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ل  دلي 
 

إحداث نقلة جوهرية يف بهدف  امعة امللك فيصلجب "والندوات وورش العمل اللجنة الدائمة للمؤمترات"مت إنشاء 

 )دليل املؤمترات( الدليلجاءت فكرة هذا كما . املناسبات األكادميية احمللية والعامليةجتربة منسوبي اجلامعة مع 

. يأتي هذا الدليل أيضا مبثابة التطوير ومهنيًا ومثمرة أكادمييًاميسرة على حتقيق جتربة  هيئة التدريس ضاءأعملساعدة 

 ستةبشكل عام. ينقسم هذا الدليل إىل البحثية األكادميية  األنشطةهيئة التدريس يف جانب  ألعضاءاملهين املستمر 

 :أجزاء
 

 ؛املتعلقة بعضو هيئة التدريس املرتشح للمشاركة يف املؤمترات والندوات وما يف حكمهما الشروطملخص ب •

 ؛الشروط املتعلقة باملؤمتر أو الندوة وما يف حكمهماملخص ب •

 ؛اإلجراءاتبملخص  •

 ؛طوات املشاركةخبملخص  •

 قائمة تدقيق؛ •

 .أسئلة وأجوبة •
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ل   دلي 

ة  ال  علق 
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ح
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ل  دلي 
 
 
 

 من بني الفئات التالية: أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد. املرتشح أن يكون ❖

 له نشر علمي )ورقة، حبث، كتاب( خالل العامني السابقني لتاريخ املؤمتر. املرتشح أن يكون ❖

على موقع « شارك للمؤمترات والندوات»عن طريق نظام  لكرتونيًاإبطلب املشاركة املرتشح أن يتقدم  ❖

 اجلامعة.

 ة يف قبول طلب املشاركة:تكون األولوي ❖

 ملن يشارك بورقة علمية أو حبث؛ •

 ملن مل تسبق له املشاركة من قبل؛ •

 ملن يشارك ألول مرة يف السنة اليت يقدم فيها الطلب؛ •

 ملن له مشاركات أقل من غريه يف املؤمترات. •
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ل  دلي 
 

 

 

 

 العلمية. باجلديةسم تتجهة أن تكون اجلهة املنظمة للمؤمتر  ❖

 أن يكون موضوع املؤمتر له عالقة واضحة بتخصص املرتشح أو مبسؤوليات عمله يف اجلامعة. ❖

 .)حيددها اجملالس( من قبل املرتشح أن تكون لغة املؤمتر مستوعبة جيدًا ❖
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ل  دلي 
 (املطلوبة املستندات)مع إرفاق مجيع  النظام اإللكرتوني للمؤمترات والندواتالتقديم على  ❖

 احلصول على املوافقات من اجلهات ذات الصالحية: ❖

o جملس القسم 

o جملس الكلية 

o رأي اللجنة الدائمة للمؤمترات 

o اجلامعة مدير 

 من الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي اجلامعات(: 68صدور القرار النهائي )طبقا للمادة  ❖

o باحلضور مع صرف تذاكر السفر وبدل انتداب ورسوم احلضور )رسوم املؤمتر(. املوافقة 

o ؛ باحلضور مع صرف التذاكر فقط املوافقة 

o ؛ باحلضور دون التزام مالي من قبل اجلامعة املوافقة 

o ؛الطلب لعدم استيفاء الشروط عدم املوافقة على 
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ل  دلي 
  

 

  

نشر ورقة علمية أو 

حبث، أو احلصول على

لة موافقة للنشر يف جم

*علمية حمكمة

خالل عامني قبل 

تاريخ املؤمتر

تقديم  الطلب على 

نظام شارك للمؤمترات»

«والندوات

قبل املؤمتر 

بشهرين على 

األقل

احلضور أو املشاركة 

ببحث أو ورقة علمية
تاريخ املؤمتر

عن تقديم تقرير مفصل

مشاركة العضو يف 

شهادة حضور+ املؤمتر 

شهر واحد بعد 

املؤمتر
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ل  دلي 
 

ق   ت  دق  مة  ت 
ات   ق 
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ل  دلي 
 قائمة تدقيق للتأكد من اكتمال األوراق وجودة املؤمتر

