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 أعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين قواعد تنظيم اشتراك "ه الوثيقة هذ سمىت  ) ١( البند

  ".في المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية اإلقليمية والدولية

  :القواعدالهدف من هذه   )٢( البند

أعضاء هيئة التدريس بجامعة  قواعد تنظيم اشتراكلتضع  الوثيقةجاءت هذه 
 ولتسهيل لندوات والفعاليات العلمية اإلقليمية والدوليةفي المؤتمرات وا البحرين

، ولضمان العدالة في توفير فرص العلميةعملية مشاركتهم في هذه الفعاليات 
  المشاركة وتكافؤها.

 المؤتمرات والندوات وورش العملأعضاء هيئة التدريس في  مشاركةتحظى و 
باهتمام إلقليمية والدولية واالجتماعات العلمية وا المصاحبة للمؤتمرات والندوات

للمشاركين المجال تفسح  الفعالياتكبير من إدارة جامعة البحرين، ألن هذه 
اإلقليمي والدولي، وبناء العالقات  الصعيدينلتبادل الخبرات واألفكار على 

 ؛ميادين التخصصعلى المستجدات العلمية في  وتطلعهمالمهنية المفيدة، 
ريس على القيام بأبحاث علمية، وتساعدهم على فتشجع بذلك أعضاء هيئة التد

، وفي عملية البحث العلميكاديمي، وتساهم بالتالي في تطوير النمو األ
   .التعريف بمستوى الجامعة األكاديمي

  الوثيقة المشاركة في الفعاليات العلمية التالية: قواعد هذهتغطي   )٣البند (

  المؤتمرات العلمية. -١

  الندوات العلمية. -٢

  .المصاحبة للمؤتمرات والندوات العلميةورش العمل  -٣

  البرامج التطويرية التجديدية القصيرة في مجال االختصاص. -٤

حلقات النقاش واجتماعات المائدة المستديرة في مثل ، االجتماعات العلمية -٥
  مجال االختصاص.

ة عليها ما وسيستخدم مصطلح "الفعاليات العلمية" في باقي نصوص الوثيقة للدالل
  لم يكن البند يقتصر على فعالية محددة. 
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< <N 

 : الفعاليات العلميةشروط االشتراك في   )٤البند (

  في حالة تقديم بحث:

الذي يتقدم  لعضو هيئة التدريس الفعاليات العلميةتعطى أفضلية المشاركة في  -
الة، .  وفي هذه الحالفعالية كورقة من أوراق الفعاليةببحث علمي يقبله منظمو 

، بالفعاليةعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم ملخصًا عن البحث مبينًا عالقته 
  المشاركة.هذه وٕافادة تثبت قبوله، مع شرح يبين كيفية استفادة الجامعة من 

في حال اشتراك أكثر من عضو واحد من هيئة التدريس في إعداد بحث  -
يطلب من معدي  ،فعالية علميةمعين، والتقدم للموافقة على االشتراك في 

البحث االتفاق فيما بينهم على تحديد أحدهم للسفر وتقديم البحث.  وفي حال 
عدم االتفاق، يعود أمر اختيار أحد الباحثين للسفر إلى رئيس القسم، الذي 

  يرفع توصية معللة بذلك إلى عميد الكلية.

  في حالة عدم تقديم بحث:  

 الفعاليات العلميةالشتراك في يجوز ألعضاء هيئة التدريس التقدم بطلب ل -
كجزء من عملية التطوير المهنية، دون تقديم بحث متخصص معد لهذا 

شريطة أن   ،من الدكتوراه الغرض، وذلك خالل السنتين األوليتين بعد التخرج
بتخصص العضو  اوعالقته امنه االستفادةوفرص  الفعاليةتراعى أهمية 

 المعني.

دون تقديم بحث  الفعاليات العلميةتراك في يجوز لعضو هيئة التدريس االش -
في حالة دعوته من قبل إحدى المنظمات أو الجمعيات العلمية المعروفة، 

في اختصاصه وأن تتحمل  علميةأهمية  للفعالية العلميةشريطة أن يكون 
 واإلقامة (أو يتحملها العضو المعني السفرالداعية كافة تكاليف  الجهة
  الجامعة.الكلية ومجلس مجلس  مشاركته)، وأن يوافق على نفسه

 العلمية: الفعالياتقنوات الموافقة على اشتراك عضو هيئة التدريس في   )٥البند (

العلمية إلى رئيس القسم  الفعاليةيقدم عضو هيئة التدريس طلبًا لالشتراك في  -
 ، لعرضه على مجلس القسم.ال تقل عن شهر قبل موعد انعقادها بفترة كافية

