
 

 الطالب برنامج صندوق

لدعم حضور الطلبة ) طالب وطالبات البكالوريوس( للمؤمترات والندوات وورش 

 العمل احمللية واإلقليمية والعاملية

رغبةةة مةةد صةةندوق الطةةالب ة املفةةار ة المعالةةة ة  نميةةة و طةةوير قةةدرات وم ةةارات الطلبةةة     

املةؤمترات والنةدوات و ورش العمةل    العلمية والعملية مد خةال  ععةم الةراغبن مةن م ة حضةور      

احملليةةة واإلقليميةةة والعامليةةة اةةواك باملفةةار ة براةةام ,و ,وراق عمةةلي ,و مةةد خةةال  مت يةةل          

 اجلامعةي وذلك مد ميزانية صندوق الطالب وفق الضوابط التالية:

,ن يكةةون  رحةةيط الطالةةل ,و الطالبةةة بنةةاكة علةةل  وصةةية مةةد يل ةة  ال  ةةم والكليةةة   .1

للطلبة الةييد لةدي م اةوم ,و ,وراق عمةل ة نمةع المعاليةة ,و مةد         كون التابع هلاي و

 خال  ماعة ا ية للمرحطي و,ن يتم إرفاق ما ي بت قبو  اجل ة حلضور املرحط.

,ن يةةتم حلةةو  املرحةةط علةةل املواف ةةات الربيةةة مةةد صةةاحل اللةةالحية عةةد طريةةق          .2

 الكلية التابع هلا.

ؤمتر ,و النةدوة دةدة ت   ةل عةد     ل موعةد املة  ححن قبة يتم الرفع مد قبل الكليات للمر .3

اةةتة ,اةةابيع مةةد موعةةد ع ةةد املةةؤمتر ,و النةةدوة مةةع إرفةةاق مواف ةةة صةةاحل اللةةالحية   

ومواف ة اجل ة املنظمة للمؤمتري علل ,ن ت يكون اجل ة املفرفة علةل المعاليةة  تةو     

 ملاريف املرحط حلضور المعالية.

 ة وختلص الطالل ,و الطالبة.,ن  كون هناك عالقة بن موضوع المعالي .4

 إذا  ان البحث امل دم مفرت ًا بن ,  ر مد طالل ,و طالبة. .5

 ااعة بنجاح. 80,ن يكون املرحط قد , مل ما يموعة  .6

 (.5مد ,صل  4الرتا م  للمرحط عد )  ,ن ت ي ل املعد  .7

,ن ت يكون املرحط قد ار كل خمالمةة   ةتو ل  وقيةع اجلةزاك عليةق مةد قبةل جلةان          .8

 رعيل علل م توى الكلية ,و اجلامعة خال  فرتة عرااتق.الت



 

عدم  زامد موعد املؤمتر ,و الندوة مع مواعيةد اتختبةارات الن اةيةة فص فلةل عرااة        .9

 ,و خيل ب ري الدرااة للمرحط.

 ت جيوز املفار ة ببحوم ابق ,ن مت مفار ت ا ة مؤمترات ,و ندوات ااب ة. .10

الةةوارعة ة هةةيا الجنةةامج مةةد  ةةان حضةةور   ي ةةت نل مةةد  افةةة الفةةروب والضةةوابط   .11

 علل نم تق اخلاصة ,و علل نم ة اجل ة املنظمة.

 يتم املماضلة بن املت دمن بناٌك علل المرص املتاحة مد صندوق الطالب. .12

ي ةةدم املفةةارك لل  ةةم التةةابع لةةق بعةةد عوع ةةق دةةدة ت  تجةةاوز ,اةةبوعن حةة اعة حضةةور    .13

ية يتضمد عناويد افاةام الةق قةدمتي التوصةيات     للمعالية و  ريرًا حاماًل عد المعال

اللةةاعرة موضةةحًا الماةةةدة الةةق عةةاعت عليةةق مةةد  لةةك املفةةار ة و يميةةة  و يم ةةا          

للاحل الكلية التابع هلاي مع ذ ر امل رتحةات وارراك التطبي يةة والعلميةة ة  يميةة     

دوق اتاةةةتماعة مةةةد نتةةةاةج و وصةةةيات املةةةؤمتري) مةةةع إرفةةةاق صةةةورة مةةةد الت ريةةةر للةةةن  

 الطالب(.

 :وايلرف للمرحط حلضور المعالية التال 

علةل الدر ةة ال ةياحية( ملكةان إنع ةاع       يلرف للمفارك ,مر إر اب ذهاب وعةوعة )  .1

المعاليةي إضافة إ  راوم اتحرتاك إن و دتي بعد إحضةار افوراق اخلاصةة براةوم    

 المعالية مد اجل ة املنظمة.

 يلرف للمرحط التال : .2

 ( ,يام.3تجاوز )ت يدا ريا  يوميًا ملدة  600للمعاليات احمللية مبلغ -,

 ( ,يام.5تجاوز )ت يدا ريا  يوميًا ملدة  800للمعاليات اإلقليمية مبلغ -ب

 ( ,يام.5تجاوز )ت يدا ريا  يوميًا ملدة  1000للمعاليات الدولية مبلغ -ج

تيزيد املبلغ املخلص للمفارك ة ,ص فعالية دا في ةا راةوم املفةار ة إن و ةدت عةد      -3 

 عفرة ,لف ريا .