 شحمن قبل املرت

 مت املطلوب

 ✓ ؟أعضاؤها هلم مواصفات علمية جلنة علميةللمؤمتر هل . 1

 ✓ ؟يشري اىل قيمته العلمية واجلدية برنامج املؤمترهل . 2

 ✓ ؟و مؤسسات علمية معروفةأيف املؤمتر من األساتذة الذين يعملون يف جامعات  املتحدثني الرئيسينيهل . 3

 ✓ ؟ىل أهمية املؤمتر العلميةإبعدد يشري  وراق العلميةالباحثني واألاملشاركني من هل . 4

 ✓ ؟املشارك يتناسب مع موضوع املؤمتر املعلن اختصاص. هل 5

كاجلامعات واملؤسسات العلمية واملصانع واجلمعيات  العلميةاجلهات من  (sponsors) املؤمترراعي  . هل6

 ؟العلمية اليت هلا عالقة مبوضوع املؤمتر

✓ 

 ✓ ؟)للعلوم اإلنسانية( Scopus)للعلوم الطبيعية( أو  ISIيف السنتني املاضيتني مت نشره يف  حبثللمرتشح هل . 7

 ✓ ؟من اجلهة املنظمة للمؤمترهل مت إرفاق خطاب القبول ث، يف حالة املشاركة ببح. 8

 

 رفع املعاملة عن طريق النظام التأكد من ، يتمسبق يف حالة توافر ما *
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ل  دلي 
 رئيس القسم بل سعادةقمن 

 مت املطلوب

 ✓ ؟جملس القسم. هل عرض رئيس القسم املوضوع على 1

 ✓ ؟جمللس الكلية. هل قام رئيس القسم برفع املعاملة 2

عن طريق اإلنرتنت ومن ثم اعتمد الطلب عن طريق  والندواتنظام املؤمترات . هل قام رئيس القسم بزيارة 3

 النظام؟

✓ 

 الكلية سعادة عميد من قبل

 مت املطلوب

 ✓ ؟الكليةجملس . هل عرض عميد الكلية املوضوع على 1

 ✓ ؟للجنة الدائمة للمؤمترات والندوات. هل قام عميد الكلية برفع املعاملة 2

عن طريق اإلنرتنت ومن ثم اعتمد الطلب عن طريق  املؤمترات والندوات نظامبزيارة عميد الكلية . هل قام 3

 النظام؟

✓ 
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ل  دلي 
 

 

 

ة   ؤت  لة  وا ج   ا سي 
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ل  دلي 
 ؟ألكادمييلفائدة املؤمترات س: ما 

تلعب دورًا إجيابيًا يف حياة عضو من خالل استطالع سريع أجري على بعض منسوبي اجلامعة، ذكروا بأن املؤمترات 

 :ومن أبرز اإلجيابيات اليت ذكروها هيهيئة التدريس املهنية والبحثية، 
 

 .املستقبل يف معهم أحباث بعملالفرصة بالقيام  للمشاركمما يتيح  ؛جدد باحثني على التعرف •

وكذلك  شاركاملوهذا سيغذي أحباث  ؛يف التخصص البحثية واملواضيع األكادمييةاالطالع على أحدث األفكار  •

 حماضراته.

 .العاملياإلقليمي واحمللي واألكادميي  للمجتمعباالنتماء  الشعور •

مناقشة هذه األفكار مع باحثني  للمشارك، حيث أن املؤمترات تتيح املشاركاألولية لدى  البحثية صقل بعض األفكار •

 آخرين.

 "أكادمييًا مثقفًا"، وجعله للمشاركوغريها من الفوائد؛ هذا باإلضافة إىل دور املؤمترات يف تعزيز السرية الذاتية 

(cultured academic)؛ مطلعًا على الثقافات األكادميية واالجتماعية األخرى. 
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ل  دلي 
 ؟اجلامعة من دعم املؤمترات فاهي أهدس: ما 

  .على اجلديد يف جمال البحث العلمي لالطالع التدريس هيئة ألعضاء الفرصة إتاحة •

 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر إنتاجهم العلمي يف جماالت علمية عاملية مرموقة •

 .ثية عامليةإمكانية تعاون علمي مع باحثني يعملون يف مراكز حب •

 .مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف املؤمترات املرموقة عندرفع التصنيف العاملي للجامعة  •

