
قمتشتهكى.
تشال يبه قمضفقب ك ّل مت مرته حال رتى وضرتفه قمترتت ,ق وقمنرتلوق وقمو رتتدق قمارتنفيى ئو قملوهيرتى

ساد ًسا :

مو القد وم
وئحاتال قمتكو
ساب ًعا :

عكاهل قمبي تيل حفتهل م حل جهت حل خميو رتى وكرتل قخيصرتتص مهرتتمهل
بهت م ا قه قاتم ى.

تشال يبه قمضفقب مرت يرتيل ت شرتسحهل مرت
ومرترتت

برتل مرتلي قاتم رتى حلضرتفه ب رت

قمترتت ,ق وقمنرتلوق

عكاهرترتت وكرترتل قخيصرترتتص مهرترتتمهل وئحارترتتال قمتكو رت بهرترتت مرت ا قه قاتم رترتى فرت قً مياثسرترتل

قاتم ى كاهاى حال همسسى ةسنإب حوسهل ص ف كتمل قمتايح ت قمتتمسى قمفقه

يبه قمالئحى.
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