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 كلمة 
 السيد االستاذ الدكتور 

 عبد احلكيم عبد اخلالق خليل

 امعةرئيس اجل

 

تعــد ادارة العالقــات الثقافيــة مــب أهــم املكونــات االساســية ألى مؤسســة       

جامعيــة كــ  تتبــوأ مركــزًا متميــزًا بــمل اجلامعــات واملؤسســات وا يئــات  

العلمية ومراكز البحـو  احملليـة واألجنبيـة  ...... ولـدورها ا ـا  فـ  ت ـوير        

تويات العلميـة ......  البح  العلم  وتأهيل الكوادر البشرية عل  أعل  املسـ 

توىل جامعة طن ا اهتمامًا خاصًا بـدور العالقـات الثقافيـة حتـ  تكـون لنـا       

القدرة عل  مواجهة حتديات التعليم وحتقيق معايري اجلودة القومية والعاملية 

..... وه  ف  ذلك ال تألوا جهدًا ف  توفري كافة اإلمكانيـات املاديـة والعلميـة    

ديثة ف  خدمة طالبنا الباحثمل مب تنظيم وتنميـة  وتسخري التكنولوجيا احل

االتصاالت العلمية والثقافية بمل اجلامعة واجلامعات احمللية واألجنبية وتبادل 

املعلومات والربامج والـنظم وتبـادل االسـاتوة واخلـرباء مـم اجلامعـات واملعاهـد        

 االجنبية 
الن الق لتحقيـق  وأن  انتهز هوه الفرصة ألتوجه لكم بدعوة صادقة حنو ا    

طموحــاتكم وطموحــات وطــنكم .... متســلحمل بــاإلدارة القويــة والعمــل 

 الدءوب واجلهد املتواصل حمققمل ألنفسكم مزيدًا مب النجاح .
 

 

 

 

 

 

 





 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 كلمة 
 السيد االستاذ الدكتور 
 ابراهيم عبد الوهاب سامل

 نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحو 

 

 ما كنا نهتدى لوال أن هدانا اهلل وا و احلمد هلل الوى هدانا

، ففيـه تسـتلهم    الثقايفف  التبادل  األساسيان تعزيز ثقافة االمه ه  ا دف     

االمــة ثقافتهــا وكرامتهــا وتــتمكب مــب اكتســاب االبعــاد اال ابيــة فــ   

تقو  أمة وال تكون ف  غن  عب أن تكتسب العلو   الثقافات املتبادلة حي  ال

 .االمم االخرى واملعارف ف  

واســتمرار لــدور العالقــات الثقافيــة فــ   ســيد الــدور الرائــد للمــؤمترات        

والدورات والندوات العلمية وورش العمل ف  دفم العلماء واملتخصصمل وصغار 

ميـة العامليـة ولالرتقـاء    لالباحثمل ملواكبة أحـد  الت ـورات واملسـتجدات الع   

شاعل مضيئة فـ  طريـق تقـد  ورقـ      واملبعوثمل ليكونوا م العلميبالبح  

 . الغاليوطننا 

ولقد جاء دليل العالقات العلميـة والثقافيـة فـ  كليـة الرتبيـة الرياضـية           

هـداف املرجـوة مـب    جامعة طن ا حتقيقًا لرؤية الكلية ، ووسيلة لتحقيـق األ 

 .التبادل الثقاف 

ـ       وأنن  اذ أتوجه بالشكر العميق اىل كلية الرتبيـة الرياضـية عل

 واالزدهـار هوا اإلجناز ال يب ، أمتن  لكلية الرتبية الرياضـية كـل التقـد     

 .جلامعة طن ا العلميلدعم مسرية أبنائنا الباحثمل والبح  
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 كلمة
 السيد االستاذ الدكتور
 عزة شوق  الوسيم 
 عميد الكلية

 

 

رات حرصت كلية الرتبية الرياضـية منـو نشـأتها علـ  االهتمـا  بـاملؤمت              

العلمية والبعثات اهتماما خاصا باعتبارها واحده مب أهـم الروافـد التـ  تغنـ      

حركة البح  العلم  ف  اجملتمم وتدفم عجلة التنمية والتقد  بـه اىل االمـا    

ذلك أن حلول املشاكل والقضايا العلمية غالبا ما تنبثق عرب التفاعل املباشـر  

كولك اللقاءات الغري خم ط  ـا فـ    أثناء تلك املؤمترات واللقاءات العلمية و

احملادثات والنقاشات اجلانبية الت  تولد عالقات علمية وعمليـة ومموعـات   

 حبثية لتبادل اخلربة واملعلومات .
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 كلمة 

 السيد االستاذ الدكتور

 مسعود كمال غرابة

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو 

لصالة والسال  عل  نب  ا دى سيدنا حممد صـل   احلمد هلل رب العاململ وا     

 اهلل عليه وسلم وعل  آله وصحبه أمجعمل

حرصت كلية الرتبية الرياضية أن تهتم  بأبنائها مب الباحثمل وتـوفري كـل       

مقومات النجاح جليل جديد مب الباحثمل حيمل مشاعر النور ويكـون واجهـة   

اهـديب أن نقـع علـ  قـد      نسـع  ج  متقدمةمتميزة جلامعة عريقة ف  دول 

 .وساق معها ف  البح  عب كل ما هو جديد ف  مال البح  العلم  

وان القا مب ادارة العالقات الثقافية واعانا منها أن البح  العلم  هو قـاطرة      

التقد  وحرصا مب قيا  الساده االساتوة والعلماء املتخصصمل فـيمب شـاركوا   

ة وورش العمل جبميم دول العامل مب أجـل  ف  مؤمترات وندوات ودورات تدريبي

تعزيز اجلانب الثقاف  ف  كافـة  اجملـاالت ولتشـجيم صـغار البـاحثمل علـ        

 .االبتكار ف  مال البح  العلم 

واستمرارًا ملسرية كليتنا الواعدة ي يب ىل أن أقد  لكم هـوا الـدليل وهـو        

لعلميـة والثقافيـة   اإلصدار األول لدليل كليـة الرتبيـة الرياضـية للعالقـات ا    

   .جبامعة طن ا

وأخريا وليس اخرا نتمن  للسادة أعضـاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم فـيمب          

ف  املؤمترات بأحبا  وكولك البعثات رفم اسم مصر وجامعة طن ـا   اشاركو

والكلية عاليا أمـا  مشـاركمل فـ  دول العـامل مزيـد مـب التوفيـق والسـداد         

الت ـورات واملسـتجدات العلميـة والعامليـة      ولباح  املستقبل مواكبـة أحـد   

 للحصول عل  أفضل املعايري العاملية .
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 تشكيل جلنة العالقات الثقافية

 عميد الكلية   أ.د/ عزة شوق  الوسيم        

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو ل غرابة      أ.د/ مسعود كما

 قسم العالقات الثقافية

 يد الشرقاوى             رئيس قسم العالقات الثقافيةالسيد/ تامر حممد الس

 السيدة/ هدى عبد الفتاح عمر                      مسئول بقسم العالقات الثقافية

  بشـأن  28/10/2015وافق ملس الكلية يف جلسته املنعقدة بتـاري    

  2015/2016تشكيل اللجان املنبثقة مب ملـس الكليـة يف العـا  اجلـامعي     

 نحو التاىل :تشكيل جلنة العالقات الثقافية عل  ال عل 

 وحبضور كل مب :

 رئيســـــــًا أ.د/  مدى حسن  أبو فرخية -1 

 عضوا ........ أ.د/  زينب سيد حسب -2

 عضوا ........ أ.د/  عليه حسمل خري اهلل -3

 عضوا ........ أ.د/  مص ف  أمحد عبد احلليم -4

 عضوا ........ لغفار الفالحأ. .د/  خالد عبد ا -5

 عضوا ........ أ. .د/  مرا  سراج الديب ربيم -6

 عضوا ........ أ. .د/  ساىل حممد عبد الل يع -7

 عضوا ........ أ. .د/  أمحد عل  الع ار -8

 عضوا ........ أ. .د/  أمحد حممد زك  -9

 عضوا ........ د/  وليد حممد دغيم -10

 عضوا ........  ف  املغربلد/  عل  مص -11

 عضوا ........ د/  أسامة حممد الكيالن  -12

 عضوا ........ د/  حممود السيد بيوم  -13

 عضوا ........ د/ مياده محدى حيي  -14

 أمانه سر اللجنة السيد/ تامر حممد السيد الشرقاوى -15

 مب ذوي اخلربة : 

 أ.د/ أمحد سالمه صابر           -

 د/ ايهاب صربى حممدأ. -

 أ.د/ عمرو مص ف  الشتيح  -
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 ــهــمقدمـ
يسعد ادارة العالقـات الثقافيـة أن تصـدر دليـل القواعـد واالحكـا         

التـ  تسـاهم فـ  ارتقـاء الكليـة حيـ  يعكـس         بـاإلدارة واجراءات العمـل  

الق اع دور الكلية ف  خدمة اجملتمم والعمل عل  تنميته مب خالل االهتما  

ا مـب طـالب مـا بعـد البكـالوريوا ، باجـاذ اجـراءات وتيسـري ايفـاد          بأبنائه

املعيديب واملدرسمل املساعديب ف  بعثـات خارجيـة وداخليـة واشـراف مشـرتك      

لتكويب كوادر جامعية ت لم عل  أحد  ما توصلت اليه الدول املتقدمة مـب  

عـة  خالل تيسري اجراءات سفر السادة أعضاء هيئة التدريس ومعـاونيهم باجلام 

ف  املؤمترات الداخلية واخلارجية وايفادهم ف  املهمات العلميـة وورش العمـل   

والندوات واحللقات الدراسية ، كما تقو  بإع ـاء نبـوة عـب جـوائز اجلامعـة      

 مبختلع أنواعها .

ومب ثم كان اعداد هوا الدليل لتوضيح القـوانمل واللـوائح والقواعـد    

تسهياًل وتيسريًا عل  السادة أعضاء هيئة واإلجراءات بإدارة العالقات الثقافية 

 التدريس ومعاونيهم .
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 جامعة طن ا –الثقافية لكلية الرتبية الرياضية  خ ة العالقات

  2015/2016للعا  اجلامع  

 

تسع  كلية الرتبية الرياضية للتميز العلم  واحتالل مكانة مرموقة عاملية وأفريقية     

اجلامعات وا يئات العلمية ومراكز البح  العلم  احمللية واألجنبية وعربية بمل اجلامعة و

ومراكز البحو  لتبادل املعلومات والـربامج واالسـاتوة واخلـرباء واعـداد املـؤمترات واملراسـم       

 الثقافية وذلك ف  ضوء رسالة الكلية الت  تسع  اىل توفري مناخ حبث  .  

 هدف اخل ة :

 فية والعلمية بمل اجلامعـة واجلامعـات وا يئـات العلميـة     تنظيم وتنمية اإلتصاالت الثقا

 ومراكز البح  العلم  احمللية واألجنبية 
  توفري فرص الدراسة والتدريب باخلارج للمعيديب والباحثمل وتنشيط املشروعات الدراسية

 العلمية املشرتكة 
 ت واملعاهد االجنبية تبادل املعلومات والربامج والنظم وتبادل االساتوة واخلرباء مم اجلامعا 
           تنسيق أنشـ ة الكليـات فيمـا خيـتل بالنشـات والتبـادل الثقـاف  بينهمـا وتنظـيم

 الندوات واملؤمترات واملراسم الثقافية وحلقات البحو 
   تيسري اإلجراءات ألعضاء اجلامعة العاململ الويب يساهمون ف  ماالت التدريس والبحو

 اإلتصال بهم  باجلامعات العربية واألجنبية ومداومة
 اح السياسة العامة للتنظيم وت وير شئون البعثات واألجازات الدراسية واملنحرتاق 
 القسا  العلميةاعداد مشروع خ ة البعثات واألجازات الدراسية بناء عل  مقرتح ا 
 تنظيم االستفادة مب املنح الدراسية الت  تقدمها احلكومة وا يئات 
 ت الدراسية أثناء وجودهم ف  اخلارج عـب طريـق التقـارير    متابعة أعضاء البعثات واألجازا

 الواردة مب مكاتب البعثات 
  اجاذ اجراءات مد وانهاء البعثات واألجازات الدراسية 
  االحتفاظ مبعلومات متكاملة عب أعضاء البعثات واألجازات الدراسية ومواظبة متابعتها

ملعاهــد املوفــدة  ــم مبــا يكفــل اع ــاء صــورة واضــحة عــنهم مــب حيــ  الكليــات وا 

 والتخصصات ومقار الدراسة وموضوعات البحو  الت  يقومون بها ف  اخلارج 
  اعداد التقارير الدورية عب أعضاء البعثات واألجازات الدراسية واملنح 
  الدراسات العليا والبحو  فيما يتعلق باختصاصها                           جلنة اجاذ اجراءات تنفيو قرارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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     تنفيو االتفاقيات الثقافية و ديدها وتعديلها حسب مقتضيات الظروف واالشـراف علـ

  . لالتفاقياتت بيق الربامج التنفيوية 
   ؤمترات والنـدوات العلميـة واحللقـات الدراسـية واحملليـة      تنظيم مشاركة الكليـة بـامل

 . واخلارجية
  استقبال الوفود العلمية واألجنبية وتنظيم الزيارات العلمية  م. 
  اجاذ اجراءات دعوة االساتوة واخلربات األجانب. 
        كليـة اإلعداد لعقد املـؤمترات والنـدوات العلميـة واحللقـات الدراسـية التـ  تعقـدها ال 

 .عضاء الوفود املشرتكةواستقبال أ
  الت  تنظمها الكلية وأقسامها العلمية نشر أحبا  املؤمترات وتوصياتها. 
  امعةاجلاالشرتاك ف  اعداد وتنظيم املراسم الثقافية الت  تقيمها . 
  اجاذ اجراءات سفر أعضاء الوفود ليحضروا املؤمترات والندوات العلمية اخلارجية. 
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 الباب األول

 تاــالبعث

 مقدمة:

 مفهو  البعثة  -

هي ايفاد املعيـد أو املـدرا املسـاعد بالـداخل أو اخلـارج للحصـول علـ  درجـة علميـة أو          

 للتدريب العملي عل  نفقة احلكومة املصرية.

 أنواع البعثات والغرض منها  

 البعثات اخلارجية 

 البعثات الداخلية 

 بعثات اإلشراف املشرتك- 

  واخلاص بتنظـيم شـئون البعثـات واألجـازات الدراسـية واملـنح يف        1959لسنة  112وقد نل القانون رقم 

 -كما يلي : وأنواعها( عل  الغرض مب هوه البعثات 2-1املادتمل رقم )

ـ الغرض مب البعثة سـواء أكانـت داخـل اجلمهوريـة العربيـة املتحـدة أ  خارجهـا هـو القيـا             1مادة 

وذلـك   علمـي أو كسب مـران   علمي  مؤهل بدراسات علمية أو فنية أو علمية أو احلصول عل

 مصلحة عامة. تقتضيهالسد نقل أو حاجة 

 :  هيـ أنواع البعثات  2مادة 

 .علميأ ـ بعثة علمية للحصول عل  درجة علمية أو دبلو  أو شهادة أو القيا  بدراسة علمية أو اعداد حب  

 ب ـ بعثة علمية لكسب مران أو خربة.

 ل الغرضمل السابقمل معًا.ج ـ بعثة علمية عملية تتناو

املعرفة نظريـة أو ت بيقيـة أو حضـور مقـررات      نواحيناحية مب  يفد ـ بعثة قصرية ملتابعة الت ورات احلديثة   

 دراسية مومسية معينة.

مب هـوه األنـواع دراسـة لفـرتة معينـة داخـل اجلمهوريـة         أيو وز أن تتضمب البعثة اخلارجية أو الداخلية مب 

 أو خارجها.    العربية املتحدة

 اخلارج. يفتؤدى  اليتوال تعترب بعثة ف  ت بيق أحكا  هوا القانون املهمات واملأموريات 
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 الفصل األول

 البعثات اخلارجية

 

 :تعريفها 

هي ايفاد املعيد )احلاصل علي املاجستري( أو املدرا املساعد الـي احـدي اجلامعـات    

 ج علي نفقة احلكومة املصرية.األجنبية للحصول علي درجة الدكتوراه مب اخلار

 

و ـوز مـدها    : أربـم سنوات متصلة وذلـك اعتبـارا مـب تــاري  السـفر      مدة البعثة وبدايتها -

علـ  أن تعـرض    الثقـايف واملستشـار   األجـن  حسب كل حالة بعد موافقة كل مب املشرف 

 عل  ملس القسم وملس الكلية واجلامعة .

 دممل للحصول علي بعثة خارجية للدكتوراه. الشروت الواجب توافرها يف املتق -

طبقا لإلعالن املعلب باجلرائد الرمسية مـب قبـل اإلدارة املركزيـة للبعثـات علـي      

السادسـة   اخلمسيةمب اخل ة  2010/2011خ ة البعثات  للمرحلة األولي للعا  اجلامعي للعا  

يت جـد  اخل ـة القوميـة    بالنظا  التنافسي وفقا للتخصصات النادرة واحلديثة ال 2007/2012

ــم      ــاء علــي خ ــاب ادارة البعثــات رق ــك بن ــة  للبحــ  العلمــي وذل ــاري   6+21017للدول   بت

 الشروت واملعاير اليت يتم مراعاتها عند اختيار املبعوثمل لإلعالن  بهاملرفق   7/11/2010

 : البعثات والشروت هي

أو مدرسـا  رجـة املاجسـتري   ًا حاصاًل عل  دباحث ًامعيدا أو مساعد املتقد  أن يكون

مساعدا أو باحثا مسـاعدا يف احـدى اجلهـات املدرجـة ا ـة البعثـات واألفضـلية للمـدرا         

 بشرت :املساعد أو الباح  املساعد 

( مب قانون البعثات 11عاما يف تاري  اإلعالن تنفيوًا للمادة ) 30ثة عب أال يزيد سب املتقد  للبع -1

تنفيوية بعد أخو رأى اجلهة املوفدة التجاوز عب شرت السـب  و وز للجنة ال 1959لسنة  112رقم 

  العتبارات تتصل باملصلحة العامة

اذا كان املتقد  مسجال للدكتوراه فال تزيد مده التسجيل عـب عـا  يف تـاري  اإلعـالن واذا      -2

 كان غري مسجل للدكتوراه فال تزيد مدة حصوله عل  املاجستري عب عاممل .

 للدرجة اجلامعية األوىل جيد جدا عل  األقل. أن يكون التقدير العا  -3

عنـد    IELTS درجـة  6( أو  IBTدرجـه  79التويفل الدولي تعادل )  يفدرجه  550احلصول عل   -4

صالحية الشهادة ملـده   التقد  مم االلتزا  باملستويات اللغوية امل لوبة لكل دوله عند السفر.)

 سنتمل مب تاري  االمتحان (.
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 .  رأا عمله ف  تاري  اإلعالنأن يكون املتقد  عل -5

 أن يكون قد أدى اخلدمة العسكرية أو أعف  منها. -6

 اعتماد استمارة البيانات مب اجلهة املوفدة )خمتومة مب الكلية واجلامعة(. -7

وفـ  حالـة    أال يكون قد سبق حصوله عل  بعثة أو منحة بغرض احلصول علـ  الـدكتوراه   -8

اعالن البعثات يتم ايفاده عل  املنحة عنـد قبولـه    تقدمه عل  منحه ومل يبت بقبوله فيها عند

 بها ويلغ  ترشيحه عل  البعثة

 :األوراق امل لوبة
 أ ـ للحصول عل  بعثه خارجية للدكتوراه:ـ 

ــة    شــهادة معتمــده  - ــا  يف التخــرج باللغ ــة األوىل والتقــدير الع بالدرجــة اجلامعي

 االجنليزية.

يف مجيم سنوات الدراسة والتقدير العا  التقديرات يف مجيم املواد املختلفة  شهادة  -

 يف كل سنه دراسية عل  حده باللغة االجنليزية.

 ما يعاد ا باللغة االجنليزية.أو شهادة املاجستري  -

 بيان بتاري  التسجيل للماجستري أو للدكتوراه. -

 .ما يفيد املوقع مب اخلدمة العسكرية -

 صوره ب اقة الرقم القومي. -

 صالحية الشهادة ملدة سنتمل مب تاري  االمتحان (. شهادة املستوى اللغوي ) -

 .ICDL شهادة رخصه القيادة الدولية للكمبيوتر -

اقرار بان املتقد  مل يسبق حصوله عل  بعثة أو منحة مقدمه للدولة للحصول علـ    -

 الدكتوراه.

مشروع خ ة الدراسة للدكتوراه معتمد باللغة االجنليزية مفصال وحمددا طبقا  -

 ملوضحة.لإلرشادات ا

ما يفيد موافقة مبدئية مب مشرف أو مشرفمل يف دولـتمل خمتلفـتمل علـ  اخل ـة      -

البحثية ان أمكب مم مراعـاة املسـتوى العلمـي للمشـرف والرتتيـب األكـادعي       

 املفاضلة بينهما. للجامعة وللجنة العلمية احلق يف

 .موافقة جهة العمل للتقد   وه البعثات ) عميد الكلية أو ما يناظره( -

 معتمدة عربي واجنليزي.  استمارات بيانات -

 أمساء ثالثة أساتوة خمتلفمل ووسائل االتصال بهم للرجوع اليهم عند احلاجة. -

تقديم شهادة تفيد بان الدراسة يف اإلعدادي والثانوي األزهري أربم سـنوات لكـل    -

  مرحلة )ملتقدمي جامعة األزهر فقط(.
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 كيفية التقد  ومراحل الرتشيح:
تقــد  باســتكمال كافــة األوراق امل لوبــة بــاإلعالن مبــا يف ذلــك اإلقــرارات امل لوبــة يقــو  امل .1

 معتمدة مب جهة العمل وان تكون الشهادات املقدمة باللغة االجنليزية.

 ( Application Form استيفاء كافة البيانات باالستمارة املوجودة عل  املوقم االلكرتوني ) .2

ع حبثـي حمـدد املـدة الزمنيـة للتنفيـو متضـمنا موافقـة        يقد  مقرتح حبثي متكامل أو مشرو .3

 املشرف األجن  واجلهة املوفدة عل  البح  كما هو موضح يف األوراق امل لوبة لكل نوع ايفاد.

يتم تقييم األحبا  اخلاصة باملتقدممل الويب تتوافر فيهم الشروت والـويب اسـتكملوا أوراقهـم )     .4

خصصة ومشكلة بقرار مب السيد األسـتاذ الـدكتور   السابق ذكرها( مب قبل جلان علمية مت

 وزير التعليم العالي والدولة للبح  العلمي.

يتم اجراء مقابالت شخصية لووى املشاريم البحثية املختارة مب قبل اللجان العلمية وذلك لقياا  .5

مدى القدرة عل  التواصل وعمق الفهم للموضـوع البحثـي واملسـتوى اللغـوي للـدارا لتحديـد       

 شح األفضل.املر

 احلاالت اليت تنتهي فيها البعثة :

 . 23مادة  – العضو البعثة يف املدة املقررة ينهاذا مل  -1

 . 25املادة  – اذا تزوج مب أجنبية -2
 . 29املادة  – اذا ترك العضو مكان دراسته -3
 ( .27املادة ) –تغري نوع البعثة أو منهجها  -4
ــب   -5 ــهر م ــالل ش ــو  خ ــد املبع ــال  اذا مل يع ــة الرس ــب ضــامنة مناقش ــولك ي ال  ة )وب

 30املادة  – بالنفقات ( 
 

واملوافـق عليـه مـب اللجنـة      4/8/1983: قـرر اجمللـس األعلـ  للجامعـات فـ        قرار خـاص باملـد  

أنه ف  حالة املد بعد العا  الرابم يعرض علـ  ملـس    27/8/1983التنفيوية للبعثات جبلسة 

 اجلامعة 
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 حقوق املبعو  املالية :

مرتب ف  الداخل مب اجلهة املوفدة وذلك حت  نهاية العـا  السـادا   يصرف للمبعو   

ويكــون املــد بعــد ذلــك بــدون مرتــب )قــرار اللجنــة التنفيويــة للبعثــات جبلســة   

11/12/1984) 
للجنة التنفيوية للبعثات أن تقرر م البة العضـو بنفقـات البعثـة أو املرتبـات التـ        

 112( مب القانون رقـم  25،31  املادتمل )صرفت له ف  االجازة أو املنحة اذا خالع أحكا

 اجلامعاتبشأن قانون تنظيم  1959لسنة 
التاري  املعتمد النهاء االيفاد مب جانب البعثات هو تاري  املناقشة طبقًا لقرار اللجنة  

بالتأكيـد علـ  أن تـاري      24/12/1986التنفيوية للبعثات جبلسـته املنعقـدة فـ     

 تاري  الوى يعتد به النتهاء البعثةمناقشة رسالة الدكتوراه هو ال
املوافقـة علـ  االقـرتاح     11/7/2010قررت اللجنة التنفيوية للبعثـات بـالتفويف فـ      

املقد  للسيد األستاذ الدكتور الوزير بأن يسمح للمرشح علـ  بعثـة خارجيـة فـ      

حالة تعثر دراسته ف  اخلارج لظروف خارجة عب ارادته بالعودة لتسجيله األصل  ف  

معته املصرية طاملا مل عر ستة أشهر علـ  الغـاء التسـجيل وبـولك يصـبح وقـع       جا

 للتسجيل
ورد كتاب وزارة التعليم العاىل باقرتاح السيد االستاذ الدكتور الوزير بان يسـمح   

للمرشح لبعثة خارجية ف  حال تعثر دراسته ف  اخلـارج لظـروف خارجـة عـب ارادتـه      

ملصـرية طاملـا مل عـر سـتة أشـهر علـ  الغـاء        ف  جامعته ا األصليالعودة لتسجيله 

ف  هوا املقـرتح   الرأيالتسجيل وف  ضوء ذلك يتم خماطبة اجلامعات املصرية إلبداء 

عل  املقرتح السابق وقـد طالبـت بعـف اجلامعـات بإعـادة       الردودوقد اتفقت كل 

ف  طلب الغاء التسجيل ليصبح وقع للتسجيل فقط حرصـًا علـ  مسـتقبل    النظر 

مل وتيسريًا  م ف  حالة تعرضهم لظروف حتـول دون اسـتمرارهم فـ  الدراسـة     الدارس

وعودتهم للوطب ، وبعرض األمر عل  اللجنة التنفيوية للبعثات قررت التفويف فـ   

 املوافقة عل  االقرتاح ليصبح وقع للتسجيل وليس الغاء للتسجيل .  11/7/2010

 -:اعالن النتيجة
بإخ ـار اجلامعـة بأمسـاء مـب وافـق علـي ترشـيحهم        تقو  اإلدارة العامة للبعثـات  

للبعثات اخلارجية املخصصة للجامعة وعنح املرشح  عامـان الجـاذ اجـراءات تنفيـو البعثـة      

 يلي :  وعليهم خالل هوه الفرتة استيفاء ما

 احلصول علي خ اب حجز بأحدي اجلامعات األجنبية للدراسة للحصول علي درجة الدكتوراه  .1
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مـامل    international toeflدرجـة يف امتحـان    550اللغوي امل لوب للسفر وهو :حتقيق املستوي  .2

 ت لب اجلامعة األجنبية مستوي اعلي مب ذلك 

 ILTSدرجة يف امتحان 6 

 يف اللغة الفرنسية   DELFاجتياز  اختبار 

يف اللغـة األملانيـة  واجتيـاز االختبـارات اخلاصـة  بـه مـب معهـد جوتـه           Mittelstufeشهادة  

 قاهرة واإلسكندرية . بال

 0يفيد الغاء التسجيل للدرجة  بالداخل  ما .3

 0موافاة اجلامعة مبوافقة ملس القسم وملس الكلية علي السفر  .4

اعداد موكرة للعرض علي األستاذ الدكتور / رئيس اجلامعة بالتفويف  للموافقة علي سفر  .5

ي ان نوايف بتقرير سنوي مـب  عضو البعثة ملدة أربم سنوات متصلة  ومبرتب يصرف بالداخل عل

 اذ املشرف يتضمب  تقدمة الدراسي األست

 قبل السفر

 ما هي املستندات امل لوب استيفاؤها لتنفيو البعثة اخلارجية ؟

 املستندات واألوراق امل لوبة لتنفيو البعثة هي :

  Eأ ـ ملخل رسالة املاجستري) للمدرسمل املساعديب ( 
 Eة العضو خ ابات توصيه مب أساتو 3ب ـ 

 Eجـ ـ شهادة البكالوريوا 
 Eد ـ شهادة بتقديرات سنوات الدراسة 

 ( E /عربي) هـ ـ استمارة بيانات
 ( E /عربيوـ خ ة البح  )

 ما هو املستوى اللغوي امل لوب ؟

 أ ـ بالنسبة للدول الناطقة باإلجنليزية

-GRE- التويفل باإلضافة الي نتيجـة  اختباردرجة يف  550يشرتت احلصول علي 
GMAT-       ــة( يقبــل ــارللموفــديب ألمريكــا )جصصــات  اري مبســتوى  IELTSاختب

 اجنلرتا يف األقلعل   درجة 6
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 ماذا بعد استيفاء املستندات السابقة ؟

يتم ارسال األوراق املستوفاة عرب احلقيبة الدبلوماسية اىل املكتب الثقـايف بدولـة   

يهـا ( حيـ  يقـو  املكتـب الثقـايف املصـري       اإليفاد ) الدولة الـيت ينـوي ال الـب .الدراسـة ف    

 0مبخاطبة اجلامعة للحجز للعضو

 ما الوقت املتوقم استغراقه للحصول عل  الرد ؟

أسـابيم وشـهر ومتوقـم أن يقـو  املكتـب       3ما بـمل   األوراق إلرسالالوقت املستغرق 

 الثقـايف كتب خالل شهريب ، وف  حالة تأخر الرد مبعرفة امل يفبالرد شامال باملوافقة واحلجز 

 حلمل ورود حجز العضو الثقايفباملتابعة مم املكتب  اإلدارةتقو  

 هل اإلدارة مسئولة عب احلجز جلميم املبعوثمل ؟

واجنلـرتا علـيهم احلجـز بأنفسـهم      ونيوزيالنـد املبعوثون لدول أسـرتاليا وكنـدا   

 فضلوج ر املكاتب الثقافية بهوه الدول باحلجز لتأكيده أو ا اد حجز آخر أ

 هل هناك أوراق أخرى م لوب استيفاؤها قبل السفر ؟

أ ـ حيضر العضو اىل اإلدارة للحصول عل  خ اب الدعم املادي وكولك خ اب موجه لـوزارة   

اخلارجية املصرية للحصول منها عل  خ اب موجه لسفارة دولـة اإليفـاد ليـتمكب مـب     

 صاحل طوال مدة البعثةالسفر عل  ان يكون جواز سفر املبعو   تأشريةاحلصول عل  

واسـتيفاء التعهـدات املاليـة     األمبيقد  املبعو  اخالء طرف مب اجلامعة التابم  ا وموافقة  -ب

 وبالنسـبة ونتيجـة الكشـع ال ـ      .(للكمبيوتر.I.C.D.L) ورخصة القيادة الدولية

 . شهادة بعد  احلمل لإلنا 

 ما ه  الشروت امل لوبة ف  الضامب ؟

و الكفيــل قريــب مــب الدرجــة األوىل اىل الرابعــة وان يكــون مــب أن يكــون الضــامب أ

 العاململ باحلكومة أو الق اع العا  أو لديه سجل  ارى أو حيازة زراعية

 كيع حيصل املبعو  عل  تواكر السفر ومت  يتم ذلك ؟

امل لوبة للسفر تعد موكرة باملوافقة عل  السفر وحيـول   األوراقبعد استكمال كافة 

يتم   تكليع موجه لشركة مصر لل ريان الستخراج التوكرة أمراملالي ملنح الدارا  شرافلإلامللع 

 ذلك قبل بدء الدراسة بأسبوعمل تقريبا .

