الالئحة األساسية لتنظيم المؤتمرات واأليام الدراسية
تعتبر المؤتمرات واأليام الدراسية مظي اًر جيداً من مظاىر تشجيع البحث العممي ،حيث تُبرز
اىتمام الجامعة بالبحث العممي ،وتُساعد الباحثين عمى االلتقاء وتبادل األفكار وعرضيا
واالستفادة منيا.

ومن أجل حسن تنظيم المؤتمرات واأليام الدراسية ُيقترح تشكيل لجنة عميا إلقرار تنظيم وترتيب
المؤتمرات واأليام الدراسية وتتكون ىذه المجنة من :
 )1نائب الرئيس لشئون البحث العممي

 )2نائب الرئيس لمشؤون األكاديمية أو من يمثمو
 )3نائب الرئيس لمشؤون اإلدارية أو من يمثمو
 )4عميد الكمية المعنية

وعند تخطيط األقسام أو الكميات لمؤتمرات أو أيام دراسية يجب أن يكون ذلك بقرار من مجالس

المخاطبة عمى
األقسام والكميات ،ويتم ُمخاطبة المجنة العميا بالنشاط إلق ارره عمى أن تحتوي ُ
العناصر التالية:
 )1اسم المؤتمر.

 )2اليدف من المؤتمر.

المستيدفة يجب أن تشمل أشخاصاً م ن خارج الجامعة عمى النطاق العربي والعالمي.
 )3الفئة ُ

 )4تحديد المحاور البحثية المطموبة وتنوع األبحاث ونوعيتيا وأن يكون فييا إضافة لما تم
في مؤتمرات سابقة .

 )5محاور المؤتمر.

المنظمة وتشمل:
 )6الجيات ُ
 رئيس المؤتمر.
 رئيس المجنة التحضيرية وأعضائيا (تشمل نائب الرئيس لشئون البحث العممي
أو من ينوب عنو ،العالقات العامة ،مركز المؤتمرات).

 رئيس المجنة العممية وأعضائيا (تشمل األعضاء األعمى في الرتب األكاديمية)
 )7التاريخ المقترح لممؤتمر ،يتم االتفاق مع المجنة العميا  ،ويفضل المؤتمرات التي تستمر
لمدة يومين فقط .

المقترحة للمؤتمر وطرق توفيرىا ،بما في ذلك الجيات الداعمة التي ُيمكن
 )8الميزانية ُ
االتصال معيا  .والمطبوعات المطموبة ،والشنط والطعام ،ويجب في ىذا الصدد

توفير  %50عمى األقل من تكاليف المؤتمر من جيات خارجية وتدعم الجامعة

المؤتمرات بقيمة  10000دينار كحد أقصى لمن يحصل عمى تمويل خارجي.

 )9إذا كان المؤتمر أو اليوم الدراسي يشمل أكثر من قسم أو كمية يجب التنسيق بينيا في
التحضير لممؤتمر وعند تشكيل لجانو.

المالئمة بخصوص
 تدرس المجنة العميا الموضوع من جميع جوانبو ،ووتتخذ التوصية ُ
النشاط ،وال يجوز البدء بإجراءات النشاط أو اإلعالن عنو بأية وسيمة قبل الحصول


العميا.
عمى موافقة المجنة ُ

يتم تبميغ األقسام والكميات بيذه التعميمات.

