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املشرجير ا رج
:

أوالً  :أهداف املشرجير ا رج
 - 1املساهمة فى حل املشكالت ودفع املسرية التعليمية وإعادة بناء احلضارة اإلنسانية فى
العامل اإلسالمي والعربي خاصة والعامل عامة
 - 2إبراز اسم اجلامعة فى احملافل الدولية لتأكيد رسالتها وعامليتها .
 - 3إثراء الساحات العلمية اإلقليمية والعاملية ببحوث األساتذة واخلرباء من اجلامعة .
 - 4إتاحةةة الصرصةةة ألسةةاتذة اجلامعةةة لتبةةاد اخلةةربات مةةع إخةةوانهم مةةن العةةامل اإلسةةالمي
والعربي وغريه .

ثرن رً  :أنواع املشرجير ا رج

وضوابطهر:

ميكن تقسيم املشاركات اخلارجية إىل انواع :
 - 1مشاركة إدارة اجلامعة فى املةمتررات التةى تقيمهةا املنتمةات اإلقليميةة والعامليةة م ةل
جامعةةة الةةدو العربيةةة ورابمةةة اجلامعةةات اإلسةةالمية وغريهةةا جل وعةةدد إدارة اجلامعةةة
املشاركني فيها .
 - 2املشاركة لألساتذة وغريهم فى املمتررات و الندوات العاملية بالبحوث وتقديم األوراق جل
وختضع للموجهات اآلتية :
أ /إذا كانت اجلهة املنتمة تتولي مجيع النصقات تصةت املشةاركة جلميةع األسةاتذة
للمشاركة بالبحوث العلميةة جل وتقةوا الشةمتول العلميةة بتحكةيم هةذه البحةوث
وترشي املشاركني .
ب /فى حالة أل تكول تكاليف ونصقا ت املشاركة علةى املشةارت تصةت املشةاركة
جلميع األساتذة على أل يتولي املشارت إرسا البحث إىل اجلهة املنتمة وعمل
النصقات .
 - 3املشاركة باحلضور فقط فى املمتررات والندوات  :وختضع للموجهات اآلتية :
أ /فى حالة أل تكول النصقات والتكاليف على اجلهة املنتمة تتولي إدارة اجلامعةة
عديد املشارت .
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ب /إذا كانت النصقات والتكاليف على املشارت يصت اجملا ألعضاء هيئة التدريس
ملن يرغب فيها .

مالحاظااا :
تتولي اجلامعةة عديةد املشةاركني أو ترشةيحهم لل هةات املنتمةة فةى حالةة عمةل هةذه
اجلهات للنصقات لألسباب اآلتية :
 /1اجلهة املنتمة عندما تتحمل هذه التكاليف والنصقات ترغب فى مشةاركة فعالةة جل
لذلك تتولي اجلامعة عديد املشاركني الذين يمتدول هذه الرسالة .
 /2غالباً ما تكول هذه اجلهات التى تتولي مجيع تكاليف املمتررات أو الندوات جهات
ذات صلة باملنتمات العربيةة أو الدوليةة أو جهةات إةا إمكانةات متمية ة فةى العةامل
لذلك تسعي اجلامعةة إلبةراز ااهةا باملشةاركة بأعضةاء فةاعلني ومةمتثرين لتأكيةد
عضوية ودور اجلامعة عاملياً .
 - 4املشاركة فى املمتررات والندوات بالصصات اإلعتبارية :
وهي املشاركات التى مي ل فيها أفراد من اجلامعة بصصاتهم اإلدارية (عمداء الكليةات
وغريهم) وختضع املشا ركة فيها للضوابط اآلتية :
 /1أل ختدا املشاركة رسالة اجلامعة وأهدافها .
 /2أل تكول اجلهات املنتمة جهات إا اعتبارها ووزنها دولياً .
 /3أل تكول املوضوعات املمروحة فى هذه املمتررات أو الندوات مما ميكن أل تساهم
فيه اجلامعة بصورة ممي ة أو حيقق فائدة ملحوظة لل ا معة علمياً أو إدارياً .
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املشرجير ا رج
ملحق ()1
تش يعاً للبحث العلمي وسط أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وزيادة فى مشةاركات اجلامعةة
العلميةةة خةةارس السةةودال تتةةولي اجلامعةةة دفةةع تكةةاليف تةةذاكر السةةصر لعضةةو هيئةةة التةةدريس
املشارت ببحث فى ممترر أو ندوة علمية خارس السودال وفقاًِ للشروط اآلتية :

- 1
- 2

أل يكول موضوع املمترر أو الندوة ضمن ختصصات اجلامعة وخيدا أهدافها .
يقوا عضو هيئة التدريس بإرسا حب ةه الةذي يرغةب فةى املشةاركة بةه لل هةة
املنتمة على نصقته اخلاصة .

- 3

يقدا عضو هيئة التدريس إفادة ألمانة الشمتول العلمية بقبو حب ه فى املمترر أو
الندوة .

- 4

تتولي اجلامعة عرب العالقات العامة اجراءات السصر جل ودفع تكاليف التذاكر
فى حا عدا تولي اجلهة املنتمة دفعها .

- 5

فى حالة الت اا اجلهة املنتمة بتكاليف اإلقامةة واإلعاشةة أليةاا املةمترر ميةن
عضةةو هيئةةة التةةدريس ن ريةةة مناسةةبة ملقابلةةة أ منصةةرفات أخةةر تقتضةةيها
املشاركة .

- 6

فى حا عدا الت اا اجلهة املنتمة بتكاليف اإلقامة واإلعاشة تتولي اجلامعةة
ذلك بن رية تقدر حسب الدولة التى يقاا فيها املمترر أو الندوة .

- 7

يتمتع عضو هيئة التدريس بهذا الدعم ملشاركة واحدة فقط فى كل عاا .
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