 ما هي املستحقات املالية لعضو البعثة احلكومية ؟

 جنية استعداد للسفر 200مبلغ  

 استخراج جواز السفر 65مبلغ  
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 ....حسب كل سفارة  -قيمة مصروفات التأشرية  

 رسو  الكشع ال   للدول اليت ت لب كشع ط  .... 

 توكرة السفر .... 

 وي لب مب العضو املستندات اآلتية : -

 صورة مب جواز السفر ساري املفعول حت  نهاية البعثة وبه تأشرية الدولة املوفد اليها العضو 

 تقديم ايصاالت سداد رسو  التأشرية لصرف قيمتها 

 ت لب كشع ط  قبل السفر لصرف قيمتها اليتكشع ال   للدول تقديم ايصاالت رسو  ال 

 شهادة طبية معتمدة تفيد خلو العضو مب األمراض املزمنة 

 بعد السفر

 ما املستحقات املالية لعضو البعثة باخلارج ؟

عكب االتصال باملكتب عب طريق التليفون ) مرفق بيان بتليفونـات املكاتـب   

ب للمكتب مباشرة اذا كان مقر اجلامعة يف نفس املدينـة الـيت   الثقافية باخلارج ( أو الوها

 صرف املستحقات اآلتية :بها املكتب الثقايف ويتم 

بدل السفر عند الوصول بواقم نصع شهر مب مرتب عضو البعثة األعزب املرتـب الشـهري    

%  10% وال فل  30حسب املرتب ف  كل دولة طبقا حلالته االجتماعية ويصرف للزوجة 

 (.  أقص  طفلمل ) مب مرتب عضو البعثة األعزب حبد

 بدل مالبس بواقم شهر سنويا وفقا للحالة االجتماعية 

شهر بدل مالبس ثقيلة حسب احلالة االجتماعية تصـرف مـرة واحـدة عنـد الوصـول يف       

الدول املقرر  ا هوا البدل مثل )كندا ـ هوكايدو باليابان ـ مجهورية الصـرب ـ ا نـد ـ       

 ل الكومنول  ـ بولندا (.روسيا ـ دو

 بدل كتب بواقم شهر سنويا مب مرتب عضو البعثة األعزب 

تواكر نصع املدة له وألسرته ) زوجة وطفلمل ( ذهـاب وعـودة ويشـرتت ملنحهـا مـرور       

 عاممل دراسيمل ويبق  عا  عل  األقل مب مدة البعثة

رت مرور عا  اما ف  حالة عد  اص حاب األسرة عنح العضو تواكر شهرية سنويا بش 

 مب تاري  السفر وأن يكون متبقيا له عا  عل  األقل
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ف  حالة تعور نزول العضو للـوطب متـنح األسـرة ) زوجـة وطفلـمل ( تـوكرة شـهرية         

سنويا لزيارة العضو باخلارج مم صرف مرتبها باخلـارج ملـدة شـهر واحـد فقـط كحـد       

 أقصي يف كل مرة

ميـة بـالوطب بشـرت أن تكـون     عنح العضو توكرة سفر وعودة حلضور مهمـة عل  

مدرجة ا ة البح  عند الرتشيح وموافقة اللجنة التنفيوية للبعثـات وتعتـرب املهمـة    

 بديال عب أجازة نصع املدة

% للمتـزوج ويصـ حب أسـرته بـبعف الـدول أو       25% لألعـزب ـ    15بدل سكب بواقم  

بـدل سـكب    حسب النسب املنصوص عليها .بالالئحة املالية للدول االخري ويتم صرف

 واحد لعضوي البعثة املتزوجمل واملقيممل يف مسكب واحد

مرتـب عضـو البعثـة األعـزب وذلـك بعـد        بفئـة أشـهر   أربعةبدل استعداد عودة بواقم  

 حصول العضو عل  درجة الدكتوراه وطلب عودته للوطب

 بدل شحب كتب بواقم نصع شهر مب مرتب عضو البعثة األعزب 

 ر مب مرتب عضو البعثة األعزببدل طبم رسالة بواقم نصع شه 

 تواكر العودة النهائية للعضو واألسرة ) زوجة + طفلمل ( بعد احلصول عل  الدرجة 

كيلو بدون صحبة راكب وذلـك   80كيلو وزن زائد بصحبة راكب أو  20توكرة )  

 للعضو فقط دون األسرة ( بعد احلصول عل  درجة الدكتوراه

) زوجة + طفلمل ( أما البالد اليت ليس بها تـأممل  التأممل الصحي عل  األعضاء وأسرهم  

الئحـة وزارة   يفصحي فيصرف  م قيمة العـالج الفعلـي لألمـراض املنصـوص عليهـا      

 اخلارجية

 تتحمل البعثات املصاريع الدراسية طوال مدة دراسة العضو عل  نفقة البعثات . 

ـ  األجازةحيق لعضو البعثة احلكومية أو   دكتوراه حضـور  الدراسية للحصول عل  ال

عنـد انتقـال العضـو مـب      اإللقـاء مؤمتر واحد فقط بشرت أن يكون له .حب  مقبـول  

جامعة اىل جامعة باخلارج بتحمل املكتب تكاليع نقـل العضـو وأسـرته مـب مقـر      

يصرف له بدل سفر بواقم نصع شهر مب مرتب  -دراسته القديم اىل مقر دراسته اجلديد 

 عضو البعثة األعزب.
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 رسال التقارير الدراسية ؟مت  يتم ا

أشــهر وذلــك لتوضــيح املوقــع  6املــدة امل لوبــة إلرســال تقــارير دوريــة دراســية :) كــل 

 (.الدراسي

 املستندات امل لوبة ؟ هي مت  يست يم تقديم طلب ملد للعا  القاد  ؟ وما

 : هيواملستندات  األقليقد  طلب املد قبل انتهاء املدة بثالثة شهور عل  

 ب الداراطلب مقد  م 

 خ اب األستاذ املشرف يوضح ما مت اجنازه ومدى احتياجه للمــد 

 موافقة املكتب الثقايف 

 هل حيق للمبعو  القيا  مبهمات علمية اثناء البعثة ؟

نصـع   أجـازة عكب للعضو القيا  مبهمة علمية بشرت أن تكـون بـديال عـب    

متـأل االسـتمارة اخلاصـة    املدة وأن تكون مدرجة ا ة البح  عل  أن يقد  العضو طلب و

قـرار   واصـدار بولك قبل القيا  باملهمة بثالثة شهور حتـ  عكـب خماطبـة اجلهـات املعنيـة      

 اللجنة التنفيوية

 هل حيق للمبعو  احلصول عل  اجازات وما هي أنواعها ؟

 : هي وأنوعهاحيق للمبعو  القيا  بأجازات 

 تواكر السفر حتملهلسفر مم اعتيادية شهر سنويا مبرتب بعد مرور عا  مب ا أجازة 

بشـرت   األقـل أجازة نصع املدة ملرة واحدة خالل فرتة الدراسة بعد مـرور عـاممل علـ      

 املكتب واملشرف                                                                        موافقة 

 أجازة مرضية 
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 : األسرة

 عل  نفقة البعثات ؟ األسرةمت  يتم سفر 

مل عل  نفقة البعثات اال بعد مرور ثالثة أشهر مب تاري  سـفره  ال  وز سفر املرافق

ولكب  وز سفر املرافقمل مم العضو عل  مسئوليته الشخصية وال تصـرف لـه املسـتحقات    

 املالية اخلاصة باملرافقمل اال بعد ثالثة أشهر مب تاري  سفر العضو

 ألســرته األوىل هـل حيــق للمبعــو  احلصــول علــ  تــواكر ال ــريان خــالل الــثال  شــهور  

 قبل سفره ؟ التأشريةوكولك 

طبقا لالئحة احلــالية ال حيـق للمبعـو  احلصــول علـ  تـواكر الســفر واــوا         

عل  مسئوليته عليه التقد  باملستندات الدالة عل  سـفرهم بعـد املـدة احملـددة      ماص حابه

احملليـة   طبقا للبعثة عرب املكتب الثقايف حت  يتسن  صرف مستحقاته بالوطـب بالعملة

 عل  تأشرية الدخول األسرةعكب منح الدارا خ اب لتسهيل حصول 

 ؟ األسرةا . ما املستندات امل لوبة لسفر 

 عل  تأشرية الدخول األسرةعكب منح الدارا خ اب لتسهيل حصول  

 األسرةخ اب مب املكتب الثقايف مرفقا به طلب الدارا باملوافقة عل  سفر  

ملفعول حت  نهايـة البعثـة وبـه تأشـرية الـدول املوفـد اليهـا        صورة مب جواز سفر ساري ا 

 العضو

 تقديم ايصاالت سداد رسو  التأشرية 

تقديم ايصاالت رسو  الكشع ال   بالنسبة للدول اليت ت لب الكشع ال   قبل  

 السفر

 شهادة طبية معتمدة تفيد خلو األسرة مب األمراض املعدية واملزمنة 

 شف  حكومي تفيد أن الزوجة غري حاملشهادة طبية معتمدة مب مست 

 عقد الزواج األصلي لالطالع وصورة مب قسيمة الزواج 

 (  صورة مب شهادات ميالد األطفال ) حبد أقص  طفلمل 

 موافقة جهة العمل ) الزوج أو الزوجة ( بالنسبة للموافقة عل  مرافقة العضو باخلارج 

حتويـل مسـتحقاته املاليـة     تسن ياحلساب اجلاري للعضو بالبنك حت  موافاتنا برقم  

 عليه

 ؟ ومستحقاتها قبل السفر؟ األسرةماذا عب سفر   -

يكون سفر األسرة بعد سفر املبعو  بثالثة شهور وتعود يف نهاية األربم سنوات مـدة   

 البعثة

 مستحقات األسرة قبل السفر ملرافقة الزوج قبل البعثة 
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 جنية استعداد للسفر 100مبلغ  

 جواز السفراستخراج  65مبلغ  

 قيمة مصروفات التأشرية .... 

 رسو  الكشع ال   للدول اليت ت لب كشع ط  .... 

 زوجة وطفلمل.... - لألسرةتوكرة سفر  

 ما هي الشروت امل لوبة ملنح العضو شهادة اإلعفاء اجلمركي ؟

 عنح العضو شهادة اإلعفاء اجلمركي بعد تقديم املستندات التالية: 

 لدكتوراهشهادة احلصول عل  ا 

 جواز السفر 

شهادة املعادالت مب اجمللس األعل  للجامعـات ويف حالـة عـد  وجودهـا عـنح شـهادة        

 اجلمارك مدون بها أن اجمللس األعلي .للجامعات هو اجلهة املختصة مبعادلة الشهادة

 طابم دمغة فئة جنيه 2عدد  

 جنية ازينة البعثات 2.10سداد الرسو  املقررة وقدرها  

  اه اجلهة املوفدة ؟ االلتزا انتهاء البعثة يف املدة وما هي مدة ماذا بعد 

بعد حتقيق الغرض مب اإليفاد ومناقشـة الرسـالة يـتم اعتمـاد الشـهادة احلاصـل       

عليها مب املكتب الثقايف املصري ويتم اخ ار املكتب مبناقشة الرسـالة مبسـتند رمسـي .    

تحريـر اسـتمارة مبعـو  عائـد السـتال       وعند العودة للوطب يتوجه خالل أسـبوع لـإلدارة ل  

العمــل حيصــل العضــو العائــد علــ  خ ــاب للمجلــس األعلــ  للجامعــات ملعادلـــة          

ويلتز  العضو بشرت خدمة اجلهة املوفدة ضعع املـدة الـيت قضـاها يف البعثـة حبـد       الشهادة

 سنوات ألعضاء األجازة الدراسية وف  حالة اإلخالل بهـوا الشـرت ي الـب    5سنوات و 7أقص  

 العضو وضامنة بالنفقات

 ا . ماذا بعد عودة العضو للوطب وحصوله عل  الدرجة ؟

ينتظر ورود كشع حساب العضو مب اخلارج ملراجعته والتأكد مب صحة الصرف 

طـوال مـدة البعثـة ويقــو  العضـو بتقـديم طلـب لصــرف مسـتحقاته موضـحا بـه العنــوان          

ملستحقات عبارة عب بدل البعثة عب واحلساب البنكي الوي يتم ارسال الشيك عليه وهوه ا

الشهور املتوفرة مب مدة البعثة وتصرف باجلنيه املصري وأي مستحقات أخـرى مل يـتم صـرفها    

 باخلارج
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 نفقات الدراسة :

 تتحمل البعثات ما يلي : -1

  . نفقات الدراسة والتدريب العملي 
  .تكاليع طبم الرسالة وكتابتها 
  .  نفقات األحبا 
 ان.رسو  االمتح 

تتحمل البعثات : نفقات دراسة اللغة يف اخلارج حبد أقصي ستة أشهر وال تدخل هوه املـدة   -2

 ضمب مدة البعثة .

 )املرض( :

 % مب مرتب املتزوج شهريا(15% مب مرتب العضو األعزب ، 10تأممل صحي ) خيصم  

 تتحمل البعثات نفقات العالج والعمليات باملستشفيات. 
 وقع املرتب :

 ف املرتب يف اخلارج يف احلاالت اآلتية:يوقع صر

 بعد شهريب مب تاري  احلصول علي املؤهل ) حتقيق الغرض مب اإليفاد(. 

انتهاء املدة املقررة للبعثة اال اذا تقد  العضو ب لب مد قبل نهايـة البعثـة بثالثـة أشـهر      

ر علي األقـل ووافـق عليـة األسـتاذ املشـرف ومـدير مكتـب البعثـة باخلـارج )املستشـا          

 الثقايف(.
 اذا ترك العضو مقر البعثة بدون ترخيل مب مكتب البعثة. 

-وجحاالت ايقاف تنفيو البعثـات الداخليـة واإلشـراف املشـرتك مـب األجـازات )مرافقـة ز        

 رعاية طفل(أو غري ذلك وكولك :

موافقة اللجنة التنفيوية للبعثات عل  اعتبار أجازة مرافقة الزوج وأجازة رعاية ال فل  

سباب اليت  يز اسـقات فـرتة مـب التسـجيل باإلضـافة اىل حالـة وفـاة املشـرف أو         مب األ

 اعتواره عب اإلشراف.

موافقة اللجنة التنفيوية للبعثات عل  اعتربا األجازة الصـيفية وعـد  دراسـة مقـررات      

 يزان ايقاف قيد الـدارا خـالل هـوه الفـرتة      للدكتوراهدراسية خالل مدة التسجيل 

ترشيح العضو للبعثة الداخلية املرشح عليها واقرار هـوا كمبـدأ عـا      وبالتالي اعتماد

 الداخلية. والبعثاتي بق عل  بعثات اإلشراف املشرتك 
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تبدأ اجراءات اإليقاف مب اجلامعة أو اجلهة املوفدة حيـ  يت لـب ذلـك موافقـة اجلامعـة       

ضو مب مدة البعثة ومب فرتة األجازة اليت قا  بها الع اسقاتعل  اإليقاف املدة امل لوبة أو 

ثــم ابــالب البعثــات بهــوه املوافقــات ليتســن  عمــل الالز .)خ ــاب ادارة البعثــات رقــم  

  ( 12/6/2007بتاري  5725

تتحمل كليات اجلامعـة نفقـات احلصـول علـ  الرخصـة الدوليـة للكمبيـوتر        

ICDL  علـ   للمرشحمل فقط عل  بعثات أو منح طبقا للتوصية الواردة بقرارات اجمللس األ

   . 30/10/2004بتاري   422للجامعات جبلسته رقم 

  عل  قرار ملس الدراسات العليا والبحو  جبلسـته   30/1/2005)موافقة ملس اجلامعة جبلسته يف 

 (26/12/2004يف 

 الدكتوراهضرورة الغاء تسجيل السادة املرشحمل عل  بعثات خارجية للحصول عل  درجة 

 (11/11/2000بتاري   8934ات رقم )فاكس اإلدارة العامة للبعث

املشـرتك أو البعثـة الداخليـة     اإلشـراف األصلي مب بعثة  اإليفادأوال: املوافقة عل  تغيري نوع 

مـب اخلـارج علـ  مصـدر مـالي       الدكتوراهوحتويلها اىل أجازة دراسية للحصول عل  درجة 

 لشروت اآلتية:اخارجي ويف هوه احلالة يشرتت موافقة اجلهة األجنبية املاحنة عل  

مراعاة حقوق النشر وبراءة االخرتاع وخمرجات البحـ  خـالل األجـازة الدراسـية مـم اجلهـة       -1

 املاحنة واملشرفمل املصريمل.

موافقة اجلهة املوفدة وموافقة املشرف املصري مم حفظ حقه يف كتابة امسه علـ  رسـالة   -2

 .الدكتوراه

كتابة أن التمويل كان مـب خـالل البعثـة     عند نشر البحو  يف اجملالت العلمية مراعاة-3

 املصرية.

 كتابة اسم اجلهة املوفدة للمبعو  جبانب اجلامعة اليت يدرا بها باخلارج.-4

املشـرتك أو البعثـة الداخليـة باخلـارج      اإلشـراف ثانيا: املوافقة عل  استمرار بقاء عضو بعثة 

ـ    ة علـ  نفقتـه اخلاصـة علـ  أال     بعد انتهاء املدة املقررة له الستكمال مجـم املـادة العلمي

 يتجاوز اخلمس سنوات مب تاري  التسجيل ومبوافقة اجلهة املوفدة.

  باملوافقة عل  تعديل قرار اللجنـة   28/10/2008)قرار اللجنة التنفيوية للبعثات جبلستها يف 

   (. 10/6/2008الصادر جبلسة 

  



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 الفصل الثاني

 البعثات الداخلية

 تعريفها:

را املساعد أو املعيـد )احلاصـل علـ  املاجسـتري( بغـرض احلصـول       هي ترشيح املد

 مب الوطب عل  نفقة احلكومة املصرية. الدكتوراهعل  درجة 

 مدتها:

وتصرف مزايا البعثة الداخلية  الدكتوراهمخس سنوات مب تاري  التسجيل لدرجة 

 مب تاري  موافقة اللجنة التنفيوية للبعثات عل  الرتشيح .

   ( 5/8/1985التنفيوية للبعثات جبلستها  )قرار اللجنة 

الشروت اليت  ب توافرها يف املتقد  للرتشيح للبعثة الداخلية )طبقا ملا ورد بآخر اعالن عب 

 البعثات(

 أن يكون املتقد  مدرسا مساعدا أو باحثا مساعدا يف احدى اجلهات املدرجة باخل ة. .1

 التسجيل عب ثال  سنوات. تزيد مدهاال يف حاله التسجيل للدكتوراه  .2

 عا  يف تاري  اإلعالن. 35أال يزيد سب املتقد  عب  .3

ــ   .4 ــول علــ ــه  550احلصــ ــلالتو يفدرجــ ــادل )  يفــ ــدولي تعــ ــة 79الــ ( أو   IBT درجــ

عند التقد  مم االلتـزا  باملسـتويات اللغويـة امل لوبـة لكـل دولـه عنـد          IELTS درجة  6

 ب تاري  االمتحان (.صالحية الشهادة ملده سنتمل م السفر.)

 .ICDL  احلصول عل  الشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتر .5

 أن يكون قد أدى اخلدمة العسكرية أو أعف  منها. .6

 أال يكون قد سبق حصوله عل  بعثة أو منحة مقدمة للدولة للحصول عل  الدكتوراه. .7

مـب   10رج)املـادة رقـم   باإلضافة اىل شرت احلصول علـ  جيـد جـدا علـ  األقـل يف سـنة التخ      

   ( 1959لسنة  112القانون 

كما يشرتت يف طالب البعثـة أن يكـون مـب أبنـاء الـوطب حممـود السـرية ومل        

لسـنة   112مـب القـانون    11يسبق احلكم عليه يف جناية أو جنحة خملة بالشرف. )املادة رقم 

1959 )   
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 كيفية التقد  ومراحل الرتشيح:
  بشأن اإلعالن عب  7/11/2010  بتاري   6+21017عثات رقم طبقا ملا ورد مب ادارة الب

خ ة البعثات بالنظا  التنافسي وفقـا للتخصصـات النـادرة واحلديثـة والـيت جـد  اخل ـة        

 القومية للدولة للبح  العلمي يكون خ وات  الرتشيح كالتالي:

ـ   د الرمسيـة عـب   تقو  اإلدارة املركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي باإلعالن باجلرائ

 خ ة البعثات.

 يتم اإلعالن عنها بكليات اجلامعة وبناء عل  ذلك : 

يقو  املتقـد  باسـتكمال كافـة األوراق امل لوبـة بـاإلعالن مبـا يف ذلـك اإلقـرارات          .1

 امل لوبة معتمدة مب جهة العمل وان تكون الشهادات املقدمة باللغة االجنليزية.

 Application ملوجودة عل  املوقم االلكرتوني )استيفاء كافة البيانات باالستمارة ا .2
Form ) 

يقد  مقرتح حبثي متكامل أو مشروع حبثي حمدد املدة الزمنيـة للتنفيـو متضـمنا     .3

واجلهة املوفدة عل  البح  كما هو موضح ف  األوراق امل لوبة  األجن موافقة املشرف 

 لكل نوع ايفاد.

 اسـتكملوا ب تتوافر فيهم الشروت والويب يتم تقييم األحبا  اخلاصة باملتقدممل الوي .4

أوراقهم ) السابق ذكرها( مب قبل جلان علمية متخصصة ومشكلة بقرار مب السـيد  

 والدولة للبح  العلمي. العالياألستاذ الدكتور وزير التعليم 

يتم اجراء مقابالت شخصية لووى املشاريم البحثية املختارة مـب قبـل اللجـان العلميـة      .5

ى القدرة عل  التواصـل وعمـق الفهـم للموضـوع البحثـي واملسـتوى       وذلك لقياا مد

 اللغوي للدارا لتحديد املرشح األفضل.

 www.mohe-casm.edu.eg        ويكون التقد  لإلعالن عب طريق املوقم االلكرتوني-

شارع ابراهيم أبـو   7املركزية للبعثـات )  باإلدارةد )مم ضرورة تسليم صوره كاملة مب األوراق بالي 

 للبرتول(. ان النجا ـ امتداد عباا العقاد ـ حي السفارات ـ مدينه نصر ـ خلع شركه 

 :  ليةاألوراق امل لوبة للتقد  للرتشيح للبعثات الداخ

 الجنليزية.بالدرجة اجلامعية األوىل والتقدير العا  يف التخرج باللغة ا شهادة معتمده    -

التقديرات يف مجيم املواد املختلفة يف مجيـم سـنوات الدراسـة والتقـدير العـا  يف       شهادة   -

 كل سنه دراسية عل  حده باللغة االجنليزية.

http://www.mohe-casm.edu.eg/
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 ما يعاد ا باللغة االجنليزية.أو شهادة املاجستري   -

معـة علـ    ) موافقـة اجلا  يف حالـه التسـجيل   بتاري  التسجيل للـدكتوراه معتمـد   بيان  -

 (. التسجيل

 ما يفيد املوقع مب اخلدمة العسكرية.  -

 . القوميصوره ب اقة الرقم   -

 شهادة املستوى اللغوي ) صالحية الشهادة ملدة سنتمل مب تاري  االمتحان (.  -

 .ICDL شهادة رخصه القيادة الدولية للكمبيوتر  -

للحصـول علـ     للدولـة مقدمـه   اقرار بان املتقـد  مل يسـبق حصـوله علـ  بعثـة أو منحـة        -

 الدكتوراه.

مشـروع خ ــة الدراسـة للــدكتوراه معتمـد باللغــة االجنليزيـة مفصــال وحمـددا طبقــا        -

 لإلرشادات املوضحة.

دولتمل خمتلفتمل عل  اخل ـة البحثيـة    يفيفيد موافقة مبدئية مب مشرف أو مشرفمل  ما  -

االكـادع  للجامعـة وللجنـة     ان أمكب مم مراعـاة املسـتوى العلمـي للمشـرف والرتتيـب     

 العلمية احلق ف  املفاضلة بينهما .

 يناظره(. موافقة جهة العمل للتقد   وه البعثات ) عميد الكلية أو ما  -

 معتمدة عربي واجنليزي.  استمارات بيانات  -

 ووسائل االتصال للرجوع اليهم عند احلاجة  خمتلفمل أساتوةأمساء ثالثة   -

االعدادى والثانوي االزهرى أربم سـنوات لكـل مرحلـة     يفتفيد بان الدراسة تقديم شهادة   -

 )ملتقدمي جامعة األزهر فقط(.

 كيفية تنفيو البعثة الداخلية:

عنح املرشح للبعثة الداخلية سنه مب تـاري  اعتمـاد الرتشـيح السـتكمال األوراق مبـا يف      

 ذلك املستوى اللغوي امل لوب للسفر .

 -أن يستويف املرشح ما يلي: بالبعثة  نفيو والجاذ اجراءات ت

د/عميـد الكليـة ونائـب رئـيس اجلامعـة للدراسـات العليـا        0خ اب حجـز معتمـد مـب السـيد أ     2  -

 والبحو .

