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 الخارجية ضوابط تغطية نفقات المؤتمرات العلمية

المشاركة في مؤتمر علمي بمساهمة من الجامعة  في الجامعة اإلسالمية  التدريس هيئةيحق لعضو 
:اإلسالمية مرة واحدة على األكثر في كل عام دراسي حسب الشروط التالية  

الجامعة    الوظيفة في  منذ التحاقه في  األقل سنةأن يكون عضوا هيئة التدريس قد أمضى على   .1
السابق الدراسي  تقييم المدرس في العامأو أكثر في  %75 علىوقد حصل على نظام العقود 

 للمؤتمر.
عن الورقة   ض يقوم بتقديم عر أن  في المؤتمر و   أن يشارك عضو هيئة التدريس بورقة علمية .2

أن يكون المؤتمر العلمي ينشر  و   .(حسب جدول أعمال المؤتمر المعلنة)المؤتمر    خالل أيام
 . البحث( مؤلفعلى األقل ال يعرفهم  اثنين حسب األصول )مقيمين  محكمةأوراق علمية 

المدرجة للباحث في الورقة المنشورة في    (main affiliation)  أن تكون جهة العمل الرئيسية .3
 . اإلسالميةالمؤتمر هي الجامعة 

تاريخ انعقاده فترة ال تقل   طابع متخصص وسمعة متميزة، ومضى على  ذوأن يكون المؤتمر   .4
ويعقد بصفة دورية مستمرة، ومصنف من قبل جهات التصنيف البحثي    ،عن خمس سنوات 

 . SCOPUS or ISI)المشهورة )  
علمية معروفة وذات سمعة عالية في    مؤسسةجهة المنظمة للمؤتمر جامعة أو  أن تكون ال .5

 األوساط األكاديمية. 
يتم الموافقة على سفر عضو واحد   البحث،في حال مشاركة أكثر من عضو هيئة تدريس في  .6

 أو حسب ترتيب األسماء في البحث في حال عدم التوافق.  ،حسب التوافق
 مجال المؤتمر مع تخصص عضو هيئة التدريس. يتطابقأن  .7
المبلغ  التغطية المالية تشمل رسوم المؤتمر + تذكرة الطيران + بدل يومي بحيث ال يتجاوز   .8

حاصل على تغطية مالية كلية  العضو المشارك في المؤتمر  أال يكون    على،  $1500المالي  
 .  من جهة أخرى لهذا الغرض أو جزئية 

على    أخرى مغطى جزئيا من جهة    المؤتمرمن الجامعة إن كان    جزئية  طلب مساهمةيمكن   .9
 المذكور في البند السابق.  المبلغأال يتجاوز مجموع المساهمات 
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دون مساهمة    وذلك  ،يحق لعضو هيئة التدريس حضور مؤتمر علمي بمشاركة بحثية أو بدون  .10
توصية لعمادة البحث   ورفع  ةوالكليبعد موافقة القسم    دراسي،  الجامعة المالية مرة في كل فصل

 العليا.  والدراسات العلمي 
أن يتقدم عضو هيئة التدريس مسبقا بطلب المشاركة لعمادة البحث العلمي والتي تقوم بدورها   .11

 . المحددةالعتماد الطلب حسب الشروط   بعرضه على لجنة المؤتمرات العلمية بالجامعة،
الخارجية ضمن اإلجازات الفصلية، وال تتحمل الجامعة ُيفضل أن يكون حضور المؤتمرات   .12

 مسؤولية التأخير في العودة من السفر. 
الحصول على اعتماد مجلس الجامعة بعد توصية اللجنة وذلك للحصول على إذن للسفر  .13

 ًا. لحضور مؤتمر خالل الفصل الدراسي أو في حال مساهمة الجامعة مالي
ى إذن بالسفر لحضور مؤتمر علمي طلب سلفة يحق لعضو هيئة التدريس الذي حصل عل .14

سفر ألية  التمكن من البغرض إتمام إجراءات السفر، وفي حال عدم    دوالر  1000سفر بقيمة  
 بالتنسيق مع الشئون اإلدارية.  أسباب يتم استرداد السلفة

المشاركة أثناء    له  يقدم عضو هيئة التدريس بعد عودته تقريرًا مدعما بالصور الفوتوغرافية .15
التقرير بيانات عن المشاركة يمكن نشرها كخبر للنشر على صفحة    في وقائع المؤتمر. يتضمن

 الجامعة أو في مدونة الكترونية تنشأ لهذا الغرض.  
بتسليم   .16 التدريس  هيئة  عضو  المؤتمر يقوم  سجالت  في  نشرها  بعد  بحثه  من  نسخة 

(Conference Proceedings)  امعة، وعمل سيمنار ألعضاء  مستودع الجإلى  ، وإضافته
في تطوير العملية   المؤتمرفي    المشاركة  منأوجه االستفادة    لتوضيحالمعنية    القسم والكلية

 التعليمية أو البحث العلمي في الجامعة. 
المستحقات   .17 الشئون اإلدارية لصرف  بمخاطبة  العليا  العلمي والدراسات  البحث  تقوم عمادة 

 التدريس.المتبقية لعضو هيئة 
بالمؤتمرات  .18 التدريس  بإصدار نشرة سنوية عن مشاركة أعضاء هيئة  المؤتمرات  تقوم لجنة 

 .العلمية
 

 


