
مشاركات بحثية متميزة لمنسوبي الجامعة في المؤتمرات 

 ةالدولي

 في الجامعة منسوبي من لعدد البحثية المشاركات في نوعية طفرة هـ1435/1436 الجامعي العام من األول النصف شهد

 والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل الشايع عبدهللا بن محمد الدكتور األستاذ سعادة أفاد والدولية،وقد المحلية المؤتمرات

 المحلية بالمؤتمرات بالجامعة التدريس هيئة أعضاء السادة مشاراكات بخصوص جديدة تإجراءا اتخاذ العام هذا تم أنه العلمي

 الحرص خالل من التدريس هيئة أعضاء مستوى رفع بهدف الدولي التعاون إلدارة المؤتمرات وحدة ضم منها كان والعالمية،

 أو علمية جمعيات أو مرموقة عالمية عاتجام تنظمها أكاديمية قيمة ذات علمية لمؤتمرات وحضورهم مشاركاتهم نوعية على

 على للتقديم جديدة آليات اتخذت وقد الدولية، العلمية الملتقيات في الجامعة مكانة يعزز مما ، متخصصة بحثية مراكز

 في للمشاركة المقدمة الطلبات إنهاء في اإلنجاز سرعة بهدف إعداده تم والذى 101 ــ م نموذج خالل من وذلك  المؤتمرات

 منها هامة أمور عدة على احتوى والذي العلمي، والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة صفحة على رفعه وتم ، لمؤتمراتا

 األكاديمي، المجال نفس في متخصص بحثي أومركز علمية جمعية أو جامعة تنظيم من المؤتمر يكون وأن ، المؤتمر لغة إجادة

 على حرصا   فائقة ودقة بعناية دراستها يتم المؤتمرات في أوالمشاركة بالحضور لخاصةوا الجامعة منسوبي السادة ملفات أن كما

 ،وللوقوف العالمي أو اإلقليمي الصعيد على سواء الجامعة تشهده الذي المتقدم األكاديمي المستوى وإلظهار المنشودة الفائدة

 كم في ملحوظا   تنوعا   العام هذا الجامعة منسوبي شاركاتم شهدت لذلك العالمية، اللقاءات في العلوم مستجدات أحدث على أيضا  

 وبرون وجورجيا فلوريدا مثل جامعات تنظمها مؤتمرات في مشاركات فكانت لها، المنظمة الجهات وكذلك ونوعيتها المشاركات

 ألمراض األوربية لجمعيةوا األحياء لعلم الكندية الجمعية مثل علمية وجمعيات بكندا، وتورنتو بالتشيك، برنو وجامعة بأمريكا

 عضوا   وثالثين سبعة من أكثر العام هذا تقدم وقد المجتمع،هذا أنماط لدراسة األسترالي المركز مثل بحثية ومراكز األطفال جلدية

 ملفاتهم دراسة بعد منهم وعشرين ثمانية حضور على الموافقة ودولية،وتمت محلية مؤتمرات في البحثية المشاركة أو للحضور

  .بالمؤتمرات المشاركة أو لحضور اإلجرائية القواعد لكافة ومراجعة وافية سةدرا

  

 