 استمارة بيانات معتمدة مب الكلية التابم  ا املرشح 2  -



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 بروتوكول معتمد وخمتو   -

 املوقع مب التجنيد  -

 ملع 2  -

 ورقات دمغة 6  -

 ابب خال(-ابب عم-خال-عم–أخ -الكفيل حبي  تكون درجة القرابة حت  الدرجة الرابعة )أب  -

عل  ذلك يصدر قرار اللجنة التنفيوية للبعثات باعتماد الرتشيح وبولك يقيد عضو بعثة   -

)قـرار اللجنـة التنفيويـة     داخلية اعتبارا مب تاري  املوافقة ويصرف لـه مزايـا البعثـة الداخليـة.    

 (5/8/1985بعثات لل

 مزايا البعثة الداخلية: -

 يصرف لعضو البعثة الداخلية بالوطب ما يلي :

 املرتب الوظيفي بالداخل مب اجلهة املوفدة . -1

 بدل كتب ومالبس بواقم شهريب مب مرتبه األساسي عب كل عا  . -2

ـ -3 ة عـد  اشـرتاك   تتحمل البعثات نفقات العالج اليت يقررها القومسيون ال   العا  يف حال

 يف أي نظا  للتأممل الصحي وكوا  تكاليع الوضم مرة واحدة للسيدة العضو  العضو

  واملعتمـد قرارهـا بقـرار اللجنـة العليـا      20/11/1994وقد قررت اللجنة التنفيوية للبعثات يف 

  باملوافقــة علــي تعــويف عضــوات البعثــة 27/2/2000( بنــد )ج( بتــاري  516للبعثــات رقــم )

ة عب فرتة أجازه الوضم اليت متت أثنـاء وجـودهب باخلـارج بإضـافة شـهر ونصـع الـي        الداخلي

 نهاية املدة علي أن يكون ذلك مب سل ة املكاتب الثقافية .

%( مب مرتبة األساسي عالوة عل  مرتبه الشهري اذا كان مسجال للدرجـة يف املدينـة   100)-4

 اليت يعمل بها .

عل  مرتبه الشهري يف حالة التسجيل خارج املدينـة الـيت    %( مب مرتبة األساسي عالوة200) -5

 بها مقر عمله .

 جنيه كل ثال  شهور . 250( جنية مصري سنويا بواقم 1000مصاريع دراسية بواقم ) – 6

   ( وذلك تشجيعا  م. 27/5/1981مكافأة البحو  )قرار ملس اجلامعة يف  -7

 عنح عضو البعثة الداخلية تفرب كامل.-8

كافأة الريـادة العلميـة واالجتماعيـة ومكافـأة االمتحانـات )موافقـة السـادة رؤسـاء         م-9 

  ( 25/12/1984  وتصرف اعتبارا مب موافقة الوزير يف  24/12/1984اجلامعات يف 
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( جنيهــا مصــريا كمســاهمة يف تكــاليع طبــم رســالة الــدكتوراه ، وذلــك بعــد 750)-10

 ديم شهادة التخرج .اعتمادها مب ملس اجلامعة ، وتصرف بعد تق

جنيـه( وذلـك بعـد مناقشـة      600مكافـأة قـدرها)    الـدكتوراه عنح املشرف عل  رسـالة   -11

جنيـه يف السـنة اجلامعيـة واذا تعـدد      4000الرسالة مب جلنة  التحكيم عليها وحبـد أقصـ    

 املشرفون وزعت عليهم املكافأة بالتساوي.

  واملعتمـد حمضـرها    17/5/2005ملنعقدة يف )وافق ملس الدراسات العليا والبحو  جبلسته ا

جنيـه(   1000  علـ  اخ ـار الكليـة بصـرف مبلـغ )      30/5/2005مب ملس اجلامعـة جبلسـته   

بشـأن  تنظـيم اجلامعـات     49مـب الالئحـة  التنفيويـة للقـانون      293املنصوص عليها باملـادة  

 600ضـافة اىل مبلـغ )  للسادة املشرفمل عل  أعضاء البعثات الداخلية واإلشـراف املشـرتك باإل  

مب ملس اجلامعة وذلك  الدكتوراهجنيه( اليت تصرف مب ميزانية البعثات بعد اعتماد منح 

 19  والوي يفيـد أن املـادة    20/2/2005بتاري   993يف ضوء كتاب اإلدارة العامة للبعثات رقم 

البعثـات نظـري   ( مب الالئحة املالية للبعثات تنل عل  أن تصرف مكافأة مب ميزانيـة  2بند )

جنيه وذلك بعد اعتماد مـنح الـدكتوراة مـب     600اإلشراف عل  عضو البعثة الداخلية بواقم 

 ملس اجلامعة باإلضافة اىل املكافأة اليت تصرف مب اجلامعة.(

ان كان قـانون البعثـات ال  يـز مـنح أعضـاء البعثـات الداخليـة أجـازات اعتياديـة أو           -12

افقة األستاذ املشرف أن تقو  ادارة البعثات مبـنح العضـو   عارضة ولكب عكب يف حالة مو

تصريح خروج للسفر خارج الوطب يف أجازة لزيارة أحد األقارب أو احلج أو ألداء العمرة حبيـ   

 ال تزيد املدة املسموح بها عب شهر واحد يف العا 

افأة عب املدة اذا حقق عضو البعثة الداخلية الغرض منها قبل املوعد املقرر يصرف له مك -13

%( مب مرتبة األساسي مم عد  احتسـاب  50املتبقية له مب البعثة األساسية دفعة واحدة بواقم )

 كسور الشهور .

يصرح لعضو البعثة الداخلية السفر للخارج لعمل أحبا  أو مجم املادة العلمية  املتعلقة  -14

يـر مـب األسـتاذ املشـرف     بدراسته ملدة سنة  وز مدها سنة أخرى كحد أقص  بناء عل  تقر

يوضح فيه الغرض مب السفر ومدته والبلد املوفد اليها مم حتديد برنـامج الدراسـة بشـرت أن    

يكون العضو مؤهال لغويا قبل السفر وبعد موافقـة اللجنـة التنفيويـة للبعثـات ويعامـل      

 ماليا عند السفر وأثناء وجوده باخلارج معاملة عضو البعثة اخلارجية.

ضو البعثة الداخلية عند بداية سفرة للخارج ألول مرة نقل متاع زائد يف حدود يصرح لع -15

( كجم بصحبة راكب بناء علـي طلـب األسـتاذ املشـرف املصـري ومبوافقـة مـدير عـا          10)

 البعثات أو مب ينوب عنه .

  واملعتمـد بقـرار اللجنـة العليـا      5/6/1995) كما قررت اللجنة التنفيوية للبعثات جبلسـة  

  باملوافقة علـ  التصـريح ألعضـاء البعثـات الداخليـة       27/2/2000( بتاري  515ثات رقم )للبع
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( كجم عند العودة النهاية ، كما يعامـل  20واإلشراف املشرتك بنقل متاع زائد يف حـدود )

عضو البعثة الداخلية معاملة عضو البعثة اخلارجية فيما يتعلق بشحب الكتـب واألجهـزة   

 العلمية  

مرتب العودة النهائية لعضو البعثـة الداخليـة بواقـم مرتـب شـهر عـب كـل عـا          يصرف  -16

 بفئات املرتب الشهري لعضو البعثة األعزب 

  واملعتمـد   15/6/1996وقد مت تفسري هوه الفقرة بقرار اللجنـة التنفيويـة للبعثـات جبلسـة     

 -تالي:  عل  النحو ال 27/2/2000بتاري   516بقرار اللجنة العليا للبعثات رقم 

صرف مرتب استعداد العودة النهائية ألعضاء البعثـات الداخليـة واإلشـراف املشـرتك بواقـم        -

 مرتب شهر اذا مك  أكثر مب ستة أشهر باخلارج مب العا  األول .

 مب الشهور الصحيحة اليت يقضيها باخلارج مب العا  الثاني   1/12صرف مرتب بنسبة   -

 -للخارج: كيفية سفر عضو البعثة الداخلية

مب حق عضو البعثة الداخلية السفر اىل اخلارج جلمم املادة العلمية ملدة عـا  قابـل   

 -بشرت استيفائه للشروت اآلتية:للتجديد عا  آخر فقط 

 احلصول عل  حجز مكان للدراسة بإحدى اجلامعات األجنبية.-1

 ةاستيفاء شرت اللغة باملستوى امل لوب طبقا للموضح يف الشروت العام-2

 ( شهر.18)  الدكتوراهأن يكون قد مض  عل  تسجيله لدرجة -3
 موافقة األستاذ املشرف وملس القسم العلمي املختل وكوا موافقة ملس الكلية -4

 موافقة األمب . -5

 نتيجة الكشع ال  -6

 د/ رئيس اجلامعة عل  السفر0موافقة السيد أ-7
 اخالء ال رف مب العهدة.-8

 عامة للبعثات بولك الجاذ اجراءات السفر وصدور القرار بهوا اخلصوص.اخ ار اإلدارة ال-9

 عضو البعثة الداخلية أثناء سفره باخلارج:

 توقع صرف كافة مزايا البعثة الداخلية. -

يعامل املبعو  معاملة زميله عضو البعثة اخلارجية ويصرف له مرتبه باخلـارج عـب طريـق     -

 اليها مم صرف مرتبة بالداخل. املستشار الثقايف يف البلد املوفد



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 مد بقاء عضو البعثة الداخلية باخلارج للعا  الثاني:

 ـوز لعضـو البعثـة الداخليـة الـوي سـافر للخـارج جلمـم املـادة العلميـة لرسـالة            

غـري ويتقـد  ب لـب للسـيد      أن ي لب مد بقاءه باخلارج ملـدة عـا  ثـان فقـط ال     الدكتوراه

يف بالدولة املوفد اليها بشأن مد بقـاءه عـا  ثـان مـم تقـديم      األستاذ الدكتور/املستشار الثقا

تقرير دراسي عب مساره الدراسي مب اجلامعة اليت يدرا بها ويرسل ال لب اىل اإلدارة العامـة  

للبعثات بالقاهرة واليت تقـو  بإرسـاله اىل الكليـة لإلفـادة بـالرأي ويأخـو املوضـوع مجيـم         

د/رئيس اجلامعة ويتم اخ ار اإلدارة 0  موافقة السيد أاملوافقات ابتداء مب القسم العلمي حت

 العامة للبعثات بهوا اخلصوص.

 قواعد عامة :  -

ال  وز ترشيح أعضاء البعثات الداخلية واإلشراف املشرتك الويب انتهـت املـدد اخلاصـة  ـم     -

 للحصول عل  املؤهل عل  بعثات أخرى وامنا عكب  م امتا  الرسالة أثناء عملهم.

   وز منم عضو البعثة الداخلية أجازة لرعاية ال فل.ال-

 يف آن واحد. ترشحملال  وز اجلمم بمل -

حددت اإلدارة العامة للبعثات حاليا بقصر الرتشيح عل  البعثات الداخلية للحاصـلمل علـ    -

 الـدكتوراه درجة املاجستري وبولك تعترب البعثـات الداخليـة بغـرض احلصـول علـ  درجـة       

 فقط.

 ات مد البعثة الداخلية :اجراء

البعثة الداخلية مدتها أربم سنوات مـب تـاري  موافقـة اللجنـة التنفيويـة للبعثـات       

أو تاري  املناقشة أيهما أقـرب   الدكتوراهوحبد أقص  مخس سنوات مب تاري  تسجيل درجة 

تارخيا وبداية معاملة املرشح كعضو بعثة هو تـاري  موافقـة اللجنـة التنفيويـة للبعثـات      

 -ومتد البعثة كل عا  حت  تنتهي مدة البعثة ككل وذلك بناء عل  اإلجراءات اآلتية:

 مد البعثة ملدة عا  ثان أو ثال  أو رابم. عل موافقة ملس القسم العلمي املختل  

 تقرير مب األستاذ املشرف الرئيسي عل  العضو يوصي فيد مبد البعثة. 

 موافقة ملس الكلية. 

 س اجلامعة.د/رئي0موافقة السيد أ 

 اخ ار اإلدارة العامة للبعثات العتماد املد. 
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  واملوافـق عليـه مـب اللجنـة      4/8/1983علما بأن اجمللس األعل  للجامعات قـرر يف  

  أنه يف حالة املد بعد العا  الرابـم يعـرض املوضـوع     27/8/1983التنفيوية للبعثات جبلستها 

 عل  ملس اجلامعة.

 اخلية العائد مب اخلارج بعد مجم املادة العلمية:امل لوب مب عضو البعثة الد

استمارة مبعو  عائد مب اإلدارة العامة للبعثات موضـحا بهـا تـاري  السـفر وجهـة       

 السفر والغرض مب السفر وتاري  العودة .

 وبناء عليه يتم تسليم العضو العمل بالكلية بتاري  حضوره اىل الكلية . 

 تسوية فرتة التجاوز ان وجدت. 

 ر ادارة البعثات باجلامعة والقسم العلمي والشئون اإلدارية بالكلية.اخ ا 

 انتهاء البعثة الداخلية:

 قبل نهاية مدة البعثة.ة الدكتورااذا حصل العضو عل  درجة -1

 اذا انتهت مدة البعثة ككل )مخس سنوات مب تاري  التسجيل(.-2

أو التنـازل عـب البعثـة قبـل املـدد       احلصول عل  أجازة بدون مرتب ملرافقة الزوج اىل اخلارج-3

احملددة ويف هوه احلالة بالوات ي الب املبعو  بالنفقات اليت صرفت له خالل مدة البعثـة مـم   

حرمانه مب الرتشيح ملدة ثال  سنوات ألي بعثات أو منح ترد للجامعة مستقبال )قـرار اللجنـة   

   ( . 15/10/1984للبعثات يف  التنفيوية

 لتنفيوية للبعثات انهاء البعثة  الداخلية ألحد أعضاء البعثات ؟مت  تقرر اللجنة ا

للجنة التنفيوية أن تقرر انهاء بعثـة أو    عل  اآلتي: 1959لسنة  112(مب القانون 33تنل املادة )

( وبيـان هـوه املـواد    30،  29،  27، 25،  23أجازة أو منحة كل عضو خيالع أحكا  احدى املواد )

 كما يلي :

عل  عضو البعثة أن يتم بعثته ف  املدة املقـررة  ـا وأن يواظـب علـ  حضـور الدراسـة أو        ـ  23مادة 

التمريب وأن يكون حممود السرية حمافظًا عل  مسعة البالد وأن حيرت  تقاليد الـبالد التـ    

 يوفد اليها.

ـ     25مادة  ب أجنبيـة أو  ـ حيظر عل  عضو البعثة أو املنحة أو املوظع املوفد ف  أجازة دراسـية الـزواج م

 أجنب  ف  خالل مدة البعثة أو املنحة أو األجازة الدراسية.

ـ ال  وز تغيري نوع البعثة أو منهجهـا اال مبوافقـة اللجنـة التنفيويـة للبعثـات فـ  اإلقلـيم          27مادة 

 واجلهة املوفدة ويتبم ف  ذلك بالنسبة لألجازة الدراسية واملنحة.

األجازة الدراسـية أو املنحـة أن يـرتك مقـر دراسـته أو أن يسـتبدل       ـ ال  وز لعضو البعثة أو   29مادة 

باملعهد أو اجلهة املوفد اليها معهدًا أو جهة أخرى اال بعد موافقة مدير مكتب البعثة املختل ، ولعضو 
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البعثة الت  ال تقل مدتها عب ثال  سنوات أن يعود اىل وطنه مرة واحـدة لقضـاء ع لتـه الصـيفية     

 أمض  سنتمل عل  األقل منو بدء البعثة. بشرت أن يكون قد

ـ عل  عضو البعثة أو األجازة الدراسية أو املنحة أن يعود اىل وطنه خالل شهر عل  األكثـر     30مادة 

مب انتهاء دراسته واال أوقع صرف مرتبه مم عد  اإلخالل مبا تقض  بـه القـوانمل واللـوائح مـب     

 أحكا  أو جزاءات أخرى." 

 بعثة الداخلية بنفقات البعثة ؟مت  ي الب  عضو ال

 :  عل  اآلتي 1959لسنة  112(مب القانون 33تنل املادة )

األجـازة أو   يفصـرفت لـه    الـيت كما أن  ا أن تقرر م البة العضو بنفقات البعثة أو املرتبات 

 ( وبيان هوه املواد كما يلي :31، 25املنحة اذا خالع أحكا  املادة )

أجـازة دراسـية الـزواج مـب      يفالبعثة أو املنحـة أو املوظـع املوفـد    ـ حيظر عل  عضو   25مادة 

 أجنبية أو أجنب  ف  خالل مدة البعثة أو املنحة أو األجازة الدراسية.

أوفدته أو أية جهة  اليتـ يلتز  عضو البعثة أو األجازة الدراسية أو املنحة ادمة اجلهة   31مادة 

اللجنـة التنفيويـة للبعثـات ملـدة حتسـب       حكومية أخرى ترى احلاقه بها باالتفاق مـم 

عل  أساا سنتمل عب كل سنة قضاها ف  البعثة أو األجـازة الدراسـية وحبـد أقصـ      

قدره سبم سنوات لعضو البعثة ، و مخس سنوات لعضو األجازة الدراسية اال اذا تضمنت 

اعفـاء   شروت البعثة أو األجازة الدراسية أحكامًا أخرى. و وز للجنة العليـا للبعثـات  

عضو البعثة أو األجازة الدراسية أو املنحة مب التزامه املشار اليه اذا دعت ضـرورة قوميـة   

 أو مصلحة وطنية اىل اإلفادة منه ف  جهة غري حكومية.

 مت  حير  عضو البعثة الداخلية مب البعثة وكولك الرتشيح ألي بعثات أو منح أخرى ؟

البعثـة أو املنحـة أو يؤجـل اجراءاتهـا عـب       ـ كل عضو بعثـة أو منحـة يتخلـع عـب      34مادة 

املواعيد الت  حتددها ادارة البعثات لعور غـري مقبـول حيـر  مـب هـوه البعثـة أو املنحـة        

وكولك مب الرتشيح ألية بعثة أو منحة أخرى ملدة ال تقل عـب ثالثـة أعـوا  مـب تـاري       

 وية.حرمانه مب الرتشيح للبعثة أو املنحة وذلك بقرار مب اللجنة التنفي

 مت  تنه  خدمة عضو البعثة الداخلية ؟

يف حالة اذا مل يرد ما يفيد طلب املد للبعثة الداخلية أو مـد البقـاء باخلـارج لعضـو     

البعثة الوي سافر مجم مادة علمية للعا  الثاني أو حت  االنتهاء مب الدراسـة وعـودة العضـو    

لسـنة   47مـب القـانون    98رقـم    ألرض الوطب الستال  العمل الكلية  فإنه  ت بق نل املـادة 

 بشأن نظا  العاململ املدنيمل بالدولة واليت تنل عل  أنه:   1978
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 ا استقالته يف احلاالت اآلتية  :يعترب العامل مقدم

اذا انق م عب عمله بغري اذن أكثـر مـب مخسـة عشـر يومـا متتاليـة مـا مل يقـد  خـالل          -1

ه كان بعـور مقبـول ويف هـوه احلالـة  ـوز      اخلمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انق اع

للسل ة املختصة أن تقرر عد  حرمانه مب أجره عب مـدة االنق ـاع اذا كـان لـه رصـيد مـب       

األجازات يسمح بولك واال وجب حرمانه مب أجره عب هوه املـدة فـإذا مل  يقـد  العامـل أسـبابا      

مـب تـاري  انق اعـه عـب      تربر االنق اع أو قد  هوه األسباب ورفضت اعتربت خدمته منتهية

 العمل "

اخلاص بتنظـيم شـئون البعثـات      1959لسنة  112مب القانون رقم  30ونل املادة رقم 

واإلجازات الدراسية واملنح تنل عل  أنه " عل  عضو البعثة أو األجازة الدراسـية أو املنحـة أن   

مرتبـه مـم عـد     يعود اىل وطنه خالل شهر عل  األكثر مب انتهاء دراسته واال أوقـع صـرف   

 اإلخالل مبا تقضي به القوانمل واللوائح مب أحكا  وجزاءات "

اليت تنل عل  أنه " للجنة التنفيوية أن تقرر انهاء بعثـة أو أجـازة أو    33ونل املادة 

( كما أن  ا أن تقرر م البة العضـو بنفقـات   30-29-27-25-23منحة عضو خالع احدى املواد )

 ( .30-25صرفت له يف اإلجازة أو املنحة اذا خالع أحكا  املادتمل )البعثة أو املرتبات اليت 

ويتم ارسال ثال  انوارات اىل العضو عل  عنوانـه بالـداخل واخلـارج وبعـدها يـتم      

اعداد مـوكرة للعـرض علـ  ملـس الكليـة بشـأن انهـاء خدمتـه مـب تـاري  االنق ـاع            

 .بعاليةبالنفقات طبقا للمواد املوكورة  وضامنةوم البته 
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 الفصل الثال 

 بعثات األشراف املشرتك

 

هي بعثة يرشح عليها املدرا املسـاعد )احلاصـل علـ  درجـة املاجسـتري( وذلـك       تعريفها :  -

 مب الوطب مبشاركة مشرف أجن . الدكتوراهللحصول عل  درجة 

ة أيهما أو احلصول عل  الدرج الدكتوراهمخس سنوات مب تاري  التسجيل لدرجة  مدتـها:  -

ملـدة أقصـاها    الـدكتوراه أقرب تارخيا ويوفد العضو للخارج إلنهاء اجلزء العملـي مـب رسـالة    

 عامان

 هي نفس شروت الرتشيح واحلصول عل  بعثة داخلية. شروطها:  -

 األوراق امل لوبة لربنامج اإلشراف املشرتك:-

 ة.هي نفس األوراق امل لوبة للتقد  للرتشيح واحلصول عل  بعثة داخلي

 يتبم فيها نفس خ وات الرتشيح عل  البعثات الداخلية كيفية التقد  ومراحل الرتشيح :-

هيئة اإلشراف عل  البعثة: تتكون جلنة اإلشراف عل  عضـو بعثـة اإلشـراف املشـرتك مـب      -

 األتي:

 مشرف مصري حبي  ال يقل عب درجة أستاذ )يسم  ممثل القناة العلمية املصري(-1

 ال يقل عب درجة أستاذ )يسم  ممثل القناة العلمية األجن ( مشرف أجن  حبي -2

خالل سنة مـب تـاري  اعتمـاد الرتشـيح السـتكمال       مهلة تنفيو بعثة  اإلشراف املشرتك:  -

 األوراق مبا يف ذلك املستوى اللغوي امل لوب للسفر.

اجلامعـة  اجراءات اقامة أو فـتح القنـاة العلميـة بـمل جامعـة طن ـا ممثلـة يف الكليـة و          -

 األجنبية:

يقو  املرشح عل  بعثة اإلشراف املشرتك مبراسلة اجلامعات األجنبية وذلك للحصول علـ   -1

موافقة مب مشرف أجن  ليكون املمثل األجن  للبعثة و ب أن تكون مراسـالت ال الـب   

 موقعة مب املشرف املصري.

اىل الكليـة إلضـافة    بعد احلصول علـ  موافقـة املشـرف األجـن  يتقـد  ال الـب ب لـب       -2

 وتتم موافقة اجلامعة عل  ذلك. الدكتوراهاملشرف األجن  عل  تسجيله لدرجة 

يتقد  ال الـب ب لـب آخـر للكليـة إلقامـة قنـاة علميـة بـمل جامعـة طن ـا واجلامعـة            -3

 األجنبية اليت منها املشرف األجن  وترفم للجامعة
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سـتاذ الـدكتور/رئيس اجلامعـة بإقامـة     تعد موكرة  باجلامعة الستصدار قرار السـيد األ -4

 القناة العلمية وموضح بها جلنة اإلشراف.

 املعاملة املالية لعضو بعثة اإلشراف املشرتك:-

أثناء تواجد ال الب بالوطب)يعامل ماليـا نفـس معاملـة عضـو البعثـة الداخليـة طاملـا هـو         -1

ري  موافقة اللجنة التنفيوية متواجد بالوطب ويبدأ صرف مزايا البعثة الداخلية اعتبارا مب تا

 للبعثات باعتماد الرتشيح(

 :الدكتوراهأثناء السفر للخارج إلنهاء اجلزء اخلارجي مب رسالة -2

 يوقع صرف مزايا البعثة الداخلية اعتربا مب تاري  مغادرته أرض الوطب -

تشـار  يعامل ماليا نفس معاملة عضو البعثة اخلارجية ويصـرف مرتبـه يف اخلـارج مـب املس     -

 الثقايف.

بعد انتهاء اجلزء اخلارجي وعودة العضو مب اخلارج ومل تنتهي مدة البعثة يصـرف لـه مزايـا    -3

أو انتهاء مـدة البعثـة أيهمـا     الدكتوراهالبعثة الداخلية مرة أخرى حت   احلصول عل  درجة 

 أقرب تارخيا

 السفر للخارج إلنهاء اجلزء اخلارجي مب البعثة:-

شراف املشرتك السفر اىل اخلارج ملدة عا  قابل للتجديد عا  آخـر فقـط   مب حق عضو بعثة اإل

وحيسب مب تاري  سفره ومبرتب يصـرف بالـداخل وعلـ  نفقـة البعثـات يف اخلـارج وذلـك        

 مبوافقة املشرفمل ومكتب البعثة املختل وذلك بعد :

 مب الوطب وتاري  التسجيل الدكتوراهأ(تقديم العضو ما يثبت تسجيله لدرجة 

(تقديم خ ة الدراسة والبح  معتمدة مب اجلهة املوفدة ومبمل بها أمساء املشـرفمل املصـري   ب

 واألجن .

 ج(وصول العضو اىل املستوى اللغوي امل لوب للدراسة باخلارج .

