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نظيم عملية تقديم الطلبة على المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية واإلقليمية : تالهدف

.  والعالمية لالستفادة من برنامج صندوق الطالب لدعم هذه المشاركات

 : تتضمن هذه اآللية الخطوات التالية:الخطوات

يقوم الطالب الذي يرغب في المشاركة بتقديم طلب خطي بذلك إلى مكتب وكيل الكلية للشؤون  .1

األكاديمية بعد االطالع على ضوابط المشاركة المحددة من قبل عمادة شؤون الطالب، ويكون 

 .الطلب مدعوماً بالوثائق الالزمة مثل إشعار قبول المشاركة في المؤتمر وبرنامج وتاريخ الفعالية

يُحال الطلب إلى القسم المعني الذي ينتمي إليه عضو هيئة التدريس المشرف على البحث أو القسم  .2

المختص بمجال المشاركة المقدمة إذا لم يكن هناك مشرف على المشاركة المقترح تقديمها من أحد 

 .أقسام الكلية

تُرفع توصيات مجلس القسم حول المشاركة إلى عميد الكلية للعرض على مجلس الكلية واتخاذ  .3

 . توصية بشأنها ومن ثم الرفع بها إلى عمادة شؤون الطالب في حال الموافقة

 .يقتصر حق التقديم على المشاركة على طالب وطالبات السنة الرابعة والخامسة فقط .4

 تكون األولوية في الترشيح للطلبة المشاركين ببحث أو ورقة عمل في الفعالية.  .5

يقوم مقرري المواد بالتنسيق مع المشاركين في تدريس المقررات بالتعاون مع الطالب وتعويضه  .6

عن الجزء النظري للمقررات التي لن يتمكن من حضورها أثناء المشاركة من خالل الساعات 

المكتبية ألعضاء هيئة التدريس ومراعاة حالة الطالب عند احتساب متطلبات المقررات بما يتناسب 

   مع فترة تغيبه للمشاركة.

يُقدم الطالب تقريراً عن المشاركة بعد عودته إلى القسم المعني بحسب الضوابط والشروط  .7

المنصوص عليها في تنظيم البرنامج، وتُرفع توصيات مجلس القسم حول التقرير إلى عميد الكلية 

 .للعرض على مجلس الكلية والرفع به إلى عمادة شؤون الطالب
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