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 الباب األول

 يف اللقاءات العلمية السعودينيضوابط حضور ومشاركة أعضاء هيئة التدريس 

 

 القاعدة األوىل: 

 اآلتية:تشمل هذه القواعد اللقاءات العلمية 

 املؤمترات. .أ
 الندوات. .ب
 ورش العمل. .ج

 احللقات الدراسية .د

 

 القاعدة الثانية: 

خالل العام املايل وفًقا للتسلسل  أكثر من مرةأواًل: يؤذن لعضو هيئة التدريس ابحلضور أو املشاركة يف اللقاءات العلمية احمللية 
 اآليت:

 أو مشاركة. اً تكون املرة األوىل حضور  .أ
ملن  ةاملعتملداجمللالت  إحلدىحبل  منشلور يف يف كلل ملرة مشاركة ويشرتط أن يكون لدى املتقدم  التاليةات تكون املر  .ب

 .خالل السنة األخرية اليت تسبق موعد تقدمي الطلب اجمللس العلمي

ًقللا للتسلسللل اثنيللاً: يللؤذن لعضللو هيئللة التللدريس ابحلضللور أو املشللاركة يف اللقللاءات العلميللة الدوليللة مللرتني خللالل العللام املللايل وف
 اآليت:

خلالل السلنة األخلرية الليت تسلبق  ، ويشلرتط أن يكلون للدى املتقلدم حبل  منشلوراً أو مشلاركةتكون املرة األوىل حضور  .أ
 .اجملالت اليت يعتمدها اجمللس العلمي إحدى، يف موعد تقدمي الطلب

اجمللللالت الللليت يعتملللدها اجملللللس  إحلللدىويشلللرتط أن يكلللون للللدى املتقللدم حبللل  منشلللور يف  تكللون امللللرة الثانيلللة مشلللاركةً  .ب
 .خالل السنة األخرية اليت تسبق موعد تقدمي الطلبالعلمي 
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 القاعدة الثالثة: 

جيوز االستثناء من الشروط الواردة يف القاعدة " الثانية " إذا كان عضو هيئة التدريس سيتحمل كافة النفقات 
بدل االنتداب( على اجلامعة، علمًا أن احلصول  -يف احلصول على إذن ابحلضور دون تكاليف )تذكرة السفر  ويرغب فقط

 على إذن اجلامعة حلضور اللقاءات العلمية إلزامي وإن كان املتقدم سيتحمل مجيع التكاليف.

 

 القاعدة الرابعة: 

من قبل متقدم واحد فقط وملرة واحدة، وحلضور لقاء  ، املسو ِّغ حلضور اللقاء العلمي،املنشورجيوز استخدام البح  
 علمي آخر أو املشاركة فيها فإنه جيب تقدمي حب  آخر.

 

 القاعدة اخلامسة: 

األوىل للمتقدم يف مجيع األحباث املنشورة املسوغة حلضور املؤمتر هي جامعة  Affiliationيشرتط أن تكون املرجعية 
، وجيوز أن يشري املتقدم إىل جامعة امللك خالد اثنيًا إذا كان البح  قد نشر أو King Khalid Universityامللك خالد 

فإنه ال يعتد ابإلشارة إىل جامعة امللك خالد يف للنشر أثناء فرتة ابتعاثه وارتباطه ابجلامعة املبتع  هلا. ويف كل األحوال  قبل
 عنوان املراسلة.

 

 القاعدة السادسة: 

 خالد يف مجيع األحباث املقدمة للقاءات العلمية. امللكعلى جامعة  Affiliationجيب أن تقتصر مرجعية املتقدم 

 

 القاعدة السابعة: 

 والتخصص العلمي للمرشح.جيب أن تكون هناك عالقة مباشرة بني موضوع اللقاء العلمي 
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 القاعدة الثامنة: 

إذا مل يكن  ،، وإذا كانت لغة اللقاء العلمي هي اللغة اإلجنليزية فعلى املرشحلقاء العلميجيب أن جييد املرشح لغة ال
 ( درجة يف امتحان التوفل أو ما يعادهلا.450تقدمي ما يفيد حصوله على ) ،متخرًجا من برانمج ابللغة اإلجنليزية

 

 القاعدة التاسعة: 

جيب أن تكون اجلهة املنظمة للقاء العلمي مؤسسة أكادميية، أو حبثية، أو مجعية علمية متخصصة اتبعة ملؤسسة 
خدمات الفهرسة  إحدىأكادميية، أو جهة لديها اتفاقية تعاون مع اجلامعة أو وزارة التعليم أو أن يكون املؤمتر مدرجًا ضمن 

 ،[SCImago, IEEE, ACM ،Scopus ،CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX]العاملية اآلتية: 
 وميكن االستثناء من ذلك يف حال اللقاءات العلمية ذات السمعة العلمية املميزة اليت توصي هبا جمالس الكليات.