 

 املستندات امل لوبة للسفر:-

 خ اب مب املشرف األجن  حيدد فيه تاري  سفر ال الب-1

 استيفاء شرت اللغة-2

 ة ملس القسم العلمي وموافقة ملس الكليةموافق-3

 األمبموافقة-4
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 اخالء طرف مب العهدة-5

 نتيجة الكشع ال  -6

 موافقة السيد األستاذ الدكتور/رئيس اجلامعة عل  السفر-7

 اخ ار اإلدارة العامة للبعثات الجاذ اجراءات السفر.-8

 سفر املشرف املصري:  -

ك الرتخيل يف سفر املشـرف املصـري اىل البلـد    مب ضمب مزايا بعثة اإلشراف املشرت

الوي يدرا فيه ال الب ملتابعة سري دراسته ومناقشة املشـرف األجـن  واالطـالع علـ  مـدى      

تقد  ال الب يف دراسته وتكون مرة واحـدة ملـدة أسـبوعمل )ألمريكـا والشـرق األقصـ (       

 الـب سـتة شـهور    وعشرة أيا  )بقية دول العامل( بشرت أن يكون قد مضـ  علـ  سـفر ال   

فأكثر وتتحمل ميزانية البعثات نفقات سفره اىل مقر دراسة املبعو  باخلارج ذهابـا وايابـا   

بالدرجة السياحية بال ائرة مرة واحدة ويصرف له بدل اشراف يوازي بدل السفر ملـدة ال تزيـد   

اجلـها   عب أربعة عشر ليلة وعل  املشرف بعد العودة تقديم تقرير عـب املهمـة الـيت أوفـد مـب     

ويعرض التقرير عل  ملس الكلية ثم ملس الدراسـات العليـا والبحـو  ت بيقـا لـنل      

   . 1972لسنة  49مب القانون رقم  87الفقرة األخرية مب املادة 

 حضور املشرف األجن :  -

أيضا مب مزايا بعثة اإلشراف املشـرتك أن يـرخل للمشـرف األجـن  باحلضـور اىل      

ة واحدة وملدة عشرة أيا  وتتحمل ميزانيـة البعثـات نفقـات سـفر     مجهورية مصر العربية مر

املشرف األجن  اىل مصر حضورا وعودة بالدرجة السياحية بال ائرة وملرة واحـدة طـوال مـدة    

 دراسة املبعو  ويكون ذلك :

 اما يف بداية البعثة ملناقشة خ ة حب  ال الب. -

 أو عند اعداد الرسالة. -

 الدكتوراهب لرسالة أو عند مناقشة ال ال -

ويصرف له عب مدة اقامته اليت تتجاوز أربعة عشر ليلة تكـاليع اإلقامـة الفعليـة    

 وبدل اشراف يشمل مصرف جيب مثل نظريه األستاذ الزائر األجن 

  فقـرة )ب( املوافقـة علـ  حضـور      27/2/2000( بتاري  516قررت اللجنة العليا للبعثات رقم ) -

ملشرتك والبعثات الداخلية مؤمترا علميا أو مهمة علمية مرة واحـدة  أعضاء بعثات اإلشراف ا

 أثناء فرتة البعثة يف اخلارج بالقواعد امل بقة عل  أعضاء البعثات اخلارجية.
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 شروت عامة لبعثات اإلشراف املشرتك :

ورد فــاكس وزارة التعلــيم العــاىل "رئــيس اإلدارة املركزيــة للبعثــات والتمثيــل  -1

  بشان تعديل )بند ثانيًا(الوى تضمنه قـرار اللجنـة التنفيويـة    6/1/2015رخ ف  الثقاف " املؤ

  والوى ينل عل  "املوافقـة علـ  اسـتمرار بقـاء عضـو      28/10/2008للبعثات الصادر جبلسة 

بعثة اإلشراف املشرتك أو البعثة الداخلية باخلارج بعد انتهاء املدة املقررة السـتكمال مجـم   

فقته اخلاصـة علـ  اال يتجـاوز اخلمـس سـنوات مـب تـاري  التسـجيل         املادة العلمية عل  ن

ومبوافقة اجلهة املوفدة ليصبح كـاآلت  : "املوافقـة علـ  أنـه فـ  حالـة طلـب عضـو بعثـة          

اإلشراف املشرتك أو البعثة الداخلية املد باخلارج الستكمال أحباثه بعد انتهاء املدة الكلية 

تنته  بعثته وعنح أجازة دراسـية علـ  مصـدر     9للبعثة )مخس سنوات مب تاري  التسجيل

متويل خارج  وبدون مرتبات مب البعثـات وحبـد أقصـ  سـت سـنوات مـب تـاري  التسـجيل         

 ومبوافقة اجلهة املوفدة وبشرت احلصول عل  الدكتوراه مب الوطب

املوافقـة علـ  تعـديل قـرار اللجنـة       28/10/2008قررت اللجنة التنفيوية للبعثات جبلسـة   -2

   ليصبح كاآلت  : 10/6/2008وية للبعثات الصادر جبلسة التنفي
املوافقة عل  تغيري نوع اإليفاد األصل  مب بعثة اإلشراف املشـرتك أو البعثـة الداخليـة     :أواًل 

وحتويلها اىل أجازة دراسية للحصول عل  درجة الـدكتوراه مـب اخلـارج علـ  مصـدر مـاىل       

 األجنبية املاحنة عل  الشروت اآلتية : افقة اجلهةوخارج  وف  هوه احلالة يشرتت م

      مراعاة حقوق النشر وبراءة االخرتاع وخمرجات البح  خـالل األجـازة الدراسـية مـم

 اجلهة املاحنة واملشرفيمل املصريمل 

   موافقة اجلهة املوفدة وموافقة املشرف املصرى مم حفظ حقه ف  كتابة امسه عل

 رسالة الدكتوراه 

 كتابة أن التمويل كان مب خـالل   االت العلمية مراعاةعند نشر البحو  ف  اجمل

 البعثة املصرية  

  كتابة اسم اجلهة املوفدة للمبعو  جبانب اجلامعة الت  يدرا بها باخلارج 

ثانيًا : املوافقة عل  استمرار بقاء عضو بعثة االشراف املشـرتك أو البعثـة الداخليـة باخلـارج     

ال مجـم املـادة العلميـة علـ  نفقتـه اخلاصـة علـ  أال        بعد انتهاء املدة املقررة له الستكم

 وافقة اجلهة املوفدة .يتجاوز اخلمس سنوات مب تاري  التسجيل ومب
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امل لوب مب عضو بعثة اإلشراف املشرتك بعد العودة مب اخلارج واالنتهاء مـب اجلـزء اخلـارجي    

 لرسالة الدكتوراة:

موضـحا بهـا تـاري  السـفر وجهـة       استمارة مبعو  عائد مب اإلدارة العامة للبعثـات  

 السفر والغرض مب السفر وتاري  العودة .

 وبناء عليه يتم تسليم العضو العمل بالكلية بتاري  حضوره اىل الكلية . 

 تسوية فرتة التجاوز ان وجدت.- 

 اخ ار ادارة البعثات باجلامعة والقسم العلمي والشئون اإلدارية بالكلية. 

 ستال  العمل بالكليةعند االنتهاء مب البعثة وا 

املدة اليت  ـب قضـاؤها بـالوطب قبـل السـفر : قـررت اللجنـة التنفيويـة للبعثـات           

يتم سفر عضو بعثة اإلشراف املشرتك الي اخلارج إلنهـاء   بأنة ال 12/7/1988جبلستها 

 اجلزء اخلارجي اال بعد مرور عا  علي األقل وحيسب كما يلي :

+ بقيـة العـا     تـاري  التسـجيل للـدكتوراه     –تاري  اعتماد اللجنـة التنفيويـة    

 تاري  السفر

 قواعد عامة:

علي االلتزا  بأن يكون ممثـل القنـاة    15/12/1987وافق السيد أ.د/ رئيس اجلامعة بتاري   -

املصري بدرجة أستاذ علي أن ال يكون األستاذ ممثال ألكثر مب قنـاة علميـة يف آن واحـد    

 انا لتنوع التخصصات يف األقسا  املختلفة .قبل استنفاذ األساتوة اآلخريب ضم
علي أنة يف حالـة عـد  وجـود أسـتاذ يف ذات      12/9/1988وافق السيد أ.د/ رئيس اجلامعة يف  -

التخصل امل لوب لتمثيل القناة العلمية عكب أن يكون ممثل القنـاة أسـتاذ مسـاعد    

للموافقة  ي حدةيف حتضري البعثة وذلك حرصا علي مصلحة ال الب وتعرض كل حالة عل

 عليها طبقا ملالبستها 

 استفسارات قانونية

 مت  يصدر قرار مب اللجنة التنفيوية للبعثات بإنهاء بعثة العضو

 وه  1959لسنة  112جـ اذا خالع العضو مواد القانون  :

أ ـ اذا ترك العضو مقر بعثته باخلارج دون موافقة مدير مكتب البعثـة واللجنـة التنفيويـة     

 (29) مادة للبعثات 

ب ـ البد للعضو أن يكون حممود السرية حمافظـا علـ  مسعـة بـالده وأن حيـرت  تقاليـد        

 23(البالد املوفد اليها ) مادة
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أجازة دراسية الزواج مـب   يفجـ ـ حيظر عل  عضو البعثة أو املنحة أو األجازة أو املوظع املوفد  

 ( 25أجنبية خالل مدة البعثة ) مادة 

ثة أو األجازة أو املنحة أن يعـود اىل وطنـه خـالل شـهر علـ  األكثـر مـب        د ـ عل  عضو البع 

 30انتهاء دراسته ) مادة 

هـ ـ ال  وز تغري نوع البعثة أو منهجها اال مبوافقة اللجنة التنفيوية للبعثات واجلهة املوفـدة   

 سبيل احلصر وليس املثال.( ولقد حدد القانون هوه احلاالت عل 27) ماد
 عضو بالنفقات ؟مت  ي الب ال

 واليت تتضمب 112/59( مب القانون  31جـ . اذا خالع املادة ) 

أ ـ يلتز  عضو البعثة أو األجازة الدراسية أو املنحة ادمة اجلهة اليت أوفدته أو أية جهة موفدة  

أخرى ترى احلاقه بها باالتفاق مم اللجنة التنفيوية للبعثات علـ  أسـاا سـنتمل عـب كـل      

مخـس سـنوات    5البعثة أو األجازة حبد أقص  سـبم سـنوات لعضـو البعثـة و    سنة قضاها يف 

 لعضو األجازة ... اخل

 ب ـ حيظر عل  عضو البعثة أو األجازة الزواج مب أجنبية خالل فرتة البعثة

 وز لعضو البعثة أو األجازة اسرتداد قيمة ما قا  بسداده عند تقديم مـا يفيـد قضـائه      -جـ

( واليت تنل "اذا عـاد املمتنـم اىل الـوطب عـودة      32ة قانونيا طبقا للماه ) مدة االلتزا  امل لوب

نهائية وكان قد سدد نفقات ايفـاده بالكامـل أو جـزء منهـا سـواء كـان السـداد وديـا أو         

اسرتداد ما سدده اذا ما قض  ادمة اجلهـة املوفـدة    يفمبقتض  حكم قضائي فإن له احلق 

 املدة احملددة بقانون البعثات

 

 ا هي اإلجراءات اليت تتبم عند طلب االسرتداد ؟م

تقديم خ اب مب اجلهة املوفدة يوضح قضائه مدة االلتزا  بالتفصـيل وأن تكـون املـدة     -جـ 

 كاملة كما حددها القانون

ـ يتم عرض املوضوع عل  السيد األستاذ رئيس اإلدارة املركزية للبعثات والتمثيل الثقايف 

 فيوية للبعثات للموافقة عل  الصرفبالتفويف عب اللجنة التن

ع ج ( بقيمـة املبلـغ املسـدد بالفعـل واملعلـ  بسـجل احلسـابات         50ـ يتم حتريـر اسـتمارة )   

 بالش ب

 ـ يتم استخراج شيك باملبلغ امل لوب
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 هل  وز تغيري الكفالة ؟

وال   وز تغيري الكفالة أو احالل ضامب جديد حمل آخر بعد القيـا  بـبعف اإلجـراءات     -جـ

  وز ذلك يف حالة صدور حكم

 - حضور العضو والضامب اجلديد الستيفاء األوراق امل لوبة واعتمادها

 حضور العضو لإلدارة وتقديم طلب بإحالل كفيل تقبله ادارة البعثات

 ما هي اإلجراءات اليت تتبم عند طلب االسرتداد ؟

زا  بالتفصـيل وأن تكـون املـدة    تقديم خ اب مب اجلهة املوفدة يوضح قضائه مدة االلت -جـ 

 كاملة كما حددها القانون

ـ يتم عرض املوضوع عل  السيد األستاذ رئيس اإلدارة املركزية للبعثات والتمثيل الثقايف 

 بالتفويف عب اللجنة التنفيوية للبعثات للموافقة عل  الصرف

بسـجل احلسـابات    ع ج ( بقيمـة املبلـغ املسـدد بالفعـل واملعلـ       50ـ يتم حتريـر اسـتمارة )   

 بالش ب

 ـ يتم استخراج شيك باملبلغ امل لوب

 : حضور العضو لإلدارة وتقديم طلب بإحالل كفيل تقبله ادارة البعثات

 ( والـيت تـنل   35موافقة اللجنة التنفيوية للبعثات عل  اإلحـالل طبقـا للمـادة )    

لية كفـيال تقبلـه ادارة   "يقد  عضو البعثة أو اإلجازة الدراسية أو املتمتم مبنحة أجنبية دو

البعثات يتعهد كتابة مبسئوليته التضامنية عب رد النفقـات واملرتبـات الـيت تصـرف أثنـاء      

 البعثة ...اخل

 يتم اخ ار اجلهة املوفدة باألصل اجلديد مب التعهد وترسل  ا نسخة أصلية منه  

 دعوي املقامةيتم أخ ار اإلدارة العامة للشئون القانونية بولك حت  يتم التعديل بال  

 يتم اخ ار العضو مبوافقة اللجنة التنفيوية للبعثات باملوافقة عل  اإلحالل  

 مت  يتم أقامة دعوى ضد العضو وضامنة للم البة بالنفقات ؟
. ف  حالة صدور قرار مب اللجنة التنفيوية للبعثات مب البـة العضـو وضـامنة بالنفقـات     جـ 

شع حسـاب مـب مكتـب البعثـة باخلـارج بقيمـة مـا        بناء علي رأي اجلهة املوفدة وورود ك

اعـالن العضـو    صرف للعضو باخلارج ترمجة عريضة الدعوي بلغة الدولة املوفد بهـا العضـو  

بعريضة الدعوى املقامـة ضـد العضـو وضـامنة و موافـاة اإلدارة العامـة للشـئون القانونيـة         

 مبستندات اقامة الدعوى وه  :ـ
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 لبة بالنفقاتقرار اللجنة التنفيوية بامل ا-1

 أصل التعهد املالي املوقم مب العضو وضامنة  -2
 كشع احلساب بقيمة املبالغ اليت مت صرفها أثناء فرتة البعثة باخلارج لسيادته -3

تتابم اإلدارة مم الشئون القانونية الدعوى حلمل صدور حكم بهـا والتنفيـو علـ  العضـو      -4

 وضامنة

 مت  يوقع مرتب عضو البعثة ؟    

اذا ترك مقر البعثة دون موافقة مدير مكتب البعثة أو اللجنة التنفيوية للبعثات مادة  جـ .

 59/122( مب  القانون  29) 

 مت  حير  العضو مب الرتشيح ألي بعثة أو منحة ؟

واليت تـنل علـ  عضـو بعثـة أو      1959لسنة  112( مب القانون  34عند خمالفته للمادة )  -جـ 

و يؤجل اجراءاتها عب املواعيد اليت حتددها ادارة البعثات بعور غـري  منحة يتخلع عب البعثة أ

مقبول حير  مب هوه البعثة أو املنحة كولك مب الرتشيح ألي بعثة أو منحة ملدة ال تقـل عـب   

ثالثة أعوا  مب تاري  حرمانه مب الرتشيح ومب هوا يتضح أن العضو قد أهمـل وأضـاع بعثـة    

 يستفاد به عل  الدولة وكان  وز لغريه أن

 هل  وز لعضو البعثة أو األجازة الدراسية أن يباشر عمل خالل مدة البعثة ؟
  وز لعضو البعثة أو األجازة الدراسية أن يباشر عمل خالل فرتة الدراسة عل  أن: -جـ

 يكون العمل مرتبط مبوضوع بعثته -1

 ال يؤثر يف سري دراسته -2
ـ  -3 ات ومـدير مكتـب البعثـة واملشـرف علـ  البعثـة       موافقة رئيس اللجنة التنفيويـة للبعث

 112/59مب القانون 26واجلهة املوفدة وذلك بناء عل  نل املادة
هل  وز خصم مدة قضاها العضـو جبهتـه املوفـدة أو قيمـة مـا يعاد ـا مـب نفقـات البعثـة          

 املكلع بها؟

عضـو ادمـة   صدر حكم احملكمة اإلدارية العليا بعد  جواز خصم املدة الـيت يقضـيها ال     

 جهة املوفدة أو ما يعادل قيمتها مب نفقات البعثة بل ي الب بكل املدة كاملة 
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 مت   وز للعضو احلصول عل  خ اب عد  ممانعة مب اإلقامة باخلارج

 جـ  وز للعضو احلصول عل  خ اب عد  ممانعة عند قيامه باآلتي

 -أواًل : سداد مجيم النفقات امل الب بها لكل مب:

 دارة البعثات واملكتب الثقايف باخلارجأ ـ ا

 ب ـ اجلهة املوفدة )مرتبات بالداخل

 جـ ـ قضاء مدة االلتزا  امل لوبة قانونا جبهة املوفدة أو أي جهة أخرى حكومية

 هل  وز تقسيط قيمة املبالغ امل الب بها العضو وضامنة ؟
 :ط عل  النحو التالييتم التقسيلقد حددت الالئحة املالية بوزارة املالية أن -جـ 

 دفم ربم املبلغ مقدما 

 تقسيط الباقي عل  عاممل 

 موافقة السل ة املسئولة عل  التقسيط 
 مت  يتم وقع احلكم الصادر ضد العضو و ضامنة ؟

يف حالة قيامة بسداد مجيم املبالغ امل الـب بهـا والصـادر بهـا احلكـم  واسـتال  العضـو         - جـ

حكومية أخرى وصدور قرار مب اللجنـة التنفيويـة للبعثـات    العمل جبهته املوفدة أو أي جهة 

 بإلغاء امل البة
 يتم أرجاء تنفيو احلكم حلمل قضاء العضو مدة االلتزا  امل لوبة قانونا 

 عمل مصاحلة أو خ ة سداد ودية مم اإلدارة ويتم االلتزا  بها 
 مت  يعف  العضو مب سداد الفوائد القانونية ؟

 د الفوائد القانونية يف حالة قيامه بسداد كامـل النفقـات ) أصـل   يعف  العضو مب سدا -جـ 

 الديب( 

صدور قرار مب اللجنة التنفيوية للبعثات بالتفويف عل  اإلعفاء بناء عل  موافقة السـيد      

 12/11/1989األستاذ رئيس ملس الوزراء ف  

هـا رفضـت تسـليمه    ما موقع العضو الوي عاد للوطب السـتالمه العمـل جبهتـه املوفـدة أال أن    

 العمل
يبح  العضو عب عمل وف  حالة االستال  جبهة حكومية يقد  مـا يفيـد ذلكـو يـتم     -جـ

الغاء م البته بناء عل  استالمه العمل جبهة حكومية أقرب مم متابعة تنفيو التزامه املـدة  

 22/7/2000للجنة العليا للبعثات جبلسة  526طبقا للمادة . احملددة قانونا
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 املهمات

 والزيارات العلمية

 املهمات والزيارات العلمية  

 تعريفها 

 أنواعها 

 مدتها 

 قواعد املفاضلة للمهمات العلمية 

 األوراق امل لوبة مب السادة أعضاء املهمات العلمية 

 اجراءات تنفيو املهمة 

امل لوب مب عضو املهمة العلمية بعد العودة وكيفية احتساب فرتة التجاوز له ان  

 لعضووجد  اوز مب ا

 مواد القانون املنظمة  وا الشأن 

 اجلامعات   بتنظيماخلاص  49مب القانون رقم  117مادة  

 

 املهمـات العلميـة

أسـتاذ( الـي اخلـارج     -أسـتاذ مسـاعد  –أوال تعريفها: ايفاد أعضـاء هيئـة التـدريس )مـدرا     

 . لالستفادة العلمية واجراء األحبا  بإحدى اجلامعات األجنبية أو مراكز األحبا 

تكـون املهمـة    1972( لسـنة  49( مـب القـانون رقـم )   87ثانيا مدة املهمة :  طبقا لـنل املـادة )  

 العلمية ملدة عا  قابلة للتجديد عا  آخر فقط ومبرتب يصرف بالداخل .

 ثالثا أنواعها:

 مهمات علمية علي نفقة الدولة وملدة عا  . -1

 ويراعي تقسيم هوه املهمات العلمية كما يلي : -

 % مب هوه املهمات جصل للمدرا ويفضل احلاصل علي الدكتوراه مب الوطب 75 ()أ

% مب هوه املهمات تقسم الي مهمات علمية قصرية األجل مدة كل منها ثالثـة أشـهر   25 )ب(

 وجصل لألستاذ املساعد واألستاذ.
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 : ويتقاضي عضو املهمة العلمية املرتبات التالية

 عضو البعثة .مرتب العضو مرة ونصع مب مرتب  

 يعامل معاملة عضو البعثة مب كافة الوجوه األخرى . 
 يتقاض  املرتب يف الداخل مب اجلهة املوفدة . 
 توكرة السفر يف الوهاب والعودة . 

 مهمات علمية مقدمة للدولة علي هيئة منح مب دول أجنبية: -2

 يتقاض  العضو املرتب يف الداخل مب اجلهة املوفدة . -أ 

رتب اجلهة عب شهر ونصع مب مرتب عضو البعثـة تكمـل البعثـات الفـرق دون     اذا قل م-ب 

 التمتم بأية خمصصات أخري.
 تتحمل البعثات تواكر السفر يف الوهاب والعودة اذا كانت اجلهة ال تتحملها  -ج

مهمـات علميــة شخصـية :  وهــي مهمــات علميـة حصــل عليهــا عضـو هيئــة التــدريس      -3

 باتصاالته الشخصية.

اجلامعة يف حتمل نصع قيمة تواكر السـفر بال ـائرة يف الـوهاب والعـودة حبـد       تساهم -

( جنية لكافة بلدان العامل عد أمريكـا والشـرق األقصـ  فتكـون املسـاهمة      400أقصي ) 

 ( جنية اذا ما حتملت اجلهة املوفد اليها العضو نصع قيمة تواكر السفر.600)

م املفاضلة بمل السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس     تترابعا: قواعد املفاضلة للمهمات العلمية :

 -املتقدممل للحصول علي احدى املهمات العلمية مبجموع نقات وفق القواعد اآلتية:

  -حتسب مدة اخلدمة كآالتي: -1

 مدة اخلدمة يف وظيفة مدرا حتسب كل سنة بنق ة حبد أقصي سبم نقات . 
 أقصي سبم نقات. مدة اخلدمة يف وظيفة أستاذ مساعد كل سنة بنق ة حبد 
 مدة اخلدمة يف وظيفة أستاذ حتسب كل سنة بنق ة. 

 يفضل مب مل يسبق له السفر يف مهمات علمية مب قبل . -2

يف حالة التساوي يف نقات املفاضلة يفضل مب مل يسبق لـه السـفر يف بعثـات داخليـة أو      -3

 للخارج مب قبل. جازات دراسية أو أي نوع مب اإليفاد أتاح له السفرأاشراف مشرتك أو 

 معاجلة كسور السنة : -4

 أقل مب شهر حيوف. 
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 مب النق ة.1/12حيسب كل شهر بـ  
 أكثر مب ستة أشهر حتسب بنق ة كاملة. 

لرئيس اجلامعة أو مب يفوضه يف ذلك الرتشيح لالتفاقيات الثقافية وفقا ملت لبـات كـل    -5

 اتفاقية وكل حالة علي حدة.

مل مـب كافـة األوجـه يفـوض األسـتاذ الـدكتور/ رئـيس        يف حالة تساوي نقات املرشـح  -6

 اجلامعة أو مب يفوضه لرتشيح مب يراه طبقا للمصلحة العامة. 

اذا تسبب العضو يف ضياع املهمة العلمية يستبعد مب الرتشـيح ألي مهمـة علميـة أخـري      -7

 ملدة ثال  سنوات.

 هل تعلـم  

اليـة سـبم سـنوات بالنسـبة      يستبعد مب الرتشيح كـل مـب مضـي عليـة يف الدرجـة احل      -1

 للمدرا وعشر سنوات لألستاذ املساعد ومل يرتق للدرجة التالية.

ال  وز الرتشيح للمهمات العلمية اال بعد مرور ثـال  سـنوات علـي املهمـة العلميـة الـيت       -2

فر مـب قبـل يف   سبق لعضو هيئة التدريس حضورها وتكون األولوية ملـب مل يسـبق لـه السـ    

 عيمهمات علمية جام

 خامسـا: األوراق امل لوبة مب السادة أعضاء املهمات العلمية

قبلتـه موضـحا بـه مـدة الدراسـة وتـاري         اليت خ اب القبول مب اجلامعة األجنبية أو اجلهة-1

 بدايتها والغرض منها 

 خ اب اجلهة املاحنة مب راتب شهري يتحمل مصروفات  -2

 همات العلميةسادسا: أحقية عضو هيئة التدريس يف الرتشيح للم

 يكون لعضو هيئة التدريس احلق يف التقد  للرتشيح للمهمات العلمية :   

 مرة واحدة يف وظيفة مدرا. 

 مرة واحدة يف وظيفة أستاذ مساعد. 
 مرة واحدة يف وظيفة أستاذ كل مخس سنوات. 

 ويف كل األحوال يفضل مب مل يسبق له السفر يف مهمات علمية مب قبل.
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 صة بالسفر للخارجسابعا: تعليمات خا

 حيظر حتويل أية عمالت أجنبية للخارج تزيد عب املستحق قانونا أثناء مدة املهمة  
اذا مل تقف كامل املدة باخلارج فإنه يتعمل رد املبـالغ احملولـة بالزيـادة ملراسـل البنـك       

الوي مت التحويل عب طريقة فإن تعور ذلك لسبب ما فعلـي املوفـد بعـد العـودة  تقـديم      

بولك مم تقديم اقرار بهـا جلمـرك الوصـول مـم توريـدها خـالل مـدة أقصـاها          موكرة

 فرع عدلي وبنفس العملة اليت صرفت بها. –أسبوع مب تاري  العودة لبنك القاهرة 
 -تقديم املستندات الدالة علي الصرف يف مدة أقصاها أسبوع مب تاري  العودة وهي: 

 توكرة ال ائرة . -أ

 ع ح (. 51منوذج ) -ب
حالة وجود فائف عمالت أجنبية مم العضو فعلية أن يردها بنفس العملة الـيت  يف  

 صرفت له وفقا للسعر التجاري حيظر تقسيط املبالغ الفائضة بالعمالت األجنبية.
%( عب فائف العمالت األجنبيـة اذا مل يـتم توريـدها خـالل     5يتحمل املوفد فائدة ) 

 فائف بالعملة األجنبية.أسبوع مب تاري  عودته مم الزامه برد هوا ال
تستخد  خ وت مصر لل ريان يف السفر للخارج طاملا أن هوه اخل ـوت تصـل الـي     

 البالد املراد السفر اليها.
يكون السـفر يف مهمـات رمسيـة دائمـا يف مجيـم األحـوال علـي خ ـوت مصـر           

لل ريان وذلك الي أقصي نق ة عكب أن تصـل اليهـا هـوه اخل ـوت ومـم جـواز       

ان األجن  فيما جاوز هوه النق ة فقط ، وعلي أن يكون استخراج استخدا  ال ري

 تواكر السفر يف هوه احلالة عب طريق مصر لل ريان أو شركة مصر للسياحة .
حظر ركوب ال ائرات الكونكورد عند السـفر يف مهـا  رمسيـة مـب أوربـا الـي        

 الواليات املتحدة األمريكية أو غريها مب البالد.

وه التعليمات أو اخلروج عليها اال يف حاالت الضرورة القصـوى   ب عد  خمالفة ه 

 اليت يقررها رئيس ملس الوزراء وتقد  املوافقة منة بولك.

يعترب عضو هيئة التدريس مستقيال اذا انق م عب عمله أكثـر مـب شـهر بـدون      

فـرب  اذن ولوكان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخل له فيه مب اعارة أو مهمة علمية أو أجـازة ت 

علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى ذلك ما مل يعد خالل ستة أشهر علـ  األكثـر   

 مب تاري  االنق اع وتعترب خدمته منتهية مب تاري  انق اعه عب العمل.
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فإذا عاد خالل األشهر الستة املوكورة وقد  عورا قاهرا وقبله ملس اجلامعـة بعـد    

ـ   د وملـس القسـم اعتـرب غيابـه أجـازة خاصـة مبرتـب يف        أخو رأي ملس الكليـة أو املعه

 الشهريب األولمل وبدون مرتب يف األربعة أشهر التالية.

خالل األشـهر السـتة املـوكورة ومل يقـد  عـورا أو قـد  عـورا مل يقبـل          دأما اذا عا 

فيعترب غيابه انق اعـا ال يـدخل ضـمب مـدة اخلدمـة احملسـوبة يف املعـاش وال ضـمب املـدد          

/أوال( وذلك دون اخالل بقواعـد التأديـب وال  ـوز    70/أوال(و)69عليها يف املادتمل ) املنصوص

الرتخيل له مب بعد يف اعارة أو مهمة علمية أو اجازة تفرب علمـي أو أجـازة مرافقـة الـزوج     

 (.90( و)88/1قبل انقضاء ضعع املدد املنصوص عليها يف املواد )

 مهمات علمية

شـهور فأقـل( حبـد     6العلمية علـ  نفقـة البعثـات )    حتديد سب الرتشيح للمهمات 

عا  وعد  االستثناء مب شرت السب مم احتساب سب املرشـح مـب تـاري  بـدء تنفيـو       50أقص  

 اخل ة سنويا وهو أول يوليو .

 (31/10/2000 جبلستها)قرار اللجنة التنفيوية للبعثات باملوافقة 

)املوفـديب لفرنسـا( خـالل شـهري      مراعاة عد   سفر أعضاء املهمات العلمية للخارج 

يوليو وأغس س  حي  ان معظم اجلامعات واملركز األحبـا  األجنبيـة  مغلقـة خـالل تلـك      

 الفرتة.

   ( 15/4/2000)فاكس اإلدارة العامة للبعثات بالقاهرة بتاري  

يقو  عضو هيئة التـدريس املوفـد يف مهمـة علميـة بعـد العـودة بإلقـاء سـيمنار          

ه بهدف شرح ونقل ما قـد تعلمـه مـب تكنولوجيـا وموضـوعات حديثـة اىل       بالقسم التابم ل

 السادة الزمالء 

  ( 26/12/2004) ملس الدراسات العليا والبحو  بتاري  

 عل  : 28/7/2005وافق ملس اجلامعة  جبلسته املنعقدة يف 

ألجـازة  احتساب الفرتة اليت سبق أن  اوزها السادة أعضاء هيئـة التـدريس عقـب انتهـاء ا    -1

  أجـازة خاصـة مبرتـب     29/5/2001املمنوحة ملدة شهر مبرتب طبقا لقرار ملـس اجلامعـة يف   

 )أسوة باحلاالت اليت مت معاملتها مب قبل(.

