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 وزارة التعليم العالي
 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية
 اللجنة الدائمة للنظر في الرحالت الطالبية

 
 أوالً : معلومات خاصة بالطالب

  الرقم الجامعي  اسم الطالب/ الطالبة

 التراكميالمعدل  الكلية القسم التخصص

    

 البريد اإللكتروني هاتف الجوال وسيلة االتصال

   

هل سبق أن شارك/ت في مؤتمر 
خالل مرحلة البكالوريوس بدعم 

 الجامعة

 نعم )     (

 )     ( عددها

 توقيع الطالب

 ال  )     (

 هـ14/             / التاريخ 

 ثانيًا : معلومات خاصة باملؤمتر
  المؤتمر أو الندوة ) باللغة العربية (عنوان 

  ة (عنوان المؤتمر أو الندوة ) باللغة اإلنجليزي

  الموقع االلكتروني للمؤتمر

 المدينة مكان عقد المؤتمر :
 

 الدولة

   المدة :                              
 يوم

 هـ14من    /      /      هـ14من    /      /     

 م20من      /       /       م20/       /             من  الموافق:

 اسم الجهة المنظمة وعنوانها:
 
 

 نبذة موجزة عن المؤتمر
 
 
 

 ثالثًا : معلومات عن البحث املقدم يف املؤمتر
 )      ( ليس له عالقة )    ( له عالقة عالقة تخصص المرشح بالمؤتمر الذي سيشارك في:

 في المؤتمر ) باللغة العربية ( عنوان البحث المقبول
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 عنوان البحث المقبول في المؤتمر ) باللغة اللغة اإلنجليزية (
 
 
 
 

 ملخص البحث
 
 
 
 
 

 

 توصية مجلس الكلية توصية مجلس القسم
توصية اللجنة الدائمة للنظر في 

 الرحالت الطالبية

  الموافقة
عدم 

 الموافقة
  الموافقة 

عدم 
 الموافقة

  الموافقة 
عدم 

 الموافقة
 

 رقم الجلسة وتاريخها
 

 المبررات رقم الجلسة وتاريخها

 اسم عميد الكلية اسم رئيس القسم
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية 

 رئيس اللجنة الدائمة للرحالت الطالبيةو

   

 التوقيع: التوقيع: التوقيع:

 
 

 والندوات وورش العمل:ضوابط حضور الطالب للمؤمترات 

، بع لهابناء على توصية من مجلسي القسم والكلية التا  الطالب أو الطالبة حضور أن يكون -1
ة بحثي وتكون للطلبة الذين لديهم بحوث أو أوراق عمل في نفس الفعالية أو من خالل مادة

 للمرشح، وأن يتم إرفاق ما يثبت قبول الجهة المنظمة لحضور المرشح.
 ع لها.المرشح على الموافقات الرسمية من صاحب الصالحية عن طريق الكلية التاب يحصلأن  -2
أسابيع  ن ستةعيتم الرفع من قبل الكليات للمرشحين قبل موعد المؤتمر أو الندوة بمدة ال تقل   -3

ة لمنظمامن موعد عقد المؤتمر أو الندوة مع إرفاق موافقة صاحب الصالحية وموافقة الجهة 
 أال يكون الجهة المشرفة على الفعالية تتولى مصاريف المرشح لحضور للمؤتمر، على

 الفعالية.
 أن تكون هناك عالقة بين موضوع الفعالية وتخصص الطالب او الطالبة. -4
سل اً فيرشتركا بين أكثر من طالب أو طالبة وفي حال كان مشتركالبحث المقدم مأن ال يكون  -5

 طالب واحد فقط.
 ساعة بنجاح. 80ما مجموعه  أن يكون المرشح قد أكمل -6
 (.5من أصل  4أال يقل المعدل التراكمي للمرشح عن ) -7
ى يب علأال يكون المرشح قد ارتكب مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عليه من قبل لجان التأد -8

 مستوى الكلية أو الجامعة خالل فترة دراسته.
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خل يي أو راساالختبارات النهائية ألي فصل دعدم تزامن موعد المؤتمر أو الندوة مع مواعيد  -9

 بسير الدراسة للمرشح.

 ال يجوز المشاركة ببحوث سبق أن تم مشاركتها في مؤتمرات أو ندوات سابقة. -10
فقته يستثنى من كافة الشروط والضوابط الواردة في هذا البرنامج من كان حضوره على ن -11

 الخاصة او على نفقة الجهة المنظمة.
 بين المتقدمين بناء على الفرص المتاحة من صندوق الطالب.يتم المفاضلة  -12
ية لفعالليقدم المشارك للقسم التابع له بعد عودته بمدة ال تتجاوز أسبوعين شهادة حضور  -13

ً وتقريرا شامال عن الفعالية يتضمن عناوين األبحاث التي قدمت، التوصيات الصادرة م  وضحا
ذكر  ا، معوكيفية توظيفها لصالح الكلية التابع له الفائدة التي عادت عليه من تلك المشاركة

 مع إرفاق)ؤتمر المقترحات واآلراء التطبيقية والعلمية في كيفية االستفادة من نتائج وتوصيات الم
 صورة من التقرير لصندوق الطالب(.

 وسيصرف للمرشح حلضور الفعالية التايل:
 فعالية،السياحية( لمكان انعقاد العلى الدرجة )يصرف للمشارك أمر إركاب ذهاب وعودة  -1

ة من إضافة الى رسوم االشتراك إن وجدت، بعد إحضار األوراق الخاصة برسوم الفعالي
 الجهة المنظمة.

 

 يصرف للمرشح التالي:  -2
 ( أيام.3لاير يومياً لمدة ال يتجاوز ) 600للفعاليات المحلية مبلغ  -أ

 ( أيام. 5لاير يومياً بما ال يتجاوز ) 800للفعاليات اإلقليمية مبلغ  -ب
 ( أيام.5لاير يومياً بما ال يتجاوز ) 1000لفعاليات الدولية مبلغ ل -ج
 

 دت عنال يزيد المبلغ المخصص للمشارك في أي فعالية بما فيها رسوم المشاركة أن وج -3
 عشرة ألف لاير. 

 

 