 

 القاعدة العاشرة: 

يف لقاء علمي واحد أو عدة لقاءات علمية  للمشاركةجيب أال يزيد عدد املرشحني من القسم األكادميي الواحد 
 (، أيهما أكثر، من إمجايل عدد أعضاء هيئة التدريس ابلقسم. %10عضو هيئة تدريس واحد أو ) علىتعقد يف ذات الوقت 

 

 القاعدة احلادية عشرة: 

ملكلف هبا، وال حيق أي إخالل ابألعمال أو املهام ا العلميةأال يرتتب على مشاركة عضو هيئة التدريس يف اللقاءات 
الرتشح يف اللقاء العلمي للمكلفني ابلتدريس يف الفصل الصيفي أو املعارين أو املتعاونني يف جهات خارج اجلامعة، أو من 
لديهم إجازة تفرغ علمي، أو اتصال علمي، أو دورة تدريبية، أو إجازة استثنائية، أو املقطوعة إجازاهتم أثناء فرتة اللقاء 

 جيب أال  يتعارض اللقاء العلمي مع فرتة االختبارات النهائية. العلمي، كما
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 القاعدة الثانية عشرة: 

املتميزة املطلوب نشر األحباث فيها وتعديل ما  العلميةيقوم اجمللس العلمي على حنو دوري مبراجعة ضوابط اجملالت 
 تقتضي مصلحة اجلامعة تعديله.

 الباب الثاين

 إجراءات تقدمي طلب حضور اللقاءات العلمية أو املشاركة فيها 

 القاعدة الثالثة عشرة: 

أو املشاركة فيه من خالل النظام اإللكرتوين حلضور املؤمترات  العلمييتقدم عضو هيئة التدريس بطلب حضور اللقاء 
 إىل جملس القسم متضمناً ما أييت:

 اللقاء العلمي والدعوة املوجهة له إذا كان قد تلقى دعوة خاصة. بياانتنسخة من  .أ

 تعبئة النموذج اإللكرتوين للحضور واملشاركة يف املؤمترات أو الندوات. .ب

 لعلمية اليت سيشارك هبا وخطاب قبول املشاركة يف اللقاء العلمي.ملخص البح  أو الورقة ا .ج

نسخة ملن البحل  املنشلور خلالل السلنة األخلرية الليت تسلبق موعلد تقلدمي طللب احلضلور وفلق الضلوابط املشلار هللا يف  .د
 القاعدة الثانية.

نسخة من تقرير إهناء آخر مهمة علمية حضرها أو شارك فيها وفق النموذج املوجود على موقع وزارة التعليم عللى أن  .ه
 تكون معتمدة من رئيس القسم وعميد الكلية. 

 

 القاعدة الرابعة عشرة: 

عد اعتماد حمضر ، يرفع إىل جملس الكلية للموافقة عليه، وبالقسممن جملس أو املشاركة بعد اعتماد طلب احلضور 
تفوض  نوجيوز جملالس األقسام أ الكلية يرفع الطلب إىل وحدة املؤمترات والندوات وورش العمل؛ لدراسته والتوصية حياله.

 هتا يف ذلك إىل جلان خمتصة.اصالحي
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 القاعدة اخلامسة عشرة: 

جلميع الشروط إىل وحدة املؤمترات والندوات وورش  ومستوفياً مكتماًل أو املشاركة جيب أن يصل طلب احلضور 
، يومًا يف اللقاءات احمللية 30يف حالة اللقاءات الدولية و  العمل قبل موعد بدء اللقاء العلمي بفرتة ال تقل عن مخسني يوماً 
 على أال يدخل ضمنها اإلجازات الرمسية املعتمدة يف التقومي اجلامعي.

 

 القاعدة السادسة عشرة: 

العلمي يف الطلب املرفوع له من وحدة املؤمترات والندوات وورش العمل  والبح ظر وكيل اجلامعة للدراسات العليا ين
 ويصدر توصيته حياله، ويرفع به لصاحب الصالحية.

 

 القاعدة السابعة عشرة: 

بعد إهناء املهمة، يقدم املشارك يف اللقاء العلمي تقريرًا وفق منوذج "إهناء مهمة علمية" املعد من قبل وزارة التعليم 
السفر )يف الدول اليت يتطلب الدخول إليها ختم جواز السفر( مبا يف  صورة من جوازو  شهادة احلضور أو املشاركةمرفقًا معه 

 البلد الذي عقد به اللقاء العلمي.ذلك الصفحة اليت حتتوي ختم دخول 
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 الباب الثالث

 املستحقات املالية

 القاعدة الثامنة عشرة: 