 تعديل ضوابط منح هوا النوع مب األجازات لتكون عل  النحو التالي:-2

 احلد األقص  ملنح هوه األجازة مرتمل يف العا  املالي.-أ

  يـرخل ملـب كـان لـه عـور قهـري        28/7/2005مب صدور قرار ملس اجلامعـة يف  اعتبارا -ب

متجــاوز املــدة املشــار اليهــا بقــرار ملــس اجلامعــة الســابق صــدوره يف هــوا الشــأن  جلســة  
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  وبعد الرجوع اىل السل ة املختصة أن تكون مدة التجاوز بدون مرتب وذلـك يف   29/5/2001

 ضوء أحكا  قانون تنظيم اجلامعات .

 اإليفاد للمهمات العلمية 
 شهور ( : 6 - 3املهمة العلمية قصرية األجل )  ـ 1

 -ما بعد الدكتوراه: - أ 

.أن يكــــون مــــب أعضــــاء هيئــــة التــــدريس يف احــــدى اجلهــــات املدرجــــة ا ــــة 1

                                   البعثات

 -عامـا لألسـتاذ املسـاعد     45 -را عاما للمد 40أال يزيد سب املرشح ف  تاري  اإلعالن عب )  .2

 عاما لألستاذ(. 50

 .أن يكون حاصال عل  الدكتوراه.3

 (  IBT درجــــة 79درجــــه يف التــــو يفــــل الــــدولي تعــــادل )    550 .احلصــــول علــــ 4
عند التقد  مم االلتزا  باملسـتويات اللغويـة امل لوبـة لكـل دولـه عنـد        IELTS درجة6أو  

             السفر.

 هادة ملده سنتمل مب تاري  االمتحان (.صالحية الش )

 .ICDL  احلصول عل  الشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتر .5

أال يكون قد سبق حصوله عل  مهمة علميه عل  نفقه البعثات أو عل  منحـه مقدمـه    .6

 بعد الدكتوراه إلجراء أحبا  ما للدولة

 -: شهور (  6 - 3 مب اخلارج) للدكتوراهمجم املادة العلمية الالزمة   ب ـ 
  أن يكون مدرسا مساعدا أو باحثا مساعدا يف احدى اجلهات املدرجة باخل ة  .1

 أن يكون مسجال للدكتوراه بالوطب. .2

 تاري  اإلعالن يفعاما  35أال يزيد سب املتقد  عب  .3

ــ  4 ــول علـ ــه  500.احلصـ ــو يفـــل يفدرجـ ــادل )  التـ ــدولي تعـ ــة 61الـ  5( أو  IBT درجـ

عنـد التقـد  مـم االلتـزا  باملسـتويات اللغويـة امل لوبـة لكـل دولـه عنـد             IELTS درجة

                السفر.
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 صالحية الشهادة ملده سنتمل مب تاري  االمتحان (. )

 .ICDL  احلصول عل  الشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتر  .5

بعثات جلمـم  أال يكون قد سبق حصوله عل  بعثة أو منحة أو مهمة علمية عب طريق ال .6

 .املادة العلمية أو التدريب

 تكون مهله تنفيو كافه أنواع اإليفاد كالتالي :
 أشهر مب تاري  اعتماد الرتشيح. قصرية األجل خالل ستة   املهمة العلمية .3
 ما بعد الدكتوراه : األوراق امل لوبة للمهمات قصرية األجل  ـ 

 شهادة الدكتوراه باللغة االجنليزية. 

 . القومياقة الرقم صوره ب  

 شهادة املستوى اللغوي ) صالحية الشهادة ملدة سنتمل مب تاري  االمتحان (. 

 .ICDL شهادة رخصه القيادة الدولية للكمبيوتر 

 اقرار بان املتقد  مل يسبق حصوله عل  مهمة علميه عل  نفقه البعثات. 

لإلرشــادات مشــروع خ ــة املهمــة معتمــد باللغــة االجنليزيــة مفصــال وحمــددا طبقــا  

 املوضحة.

يفيـد موافقـة مبدئيـة مـب احـد األسـاتوة األجانـب أو أسـتاذيب خمـتلفمل دولـتمل            مـا  

للجامعـة   االكـادعي خمتلفتمل عل  اخل ة البحثية ان أمكـب مـم مراعـاة الرتتيـب     

 املفاضلة بينهما . يفوللجنة العلمية احلق 

 موافقة جهة العمل للتقد   وه املهمات. 

 .عربي واجنليزي معتمدة   استمارات بيانات 

االعـدادى والثـانوي االزهـرى أربـم سـنوات لكـل مرحلـة         يفشهادة تفيد بان الدراسـة   

 )ملتقدمي جامعة األزهر فقط(.

 مب اخلارج : للدكتوراهللمهمات بغرض مجم املادة العلمية الالزمة  األوراق امل لوبة 

 ا  يف التخرج باللغة االجنليزية.بالدرجة اجلامعية األوىل والتقدير الع شهادة معتمده  

التقديرات يف مجيم املواد املختلفة يف مجيم سنوات الدراسة والتقدير العـا  يف   شهادة  

 كل سنه دراسية عل  حده باللغة االجنليزية.
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 ما يعاد ا باللغة االجنليزية معتمدة. شهادة باحلصول عل  املاجستري او 

 بيان بتاري  التسجيل للدكتوراه. 

 يفيد املوقع مب اخلدمة العسكرية.ما  

 .القوميصوره ب اقة الرقم  

 شهادة املستوى اللغوي ) صالحية الشهادة ملدة سنتمل مب تاري  االمتحان (. 

 .ICDL شهادة رخصه القيادة الدولية للكمبيوتر 

 اقرار بان املتقد  مل يسبق حصوله عل  مهمة بغرض مجم املادة العلمية. 

مم املادة العلمية معتمد باللغة االجنليزيـة مفصـال وحمـددا    مشروع خ ة الدراسة جل 

 طبقا لإلرشادات املوضحة.

دولتمل خمتلفتمل عل  اخل ة البحثية ان  يفمشرفمل  أثنملما يفيد موافقة مبدئية مب  

أمكب مم مراعاة املستوى العلمـي للمشـرف والرتتيـب االكـادع  للجامعـة وللجنـة       

 هما .املفاضلة بين يفالعلمية احلق 

 يناظره(. موافقة جهة العمل للتقد   وه البعثات ) عميد الكلية أو ما 

 معتمدة عربي وانج  رات بياناتاستما 

 أمساء ثالثة أساتوة خمتلفمل ووسائل االتصال للرجوع اليهم عند احلاجة 

تقديم شهادة تفيد بـان الدراسـة يف االعـدادى والثـانوي االزهـرى أربـم سـنوات لكـل          

 دمي جامعة األزهر فقط(.مرحلة )ملتق
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 همات علميةم
 ما ه  املدة احملددة للمهمات العلمية عل  نفقة الدولة ؟

 شهور 6ـ  3املهمات العلمية عل  نفقة الدولة ترتاوح مدتها ما بمل  

 ما ه  الشروت الالزمة للحصول عل  مهمة علمية عل  نفقة الدولة ؟

 : يشرتت أن يكون العضو

 ريس باجلامعات املصريةمب أعضاء هيئة التد  

 عل  درجة مدرا أو أستاذ مساعد أو أستاذ  

 يفضل احلاصل عل  درجة الدكتوراه مب الوطب  

     أجـن  أو جامعـة أجنبيـة توافـق علـ      ضرورة احضار العضو خ ـاب مـب مشـرف 
 استضافته دون مصروفات

 ما ه  األوراق امل لوبة لتنفيو املهمة ؟

 ملخل الدكتوراه  

 استمارة بيانات  

  خ ة البح  

 3 خ ابات توصية 

 شهادة الدكتوراه 

 خ اب مب اجلامعة بدولة اإليفاد مم اجادة اللغة بهوه الدولة 

 

 العلميةهمات امل

مهمـات علميـة    يفهيئة التدريس بالكلية السـفر   أعضاء السادةحالة طلب  يف 

ة طن ـا  مب عضو هيئة التـدريس )كتابـة جامعـ    اقرار املقدمةتضمب املستندات  أنللخارج 

وان  العلميـة  املهمـة  أثنـاء يقـو  بنشـرها عضـو هيئـة التـدريس       الـيت  األحبا عل  مجيم 

 األحبـا  ملخـل لتلـك    العلميـة  املهمـة يتضمب التقرير املقد  مب سيادته عند العودة مب 
 نشرها. وأماكب

 مهمات

يفيـد  مبا  الثقافيةللعالقات  العامة باإلدارةالعالقات العلمية  ادارةضرورة موافاة  

مهمـات   يفهيئـة التـدريس املرشـحمل للسـفر      أعضـاء  السـادة عل  سـفر   األمبموافقة جهة 

بـالتعليم   ألمـب ا ادارة"وخماطبـة   علمية ايا كان نوعها "شخل او علـ  نفقـات البعثـات   

 العلمية بوقت كاف املهمةقبل تنفيو السيد عضو هيئة التدريس  العالي

  (3/7/2000  بتاري (6492) الثقافيةالعالقات  ادارة)خ اب 
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 مهمات

توجيه السادة أعضاء املهمات العلمية عل  نفقات البعثات باحلجز لدى اجلامعـات   

 بدون رسو   للمهماتالسفر  يف األولويةال ت لب رسوما للمهمات العلمية وستكون  اليت

  (14/9/2000  بتاري 2+6392العالقات العلمية) ادارةخ اب 

 مهمات

 ( فأقلشهور6)بالنسبة ألعضاء املهمات العلمية القصرية   ما يلالتنبيه إلتباع 

 املهمـة فرتة  أثناء اجنازهمبا مت  علميالتزا  عضو املهمة العلمية القصرية بتقديم تقرير  -1
 بأنـه علمـا   للجامعـة  العـودة باخلارج مم تقديم نسخه مـب بعـد    الثقايفللمكتب  العلمية

بعمـل   املهمةيتعهد عضو  أن  عل  29/8/2000 يفللبعثات  التنفيوية اللجنةوافقت  أنسبق 

ويقو  ملس القسم  العودةخالل شهريب مب تاري   يف املهمة أثناء أعده الويسيمنار للبح  

 البعثات مبوعد السمينار بإخ ار
 للجامعـة سـرتد   الـيت القصـرية   العلميـة مراعاة أن تكون األولوية يف الرتشيح للمهمات  -2

العلميـة واالطـالع    املـادة حاجتهم جلمم  أنوه املساعديب حي  مستقبال للمدرسمل واالسات

 مب االساتوه الويب متت ترشيحهم بالفعل أكثر أحباثهمالستكمال 
  20/11/2002( 64املال واملبعوثمل ) لإلشراف العامة اإلدارة)كتاب 

 الدراسـية  األجـازات  أوواخلارجيـة   الداخليـة البعثـات   أعضـاء  السـادة التنبيه عل   

 أعضـاء  أحبـا  وكولك نس  مب  الدكتوراه أوسليم نسخه مب رسالة املاجستري بت بأنواعها

للبحـو    DVD&CDاخلـارج علـ     يفقـاموا بهـا    الـيت املهمات العلمية نتاج الدراسات العليا 

ش ســعد زغلــول وزارة  2وعنوانهــا  الثقافيــةللبحــو   العامــة اإلدارة اىلالعلميــة والرســائل 

 اإلدارة"خ ـاب   عقب العودة للـوطب   اإلدارةا مباشرة لنفس تسليمه أوالقاهرة  العاليالتعليم 

  12/3/2008( بتاري  2388للبعثات رقم ) العامة

 بالسـادة  خاصةبناء عل  تعليمات وزارة اخلارجية تقرر عد  استخراج حوالت سفر  

"خ ـاب   حالـة صـدور قـرار السـفر منظمـا علـ  "نفقـة الدولـة"         يفاالهيئة التدريس  أعضاء

  "18/5/2009 يفرخ املؤ اجلامعة

  علـ  منـم   17/3/2009 يف املنعقـدة  جبلستهوافق ملس الدراسات العليا والبحو   

ماليــه آخــريب ألعمــال  أعبــاءكــان ذلــك يت لــب نــدب  اذاســفر اى عضــو هيئــة تــدريس 

رقـم   اجلامعـة خ ـاب  " االمتحانات والكنرتوالت ما عدا األجازات الوجوبية واملؤمترات العلمية

 " 9/4/2009اري  +حمضر( بت3073)
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 أيـا  أجازاتبالكلية  العامةهيئة التدريس والوظائع  أعضاء السادةحالة منح  يف 

ان تضـمب املسـتندات الـواردة مـب      األسـباب سـفرهم باخلـارج الى سـبب مـب      أوكان نوعهـا  

تت لب عد  وجود ايـة ملفـات    باجلامعةللشئون القانونية  العامة اإلدارةالكلية خ اب مب 

( بتــاري  821رقـم )  اجلامعــة"خ ـاب   الســفر  أو األجـازة هم حتــ  تـاري  طلــب  قانونيـه لسـيادت  

25/1/2009"  

 

بالكليـة الـويب    املعاونـة هيئـة التـدريس والوظـائع     أعضاءالتنبيه عل  السادة  

كـان نوعهـا    أيـا  أجـازات اعـارات او   أويتقدمون للكليات للحصول عل  مهمـات علميـة   

جبوامعهـا السـل ة    التنفيـوي اال بعد صـدور القـرار   مغادرة ارض الوطب  أويقد  ترك العمل 

( 430"خ ـاب اجلامعـة رقـم )       االعـالة  أو العلمية املهمة أو األجازةعل  منح  باجلامعة املختصة

  "14/9/2009بتاري  

  عل  قرار ملس الدراسات 26/11/2012وافق ملس اجلامعة جبلسته املنعقدة يف  

   والوي وافق عل  مايل  :20/11/2012 يفالعليا والبحو  جبلسته املنعقدة 

فقـة الدولـة أو ممولـة مـب     القواعد التنظيمية اآلتية سـواء كانـت املهمـة العلميـة علـ  ن     

 اخلارج:

 أن تكون املهمة العلمية بغرض اجراء أحبا  علمية ت بيقية أو أكادعية . -1

 أن يتقد  عضو هيئة التدريس ا ة البح  الوي سيوفد مب أجلـه حبيـ  تكـون    -2

ــة     ــة وذو أهمي ــة والكلي ــة للجامع ــار اخل ــة البحثي مــال جصصــه   يفيف اط

 ومعتمدة مب اجلهة املوفد اليها.

أن تكــون اجلامعــة املوفــد اليهــا مــب اجلامعــات املرموقــة وذات الســمعة العلميــة   -3

 املتميزة ف  مال التخصل بناء عل  رأى الكلية . 

( الـيت سـتتم بهـا املهمـة      احلصول علـ  تأكيـد مـب اجلامعـة )أو املركـز البحثـي       -4

العلمية يؤكد أن البحو  اليت سـوف يـتم نشـرها مـب املشـروع البحثـي أو املهمـة        

 العلمية ستحمل اسم جامعة طن ا مشاركة مم اجلامعة األخرى .  

يف حالة عودة العضو قبل انتهاء املهمة العلمية املمولة مب الدولة تدرا كل حالـة   -5

ف  حالة عـد  وجـود مـربرات للعـودة حيـر  مـب أى       عل  حدة وفقا ملربرات العودة و

مؤمترات باخلارج ملدة ثالثة سنوات ويقو  برد مجيـم مـا    أيمهمة علمية أو حضور 

 انفق علية خالل فرتة وجوده باخلارج . 
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مهمة علمية تقرير كل ثالثة أشهر عمـا   يفأن يقد  عضو هيئة التدريس املوفد  -6

 .  اليهمت اجنازه وما توصل 

لباح  بعمل ندوة علمية عب خمرجات املهمة العلمية بعد العـودة متضـمنة   الزا  ا -7

 عرض البحو  اليت مت أو جارى نشرها وذلك خالل شهريب مب تاري  عودته .
كما أوصـ  اجمللـس مبخاطبـة اإلدارة العامـة للعالقـات الثقافيـة بـوزارة التعلـيم العـاىل          

  -باملقرتحات التالية :

اد يف مهمات علمية مركزيا بل  ـب أن يكـون   ال يكون توزيم حصل اإليف -1

لكل جامعـة حصـة تتـوىل توزيعهـا علـ  التخصصـات وفقـا ألولويـات خ تهـا          

 البحثية . 

 أن تكون مدة املهمة العلمية املمولة مب الدولة مب ثالثة اىل ستة أشهر . -2

عند تقد  األساتوة املساعديب واملدرسمل يسـتبعد مـب مضـ  عليـة يف الوظيفـة       -3

 )الدرجة احلالية( أكثر مب مخس سنوات . احلالية

أن يوفد العضو ف  مهمة علمية علـ  نفقـة الدولـة )األسـتاذ( مـرة كـل مخـس         -4

سنوات ، وبالنسبة لألساتوة املسـاعديب واملدرسـمل فيوفـد مـرة واحـدة يف الدرجـة       

 الوظيفة ، وف  كل األحوال يفضل مب مل يسبق له السفر اىل اخلارج . 

للحصول عل  املهمة العلمية املمولة مب الدولة للحاصلمل عل  أن تكون األولوية  -5

 الدكتوراه مب ارض الوطب . 

 يفأن يكون املرشـح احلاصـل علـ  الـدكتوراه مـب اخلـارج قـد أمضـ  سـنتمل           -6

 وظيفة مدرا .

 أوأن يكون عضو هيئـة التـدريس قـد أوفـ  بالتزاماتـه أثنـاء وجـوده بالكليـة          -7

مب أعباء تدريسية وادارية( بناءا عل  تقرير يكلع به  اجلامعة )القيا  بكل ما

 الكلية .  أومب القسم 

 ملرشح قيد املساءلة التأديبية . أال يكون ا -8
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 اجلوائز

 جوائز الدولة املقدمة مب أكادعية البح  العلم  والتكنولوجيا 

يتم اعالن أكادعية البحـ  العلمـ  والتكنولوجيـا سـنويًا للرتشـيح والتقـد         

ولة والت  تشمل : جوائز النيل ، جوائز الدولة التقديريـة ، جـوائز الدولـة للتفـوق ،     جلوائز الد

جوائز الدولة التشـجيعية ، ويشـرتت للتقـد  للحصـول علـ  جـوائز النيـل وجـوائز الدولـة          

املراكز واملعاهد وا يئات البحثية  التقديرية أن يكون املتقد  مرشحًا مب قبل اجلامعات أو

ية املتخصصة حبي  تكون متمتعة بالشخصية املستقلة وأن يكـون  أو اجلمعيات العلم

 مب املشتغلمل بالعلو  أو العلو  التكنولوجية املتقدمة.

أما بالنسبة جلوائز الدولة للتفوق فإنه  وز الرتشح  ا مب قبل ا يئـات املـوكورة    

فـوق أو  اعاله وحيـق لألفـراد حـق التقـد  مباشـرة للحصـول علـ  احـدى جـوائز الدولـة للت          

 التشجيعية عل  ان يتم التقد  مبرشح واحد لكل جائزة .

 : ثال  جوائز قيمة كل جائزة أربعمائة ألع جنيهًا وميدالية ذهبية  أواًل جوائز النيل

  جائزة ف  العلو  ف  ماالت العلو  االساسية والزراعية وال بية وا ندسية 

 د  ماالت العلو  السابقة    جائزتان ف  العلو  التكنولوجية املتقدمة الت  ج 

: عشرة جوائز قيمة كل جـائزة مائتـا ألـع جنيـه وميداليـة       جوائز الدولة التقديرية :ثانيًا 

العلو  االساسية والزراعيـة وال بيـة وا ندسـية ، ومخـس     ذهبية ، مخس جوائز ف  ماالت 

 جوائز ف  العلو  التكنولوجية املتقدمة الت  جد  ماالت العلو  السابقة .

 : سبم جوائز قيمة كل جائزة مائة ألع جنيهًا وميدالية فضية  ثالثًا : جوائز الدولة للتفوق

  العلو  ا ندسية( –و  ال بية العل –جائزة ف  العلو  األساسية )العلو  الزراعية 

 . ثال  جوائز ف  العلو  التكنولوجية املتقدمة 

: أربعون جائزة قيمة كل جائزة مخسـون ألـع جنيهـًا فـ       رابعًا : جوائز الدولة التشجيعية

الفيزيـاء   –ماالت : العلو  والعلو  التكنولوجية املتقدمة ف  فروع العلم اآلتية : الرياضـة  

 ـا مـب ال    ا ندسـة ويتقـد    –ال ـب   –الزراعـة   –البيولـوج    –الكيميـاء   –اجليولوجيا  –

 عاما 40يتجاوز عمره 

يعلب اجمللس األعل  للثقافة سنويًا عب الرتشح جلوائز الدولة جوائز اجمللس األعل  للثقافة :

التفــوق( فــ  مــاالت الفنــون واآلداب والعلــو  اإلجتماعيــة علــ  أن   –التقديريــة  -)النيــل

مشفوعًا مبربرات الرتشيح وسرية ذاتيـة وبيانـات شخصـية لكـل مـنهم )يكـون       يكون 

 مقصورًا عل  مرشح واحد فقط ألى فرع مب الفروع املخصصة(.
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 أواًل : جوائز النيل ف  ماالت الفنون واآلداب والعلو  اإلجتماعية 

ز ألع جنيه )أربعمائة ألع جنيه( وميدالية ذهبية وال  و 400000قيمة كل جائزة  -

 تقسيمها أو منحها لشخل واحد ف  ذات الفرع أكثر مب مرة 

 ثانيًا : جوائز الدولة التقديرية ف  ماالت الفنون واآلداب والعلو  اإلجتماعية  -

ألع جنيه )مائتان ألع جنيه( وميداليـة ذهبيـة وال  ـوز     200000قيمة كل جائزة  -

 تقسيمها أو منحها لشخل واحد ف  ذات الفرع أكثر مب مرة 

 ثالثًا : جوائز الدولة للتفوق ف  ماالت الفنون واآلداب والعلو  اإلجتماعية   -

ألع جنيه )مائـة ألـع جنيـه( وميداليـة فضـية وال  ـوز        100000قيمة كل جائزة  -

 .تقسيمها أو منحها لشخل واحد ف  ذات الفرع أكثر مب مرة

 

علـ  مـنح    30/6/2014فـ   وافـق ملـس اجلامعـة جبلسـته املنعقـدة      :  جوائز براءة اإلخرتاع 

السادة أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم احلاصـلمل علـ  بـراءات اخـرتاع أو قـاموا بنشـر          

 كتاب أو جزء مب كتاب ف  دور نشر عاملية جوائز مالية وذلك عل  النحو التاىل :

عنح السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باجلامعـة احلاصـلمل علـ  بـراءات      -

 جنيه لكل براءة . 5000الية قدرها اخرتاع جائزة م

عنح السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باجلامعة الويب قاموا بنشر كتاب  -

 جنيه.   4000ف  دور نشر عاملية جائزة مالية قدرها 

عنح السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باجلامعة الويب قاموا بنشر جزء مـب   -

 جنيه.   2000مالية قدرها كتاب ف  دور نشر عاملية جائزة 

 . 3/100تصرف قيمة اجلوائز  وه البحو  مب بند  -

 املستندات امل لوبة :

 بالنسبة لرباءات االخرتاع : تقديم أصل الشهادة لالطالع  -
 بالنسبة لنشر كتاب ف  دور نشر عاملية : تقديم الكتاب لالطالع وصورة الغالف .  -

ب واجلـزء املنشـور مـب الكتـاب وصـورة      بالنسبة لنشر جزء مب كتـاب: تقـديم الكتـا    -

 الغالف .
أن يتقد  العضو ب لـب باسـم السـيد االسـتاذ الـدكتور      ضوابط منح جوائز براءة االخرتاع :

 رئيس القسم بالكلية التابم  ا السيد عضو هيئة التدريس لصرف قيمة اجلائزة .
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 –الكتـاب   –خ اب مب السيد االستاذ الدكتور رئيس القسم ان براءات االخـرتاع   -

 جزء مب الكتاب ف  التخصل الدقيق للعضو  
 عمل سيمنار والقائه ف  املنتدى البحث  للكلية . -

عل  ما انتهت اليه اللجنة  29/6/2015قرار ملس اجلامعة : وافق ملس اجلامعة جبلسته ف  

 23/12/2014املشكلة بقرار مب السيد االستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة بالتفويف بتـاري   

( دور نشـر مرتبـة أجبـديًا )مرفـق(     580واملتضمب قائمة دور النشر العاملية وه  حتتوى عل  )

 عل  أن تستكمل باق  التخصصات مب السادة العمداء وحيال للجنة املشكلة .

 

 مكافآت النشر الدوىل :

متنح هوه املكافآت للسادة أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم علـ  أن يكـون       

 ة ف  دورية علمية متخصصة  ا معامل تاثري طبقًا للشروت اآلتية : البح  قد مت نشر

االستاذ الدكتور رئـيس القسـم العلمـ     يتقد  صاحب البح  ب لب باسم السيد  -

بالكلية التابم  ا السيد عضو هيئة التـدريس مرفقـًا بـه نسـخة مـب البحـ  ومـا        

األحبا  الدورى بها مـب أحـد   يفيد القاء البح  ف  الكلية التابم  ا ف  لقاء عرض 

 املؤلفمل للبح  .

التقـد  باحبـا  مت اجرائهــا خـارج الــوطب علـ  ان حتمــل اسـم جامعــة طن ـا فــ         -

 الصدارة 

 3/10تصرف قيمة اجلوائز  وه البحو  مب بند  -

 حتدد قيمة اجلائزة املالية اخلاصة بهوا النوع مب اجلوائز عل  النحو التاىل : -

 % ف  التخصل .25ر ف  ملة دولية ضمب أفضل جنيه للبح  املنشو 4000 -

 % ف  التخصل .50-26جنيه للبح  املنشور ف  ملة دولية ضمب أفضل  3000 -

 % ف  التخصل .50أقل مبجنيه للبح  املنشور ف  ملة دولية  2000 -

 . Natureأو الـ   scienceألع جنيه للبح  املنشور ف  ملة  25 -

 عل  أعضاء الفريق البحث  لكل حب   الية بالتساوى ملتقسم اجلائزة ا -



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 اللقاءات العلمية
 :العلمي املؤمتر

يف جصـل   متعـددة ذو ماالت علميـة   علميكل لقاء  العلمي باملؤمتريقصد

حلقـات   يفأو تناقش  لإللقاءببحو  علمية مكتوبة ومقبولة  حمدد يتم فيه التقد  علمي

 ماالت املؤمترللخروج بتوصيات جد  العمل يف  شكل معلقات يفمناقشة أو

 :الندوة العلمية

يعقـد ملناقشـة موضـوعات علميـة يف      علمـي لقاء  يقصد بالندوة العلمية كل

عمل مقبولة للخروج بتوصيات جـد  العمـل    مال علمي حمدد وتقد  فيها أحبا  أو أوراق

 .يف مال الندوة
 :العمل ورشــة

ة وقـد  يعقـد ملناقشـة موضـوعات حمـدد     علميلعمل كل لقاء  ا يقصد بورشــة

مت اجنـازه يف هـوا    وت بيقية وتقـد  فيهـا أوراق عمـل عـب مـا      تقد  فيها أحبا  أكادعية

 كخ ة مستقبلية سوف يتم اجنازه اجملال وما
 الدورة التدريبية:

منظم يهدف اىل  يوفين علم قصد بالدورة أو املهمة العلمية أو التدريبية كل عمل 

 .حمددة لربامج اكتساب خربات ومهارات علمية عملية أو فنية وفقًا
 املؤمترات

 املؤمترات اخلارجية

اخلارجية ألعضاء هيئة التدريس خالل كل عا  مالي يبـدأ مـب    املؤمترات حصل -

 30/6وينتهي يف  1/7

القواعد والتعليمات املنظمة حلضور السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس للمـؤمترات       -

 اخلارجية

 امل لوب عند الرتشيح حلضور أي مؤمتر خارجي -

 عند العودة مب املؤمترات اخلارجية امل لوب -
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 املؤمترات الداخلية

الداخلية ألعضاء هيئة التدريس خالل كل عا  مـالي يبـدأ مـب     املؤمترات حصل -

 30/6وينتهي يف  1/7

القواعد والتعليمات املنظمة حلضور السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس للمـؤمترات       -

 الداخلية

 ليامل لوب عند الرتشيح حلضور أي مؤمتر داخ -

 امل لوب عند العودة مب املؤمترات الداخلية -

 

 املؤمترات والندوات وورش العمل

 قواعد احلصل املقررة  للمؤمترات للسادة أعضاء  هيئة  التدريس  -

 املؤمترات  اخلارجية. -

 التدريبيةاملؤمترات  الداخلية والندوات العلمية والدورات  -

 األساتوة الزائرون . -

 ؤمترات للسادة أعضاء  هيئة  التدريس قواعد احلصل املقررة  للم

تتحمل اجلامعة  رسم اشرتاك  لعضو  هيئة التدريس لعدد  ثالثـة مـؤمترات  داخليـه عـب      -1

( سواء كانت مشاركة  عضو هيئة  التدريس حب  مقبول أو بـدون   6/ 30ـ   1/7العا  املالي )

 حب  .