 حصول املشارك على أفكار حبثية جيدة من خالل احلضور واملشاركة يف نقاشات املؤمتر. •

 س: كيف أحبث عن مؤمتر؟

 ./https://conferencealerts.com:التالي املوقع زيارة ميكنك مؤمتر، عن للبحث •

 اء:ي، كموقع املؤمترات يف الكيماملتخصصة مواقع املؤمتراتأو باإلمكان زيارة بعض 

conferences.com-https://www.chemistry/  

https://conferencealerts.com/
https://conferencealerts.com/
https://conferencealerts.com/
https://www.chemistry-conferences.com/
https://www.chemistry-conferences.com/
https://www.chemistry-conferences.com/
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ل  دلي 
اليت ينتمي من ناحية املؤسسة  -قم بالتأكد من جودة املؤمتر، وذلك من خالل االطالع على اهليئة التحريرية للمؤمتر  •

 أعضاء اهليئة.هلا 

، باملوافقة على املشاركة يف املؤمترحاول أن ختتار وقت املؤمتر بشكل جيد؛ أتح لنفسك وقتاً كافياً لإلجراءات املرتبطة  •

 وكذلك للتقديم على التأشرية.

ل احلقو" أو "مؤمتر العلوم اإلنسانيةحاول االبتعاد عن املؤمترات "العامة"، كاملؤمترات اليت عنوانها "مؤمتر  •

 املوضوعات"، حيث يالحظ أن هذه املؤمترات ال تظهر أي نوع من أنواع التخصص األكادميي. تعترب اللجنة هذه العلمية

 مؤشرًا على ضعف املؤمتر.

 .(Keynote Speaker) متحدث رئيس : حضور، تقديم حبث، تقديم ملصق،يف املؤمتر للمشاركهناك أدوار متعددة  •

اللجنة  ما تقدر لة رغبتك بأن تكون "مدير جلسة"، قم بالتواصل مع اللجنة املنظمة وأخربهم برغبتك. عادةيف حا •

 املنظمة مثل هذه املبادرة.
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ل  دلي 
 ؟نظام املؤمترات والندوات اإللكرتونيإىل  أستطيع الوصولس: كيف 

 Internet Explorerاستخدام متصفح  ينبغي أدناه.ميكنك الوصول لنظام املؤمترات اإللكرتوني من خالل الرابط 

 فضل للنظام.أداء ألضمان  FireFoxو أ

.sa/Conferenceseduhttp://aeprod.kfu. 

 باحلضور فقط؟س: هل ميكن املشاركة 

نعم، ال يشرتط تقديم ورقة علمية للمشاركة يف املؤمترات، وميكن االكتفاء باحلضور. ولكن عند تقدم أكثر من مرتشح 

 لنفس املؤمتر، فاألفضلية ملن يتقدم بعمل يقدم يف املؤمتر )ورقة، حبث ...(.

 س: هل ميكن احلضور أكثر من مرة واحدة يف السنة الدراسية؟

، على األقل نعم، جيوز أن يتم الرتشح للمؤمتر مرتني يف العام الدراسي الواحد بشرط التقدم بورقة علمية يف أحدهما

 فرتة شهرين على األقل. وأن يكون بني املشاركات اخلارجية
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ل  دلي 
  هل توجد شروط خاصة بالنشر يف اجملالت العلمية؟س: 

جمالت )للمؤمتر األول( و يف  ISIجمالت يف  لنشر أو القبول للنشربالنسبة للتخصصات العلمية، ينبغي أن يكون ا

Qs 1.2.3 للمؤمتر الثاني(( أما بالنسبة للتخصصات اإلنسانية، فيكون النشر يف اجملالت املسجلة يف .)Scopus )

  أو حسب ما توافق عليه اللجنة الدائمة للمؤمترات.

 جمللة ما؟ معامل التأثريس: كيف أتعرف على 

ميكنك التعرف على معامل التأثري ألي جملة من خالل الرابط باألسفل، علمًا أنه ال ميكنك زيارة هذا الرابط إال من 

 (.Wi-Fiاجلامعة أو أثناء اتصالك بشبكة اجلامعة لإلنرتنت ) خالل أجهزة

http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com 

 ؟Q1, Q2, Q3س: كيف أتعرف على جمالت 

 ( من خالل الرابط أدناه.Q1, Q2, Q3العلمية )ميكنك التعرف على انتماء جملة إىل أي من جمموعات اجملالت 

http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com 

http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/
http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/
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ل  دلي 
 ؟Scopusكيف أتعرف على جمالت س: 

(، Subject Area)من خالل الرابط باألسفل. قم بالبحث عن  Scopusميكنك التعرف على اجملالت مسجلة يف 

 (، ويف هذه احلالة ميكنك البحث باسم اجمللة. Titleواضغط عليها، ومن ثم استبدهلا بـ )

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse 

 ؟يف املؤمترات اجليد للمتحدثنصائح س: هل هناك 

 ورقة علمية، يفضل أن تراعي النواحي التالية:ب املشاركة حالة يف

شرائح متتالية  مخسو سطور بكل شرحية، مخسو كلمات يف كل سطر، مخس على األكثر أي ؛"5/5/5قاعدة اتباع " •

 مكتظة بالكلمات.