 عرض الترشيحقبل  بالفعاليةجلس القسم بترشيح العضو للمشاركة يقوم م -
 للموافقة النهائية. الكليةعلى مجلس 
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< <O 

، يمكن الفعاليات العلميةإذا تقدم أكثر من عضو من القسم لالشتراك في أحد  -
 للقسم ترشيح عضو أو أكثر في ضوء المعايير التالية بالترتيب:

 و أو األعضاء.في تخصص العض الفعاليةأن يكون موضوع   .أ 

 .للفعاليةأن يكون العضو متقدمًا ببحث   .ب 

 .فعاليةإذا كان أحد األعضاء لم يشارك مطلقًا في أي   .ج 

منذ عام دراسي على  فعالية علميةإذا كان أحد األعضاء لم يشارك في   .د 
 األقل.

الجامعة ترشيح العضو المشارك ( أو األعضاء المشاركين ) مجلس يتولى  -
مشارك  تحديدإلى الجامعة أو الكلية أو القسم دون  إذا كانت الدعوة موجهة

  .معين

  :في الفعاليات العلميةالمدة القصوى لالشتراك   )٦البند (

تتوقف موافقة الجهات المعنية في الجامعة على مشاركة عضو (أو أعضاء)  -
على مدى تأثير ذلك على العمل  في الفعاليات العلميةهيئة التدريس 

الفعالية تأخذ تلك الجهات باالعتبار فترة انعقاد ولهذا،  القسم. في األكاديمي 
 الزمنية. اومدته العلمية

 هيئة التدريسأال تزيد مدة تغيب عضو  الفعاليات العلميةيشترط لحضور  -
ويجوز االستثناء في حالة المؤتمرات ذات كحد أقصى، خمسة أيام عمل عن 

  جامعة.الصبغة الوطنية ويكون االستثناء بقرار من رئيس ال

 ترتيبات تعويض حصص التدريس:  )٧البند (

على طلب  له الموافقة صدرتهيئة التدريس الذي يتحتم على عضو  -
أن يعوض الطلبة عن جميع حصص التدريس  المشاركة في فعالية علمية
 التي تقع خالل فترة تغيبه.

يقدم عضو هيئة التدريس المعني مذكرة إلى رئيس القسم قبل سفره يبين فيها  -
الوسيلة التي أتبعت أو ستتبع لتعويض جميع الحصص التي تقع أثناء فترة 

 تغيبه.

ال يحق لعضو هيئة التدريس الذي يشارك في التدريس في الفصل الصيفي  -
  المشاركة في أية فعالية علمية تعقد خالل ذلك الفصل.
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< <P 

 :ابعد انعقادهالفعالية العلمية  عنتقديم تقرير   )٨البند (

عليه أن يقدم خالل شهر  فعالية علميةبعد عودة عضو هيئة التدريس من 
إلى رئيس القسم، يحفظ في ملفه، يلخص فيه أعمال هذه الفعالية تقريرًا عن 

لية في المهنية المكتسبة وأية احتماالت مستقب االستفادةويبين أوجه ، الفعالية
، ولرئيس القسم عرض هذا التقرير على مجلس القسم لتعميم هذا المجال

  االستفادة.

  العلمية: الفعالياتتمويل االشتراك في   )٩البند (

  تمويل من الجامعة:  
يرصد في ميزانية كل كلية مبلغ سنوي معين لتغطية اشتراك أعضاء هيئة التدريس 

صادر تمويل رديفة من خارج الميزانية، العلمية، مع البحث عن م الفعالياتفي 
ة أو المنظمات الدولية يالصناع من القطاع الخاص كالشركات كالجهة المضيفة أو

  أو مراكز البحوث وما شابه ذلك.
تتكفل الجامعة بتكاليف السفر واإلقامة لعضو هيئة التدريس المشارك في  -

األنظمة والقرارات  ة، وفقفي حالة تكليفه من قبل الجامع الفعاليات العلمية
 التي تحدد ذلك.

بنفقات  –أو جزئيًا حسب الميزانية المتوافرة لذلك  كلياً  – تتكفل الجامعة -
الفعاليات السفر واإلقامة في حال الموافقة على اشتراك عضو أو أكثر في 

إذا لم توفر الجهة الداعية هذه النفقات، وٕاذا وفرت جزءًا منها تكملها  العلمية
 الجامعة.