ات  بدون  حبو  حبيـ  ال تتعـدى   تتحمل  اجلامعة  رسم  اشرتاك للمشاركمل  يف املؤمتر -2

ــدد     ــب ع ــة ع ــة    5حصــة كــل كلي ــاهمة لكــل درج ــة مس ــب مخس ــة ع ــا   وظيف الع

 (  30/6ـ1/7املالي)

 تتحمل  اجلامعة اشرتاك عضويب  بدون حب  يف وظيفتمل خمتلفمل  عب كل مؤمتر   - 3
 اخلارجية  ببح   مقبول كاألتي:  يكون  اإليفاد حلضور  املؤمترات  -4
 ره واحدة  لعضو هيئة التدريس يف وظيفة مدرا أ ـ م     
 ب ـ مرة واحدة  لعضو هيئة التدريس يف وظيفة أستاذ مساعد      

 ج ـ مرة واحدة  لعضو  هيئة التدريس  يف وظيفة أستاذ كل سنتمل     
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ال تســاهم اجلامعــة بأيــة نفقــات  ألعضــاء هيئــة  التــدريس  املشــاركمل  يف املــؤمترات    -5

 و  وتكون املشاركة علي نفقة  املشارك شخصيا.اخلارجية  بدون حب

 يكون اإليفاد حلضور  املؤمترات اخلارجية  ببح  مقبول كاآلتي: ـ -6

 أ ـ مرة واحدة لعضو هيئة التدريس  يف وظيفة مدرا .
 ب ـ مرة واحدة لعضو هيئة التدريس يف وظيفة أستاذ مساعد

 ذ كل سنتمل ج ـ مرة واحدة لعضو  هيئة التدريس يف وظيفة أستا

ـ    198/ 27/6ـ وافق ملس اجلامعـة  جبلسـته املنعقـدة بتـاري        7  Poster  علـي معاملـة الـ

 . معاملة البح  املقبول يف املؤمترات الدولية

 املؤمتـــــرات

 أنواعها :

 ـ داخلية 2ـ خارجية   1

 أوال :ـ املؤمترات اخلارجية

ورات والنــدوات واحللقــات فيمــا يلــي القواعــد حبضــور املــؤمترات اخلارجيــة والــد

 12/1998/  29يف   جبلسـته الدراسية واليت  أقرها ملس  الدراسات العليا والبحـو  باجلامعـة   

  26/11/2008، وف   21/9/1999 يفوتعديالته 

تتحمل الكلية قيمة تـوكرة السـفر  يف الـوهاب  والعـودة  بال ـائرة  بالدرجـة         -1

 السياحية .

 رتاك املقرر للمؤمتر .تتحمل الكلية قيمة رسم االش -2
 تتحمل الكلية  ثل  بدل السفر  عب املؤمتر وحبد أقصي ثال  ليال. -3
 تؤول مساهمة الوزارة للمشارك يف املؤمتر ان وجدت -4

 -شروت دفم مساهمة اجلامعة: 

 Posterأن يكون لعضو هيئة التدريس املشرتك يف املؤمتر حبثا مقبول لإللقاء أو .1
 الدقيق . صصهج يف 

 0عضو هيئة التدريس مدعوا إللقاء حماضرة باملؤمترأن يكون  .2
 أن يكون عضو التدريس رئيسا جللسة مب جلسات املؤمتر. .3
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 : شروت تنظيميه

ال  وز سفر أكثر مب عضو مب املشرتكمل يف البحـ  املقبـول وتكـون األوليـة      .1

 لألعل   درجة فاألقد  يف الدرجة ويف ذات التخصل الدقيق .

ملؤمتر اخلارجي الواحـد بـأكثر مـب عضـويب علـي مسـتوي       ال  وز االشرتاك يف ا .2

ون األوليـة لألعلـ  درجـة    اجلامعة أو الكليـة الواحـدة ويف حالـة املفاضـلة تكـ     

 فاألقد 
أية مسميات أخري مثل ) ندوات علميه ـ حلقات دراسـية ـ مسينـار ـ أسـبوع علـم         .3

مـل  معاملـه    ...اخل( ويكون م لوب فيها القاء أحبا  وعند قبول هوه األحبـا  تعا 

 املؤمترات  اخلارجية .
ال تسري  الشروت  التنظيمية  املوضـحة  بعاليـة  يف حالـة  حتمـل اجلهـة الداعيـة         .4

 للنفقات .
بعد العودة يقد   عضو هيئة  التدريس تقريرا عـب املـؤمتر  يعـرض علـي ملـس       .5

 . لإلحاطةالدراسات العليا والبحو  باجلامعة 
ألعضاء هيئـة التـدريس  املشـاركمل يف املـؤمترات     تساهم اجلامعة بأية نفقات  ال .6

ـ والنـدوات العلميـة ـ      التدريبيـة اخلارجية أو أية مسـميات أخـري مثـل ) الـدورات     

 واحللقات الدراسية ... اخل ( بدون حبو  وتكون عل  نفقة املسئول شخصيًا.

كـون  )شروت تنظيميه أخرى( يف حالة حتمل اجلهـة املنظمـة للتكـاليع أو جـزء منهـا ي      

 اآلتي : ـ

اذا حتملـت  اجلهـة املنظمـة للمـؤمتر نصـع التكـاليع تـتم املسـاهمة مـب قبـل            .1

 الكلية بالنصع اآلخر 
اذا حتملت اجلهة املنظمة للمؤمتر النفقات كاملة ) سفر واقامة ورسم اشرتاك ( ال  .2

 تتحمل اجلامعة أية نفقات . 
سـاهمة برسـم االشـرتاك    اذا حتملت  اجلهة املنظمة للمؤمتر توكرة السفر تـتم امل  .3

 وثل   بدل السفر .
ــواكر الســفر  واإلقا   .4 ــت املنظمــة للمــؤمتر  ت ــتم  املســاهمة  برســم  اذا حتمل ــة ت م

 .االشرتاك
اذا حتملت اجلهة املنظمة  للمؤمتر تواكر  السفر  ورسم  االشرتاك تـتم املسـاهمة     .5

 بثل  بدل السفر .
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ـ  ات الثقافيـة  آو حلضـور املـؤمترات    يكون ايفاد أعضاء هيئة التدريس إلبرا   االتفاقي

اإلدارية بصـفتهم الوظيفيـة طبقـا للقواعـد املاليـة املنصـوص عليهـا بالئحـة بـدل السـفر           

 واالنتقاالت.
 

 ثانيًا:ـ املؤمترات الداخلية والندوات العلمية والدورات التدريبية ...اخل

ثقافيـة  للمجلـس   % مب رسم االشرتاك طبقا لقرار  جلنة العالقـات ال 50تتحمل اجلامعة  .1

اذا نل يف الـدعوة علـي ذلـك     1998/ 13/10( بتاري   76األعل  للجامعات جبلسته رقم )

% املشـار أليهـا  وبـدل السـفر ومصـاريع      50وبرسم اشـرتاك  كامـل اذا مل يـنل علـي     

االنتقاالت طبقا لالئحة بدل السفر املعمول بها وذلك للسـادة  أعضـاء هيئـة التـدريس     

 . Posterمقبولة لإللقاء أو املشاركمل ببحو  

تتحمــل اجلامعــة  رســم اشــرتاك للمشــاركمل يف املــؤمترات بــدون حبــو   حبيــ  ال  - .2

( مساهمة لكل درجة وظيفية  عب العا  املالي 5تتعددي حصة كل كليه عب عدد )

 ــوز اشــرتاك عضــويب  يف وظيفــتمل خمــتلفمل مــب الكليــة    بانــةعلمــا  6/ 1/7-30

 (.1999/ 9/ 21لواحد )قرار ملس اجلامعة الواحدة يف املؤمتر  ا

تتحمل اجلامعة رسم اشرتاك لعضو هيئة التدريس لعدد ثالثـة مـؤمترات داخليـة عـب      .3

( سواء أكانت مشاركة  عضو هيئـة التـدريس ببحـ  أو بـدون     30/6ـ  7/ 1العا  املالي )

 حب  .
 ( املؤمترات1)

 مترات الداخلية  امل لوب مب عضو هيئة التدريس عند حضوره املؤ -أوال :

 قبل احلضور: 

 وجود نشرة املؤمتر . -1            

 افادة مب مقرر املؤمتر بقيمة رسم االشرتاك عب املؤمتر .     -2            

 امل لوب مب عضو هيئة التدريس عند حضور املؤمترات اخلارجية -: ثانيًا

 قبل احلضور

 وجود نشرة املؤمتر -1

 عب املؤمتر االشرتاكمتر بقيمة رسم افادة مب معتمد املؤ -2

 امل لوب مب عضو هيئة التدريس بعد حضورهم املؤمترات:
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 ايصال السداد بقيمة رسم االشرتاك عب املؤمتر . -1

 افادة مب مقرر املؤمتر حبضور عضو هيئة التدريس للمؤمتر أو مب العضو . -2

 ملؤمتر(.صور جواز السفر ) تأشرية الدخول واخلروج أثناء فرتة ا -3
 كعب توكرة السفر بعد الرحلة. -4

موافاة اجلامعـة مبـوكرة معلومـات مسـتوفاة عـب املـؤمتر الـدولي  الـوي تعقـده          

الكلية موضحا بها أمساء السادة األساتوة األجانب املشاركمل باملؤمتر وموضـح بهـا أيضـا    

الدول املشـاركة أو  -رأهداف املؤمت-حماور املؤمتر-مكان انعقاده-اجلهة املنظمة–)اسم املؤمتر 

التنسـيق مـم   -أمسـاء املشـاركمل أو الـويب وجهـت الـيهم الـدعوة      -اليت وجهـت الـيهم الـدعوة   

 أخرى(.-معلومات–امليزانية التقديرية -الوزارات

 مؤمترات تعليمات

حلقـات   ضرورة موافاة اجلامعة بأي نشـرات تـرد للكليـة خاصـة مبـؤمترات أو نـدوات أو      

داخل الوطب أو اخلارج وذلك للعرض عل  السل ة املختصة واالعتماد  دراسية أو ورش عمل سواء يف

 عنها أو الرتشيح عليها مب قبل الكلية  اإلعالنقبل 

   .( 26/8/2008بتاري   7541)خ اب اجلامعة رقم 

 خارجيمؤمتر  يفمنوذج حضور عضو مشارك 

التــدريس  هيئــةأعضــاء  الســادةلســفر  الالزمــة اإلجــراءات انهــاءضــمانا لســرعة 

 احملددةف  املواعيد  خارجيةمؤمترات  يفملشاركمل ا

للمـؤمترات   امل لوبـة  األوراق ( ضـمب  2/6/2010  منوذج بتاري  1+6003رقم) اجلامعة)خ اب 

 اخلارجية

 تعليمات مؤمترات مراعاة االت :

يتضـمب   أنالتأكيد عل  ما سـبق اجـاذه مـب قـرارات مبجلـس الدراسـات بشـأن         -

 عمل سيمنار عنه بالقسم التقرير املقد   املؤمتر و

اخلـارج   اىلالتأكيد عل  ارسال املكاتبات اخلاصة بسفر أعضاء هيئة التـدريس   -

بـمل   الالزمـة  املفاضـلة بشـهريب ليتسـن  عمـل     مؤمترات خارجـه قبـل املـؤمتر    يف

 املتقدممل
مـؤمترات دوليـه    بإقامة اخلاصةالتأكيد عل  أن يتم ارسال مكاتبات الكليات  -

علـ  اختيـار    املوافقـة مايو ويونيـه سـنويا ليتسـن      هريشداخل الكليات خالل 

 طبقا للقواعد. الدوليسيعقد بها املؤمتر  اليتالكليات 
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ــات   - هيئــة التــدريس  أعضــاء الســادةالتأكيــد علــ  ارســال الكليــات مكاتب

 بالكلية أسابيم ثالثة غايتهموعد  يفاملرشحون حلضور مؤمترات داخليه ..... اخل 

 جاذ الالز ليتسن  ا باجلامعة وأسبوعمل
عل  قيا  عضو هيئة التدريس بالكلية بضرورة عمل مسينار بقسمه  التأكيد -

اخلـارج وان يكـون ذلـك     أويفالـداخل   يفوذلك عقب عودته مب اى مـؤمتر سـواء   

 أوسواء داخليا  أخراى مؤمتر  حضوره امكانية يف والكليةشرت ملزما مب القسم 

 خارجيا  
ــا والبحــ    - ــات العلي ــس الدراس ــة مل ــتهو  )موافق ــدة جبلس   18/5/2010 يف املنعق

 (اجلامعة واملعتمد مب أ.د/ رئيس
 مؤمترات

كمـا   اجلامعـة تعقـد بكليـات    الـيت  الداخليـة مساهمة اجلامعة بالنسبة للمؤمترات 

 :يل 

 جنية(1500املؤمتر احملل  ليو  واحد ) -

 جنيه(3000مب يو  ) ألكثراملؤمتر احملل   -
 جنية(5000) امعةاجلتعقد بكليات  اليت املؤمترات الدولية -
 ميزانية املؤمتر   اىلل حصيلة االشرتاكات وتؤ أنعل  

  (28/8/2001 يف املنعقدة جبلسته اجلامعة)ملس 

 )مؤمترات(

استضافة الكليات ملؤمترات تعقد مب خالل جهات خارجية بدون نفقات طبقـا ملـا   

  (17/6/2010( بتاري  640رقم ) اجلامعة)خ اب .ورد مب الوزارة

 )مؤمترات(

ضرورة مراعاة ارسال الرتشيحات اخلاصة حبضور السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس     

او داخليـة قبـل    خارجيـة  -ورش عمـل  -دورات -نـدوات  –مـؤمترات   يفومعاونيهم املشاركمل 

 املختصـة  السل ةيسمح بالعرض عل   األقلعل   أسابيمموعد االنعقاد بوقت كاف ثال  

)ملـس الدراسـات العليـا والبحـو      بعـد ذلـك   جامعـة للسـرتد   اليتيتم حفظ املواضيم  أنعل  

  (17/2/2010 يف املنعقدة جبلسته
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بـاملؤمتر ..... داخليـه    املنظمةعضو هيئة التدريس خ اب مب اجلهة  احضارضرورة 

يرفـق هـوا اخل ـاب بـالتقرير املقـد  مـب سـيادته لعـرض علـ  ملـس            أنخارجية عل   أو

  (17/2/2010 يفالدراسات  الدراسات العليا والبحو  باجلامعة )ملس

 

 )مؤمترات( تعليمات

هيئـة التـدريس بالكليـة     أعضاء السادةبسفر  اخلاصةموافاة اجلامعة بال لبات 

مقبولة قبل انعقاد املـؤمتر بشـهريب وذلـك حتـ       بأحبا  اخلارجيةاملؤمترات  يفاملشاركمل 

 .اقرها كل مؤمتر اليتامل لوبة طبقا للقواعد  املفاضلةيتسن  عمل 

 عليماتت

للكلية وذلك خالل الفـرتة   الدوليبعقد املؤمتر  اخلاصةبال لبات  اجلامعة موافاة

 .لالزمةا املفاضلةسنويا حت  يتسن  عمل  1/5:30/6مب 

 

 )قواعد مؤمترات(

 باجلامعـة تنظيما حلسب سري العمل فقـد اقـر ملـس الدراسـات العليـا والبحـو        

هيئـة التـدريس    أعضـاء  السادةحلضور  تاليةال  القواعد 15/4/2010-  17/2/2010 يف جبلسته

 :كالتاليوه   خارجيةمؤمترات  يفسفرهم  أوومعاونيهم مب مؤمترات داخلية 

حبضـور عضـو هيئـة التـدريس      واخلاصـة مب الكليـات   الواردةأن تضمب املكاتبات () أوال

ة ورشة عمل ( حتديد مب سيقو  بالعمل حملـة خـالل فـرت    أوندوة  و وخارجيأ داخليأ)مؤمتر 

االمتحانات  أعمال أو التدريسية باألعمالرار بعد  ارتبات سيادته قا أواملؤمتر أو......  حضوره

 فرتة املؤمتر أثناء

هيئــة  أعضــاء الســادةحبضــور  اخلاصــةاملكاتبــات  ارســالالتأكيــد علــ  ضــرورة )ثانيا(

 بيمأسـا ثـال    األقـل ..... قبل بـدء املـؤمتر علـ      و وخارجيأ داخليأالتدريس باجلامعة مؤمتر 

 اخلاصــةباجلامعــة ليتســن  عمــل املفاضــالت وت بيــق القواعــد   أســبوعمل أوبالكليــة 

ليتســن  للوحــدات  وأيضــا كــايفوقــت  يف باجلامعــة املختصــة الســل ةبــالعرض علــ  

   17/2/2010 يفبالكليات القيا  بواجبها كامال مب قرار ملس الدراسات العليا  احلسابية

ودته مـب املـؤمتر بعمـل سـيمنار بالقسـم وكتابـة       قيا  عضو هيئة التدريس بعد ع( ثالثا)

املؤمتر يفيد حضـور سـيادته    ادارةخ اب مب  أوتقرير يقد  جمللس القسم مشفوعا بشهادة 

 .... أواملؤمتر 

هيئـة التـدريس ومعـاونيهم     أعضـاء  السـادة حبضـور   خاصـة  أوراقلـب يصـل اى    بأنـه علما 

 اليهـا للشروت والقواعد املشار  ستوفاةممؤمترات خارجه الغري  يفسفرهم  أومؤمترات داخليه 

 بعالية
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 مؤمترات

هيئـة التـدريس للخـارج     أعضاءحالة سفر  يف األقسا ضرورة مراعاة التنسيق بمل 

  29/12/19998هوا الشأن بتاري   يفالصادر  اجلامعةف  مؤمترات خارجية طبقا لقرار ملس 

لكـل   املقـررة ل وفـ  ضـوء احلصـ    علمـي بكـل لقـب    اخلاصة املساهمةوطبقا لقواعد 

ذات اللقـب   يف اخلـارجي مب عضـو هيئـة تـدريس علـ  مـؤمتر       أكثر ترشيحكلية وعد  

 وذلك ضمانا حلسب سري العمل

  مؤمترات 
 أوالنـدوات   أواملـؤمترات   يفهيئة التدريس للمشاركة  أعضاءعند ترشيح السادة 

ـ يراعـ  كتابـة    الدراسـية احللقات  أوورش العمل  أو التدريبيةالدورات  العضـو   أمـا   د األق

( بتـاري   2694رقـم )  اجلامعـة الرتشـيحات "خ ـاب    ألولويـة املشارك مب قبل الكلية وذلـك  

5/4/2009"  

طبقـا لقـرار ملـس الدراسـات العليـا والبحـو         اجلامعـة وافق السـيد أ.د/ رئـيس   

 السادةبت بيق اعتوار  واخلاصة املعروضة  عل  الضوابط 26/12/2004 يف املنعقدة جبلسته

وذلـك   املـالي عل  مدار العـا    الداخليةعند حضور املؤمترات  باجلامعةة التدريس هيئ أعضاء

 التاليعل  النحو 

 

 انتهائـه حالة اعتوار عضو هيئة التدريس عند حضور مؤمتر املرشح عليـه بعـد    يف

بسـيادته   اخلاصـة بعضو هيئة التـدريس مـب امجـاىل املسـاهمات      اخلاصة املساهمةحتسب 

عـد    أنضـوء   يفوذلـك   اجلـامعي  املـالي ساهمات علـ  مـدار العـا     وطبقا للقواعد ثال  م

وال تتـيح   املفاضـلة  يف التالياالعتوار قبل املؤمتر بوقت كاف برتشيح عضو هيئة التدريس 

 الداخليةاملؤمترات  باجلامعةهيئة التدريس  أعضاء السادةحلضور  الفرصة

   21/9/1999  و 29/12/1998 جبلسيت اجلامعةاقرها ملس  اليتدرجة طبقا للقواعد 

   4/1/2005( بتاري  208رقم ) اجلامعةخ اب 
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 حصل الكلية للمشاركة يف املؤمترات الداخلية بدون حب 

 أستاذ أستاذ الكلية

مدرا  مدرا مساعد

 حصة الكلية معيد مساعد

 لكل عا  مالي
 الرتبية

 31 6 6 6 6 7 الرياضية

  واملعتمد حمضرها مب ملس  23/10/2007 وافق ملس الدراسات العليا والبحو  جبلسته يف

  عل  زيادة حصل الكليـات للمشـاركة يف املـؤمترات     30/10/2007اجلامعة جبلسته يف 

 كاآلتي : الرتبية الرياضيةالداخلية بدون حب  وحصة كلية 

   مساهمة اجلامعة 15/11/2007بتاري   10677خ اب اجلامعة رقم 

صـرف مسـاهمة اجلامعـة كاملـة )تـواكر       د/رئيس اجلامعة علـ  0وافق السيد أ

ثل  بدل السفر املقرر وحبد أقص  ثال  ليالي( بالنسبة للسادة أعضاء -رسم االشرتاك-السفر

هيئة التدريس املشاركمل يف مؤمترات خارجية يف كل لقب علمي عل  حدة طبقا لقـرار  

مـب اجـراءات   ملس اجلامعة السابق صدوره يف هوا الشأن وذلـك يف ضـوء مـا سـبق اجـاذه      

بشأن صرف تواكر السفر اخلاصة باملؤمترات اخلارجية وعل  أن يكـون التنفيـو اعتبـارا    

   . 19/2/2007بتاري   1375امعة رقم خ اب اجل  . 15/2/2007مب 

  واملمتــدة حتــ   26/11/2008وافــق ملــس اجلامعــة جبلســته املنعقــدة بتــاري   

 21/10/2008والبحو  جبلسته املنعقدة بتاري     عل  قرار ملس الدراسات العليا 30/11/2008

  عل  تعديل بدل السفر يف املؤمترات اخلارجية ليكون بفرتة املؤمتر الفعلية كاملة بدال 

   .  21/12/2008بتاري   12463خ اب اجلامعة رقم .مب ثل  بدل السفر وحبد أقص  ثال  ليالي 

 

  عل  تعـديل مسـاهمة    30/6/2007وافق ملس اجلامعة جبلسته املنعقدة بتاري  

اجلامعة يف قيمة رسم االشـرتاك اخلـاص بالسـادة أعضـاء هيئـة التـدريس املشـاركمل يف        

جنيه كحد أقص  عل  أن يتم تنفيو ذلك اعتبـارا   800املؤمترات والندوات وورش العمل اىل 

   . 9/7/2007بتاري   1252خ اب اجلامعة رقم .   1/7/2007مب 

  عل  قرار ملس الدراسات  26/11/2007جبلسته املنعقدة يف  وافق ملس اجلامعة

  علـ  قصـر مـنح مسـاهمة اجلامعـة       20/11/2007العليا والبحو  جبلسته املنعقدة بتـاري   

حلضور السادة أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم املـؤمترات الداخليـة والنـدوات والـدورات        

صرية ومراكز البحو  العلمية املتخصصـة  التدريبية وورش العمل اليت تعقد باجلامعات امل

 واجلمعيات العلمية املعتمدة داخل اجلمهورية .

وعل  ذلك فإن هوا القرار خاص بضوابط مساهمة اجلامعة يف املـؤمترات الداخليـة   

والندوات والدورات التدريبية وورش العمل ويوضح أن مساهمة اجلامعة سوف متنح للسـادة  
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املـؤمترات الداخليـة والنـدوات وورش العمـل السـابق اإلشـارة        أعضاء هيئة التدريس حلضور

اليها داخل اجلمهورية وهوا يوضح أن اجلامعة لب تساهم يف أي مـؤمترات داخليـة ال تن بـق    

 عليها شروت املنح املشار اليها سابقا 

أما بالنسبة ملساهمة اجلامعة يف حضور ومشاركة السادة أعضاء هيئة التـدريس  

اخلارجية فلم ي رأ عليها أي تعديل وما زالت سـارية طبقـا للقـرارات   اخلاصـة     يف املؤمترات 

 2820خ اب اجلامعة رقم . 30/10/2007و  29/12/98السابقة صدورها مب ملس اجلامعة جبلسيت 

   . 27/3/2008بتاري  

 انهاء اإلجراءات

 22/12/2002بتـاري    املنعقـدة قرر ملـس الدراسـات والبحـو  باجلامعـة جبلسـته      

التنبيه عل  اجلهات اإلدارية بالكليات بسرعة اجنـاز املوافقـات اخلاصـة حبضـور السـادة      

أعضاء هيئة التدريس باجلامعة املـؤمترات الداخليـة وورش العمـل والنـدوات داخـل وخـارج       

اجلامعة مم التوصية لدى الوحدات احلسـابية بالكليـات بسـرعة انهـاء اإلجـراءات اخلاصـة       

ضاء هيئة التـدريس املرشـحون للحضـور وذلـك يف ضـوء قـرار ملـس        بشيكات السادة أع

الــوي يـنل يف البنـد الســادا )ال  ـوز عـرض طلبــات      21/9/99اجلامعـة الصـادر جبلسـة    

الكليات لالشرتاك يف املؤمترات اخلارجية أو الداخلية علـ  السـل ة املختصـة بعـد انتهـاء      

    5/1/2003 بتاري  49خ اب اجلامعة رقم .ميعاد املؤمتر.(

 

  30/9/2013قواعد املؤمترات الداخلية بعد التعديل مبوافقة ملس اجلامعة 

 

  علــ  تعــديل بعــف قواعــد اإليفــاد فــ   30/9/2013وافــق ملــس اجلامعــة فــ  

   كالتاىل :17/9/2013والبحو  ف  املؤمترات الداخلية بعد موافقة ملس الدراسات العليا 

ملؤمترات الداخلية بكل كلية بدون أحبـا  علـ  أن   % مب حصل ا20أواًل : جصل نسبة 

يكون عضو هيئة التدريس املرشح للحضـور مـب املتخصصـمل فـ  مـال املـؤمتر ومـب ثـم         

 -تكون حصة الكلية مب املؤمترات الداخلية بدون احبا  سنويًا عل  النحو التاىل :

 أستاذ أستاذ الكلية

مدرا  مدرا مساعد

 حصة الكلية معيد مساعد

   ماليلكل عا
 الرتبية

 6 1 1 1 1 2 الرياضية
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 ف  املـؤمتر الواحـد بأحبـا  مقبولـة ألعضـاء هيئـة التـدريس        زيادة عدد املشاركمل (ثانيا)

مـدرا( وفـ  حالـة التـزاحم تكـون األولويـة        4أستاذ مسـاعد ،   3أستاذ ،  3أعضاء ) 10-5مب 

 : كالتالي

 مب حصل عل  عدد مساهمات أقل ف  نفس العا   -

 ل  مساهمات أقل ف  العا  السابق مب حصل ع -

 مب حصل عل  مساهمات أقل ف  العا  األسبق  -

 األقد  ف  اللقب العلم   -

ومب ثم يرشح عل  نفـس املـؤمتر مـب غـري العـدد املـوكور بأحبـا  )أى أعضـاء بـدون          

% واملقـررة لكـل كليـة واملـوكورة بالبنـد األول ، علمـًا بـان        20أحبا ( ف  حدود نسـبة  

 جنية   800حب  حيصل عل  رسم االشرتاك فقط حبد أقص   املشارك بدون

 

 4( )8-4زيادة عدد املشاركمل ف  املؤمتر الواحد بأحبـا  مقبولـة للوظـائع املعاونـة )     (ثالثًا)

معيد( وف  حالة التزاحم ت بق نفس القاعدة املوجودة ف  البنـد السـابق ،    4مدرا مساعد ، 

لعدد املوكور بأحبا  )أى أعضاء بدون أحبا ( فـ   ومب ثم يرشح عل  نفس املؤمتر مب غري ا

 لكل كلية واملوكورة بالبند األو % واملقررة20حدود نسبة 

تكون املشاركة ف  املؤمترات الداخلية ألعضاء هيئة التدريس والوظائع املعاونـة   (رابعًا)

 بدون حد أقص  وذلك ف  حدود احلصل املخصصة لكل كلية 

والدورات التدريبية واحللقات الدراسية )حبد أقص  عشرة أيا (  تعامل ورش العمل (خامسًا)

 800معاملة املؤمتر ببح  مقبول . ومب ثم تتحمل الكلية قيمة رسم االشـرتاك حبـد أقصـ     

  .الشأنجنية باإلضافة اىل بدل السفر طبقًا لالئحة بدل السفر املعمول بها ف  هوا 

 .ؤمتر الواحدل داخل الكلية ف  املجواز نقل احلص (سادسًا)
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 حضور املؤمتر داخليًا وخارجيًا :اجراءات 

 

 أواًل : السادة أعضاء هيئة التدريس 

 

موافقة ملس القسم املختل او مب يفوضه وملس الكلية أو السيد األسـتاذ الـدكتور/   -

عميد الكلية نيابة عب ملس الكلية عل  مشاركة العضو ف  املؤمتر داخليًا كـان أو  

حًا به تاري  ومدة ومكان االنعقاد وقيمة رسم االشرتاك وما يفيد قبول البح  خارجيًا موض

 ف  حالة مشاركته ببح  حت  يتم عل  أساا ذلك معاملته ماليًا .