، وذلك حتى يستطيع اجلمهور قراءة ما هو مكتوب على 15 شرحية العرضلخط يف لحجم  مقاس أصغر كون تأكد من •

 .بسهولة الشرحية

امج التقليدي نمقارنة بالرب حديثبرنامج (، وهو Prezi)برزي استخدام برنامج ب إن أحببت، قم •

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse
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ل  دلي 
(PowerPoint.)  هناك العديد من املقاطع الفيديوية على اليوتيوب توضح كيفية التعامل جيدر اإلشارة إىل أن

 .برنامج برزيمع 

توفر لك كروت شخصية، وذلك من خالل تعبئة  جامعة امللك فيصل اجلب معك كروت شخصية لتبادهلا مع اآلخرين. •

 رئيس القسم، يرسل إىل مطبعة اجلامعة. عن طريقمنوذج 

جتاه املوضوع أو الفكرة اليت حاول أن جتعل عرضك قصريًا، وقمت بإتاحة الوقت األكرب لسماع وجهات نظر احلضور  •

 هذا سيلعب دورًا رئيسًا يف صقل موضوعك أو فكرتك.قمت بتقدميها. 

لفظك للكلمات الرئيسية صحيح. هناك مواقع عديدة  يف حالة كون عرضك بلغة غري لغتك األم، حاول أن تتأكد من أن •

  Longman (https://www.ldoceonline.com): تساعد على ذلك، ومنها التالي
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ل  دلي 
 ؟اجليد واملناقش نصائح للمستمعس: هل هناك 

 ، يفضل أن تراعي النواحي التالية:كون من اجلمهور حالة يف
 

  على اختيار اجللسة األنسب الهتماماتك. يف حالة وجود أكثر من جلسة يف نفس الوقت، احرص •

قد يكون هناك  ؛ حيث سيساعدك ذلك على الرتكيز ونشر املعرفة.عن طريق التويرت أثناء املؤمتر "تغردأن "حاول  •

 احرص على التعرف عليه والتغريد من خالله. ؛ر"هاشتاق" خاص باملؤمت

للتحدث مع احلضور، ومناقشة أفكارهم وأفكارك، خاصة  وفرتات الغداء نيةحاول أن تنتهز الفرصة يف الفرتات البي •

 مناقشتها مع اآلخرين.يف حالة وجود فكرة حبثية لديك وترغب يف صقلها من خالل 

 مستقبلية، سواء يف جمال البحث أو خبصوص اتصال علمي. حاول أن تناقش مع اآلخرين فرص تعاون •

، فهي ستعطيك وقتًا أكثر لالختالط التسجيل بها؛ حاول مساندة للمؤمتر رحالت سياحةبعض املؤمترات تنظم  •

 أفكارك وأفكارهم. شالباحثني اآلخرين يف املؤمتر وفرصة أكرب لنقاب
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ل  دلي 
 ؟ينبغي للعضو مراعاتها بعد املؤمترس: هل هناك نصائح 

 تقريرسمى "وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، مب قبل ذج املخصص منال تنسى أن تقوم بتعبئة النمو •

 .مشاركة يف مؤمتر"

 حماضرة للقسم أو الكلية، وذلك من باب نقل املعرفة. تقديمبقم  •

 .يهاإضافة املؤمتر إلال تنس حتديث سريتك الذاتية وذلك من خالل  •

 الكروت الشخصية معهم. لقم بإرسال رسالة إلكرتونية أو نصية ملن قمت بتباد •

 خالل املؤمتر من خالل شبكة التواصل االجتماعي، كالتويرت وحنوه.من قمت بالتعرف عليهم قم بالتواصل مع  •

 .للتقديم له من خالل اللجنةعن مؤمتر آخر  مباشرة حاول البحث •
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ل  دلي 
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