إذا رغب عضو هيئة التدريس في حضور ال تتحمل الجامعة أية أعباء مالية  -
مسبقًا على اشتراكه  تمت الموافقةعلمية خالل العطلة الصيفية، إال إذا  فعالية

حسب المواد المذكورة في هذه القواعد.  وفي هذه الحالة تحدد الجامعة مدى 
  الدعم المالي الذي يقدم له.

  تمويل خارجي:  
قواعد المبينة في المواد ل وجود تمويل خارجي للسفر، يخضع الطلب لنفس الفي حا
إذا كانت الدعوة موجهة للجامعة أو الكلية أو القسم دون تحديد مشارك  السابقة

فإنه يمكن الموافقة  ،معين. أما في حال تحديد اسم عضو هيئة التدريس في الدعوة
كان ذلك مقبوًال للجهة الممولة،  بحث علمي، إذا اشتراط تقديمدون  على الدعوة

عدم تعارض ذلك مع المواد األخرى من هذه موافقة القسم والكلية المعنية و شريطة 
  القواعد.
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  عن مقدم الطلب:: معلومات أوالً 

    لـب:ـاسـم مقـدم الط

    :الرتبة األكاديمية

عيين في تاريخ الت
    :األكاديمي القسم

    التخصص العام:

    :التخصص الدقيق

    القســــم:

    الكليــــة:

  :الفعاليةثانيًا: معلومات عن 

  المؤتمرات العلمية. - ١  نوع الفعالية:

الندوات العلمية. - ٢  

ورش العمل والبرامج التدريبية العلمية في مجال االختصاص. - ٣  

التجديدية القصيرة في مجال االختصاص.البرامج التطويرية  - ٤  

االجتماعات العلمية وحلقات النقاش واجتماعات المائدة المستديرة في  - ٥
  مجال االختصاص.

   محلية    ةإقليمي   ةعالمي  الفعالية: تصنيف
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< <R 

   الفعالية:عنوان 

   الجهة المنظمة:

     :الفعاليةمكان انعقاد 

الموقع االلكتروني 
  وجد):للفعالية (إن 

  

   عنوان الجهة المنظمة:

   :الفعاليةفترة انعقاد 

   إجمالي فترة السفر:

  ثالثًا: معلومات عن البحث:

   عنوان البحث:

  ال     نعم   جزء منه في مجلة علمية محكمة؟ هذا البحث أو نشرهل تم 

      .إذا كان الجواب نعم، بين ذلك

    

    

  ال     نعم   فعالية أخرى؟ جزء منه في هل تم تقديم هذا البحث أو

    .إذا كان الجواب نعم، بين ذلك

  

  

 ال     نعم   هل تم إنجاز البحث أو غالبيته في جامعة البحرين؟

   غير محدد   ال   نعم      ؟ Indexed)هل الفعالية مفهرسة (

  ال     نعم   هل هناك تحكيم للبحث المقدم؟

  Poster( (عرض ملصق   )Oral(العرض الشفهي  ماهي طريقة عرض البحث في الفعالية؟

 ال     نعم   ؟الفعاليةهل ستقوم برئاسة جلسة أثناء 

 ال     نعم     هل أنت متحدث رئيسي؟
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< <S 

 ال     نعم   ؟الفعاليةهل أنت عضو بإحدى لجان 

    .إذا كان الجواب نعم، بين ذلك

  

    

  رابعًا: الدعم المالي المطلوب:

  ال     نعم     جهة المنظمة بتغطية التكاليف؟هل ستتكفل ال

      .إذا كان الجواب نعم، بين ذلك

دينار بحريني  رسوم المشاركة إن وجدت

دينار بحريني  المبلغ المطلوب لتغطية نفقات المشاركة:

 التكلفة :                دينار بحريني  ____________________  تذكرة سفر مرجعة إلى

 التكلفة :                دينار بحريني  ____________________ مة لفترةمصاريف اإلقا

   بدعم من الجامعة؟ فعالية علميةلك في متى كانت آخر مشاركة 

   

  طلب المشاركة بما يلي:رابعًا: يرفق 

  رسالة الدعوة إذا وجدت دعوة رسمية من قبل الجهة المنظمة.

  إن كانت المشاركة لتقديم بحث:

  .الفعالية العلميةافقة الرسمية من الجهة المنظمة لتقديم البحث في المو  .١

  نسخة من البحث. .٢

  وتفاصيلها. للفعالية العلميةنسخة من اإلعالن الرسمي  .٣

رسالة تبين الترتيبات في القسم لتغطية المحاضرات والمختبرات واالمتحانات وغيرها أثناء غياب  .٤
  عضو هيئة التدريس.

***************************  
  