 

ارسال املوضوع اىل اإلدارة العامة للعالقات الثقافية )ادارة املؤمترات( باجلامعة للعرض عل   -

المعـة للدراسـات العليـا والبحـو  والسـيد األسـتاذ       نائـب رئـيس ا  السيد االستاذ الدكتور/ 

الدكتور/ رئيس اجلامعة للموافقة عل  حضور العضو املؤمتر الداخل  أو اخلارج  مرفقًا به 

 املستندات التالية :

 نشرة املؤمتر موضحًا بها قيمة رسم االشرتاك   -

 ما يفيد قبول البح  وملخل البح  -

لـ  الكمبيـوتر ومعتمـد مـب عميـد الكليـة       منوذج حضور عضو مشـارك مكتـوب ع   -

 الرساله اىل وزارة اخلارجية 

 اقرار بعد  االرتبات بأية أعباء بالكلية أثناء فرتة املؤمتر -

 ف  حالة اشرتاك أكثر مـب عضـو فـ  البحـ  يقـو  املشـارك بتقـديم اقـرار بأنـه صـاحب           -

 ف  املؤمتر   بإلقائهالنصيب االوفر ف  البح  وسيقو  

لكليــة مبوافقــة الســيد االســتاذ الــدكتور/ رئــيس اجلامعــة وحماطبــة وزارة  خماطبــة ا -

اخلارجية للمؤمتر اخلارج  حال عقده بعواصم الدول حت  يتسن  لـوزارة اخلارجيـة اعـدا د    

 الرتتيبات الالزمة الستقبال العضو املشارك

أى  ف  حالة سفر عضو هيئة التدريس حلضور مؤمتر خارج  عل  نفقتـه اخلاصـة وبـدون    -

نفقات عل  اجلامعة أو الكلية اليتم استصدار قرار السـفر لسـيادته اال ب لـب مـب العضـو      

 موجه للسيد االستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة 

يقو  العضو بعمل سيمنار بالقسم عب املؤمتر وموافاة ادارة املؤمترات باجلامعة بتقرير عب  -

 هوا املؤمتر للعرض عل  ملس الدراسات باجلامعة  

  عل  مد العمل باالتفاقية بروتوكـول تعـاون بـمل    30/9/2014موافقة ملس اجلامعة ف   -

شركة مصر لل ريان للخ وت اجلوية وجامعة طن ا مـم التأكيـد علـ  السـادة أعضـاء      
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هيئة التدريس بضرورة التقد  للمؤمترات مبدة كافية علـ  أن تصـل موافقـات الكليـة     

عة قبل املؤمتر مبدة التقل عب ثالثة شهور وذلـك لـتمكمل   الدارة العالقات الثقافية باجلام

 0احلصول عل  تواكر خمفضة مب شركة مصر لل ريان

 ثانيا : الساده املعيديب واملدرسمل املساعديب

موافقة ملـس القسـم املخـتل وملـس الكليـة أو السـيد االسـتاذ الـدكتور /          -

ـ           املـؤمتر  عميد الكلية نيابـة عـب ملـس الكليـة علـ  مشـاركة العضـو ف

الــداخل  أو اخلــارج  موضــحا بــه تــاري  ومــدة ومكــان االنعقــاد وقيمــة رســم   

حت  يـتم علـ  أسـاا    االشرتاك وما يفيد قبول البح  ف  حالة مشاركته ببح  

   0ذلك معاملته ماليا
ارسال املوضوع اىل االدارة العامه للعالقات الثقافية باجلامعة للعرض علـ  السـيد    -

ئب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحـو  للموافقـة علـ     االستاذ الدكتور /نا

 0حضور املؤمتر داخليا كان أو خارجيا
 اذ الــدكتور/ رئــيس اجلامعــة ووزارة خماطبــة الكليــة مبوافقــة الســيد االســت  -

ــاىل )االدارة      ــيم الع ــة وزارة التعل ــارج  وخماطب ــؤمتر اخل ــة للم ــةاخلارجي  العام

 كته ببح  مقبول لاللقاء باملؤمتر للبعثات(ملساهمة العضو ف  حالة مشار
عل  استمرار العمل بالقواعـد اخلاصـة حبضـور     21/9/99وافق ملس اجلامعة ف   -

املؤمترات الداخلية والدورات التدريبية للمعيديب واملدرسمل املساعديب والت  سبق 

وملـس اجلامعـة فـ      16/3/99أن وافق عليها ملس الدراسات العليا والبحو  ف  

   30/9/2013وتعديالته ف   29/12/98
عل  اطـالق   23/4/2012وافق السيد االستاذ الدكتور/ وزير التعليم العاىل بتاري   -

مبادرة تهدف ملساعدة الباحثمل املتميزيب الويب يقومون بنشـر أحبـاثهم مـب خـالل     

حضور مؤمترات دولية حي  أن املؤمترات العلمية وورش العمل املقامه عل  هـامش  

رات يستفيد منها الباحثمل وتوفر  م املزيد مب االحتكاك مـم االسـاتوة   هوه املؤمت

االجانب املشاركمل ف  املؤمتر مبا يعود بالنفم علـ  اجلهـات املوفـده ) اجلامعـات     

احلكومية املصرية (كما أن سفر هؤالء الباحثمل يعترب فرصة مناسبة للتفاعـل  

 ارب الثقافات بالضوابط االتية:مم زمالئهم مب اجلنسيات املختلفة وتؤدى اىل تق
أن يكون هناك حب  منشور ف  أحد املؤمترات موكور به اسم طالب الدعم واسـم   -

رؤسـاء اجلامعـات    جامعته ف  مصر مب خالل خ اب موجه للوزارة مب السـاده نـواب  

للدراسات العليا والبحو  عل  أن يكون هوا اخل اب وطلب السفر بتاري  سـابق  

 حلضور املؤمتر وليس بعد السفر  للسفر بفرتة كافية 
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موافاة الوزارة باملستندات اخلاصة بالسفر لصرف قيمة الدعم فورعودة طالب السفر  -

 مب املؤمتر حبد أقص  شهريب مب تاري  العودة 
يصرف الدعم بعد العودة مب املؤمتر وتقـديم صـورة مـب جـواز السـفر موضـحا بـه         -

 عب املشاركة ف  املؤمتر   تاري  السفر والعودة ملصر وكوا تقرير موجز
عنح الدعم مرة واحدة ف  العا  املاىل ولعضو واحد فقط مب ا يئة املعاونـه لكـل    -

وف  حالة التساوى جامعة حلضور نفس املؤمتر ويعتد بأسبقيه تقديم طلب الدعم 

 يتم االخو بأقدمية التعيمل 
وت مصـر   وز تسديد قيمة توكرة ال ريان للعضو طاملا كان السفر عل  خ  -

لل ريان أو احلجز مباشرة عب طريق االدارة املركزية للبعثات ويسدد بـاق  املبلـغ   

 املقرر للعضو بعد العودة شرت تسديد الفواتري 
 فئات الدعم ه  : -

   كوريـا   -اليابـان –أربعة عشر ألع جنيه للدول البعيدة : الشرق االقص

 جنوب أفريقيا - ألمريكتملا - الصمل –
 والدول عدا الشرق االقص  (ول أوروبا والدول االسيوية )عشرة االف جنيه لد

 االفريقية )عدا جنوب أفريقيا(
 االف جنيه للدول العربية انيةـمث 

 

 اجراءات عمل ندوة أو دورة أو ورشة عمل أو حلقة دراسية 

موافقة ملس القسم املختل أو مب يفوضه وملس الكلية أو السيد االستاذ الدكتور  -

نيابة عب ملس الكلية عل عقد الندوة أو الورشة أو احللقة الدراسـية أو  / عميد الكلية 

الدورة التدريبية موضحا بها تـاري  االنعقـاد ومـدة ومكـان االنعقـاد وعـدد املشـاركمل        

 وقيمة رسم االشرتاك بالنسبة للدورات واحللقات الدراسية ف  حالة حتديد رسم اشرتاك
قات الثقافيـة باجلامعـة مرفقـا  بـه الربنـامج اخلـاص       العامة للعال لإلدارةارسال املوضوع  -

بالورشة أو الندوة أو الدورة للعرض علـ  السـيد االسـتاذ الـدكتور /نائـب رئـيس اجلامعـة        

للدراسات العليا والبحو  والسيد االستاذ الدكتور/ رئـيس اجلامعـة للموافقـة علـ  عقـد      

علمـا بـأن اجلامعـة ال تسـاهم فـ        0سية الندوة أو الورشة أو الدورة التدريبية أو احللقة الدرا

ورش العمل أو الدورات التدريبية أو احللقـات الدراسـية وتسـاهم فـ  النـدوات فقـط مببلـغ        

   29/4/2003طبقا لقرار ملس اجلامعة جبلسته املنعقدة ف   للندوةجنيه 1000
 خماطبة الكلية مبوافقة السيد االستاذ الدكتور/ رئيس اجلامعة عل  ذلك -
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 ات عقد مؤمترات داخلية بكليات اجلامعة املختلفة اجراء

موافقة ملس القسـم املخـتل وملـس الكليـة أو السـيد االسـتاذ الـدكتور/ عميـد          -

مـؤمتر دوىل   –حملـ    الكلية نيابة عب ملس الكلية عل  عقد املؤمتر )مـؤمتر كليـة  

ن االنعقـاد  كامات مستوفاه وموضحا بها تاري  وم(مرفقا به موكرة معلوتنظمه الكلية

وامليزانية املقرتحة واجلهات املشاركة والدول املشاركة بالنسبة للمؤمتر الـدوىل معتمـدة   

وخمتومه اامت الكلية عل  أن يكون املؤمتر حتت رعاية السيد االستاذ الدكتور/ نائـب  

رئيس اجلامعة واالستاذ الدكتور / رئيس اجلامعة  والسيد االستاذ الدكتور/ وزير التعليم 

 العاىل ف  املؤمتر الدوىل 
للعــرض علــ  الســيد   ارســال املوضــوع اىل االدارة العامــة للعالقــات الثقافيــة باجلامعــة  -

االستاذ الـدكتور   االستاذ الدكتور/ نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحو  والسيد

وزيـر   االسـتاذ الـدكتور/   / رئيس اجلامعة للموافقة عل  عقد املـؤمتر مـم خماطبـة السـيد    

 التعليم العاىل للموافقة عل  عقد املؤمتر مرفقا به موكرة املعلومات اخلاصة باملؤمتر 
خماطبة الكلية مبوافقة السيد االسـتاذ الـدكتور /  رئـيس اجلامعـة والسـيد االسـتاذ        -

الدكتور / وزيـر التعلـيم العـاىل علـ  ذلـك طبقـا ملوافقـة ملـس اجلامعـة جبلسـته فـ             

 قت عل  االت  :والت  واف 28/8/2014
 جنيه 5000( جلميم كليات اجلامعة وتساهم اجلامعة مببلغ 2املؤمترات الدولية عدد) -
 جنيه1500مؤمتر الكلية ليو  واحد تساهم اجلامعة  -
 جنيه3000مؤمتر الكلية الكثر مب يو  تساهم اجلامعة مببلغ  -
 القواعد املنظمه لالساتوه الزائريب -

واملعتمـد مـب ملـس اجلامعـة      5/9/2006حو  ف  وافق ملس الدراسات العليا والب

 عل  تعديل القواعد املالية لالساتوه الزائريب 28/9/2006واملمتدة حت   19/9/206ف  

غري  مصر العربية ف  ضيافة جهات أخرى االساتوة الزائريب االجانب املوجودون جبمهورية-1

 يو  واحد تتحمل الكلية ليات ملدةجامعة طن ا ويتم دعوتهم اللقاء حماضرة باحدى الك

 جنية200املعنية مبلغ 

االساتوة الزائريب االجانب املدعوون خصيصا جلامعة طن ـا يكـون الشـروت واملعاملـة      -1

 املالية  م كاالت :
 الدرجة العلمية لالستاذ الزائر االجنب  أستاذ أو أستاذ مساعد -
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 مدة الزيارة اللقاء احملاضرات التزيد عب أسبوعمل -
ــوهاب والعــودة بالدرجــة    تتحمــل الكليــة - املعنيــة : تــوكرة الســفر بال ــائرة فــ  ال

جنية يوميـا لتغ يـة تكـاليع االقامـة واالعاشـة مـم مراعـاة ان        500السياحية ومبلغ 

 يصرف هوا املبلغ عب االيا  الت  يتم فيها القاء احملاضرات فقط
 لتاىل :عل  تعديل حصل االساتوه الزائريب كا 31/8/2008جلامعة ف  ملس اوافق  -

 احلصل الكلية

 10 ال ب

 7 العلو 

 7 طب االسنان

 5 الصيدلة

 4 ا ندسة

 4 الزراعة

 2 الرتبية النوعية

 2 الرتبية الرياضية

 3 باق  كليات اجلامعة

 5 حصل مركزية باجلامعة

لتنظيم اجلامعات "  ـوز عنـد االقتضـاء االسـتعانه      1972لسنة  49نل الفقرة مب القانون  -

لكليات واملعاهد التابعة للجامعة بأساتوة مساعديب أجانب مب ذوى الكفـاءة بصـفة   ف  ا

قته ويكون ذلك بقرار مب رئـيس اجلامعـة بنـاءا علـ  طلـب ملـس       {أساتوة زائريب ملدة  

الكلية أو املعهـد بعـد أخـو رأى ملـس القسـم املخـتل وعلـ  قـرار ملـس اجلامعـة فـ             

  28/9/2006واملمتدة حت   19/9/2006وقرار ملس اجلامعة ف   28/12/1998
 اجراءات استقدا  االساتوة الزائريب

موافقة ملس القسم املختل بالكلية عل  اسـتقدا  أسـتاذ أجنبـ  مـب بلـد معـمل فـ          -

حماضرات أو تبادل اخلربات فـ  اجملـاالت البحثيـة والعلميـة      جصيل معمل حلضوره اللقاء

 املختلفة لفرتة معينة 
س الكلية أو السيد االستاذ الدكتور/ عميـد الكليـة نيابـة عـب     يعرض ذلك عل  مل -

االدارة العامة للعالقـات  تقدا  االستاذ وخماطبة اجلامعة )ملس الكلية للموافقة عل  اس

( اسـتمارة اسـت الع رأى االمـب    3الثقافية (مرفقا به السرية الواتية اخلاصة بسيادته وعـدد) 

 زيارة معتمدة وخمتومة مب الكلية وبرنامج ال
بوزارة التعليم الست الع رأى االمب عل  حضور االستاذ الزائـر   لألمبخماطبة االدارة العامة  -

 مب عدمه
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قبل االدارة العامـة للعالقـات الثقافيـة ) ادارة املـؤمترات (علـ  السـيد        يعرض املوضوع مب -

الـدكتور/  االستاذ الدكتور/ نائب ريس اجلامعة للدراسات العليا والبحو  والسيد االستاذ 

 رئيس اجلامعة للموافقة عل  حضور االستاذ الزائر  
اخ ار الكلية املعنية مبوافقة السيد االستاذ الـدكتور/ رئـيس اجلامعـة علـ  اسـتقدا        -

االستاذ الزائر بنفقات أو بدون نفقات طبقا ملوافقة الكلية والقواعد املنظمة لولك ومراعاة 

 نظيم اجلامعات  لت 1972لسنة  49مب القانون  125الفقرة 
 مساهمة اجلامعة للسادة املدرسمل املساعديب واملعيديب املشاركمل يف مؤمترات خارجية

  عل  الضوابط واآللية اخلاصة  22/4/2008وافق ملس اجلامعة جبلسته املنعقدة بتاري  

مبساهمة اجلامعة يف سفر املعيديب واملدرسمل املساعديب احلاصلمل عل  جوائز الجناز 

يف مؤمترات باخلارج أو أي تكريم علمي دولي خارج مجهورية مصر العربية عل   علمي

 النحو التالي:

 أن يكون التكريم مب هيئة علمية دولية وموثق باملستندات الدالة عل  ذلك-1

 اجناز علمي مت تنفيوه داخل مجهوريةمصر العربية وحصل عل  جائزة دولية-2

أو العميد عل  الرتشيح للسفر للخارج مـم تقـديم   موافقة ملس القسم وملس الكلية -3

 املستندات الدالة عل  التكريم

جيــه وذلــك للســفر للدولــة 5000يــتم املســاهمة للمعيــد أو املــدرا املســاعد مببلــغ وقــدره -4

 األجنبية واليت سوف يتم تكرعه بها

 متنح املساهمة مرة واحدة فقط خالل مدة الوظائع املعاونة-5

    19/5/2008بتاري   4342م خ اب اجلامعة رق

  علـ  قـرار ملـس الدراسـات العليـا      29/4/2003 يف املنعقـدة  جبلسته اجلامعةوافق ملس 

   عل  االت :15/4/2003 يف املنعقدة جبلستهوالبحو  

 :يليملدة يو  لتكون كما  املختلفة اجلامعةتعقد بكليات  اليت للندوات املالية املعاملة

مببلـغ وقـدرة    الواحـد العلمية ذلت اليو   الندوات إلقامة معةاجلاأن تكون مساهمة  -1)أوال(

 جنية فقط الغري  1000

علـ  مـدار العـا      اجلامعـة ( ندوات علمية لكل كلية مب كليـات  5أن جصل عدد ) -2

هيئـة   أعضـاء العلميـة للسـادة    لألنشـ ة وذلك تنظيما حلسب سري العمـل   اجلامعي املالي

 إلقامـة  اجلامعـة العلميـة مبختلـع كليـات      لألقسـا  الفرصة واتاحةالتدريس بالكليات 

  2003/2004 املاليي بق ذلك القرار اعتبارا مب العامل  أنندوات العلمية وعل  
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 صـدوره السـابق   اجلامعـة قـرار ملـس    أواليف( مـب  2اضافة العبارة التالية للبند رقم )(ثانيا)

هيئــة  اءأعضــ هدالســاحلضــور  اجلامعــة  واخلــاص بقواعــد مســاهمة 21/9/1999 جبلســته

لتكـون   الداخليـة وورش العمـل   التدريبةالتدريس ومعاونيهم املؤمترات والندوات والدورات 

 كاالت :

مسـاعد فـان    أسـتاذ وظيفـة   يف األقـد  يفضل  أستاذفان تساوى املتقدممل بدرجة 

 تسـاوى وظيفـة مـدرا فـان     يف األقـد  مسـاعد يفضـل    أستاذ وظيفة يفاملتقدممل  تساوى

نـدوات داخليـه    أوحضور مـؤمترات   يف املالية املساهمةيسبق له  مدرا يفضل مب مل وظيفة

االختيـار   يفمـب يفوضـه    أو اجلامعـة  مب قبل فان تساو بعد ذلك يفـوض السـيد أ.د/ رئـيس   

العلمية وذلك تنظيما حلسـب   األلقابنقل احلصل داخل  وال  وز العامة للمصلحةطبقا 

  "20/5/2003  ( بتاري3973رقم ) اجلامعة"خ اب . سري العمل بالكليات
  2/96والبعثـات رقـم    الثقافيـة رئيس ق ـاع الشـئون    العاليكتاب وزارة التعليم 

علـ    العلميللدولة والبح   العالي  يفيد موافقة السيد أ.د/ وزير التعليم 8/9/2005بتاري  

عات اجلام يفتعقد  اليتاملؤمترات والندوات  يفبالوزارة  والثقافةللبحو   العامة اإلدارةمتثيل 

 الثقافيـة  األنشـ ة مب رسو  احلضور ورسو  امل بوعـات وذلـك لتغ يـة     اعفائهااملصرية مم 

 العامـة  اإلدارةاسـم   ادراجمـم التنبيـه علـ      العـالي التعلـيم   أجهـزة تقـدمها   اليتوالتعليمية 

تعقـدها الكليـة    الـيت حلضـور املـؤمترات    املـدعويب بالوزارة ضمب قاعدة  الثقافيةللبحو  

  "28/9/2005( بتاري  8632"خ اب رقم )  مب رسو  احلضور ورسو  امل بوعات فائهاواعمستقبال 

)مـؤمترات   اإليفاد أنواعحالة سفر عضو هيئة التدريس للخارج عل  اى نوع مب  يف

.د/ عميـد  أ السـيد معتمـد مـب    اقـرار  املقدمـة  بـاألوراق ترفـق   أناعارات(  –علمية -مهمات –

 " 25/9/2002 ( بتاري  1+8834رقم) اجلامعة"خ اب  .  طبقا للنموذج املرفق –الكلية 

لـدى   التوصية  14/12/2002بتاري   املنعقدة جبلستهللجامعات  األعل قرر اجمللس 

هيئـة   أعضـاء  سـفر السـادة  االمنـ  قبـل    الـرأي رؤساء اجلامعات بضـرورة اسـت الع    السادة

   .  عقــد خــارج الــوطباى مــؤمترات علميــة ت يفاملشــاركة  أواخلــارج حلضــور  اىلالتــدريس 

 " 15/1/2003( بتاري  213"خ اب اجلامعة رقم )

بالكلية بضرورة مراعاة التنسيق بمل األقسا  ف   الثقافيةالتنبيه عل  العالقات 

 اجلامعـة مؤمترات خارجية طبقـا لقـرار ملـس     يفهيئة التدريس للخارج  أعضاءحالة سفر 

بكـل لقـب    اخلاصـة  املسـاهمة   وطبقـا لقواعـد   29/12/1998هوا الشأن بتاري   يفالصادر 

علـ    تدريسمب عضو هيئة  أكثرلكل كلية وترشيح املقررةوف  ضوء احلصص علمي

"خ ـاب اجلامعـة رقـم    ذات اللقب وكولك ضمانا حلسـب سـري العمـل     يف اخلارجيةاملؤمترات 

 " 15/8/2000( بتاري  8274)



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  19/5/2002حتـ   واملمتـدة    11/5/2002 يفة أكد اجمللس األعل  للجامعات جبلسته املنعقد

 لعقد املؤمترات والندوات وورش العمل عل  مايل : بالنسبة اإلنفاقعل  ترشيد 

تقيمهـا داخـل قاعـات     الـيت أن تقو  اجلامعات والكليات بعقـد املـؤمترات وورش العمـل     -1

يا مـم الظـروف   متشـ  اإلنفـاق الفنادق وذلك لرتشيد  يف اقامتهاالكليات واجلامعات بدال مب 

 حاليا. الدولةمتر بها  اليت االقتصادية

واالكتفــاء  الكــبرية األســعارعــد  املغــاالة يف تقــديم ا ــدايا التوكاريــة ذات 

رقـم   اجلامعـة "خ ـاب  .اإلنفاق( عمال عل  ضبط وترشيد - اجلامعةبتقديم هدايا رمزية )درع 

  8/7/2002( بتاري  5334)
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 نحامل

 تعريفها 

 أنواعها 

 واعد املفاضلة للمنحق 

 اجراءات ترشيح وتنفيو املنحة 

 األوراق واملستندات امل لوبة مب عضو املنحة عند التنفيو وعند االنتهاء مب املنحة 

  علـ  مسـاهمة اجلامعـة مببلـغ      30/6/2008وافق ملس اجلامعة جبلسته املنعقدة يف 

اخلـارج مـب الوظـائع    مخسة آالف جنيها للحاصل عل  حجز شخصـي للدراسـة ب   5000وقدره 

 املعاونة باجلامعة للحصول عل  درجة الدكتوراة )أجازة دراسية ( عل  منحة شخصية

   ( 16/7/2008بتاري   6161)خ اب اجلامعة رقم 

 قواعد واخل وات التنفيوية" للبعثات واألجازات الدراسية

 املنـــح

يفاد ال الب الـي  هـوه الـدول    عبارة عب منح ترد للدولة  مب دول أجنبية  بغرض ا -:ا تعريفه

للحصول علي درجة الدكتوراه وعندما ترد للجامعة تبلـغ  بهـا الكليـة املعنيـة للرتشـيح      

 عليها ممب  تن بق عليهم الشروت .

قواعد  املفاضلة  للبعثات واملنح تتم املفاضلة بمل املتقدممل  للحصول علي احدي البعثـات أو 

  -آلتية: املنح مبجموع نقات وفق القواعد ا

 جيد جدًا ) نق تان (               ممتاز ) ثال  نقات (            التقدير العا  يف التخرج :  -1

عد  احتساب مرتبه الشرف  بنق ة عند احتساب نقات املفاضلة ) موافقة ملـس اجلامعـة    

دة علي قرار ملس الدراسات العليا والبحـو  جبلسـته املنعقـ    2000/ 7/ 30واملمتدة  7/  25يف 

 (  2000/  7/  20يف 

ـ األقدمية  يف احلصول  علي املاجستري  حتسب بواقم نق ـة عـب كـل سـنة  حبـد أقصـي        2

 ثال  نقات .

 ـ اخلدمة  يف جامعة طن ا :  3

فرتة النيابة  بالنسبة  لألطباء بكلية ال ب حتسب كل سنة بنق ة  حبد أقصـي ثـال      - 

ظيفة  معيد  حبد أقصي مخس نقـات للنيابـة    نقات ويضاف  ا  نق ة  عب كل سنة  يف و

 يف وظيفة معيد .
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 يف وظيفة  معيد  حتسب  كل سنة  بنق ة  حبد أقصي  مخس  نقات . -
 يف وظيفة  مدرا مساعد  حتسب كل سنة  بنق ة  حبد أقصي  ثال  نقات . -

 يتم حساب نق ة  خاصة لسنة االمتياز خلر ي كلية ال ب ) موافقة ملـس اجلامعـة يف  

 20علي قرار ملس الدراسات العليا والبحو  جبلسته املنعقدة يف  2000/ 7/ 30واملمتدة  7/  25

 /7  /2000 ) 
اخلدمة  يف جامعات أخري ) اذا كان  ال الـب  قـد عـمل  يف جامعـة أخـري ثـم  نقـل  الـي          - 4

 جامعة طن ا (

املـدة حبـد    حتسب  نق ة عب كل  سنة  خدمـه يف جامعـة طن ـا ، وتسـتكمل  امجـالي     

أقصي  مخس سنوات  مب خدمته يف اجلامعات األخرى وحتسب نصع نق ة  عب  كل سـنة   

 قضاها  يف  اجلامعات األخرى . 
 عنح  املسجل نق ة وي بق هوا  يف البعثات  فقط  دون املنح  -ـ التسجيل للدكتوراه  5

 مب النق ة   1/12سب  كل شهر بـ حي -أقل مب شهر  حيوف  -ـ معاجلة  كسور السنة  6

تيـه  علـي   ـ يف حالة  التساوي يف مموع  نقات  املفاضلة  خيتار األفضل  اعتبارًا لألمور اال7

 الرتتيب : 

 أ ـ األقد  يف احلصول  علي درجة املاجستري .

 ب ـ مب حصل علي تقدير  أكرب يف سنة التخرج .

 ج ـ األقد   جرجا .

 د ـ األكرب سنا .

 العسكرية .   هـ ـ مب أدي اخلدمة

وـ يف حالة التساوي يف مجيم ما سبق يفوض أ.د/ رئيس اجلامعة أو مـب يفوضـه  لرتشـيح مـب يـراه      

 سيادته طبقا  للمصلحة العامة .