يف  يف حال احلضور أو املشاركةلعضو هيئة التدريس  انتدابوبدل سوم املؤمتر ر و للجامعة أن تصرف تذكرة سفر 
 . دون التزام مايل أو املشاركة اللقاء العلمي، وجيوز االقتصار على صرف التذاكر فقط، أو اإلذن ابحلضور

 

 القاعدة التاسعة عشرة: 

يف اللقاء  يف حال احلضور أو املشاركةهيئة التدريس  لعضووبدل االنتداب ورسوم املؤمتر السفر  ةيكون صرف تذكر 
 العلمي على النحو اآليت:

 .رة سفر ابلطائرة على الدرجة املستحقة نظاماً وفق أقرب خط سري إىل مقر اللقاء العلميتذك .أ
 االنتداب املستحق نظاماً. .ب

 رسوم املؤمتر مبا ال يتجاوز مخسة آالف رايل. .ج

 

 القاعدة العشرون: 

عقد فيه اللقاء العلمي إذا كان يعلى أتشرية الدخول للبلد الذي س املتقدمال يصدر القرار اإلداري إال بعد حصول 
 ذلك مطلوابً.

  

 والعشرون:  احلاديةالقاعدة 

 ةإذا مل يلللتمكن املرشللللح ملللن حضللللور اللقلللاء العلمللللي ألسلللباب تعللللود إليلللله، وجلللب عليلللله إعلللادة قيمللللة تلللذاكر السللللفر وأيلللل
 مستحقات مالية صرفت له على أساس مشاركته يف هذا اللقاء العلمي ويتم قيدها عهدة حتت التحصيل.
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 الباب الرابع

 ضوابط مشاركة أعضاء هيئة التدريس املتعاقدين يف اللقاءات العلمية

 

 والعشرون:  الثانيةالقاعدة 

واملتعلقة حبضور أعضاء هيئة التدريس السعوديني للقاءات  القواعددون اإلخالل ابلضوابط العامة الواردة يف هذه 
العلمية، واستناداً إىل املادة )الثالثة والعشرين( والفقرة )الثانية( من املادة )السابعة والعشرين( من الئحة توظيف غري السعوديني 

أو مرتني العلمية املتخصصة  الدولية قاءاتللا لمشاركة يفمرة واحدة للعضو هيئة التدريس املتعاقد  تتم املوافقةيف اجلامعات، 
 العام املايل وفقاً للضوابط اآلتية: اللقاءات احمللية املتخصصة وذلك أثناء للمشاركة يف

 ية مميزة.مأن يكون اللقاء العلمي متخصصاً وذا مسعة عل .1

  جامعة امللك خالد سنة على األقل عند تقدمي طلبه إىل جملس القسم.أن يكون قد مضى على تعيينه يف .2

 Science Citation Indexبياانت  قاعدةحب  منشور يف جملة علمية مصنفة ضمن ، مقابل كل مشاركة، أن يكون لديه .3

Expanded  أو قاعدة بيلاانتSocial Science Citation Index  ضلمن الفئلةQ1 اءات الدوليلة يف حلال املشلاركة يف اللقل
 الطللبخلالل السلنة األخلرية الليت تسلبق موعلد تقلدمي  يف حال املشاركة يف اللقلاءات احملليلة، وذللكعلى األقل  Q2أو 
 يكون قد أشار فيه أواًل إىل انتمائه إىل جامعة امللك خالد.أن و 

 .املؤمتر ابسم جامعة امللك خالدأن يكون لديه حب  مقبول يف  .4

 

 والعشرون:  الثالثةالقاعدة 

 Kingيف حال مشاركة عضو هيئة التدريس املتعاقد يف املؤمتر ببح  علمي أو ورقة علمية ابسم جامعة امللك خالد 

Khalid University ما أييت:للجامعة، وفق ما هو متاح يف بنود امليزانية، منحه  جيوز 

 العلمي.تذكرة سفر سياحية وفق أقرب خط سري إىل مقر اللقاء  .1

 االنتداب املستحق نظاماً. .2

 آالف رايل. ثالثةرسوم املؤمتر مبا ال يتجاوز  .3
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 الباب اخلامس

 أحكام عامة

 والعشرون:  الرابعةالقاعدة 

جيوز أن يستثىن من هذه القواعد كل ما له عالقة حبضور اللقاءات العلمية السنوية والدورية لوكالء اجلامعة أو 
تم دعوهتم من جهات خمتلفة حبكم اختصاص تالعمداء أو املشرفني على اإلدارات والوحدات من أعضاء هيئة التدريس الذين 

 ك من يتم ترشيحهم من قبل اجلامعة للحضور أو املشاركة يف هذه الفعاليات.مهامهم وأعماهلم املكلفني هبا من اجلامعة، وكذل

 

 والعشرون:  اخلامسةالقاعدة 

 وتلغي مجيع ما يتعارض معها. اجلامعةيعمل هبذه القواعد من اتريخ اعتمادها من جملس 

 


