
  السادة أعضاء هيئة التدريسند حضور املطلوبة عاملستندات 

 معلقبحث بمؤمترات خارجية 

****** 
 هذه الفعاليات .العزؽ مؽافقة مجمدي القدػ والكمية عمى حزؽر  -1
الددعؽة أو أصل خطاب قبؽل البحث لمتقديػ كسعمق مؼ الجهة السشعسة لمسؤتسر متزسشا عشؽان البحث  -2

عمددى أن تكددؽن معتسدددة مددؼ الددديد أ.ك/ وكيددل الكميددة لذدد ؽن لبر ددد اكلكترو ددى االسرسددمة عددؼ  ر ددق 
 والديد أ.ك/ عسيد الكمية ومختؽمة بخاتػ الكمية . الدراسات العميا والبحؽث

الددديد أ.ك/ رسدديس القدددػ السخددت  والددديد أ.ك/ عسيددد الكميددة معتسدددا مددؼ البحددث كددامغ  ملددة السددؤتسر  -3
  .، وذلغ لتعر زه لكذف اك تحالتقديسه لسركز السعمؽمات بالجامعةو  CDوكذلغ البحث كامغ عمى 

 معتسد مؼ الديد أ.ك/ عسيد الكمية.التعهد السقدم مؼ القاسػ بعسل العزؽ أثشاء سفره عمى أن يكؽن  -4
العزدؽ خطاب مؼ الديد أ.ك/ مدير وحدة تؽكيد الجؽكة بالكمية متزسشا عدم وجدؽك أيدة التزامدات عمدى  -5

 ال الجؽكة .تجاه أعس
، مدشهػ  دد ا بالبحث السذدتر  مسؤتسر حزؽ العزؽ لإقرار مؼ جسيع السذاركيؼ بالبحث بالسؽافقة عمى  -6

 .لجامعة أو السدافر ؼ خارج البغك"لسذاركيؼ مؼ خارج االداكة ا"مؼ كل مؼ أو  ر د إلكترو ي رسسي 
 .لمعزؽالسالية  خطاب مؼ إكارة ش ؽن أعزاء هي ة التدر س يفيد استيفاء الذمة -7
 .يؼ واعتساكهسا وإعاكتهسا لإلكارةاستيفاء ا ستسارة واكفاكة السرفقت -8
يفيدد مدا تقر ر مؼ الديد أ.ك/ رسيس القدػ السخت  معتسدا مؼ الديد أ.ك/ عسيد الكمية عدؼ السدؤتسر  -9

 -:يمي
 .مية أو الجامعةكة بالقدػ أو الكفي عمػ مؼ العمؽم والدراسات السؽجؽ  أن السؤتسر متخرراا  -1
 .اكيسية أو جسعية عمسية معترف  هال مؤسدة أكب  مؼ ق  يتػ تشعيسه أن السؤتسر  -2
 . تعام في  فس الدولة أو كول أخرى أن السؤتسر ذو قيسة وله استسرار ة و عقد با -3
يب فددي السجددغت ذات معامددل أن تكددؽن أبحدداث السرشددل فددي الخسددس سددشؽات الدددابقة لهددا  ردد -4

، مع إعفاء الكميات الشعر ة والفشية مؼ هذا الذرط حيدث أن أبحداثهػ   تخزدع لسعامدل التأثير
التأثير مع مطالبتهػ  تقديػ ما يفيد  ذدر العديدد مدؼ اابحداث فدي مدؤتسرات كوليدة ذات معدايير 

معتسدددة مددؼ لجشددة ترقيددات ااسدداتذة، وكددذلغ إعفدداء صددلار البدداح يؼ  وتددرقيػ كولددي أو مجددغت
 .رجة مسؼ لػ يقؽمؽا بالشذر مؼ قبليقل تعييشهػ عؼ خسس سشؽات في الد ( مسؼ)السدرسيؼ



عشدؽان البحدث وميعداكه واسدػ العزدؽ معمقده واهدا سديقدم  هدا الجمدات العمسية ومشهدا الجمددة التدي  -11
 .الباحث

اسددتيفاء السعددايير السطمؽاددة والسؽلددحة بالغسحددة والخاصددة بدددفر الددداكة أعزدداء هي ددة التدددر س  -12
كدل  ات السعتسدة مؼ الهي ة القؽمية لزسان جؽكة التعميػ وا عتساك لحزؽر مدؤتسرات خارجيدة بالكمي

 .سشتيؼ  د  مؼ ثغث سشؽات 
 تددأثير خددغل الخسددس سددشؽات الدددابقةاابحدداث التددي قددام العزددؽ  شذددرها فددي مجددغت ذات معامددل  -13

مدؼ الدداكة أعزداء هي دة  هػلمسدرسيؼ الذيؼ يز د تعييشهػ عدؼ خسدس سدشؽات فدي الدرجدة ومدا يمدي)
 .التدر س(

 -الددرقػ القددؽمي): ة ومختددؽم بخدداتػ الكميددة مؽلددحاا بدده/ عسيددد الكميددأ.ك يددان حالددة معتسددد مددؼ الددديد  –14
 .(التدرج الؽظيفي -الرسسىالبر د اكلكترو ي  -الرقػ التأميشي

الغزمدة مدع اصدطحاب  تاكقدرارابعد    سدتيفاءإلدى إكارة العغقدات ال قافيدة السركز دة تؽجه العزدؽ  -15
فدي حالدة عددم واكجدازات الدراسدية البع دات بالدداكة أعزداء ص التعهد السالي الخدا  ستيفاءلامؼ 

 .استيفاسه
 