يرشـح مـب يليـه وال   ـوز  لـه التقـد         واالعلي العضو أن ينفو البعثة  خالل تسعة  أشـهر  

 لبعثات أخري.

سـاعديب يف بعثـات اىل اخلـارج أو علـ  مـنح أجنبيـة أو        وز ايفاد املعيديب واملدرسـمل امل 

الرتخيل  م يف اجازات دراسـية مبرتـب أو بـدون مرتـب، ويكـون ذلـك بقـرار مـب رئـيس          

اجلامعة بناءًا عل  اقرتاح ملـس الكليـة أو املعهـد بعـد أخـو رأى ملـس القسـم املخـتل         

 (.36اخالل حبكم املادة)وموافقة ملس الدراسات العليا والبحو  يف اجلامعة وذلك دون 

 (بشأن تنظيم اجلامعات 1972لسنة  49مب القانون  146) املادة 
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ف  بعثات أو منم للدراسة أو اجازات دراسية بأجر أو بـدون أجـر     وز ايفاد العاململ -60مادة 

بتنظـيم شــئون   1959لســنة  112املنصــوص مجليهـا فــ  القـانون رقـم     بالشـروت واألوضـاع  

 .الدراسية واملنح والقوانمل املعدلة واملكملة له تالبعثات واإلجازا

  :استقالته ف  احلاالت اآلتية يعترب العامل مقدما -98مادة
مـا مل يقـد  خـالل     اذا انق م عب عمله بغري اذن أكثـر مـب مخسـة عشـر يومـا متتاليـة      -1

هـوه احلالـة  ـوز     اخلمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انق اعه كان بعور مقبول وفـ  

كـان لـه رصـيد مـب      سل ة املختصة أن تقرر عد  حرمانه مب أجره عب مـدة االنق ـاع اذا  لل

يقـد  العامـل أسـبابا     األجازات يسمح بولك وأال وجب حرمانه مب أجره عب هوه املـدة فـإذا مل  

تـاري  انق اعـه عـب     تربر االنق اع أو قد  هوه األسباب ورفضت اعتربت خدمته منتهية مـب 

 ملالع

 يفثالثـمل يومـا غـري متصـلة      مله بغري اذن تقبله جهة اإلدارة أكثر مـب اذا انق م عب ع-2

 املدةإلكتمال هوه  التاليهوه احلالة مب اليو   يفالسنة وتعترب خدمته منتهية 

انق اعـه ملـدة مخسـة     وف  احلالتمل السابقتمل يتعمل انوار العامل كتابـة بعـد  

 .الثانية األوىل وعشرة أيا  ف  احلالة احلالة ف أيا  

 املدنيمل بالدولة بإصدار قانون نظا  العاململ 1978لسنة  47قانون رقم 

  .1978/ 47الثاني مب القانون  اجلزء
ضرورة اجادة السادة املدرسمل املساعديب الويب يرغبون يف التقد  للرتشيح علـ   

 املـا   االجنليزية اجادة تامة كتابة وحتـدثا مـم   للغة األجنبيةاملنح املقدمة للدولة مب الدول 

بلغة البلد املزمم الدراسة بها وذلك حت  عكب االستفادة القصوى مب املنح وعـد  ضـياعها   

عل  الدولة عل  أن يقو  املرشح بتقديم املستند الدال عل  مستواه اللغوي الـوي سـيكون   

 يف اختياره للمنحة واستبعاده منها أساا

  ( 20/11/2000)فاكس اإلدارة العامة للبعثات يف 

 واعد واخل وات التنفيوية" للبعثات واألجازات الدراسيةلقا
 وز ايفـاد املعيـديب واملدرسـمل املسـاعديب يف بعثـات اىل اخلـارج أو علـ  مـنح         

أجنبية أو الرتخيل  م يف اجازات دراسية مبرتب أو بدون مرتـب، ويكـون ذلـك بقـرار مـب      

د أخـو رأى ملـس القسـم    رئيس اجلامعة بنـاءًا علـ  اقـرتاح ملـس الكليـة أو املعهـد بعـ       

املختل وموافقة ملس الدراسات العليـا والبحـو  يف اجلامعـة وذلـك دون اخـالل حبكـم       

 بشأن تنظيم اجلامعات( 1972لسنة  49مب القانون  146(.) املادة 36املادة)
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 منح دولية و متويل خارجي شخصي
درجــة  كيع عكب احلصول عل  منحة استكمال الدراســة باخلــارج للحصـول علـ      

 علمية مب احدى اجلامعات األجنبية؟

اذا كان العضو يرغب يف احلصول عل  منحة مب املنح املقــدمة للدولـة يف اطــار    

الربامـج التنفيوية، فإن هوا النوع مب املـنح يـتم توزيعـه علـ  اجلامعـات واجلهـات البحثيـة        

ويــة للبـــعثات علــ  األخــرى مبعرفــة اإلدارة العامــة للبعثــات بعــد موافقــة اللجنـــة التنفي 

جصيل هـوه املنح  ـوه اجلهات، وتتوىل اجلامعات واجلهات اإلعالن عنها والرتشيح  ا مـب  

بمل أبنائها العاململ وتـرد الرتشيحات إلدارة البعثات الجاذ اجراء سفر األعضاء بعـد قبـو م   

الربامــج  مب اجلانب املانح أمـا اذا كـان العضـو يرغـب يف احلصـول علـ  منحـة غـري مـنح          

التنفيوية، فننصحه باالتصـال باجلامعات األجنبية بالدول اليت يرغـب اسـتكمال دراسـته    

بها، عب طريق املراسلة مرفقًا ا ابه بيان حبالته وشهاداته احلاصل عليهـا وخ ـة الدراسـة    

وعند استجابة اجلامعة األجنبية حيصل عل  قـبول دراسي، أو حيصل علـ  قبــول ومنحـة    

هوه احلالة يقو  قسم املنح الشخصية )والتمويل اخلارجي بإدارة البعثـات أو قسـم    مالية ويف

منح خارج الربنامج التنفيوي )طبقًا جلهة تقديم املنحة باجاذ اجـراءات سـفره بعـد حصـوله     

عل  اجازة دراسية مب جهة عمله مبوجب القبـول الدراســي أمـا اذا كـان العضـو ال يعمـل       

ا  فيتم توجيهه اىل ادارة طلبة اإلشراف اليت جتل باألعضاء غـري  باحلكومة أو الق اع الع

 العاململ أو ال لبة.

ماهي ضرورة استيفاء التعهد املـالي مـب العضـو وضـامنة رغـم أن املنحـة بـدون نفقـات مـب          

 البعثات؟

لسـنة  112ان التعهـد املالي يشـتمل عل  االلتزامـات اليت حددها قانون البعثات رقم 

هـوا باإلضـافة    31العودة خلدمة اجلهة املوفدة ملدة حددها القانون يف املـادة رقـم    وأهمها 1959

اىل اإلجازات الدراسية اليت حيصل عليها األعضاء بالوطب معظمها تكون مبرتب بالـداخل،  

فالتعهـد حيفظ أيضا حق اجلهة املوفدة يف رد املستحقات املالية اليت يتقاضاها العضو أثنـاء  

 ج.دراسته باخلار

 كيفية جصيل منح يف جصل معمل إلحدى اجلامعات أو أية جهة أخرى بالدولة؟

للرد عل  هوا السؤال نقول اذا كانت اجلهة اليت يعمل فيهـا السـائل مـب اجلهــات     

اليت مل تتعـود البعثات جصيل منح  ا في لب مب العضو احدى منح الربامج التنفيويـة يف  

توىل البعثات النظر يف ال لب عنـد توزيـم املـنح وموافقـة     التخصصات اليت حتددها اجلهة وت

 اللجنة التنفيوية علـ  جصيل منحة للجهة بناًء عل  طلبها
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يستفسر دارا عب مدى أحقيته يف احلصول عل  منحة مب منح الدولة، وذلك بعد حصولــه  

 عل  حجز جبامعة أجنبية؟

ة طبقًا للـربامج التنفيويـة أو   توضح اإلدارة أن املنح املقدمة جلمهورية مصر العربي

االتفاقات بمل وزارتي التعليم العالي بكال البلديب ال تقد  لألفراد، وامنا تقد  للجامعات أو 

اجلهات البحثية بعـد موافقة اللجنـة التنفيويـة للبعثـات علـ  توزيعهـا وجصيصـها  ـوه        

لعامة للبعثات برتشـيحها علـ    اجلهات ويلز  يف هوه احلالة أن تـقو  اجلهات مبوافاة اإلدارة ا

احلاصـلمل علـ  قبـول دراســي مبعـرفتهم مـب        الدارسـمل هوه املنح ، وبناًء علـ  ذلـك فــإن    

جامعات أو جهات أجنبية دون املرور بإجراءات جصيل منح جلهات عملهم وترشيحهم  ا مـب  

قدمة للدولة طبقـًا  قبلها، تعتور  م البعثات عب عـد  تلبية رغبتهم يف االستفادة مب املنح امل

 للربامج التنفيوية.

ماهي األوراق امل لوب تقدعها للبعثات بالنسبة لألعضاء احلاصـلمل علـ  مـنح دراسـية أو     

 قبول دراسي مب أي جهة أجنبية؟

ان كل قسم مب أقسا  ادارة اإليفاد عل  منح ينفرد ببعف األوراق اليت جد  نوع 

 ان :كانت مجيم األقسا  تشرتك يف اآلتي:اإليفاد الـوي يوفد العضو عل  أساسه و

خ اب القبول مب اجلامعة األجنبية أو اجلهة اليت قبلته موضحًا به مـدة الدراسـة وتـاري      -

 بدايتها والغرض منها

خ اب اجلهة املاحنة موضحًا به القرارات املالية املقدمة مب اجلهة املاحنة مب راتـب شـهري    -

الصحي ونفقات اإلقامة واإلعاشة وقيمة تـواكر  أو التأممل  يتحمل مصروفات الدراسة

 السفر

 استمارة بيانات مستوفاة ومعتمدة. -

 نتيجة الكشع ال   موضحًا بها أن العضو الئق للسفر باخلارج -

 صورة معتمدة مب املوقع مب التجنيد )للوكور(. -

 . موافقة مكتب األمب عل  السفر -

وان كانت  وضامنةمة للبعثات مب العضو استيفاء التعهدات املالية الالزمة باإلدارة العا

بعف األقسا ، مثل املنح الشخصية والتمويل اخلارجي ي لب مب العضو تقديم ما يفيـد أن  

للعضو حساب يف البنك أو لكفيل له بالوطب يتعهـد باإلنفـاق عليـه خـالل فـرتة دراسـته       

ة املوفـد اليهــا   % مب مرتب عضو البعثة يف الدول75عل  أن يكون احلساب البنكي معاداًل 

العضـو أو مكماًل لقيمة املنحة  وا املعدل ضـمانًا لالطمئنـان علـ  حيـاة العضـو حيـاة       

 كرعة مبقر الدراسـة املوفد اليها.
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بعف األعضـاء وخاصـة احلاصـلمل علـ  مـنح شخصـية أو متويـل خـارجي أو مـنح خـارج           

وراق امل لوبة لعصـوبة  الربنامج التنفيوي يستفسرون عب امكانية السـفر قبل استيفاء األ

 ؟ استكما ا يف الفرتة قبل موعد سفرهم احملدد مب قبل اجلهات األجنبية اليت قبلته

ال مانم مب استيفاء باقي األوراق بعد سفر العضو حتـ  ال يتع ـل عـب موعـد بـدء      

 دراسته، وذلك يف ضوء املبدأ العا  بالنسبة للمدة املصرح بها للتقد  خال ا ب لبـات اعتمـاد  

اإلجازات الدراسـية ألعضـاء املـنح الشخصـية والتمويـل اخلـارجي واإلنفـاق الثنـائي والـوي          

مبـدأ عـا  بالنسـبة  ـؤالء      1993/11/23تضمب أن اللجنة التنفيويـة للبعثات قـررت جبلسـة   

الدارسمل بأال ينظر يف طلبات اعتماد اجازاتهم الدراسية مب اللجنة التنفيوية للبعثات مـا مل  

ألوراق امل لوبة لإلجازة قبل سفرهم للخارج، و ـوز أن ينظـر يف اعتمـاد اإلجـازة     يستوفوا ا

بعد السفر يف حالة وجود ظروف تقتنم بهـا اللجنـة التنفيويـة للبعثـات بشـرت أن يكـون       

ذلك خالل العا  األول للقبـول أو القـيد للموفديـب للدكتوراه وخالل سـتة شـهور مـب سـفر     

 جستري أو جلمـم املـادة العلمية أو التدريب.املوفديب للحصـول عل  املا

أمـا املنح املقدمة للدولة يف اطـار تنفيـوي فـال يـتم اجـاذ اجـراءات العـرض علـ          

اللجنة التنفيوية للبعثات العتماد اجازاتهم واجاذ اجراءات سفرهم اال بـعد استيفاء جـميم 

ي  ان األعضاء عل  هـوا النـوع   األوراق امل لوبـة وأهمها موافقة مكتب األمب عل  السفر ح

مب املنـح تتقـرر  م مستحقات مالية مـب اإلدارة العامـة للبعثـات قبـل السـفر باإلضـافة اىل       

 تواكر السفر.

ملـاذا تلجأ للبعثات رغم أن املنحة بدون نفقـات مب البعثات واجلـهة األجنبية هـي الـيت تتـوىل    

 الدعم املالي؟ تقديم

حدى مواده بأن اللجنة التنفيويـة للبعثـات هـي املنـوت     قانون البعثات يقضي يف ا

بها اعتماد قرارات اإلجازات الدراسية اليت تصدر بالوطب مب أي جهة، كما أن اجمللس األعلـ   

للجامعات يشـرتك عنـد معادلة الشهادة الدراسية احلاصل عليها األعضاء مب خـارج الـوطب   

سـبق وأن مت وضـعه حتـت اإلشـراف العلمـي       ملثيلتها املصرية أن يقد  العضـو مـا يفيـد أنـه    

للبعثات وهوه اإلفادة حيصـل عليها العضو مب البعثات عند عودته للـوطب ويتـوىل بعـدها    

 اجمللس األعل  للجامعـات اجـاذ .اجراءات كل شهادة عل  حدة.

ماهي مستحقات عضو املنحة الشخصية اذا تغري حتويل اجازتـه علـ  نفقـة البعثـات، ومـا      

 الالزمة لتحويل اإلجازة؟الشروت 

مرتب نصع شهر للعضو بفئة األعزب كتكاليع طبم رسـالة الـدكتوراه )النسـخة     -

 األخرية( أو ما يعاد ا دون تقديم مستندات

توكرة العودة النهائية للعضو أو أسرته )زوجة وطفلمل( ما مل تتحملـها اجلهـة املاحنـة     -

 بعد رسالة الدكتوراه أو ما يعاد ا بنجاح
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عضو املنحة الشخصية معاملة عضو البعثة يف مثل حالته االجتماعية مب حي   يعامل -

املرتب وبدل السكب والتأممل الصحي واملصـاريع الدراسـية، وذلـك يف حالـة انق ــاع      

املنحـة )وليـس انتهاء مدتها احملددة مسبقًا( ألسباب خارجـة عـب ادارتـه ملـدة :عـاممل أو      

و ما يعاد ا بنجاح أيهما أقرب تارخييًا، وذلك بشرت تاري  مناقشة رسـالة الدكتوراه أ

 أن تتوافر الضوابط اآلتية:

  أن يكون العضو معيدًا أو مدرسًا مساعدًا يف احدى اجلامعات أو مراكز

 0البحو  املصرية

  0أن تكون املنحة املقدمة له أصاًل لغرض احلصول عل  الدكتوراه 

   لشخصـية عامـان علـ     أن يكون قد مض  عل  استفادته مـب املنحـة ا

 األقل

      أن تكون تقاريره الدراسية مؤكـدة لتقدمـه الدراســي وانتظــامه يف

الربنامـــج العلمــي املـــؤدي للحصــول علــ  الدرجــة وال تتحمــل ميزانيــة 

 البعثات أية نفقات أخرى

 مبادرة جامعة طن ا للتدريب الداخل  للمعيديب واملدرسمل املساعديب)تدريب(

 ادارة  علـ  قـرار ملـس    26/12/2007 يف املنعقـدة  لسـته جبوافق ملس اجلامعـة  

ق ـاع ملـنح التـدريب داخـل      انشـاء   علـ   22/2/2007 يف املنعقـدة  جبلستهصندوق البحو  

 تية:املساعديب بالشروت اال واملدرسملالوطب كمبادرة مب جامعة طن ا للمعديب 

داخل الـوطب   املتحدة حبا األمراكز  أوا دف مب املنحة التدريب بإحدى اجلامعات املصرية  -1

0      

 منح مب اى      أواملستفيد مب املنحة املعيد أو املدرا املساعد الغري مرشح عل  بعثات  -2 

 باجلامعة هالدعم املالي  نوع مب صندوق البحو  املشرتا-3

 اإليفـاد مماثلـة بنـاء علـ  موافقـة    جهـة       أخرىشهور و وز مدها ملدة  3-1مدة املنحة مب  -4

 لقسم وعميد الكلية وجهة التدريب )القسم وعميد  الكلية(وا

 +مصروفات( مرتب املنحة ثالثون جنيها يوميا )بدل سفر -5

 يف التسـاوي حالـة   يف الداخليـة لألفضلية عنـد التقـد  للبعثـات     املنحةاملستفيد مب هوه  -6

 املفاضلةنقات 

ير مب جهـة التـدريب يتضـمب    عل  املستفيد تقديم املستندات الدالة عل  احلضور مم تقر -7

 بنجاح املهمة انهاء
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 : منح

باخلـارج عـب غـري     دارسـيه حرصا عل  مصلحة الدارسـمل واحلاصـلمل علـ  مـنح     

 هيئة التدريس بالكلية ملراجعـة مـا   أعضاءعل  معاونة  التأكيدطريق البعثات فقد ورد 

 أنهـا مـب   يـد للتأكوشـروطها   املنحـة ضوء قيمة  يفسوف حيصلون عليها  اليتاملنح  تضمنه

املقـررة   بالقيمـة باخلارج وعكنهم مب استكمال دراستهم  وألقامهتغ   كافة النفقات 

 :لالتياملوافقة عليها نظرا  أو للمنحة ا وذلك قبل التقد  

املبعـوثمل املوفـديب للخـارج علـ       بإعدادميزانية اإلدارة املركزية للبعثات حمدده مسبقا -

طبقـا لـنل    للبعثات بناء عل  موافقة اجلهات املعنيـة  نفيويةالتاللجنة  أقرتها واليتنفقتها 

اى منحـه حيصـل عليهـا     يف املسـاهمة  أو يز الصرف  للبعثات ال املاليةالقانون فان الالئحة 

 0للبعثات  املركزية لإلدارةالدارسون دون الرجوع 

خ ـاب  ومدتها قبل حصو م عليها ) املنحةالدارسون عل  هوه املنح عل  علم مسبق بقيمة -

ــاري   العـــاليالتعلـــيم  وزراه  وفـــاكس 31/1/2010 ( بتـــاري  1+1062البعثـــات رقـــم) بتـ

26/10/2010)  

 بعثات منح

تتحمل  أن  املوافقة عل  30/11/2000بتاري   جبلستهللجامعات  األعل قرر اجمللس 

 املساعديب التابعمل  ا للحصول عل  شـهادة  اجلامعات مصروفات دراسة املعيديب واملدرسمل

 ما يعاد ا مب امتحانات مت لبه قبل السفر  أو التو يفل

  "6/2/2001 ( بتاري  1+1302للدراسات العليا رقم ) العامة اإلدارة"خ اب 

 اجازات -منح

مببلـغ وقـدرة    اجلامعة  عل  مساهمة 30/6/2008 يف جبلسته اجلامعةوافق ملس 

 باجلامعـة  املعاونـة ظـائع  ( جنيها  للحاصل عل  حجز شخل للدراسة باخلـارج مـب الو  5000)

 عل  منحة شخصيه دراسية أجازة الدكتوراهللحصول عل  درجة 

  "16/7/2008( بتاري  6161رقم ) اجلامعة"خ اب 

 واألجازاتالبعثات واملنح  ألعضاء  مدة االلتزا  1959لسنة  112( مب القانون رقم 31املادة رقم )

ارض  مغادرتـه رة العامـة للبعثـات قبـل    التنبيه عل  أعضاء املنح الشخصية الرجـوع لـإلدا    -

 األقسـا   يف وانهائهـا  الدراسـية  األجـازات العتمـاد   املتبعـة  اإلجـراءات الوطب وذلـك لتسـهيل   

 امل لوبة

ــيم   ــاب وزارة التعل ــالي"كت ــةلق ــاع الشــئون   الع ــم )  الثقافي ــات رق ــاري  3800والبعث ( بت

27/7/2009"  
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 ثانيًا: األجازات الدراسية:

 لدراسية:الغرض مب األجازات ا .1

روع املعرفة املتصل احلصول عل  مؤهل علمي أو كسب مران عملي يف فرع مب ف

 (1959لسنة  112مب قانون  15)املادة   بالعمل.  

 ملحوظة:

يوفد عليها العاملون، واملعيدون، واملدرسون املساعدون ، وتكون مبرتب أو بـدون  

 مرتب.

 -املرشح ما يلي: . تكون اإلجازة الدراسية مبرتب اذا توافرت يف2 

 األخرييب للمرشح عب ممتاز.   ب أال يقل تقدير الكفاية يف العاممل -

سنة ميالدية وقـت اإليفـاد .و ـوز التجـاوز عـب هـوه        40 ب أال يزيد سب املرشح عب  -

ــب ــة        الس ــة التنفيوي ــة، واللجن ــيس اجلامع ــة أ.د/ رئ ــهر مبوافق ــة أش ــدود ثالث يف ح

 (1959لسنة  112مب القانون 18للبعثات.)املادة 

 -. وتكون اإلجازة الدراسية بدون مرتب يف حاالت:3

اىل  صـفة األجـازة   اذا كان أحد الزوجمل حاصل عل  أجازه ملرافقة ًاآلخـر ومت حتويـل  · -

 أجازه دراسية.

تكـون كفايـة أدائـه يف عملـة       أن يكون تقدير املرافـق عنـد جرجـه جيـد.وأن    · -

 (1959لسنة  112مب القانون 18)املادة     قل.العاممل األخرييب بدرجة جيد عل  األ  عب

 . حتويل األجازة خاصة اىل أجازة دراسية:4

اىل أجـازه     وز حتويل اإلجازة اخلاصة للمدرسمل املساعديب واملعيديب ملرافقة الزوج· -

مت  اكتملت شروطها ومنها توافر الكفيل وعلـ  أن تكـون بـدون مرتـب       دراسية

ألجازات الدراسية ويكون التحويـل مـب تـاري  قـرار أ.د/ رئـيس      وفقًا للقواعد املقررة ل

 اجلامعة الصادر يف هوا الشأن وال ينسحب عل  املاضي.

 وز يف حاالت اإلجازة اخلاصة واألجازات الدراسية بدون مرتب منح العضـو مكافـأة   · -

دات وتقديم ما يثبـت حصـوله علـ  الشـها     -للدراسة  -مالية عند عودته يف املدد املقررة 

اليت قيد  ا وعل  أال تزيد املكافأة املالية عب مموع صـاف  مرتبـه بالـداخل عـب مـدة      

الدراسـة )مــب تـاري  موافقــة أ.د/رئـيس اجلامعــة اىل تـاري  مناقشــة الرســالة(.)ملس     

 (23/2/1977اجلامعة جبلسة 
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 ل خارجي(. بالنسبة لألجازات الدراسية عل  املنح الشخصية أو منح التمويل الواتي )متوي5

باسم أ.د/ عميد الكلية للحصول عل  اإلجازة الدراسية مـم بيـان     . يتقد  ال الب ب لب1

للتدريب( ، ويرفـق ب لبـه مـا     مجم مادة علمية –الغرض منها ) احلصول عل  درجة علمية 

 يلي:

 ·    املنحة الشخصية الواردة مب اخلارج واليت تفيد بقبول احـدى اجلامعـات أو اجلهـات

اخلارج للدارا )املعيـد أو املـدرا املسـاعد( إلجـراء أحباثـه أو مجـم املـادة        البحثية ب

 العلمية أو للتدريب عل  أن يكون هناك تاري  حمدد لبدء املنحة الشخصية.

 ·     )كشع حساب بأحد البنوك يتضمب رصيد ال الـب )يف حالـة التمويـل الـواتي

 0بشرت أن يكون كافيًا لإلنفاق عليه

ومرفقاته اىل ملس القسم املختل للدراسة واجـاذ القـرار املناسـب ثـم     . يتم احالة ال لب 2 

 يعرض املوضوع عل  ملس الكلية الجاذ القرار النهائي.

موقعة مب السـيد أ.د/عميـد الكليـة بـرأي ملـس الكليـة اىل السـيد          . ترفم موكرة3 

ي يف املنحـة. ويرفـق   أ.د/نائب رئيس اجلامعة والسيد أ.د/ رئيس اجلامعة إلبـداء الـرأي النهـائ   

 -باملوكرة ما يلي:

 .)ال لب املقد  مب الدارا) املعيد أو املدرا املساعد 

       صوره مب املنحة الشخصية معتمده اـامت الكليـة أو كشـع حسـاب البنـك يف

 0حالة التمويل الوات 

  بيان حبالة املرشح ملعرفة الوظيفة وتاري  شغلها وتقدير كفاءته يف العمل خالل

 آلخريب.العاممل ا

. ج ر اإلدارة العامة للبعثات برأي اجلامعة ا اب يرفق بـه صـوره مـب املرفقـات السـابق      4

وف  حالة موافقـة اإلدارة العامـة للبعثـات ج ـر الكليـة       0اإلشارة اليها مبوكرة الكليه

 للتنبيه عل  الدارا باالتصال باإلدارة العامة للبعثات.

افقــة ملــس القســم وملــس الكليــة ثــم العــرض  . يــتم  ديــد اإلجــازة الدراســية مبو5

مبوكره عل  كل مب السيد أ.د/ نائب رئيس اجلامعة لشـئون الدراسـات العليـا والبحـو      

 0والسيد أ.د/ رئيس اجلامعة يف حالة وجود متويل خارجي )منحه شخصيه أو متويل ذاتي(

د أ.د/ نائـب رئـيس   .  وز  ديد اإلجازة الدراسية للعـا  الرابـم وذلـك بعـد موافقـة السـي      6

اجلامعة لشئون الدراسات العليـا والبحـو  والسـيد أ.د/ رئـيس اجلامعـة بنـاء علـ  موافقـة         

ابـالب اإلدارة العامـة للعالقـات      وعنـد ذلـك يـتم    ةملس القسم املختل وملس الكليـ 

 -الثقافية بالقرار مم املرفقات الواردة مـب اخلـارج والـيت تتمثـل يف: )تقريـر األسـتاذ املشـرف        

 0خ اب باستمرار التمويل(- ثقايفال كتبتزكية رئيس امل
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  2010بيان بالبعثات للساده أعضاء هيئة التدريس بالكلية لعا  

 

  

اسم عضو هيئة 

 التدريس

 بيان البعثة

 خالل الفرتة

 الدولة املوفد اليها

 الي مب

1 

د/ مــدى حســن  أبــو    0أ 

 فرخيه

للمشاركة ف  الب ولـة   رئيسا لبعثة مصر

وذلك طبقـا   العربية العشرون لكرة السلة

  8/9/2010(بتاري  1801للقرار الوزارى رقم )

 لبنان -بريوت  25/9/2010  13/9/2010

2 

ــو  0أ ــن  أبـ ــدى حسـ د/مـ

 فرخيه

ــ   رئيســا لبعثــة مصــر  للمشــاركة ف

سـنه وذلـك طبقـا    17ب ولة العامل حتت 

  2010(لسنة 333للقرار الوزارى رقم )

30/6/2010  12/7/2010  

مدينة  -أملانيا

 "هامبورج"

3 

د/ريــــــاض زكريــــــا 0أ

 املنشاوى

وذلـك   رئيسا لبعثة املنتخب القوم  للجـودو 

حلضـــور املعســـكر التـــدريب  االوروبـــ  

 مبدينة برشلونه

10/7/2010  18/7/2010  

 مدينة-أسبانيا

 "برشلونه"

4 

د/ريــــــاض زكريــــــا 0أ

 املنشاوى

وذلـك   رئيسا لبعثة املنتخب القوم  للجـودو 

ــد ســال  واملعســكر  ب و حلضــور ــة جران ل

 التدريب  الوى يليها بروسيا

 روسيا  8/7/2010  2/7/2010

5 

د/ريــــــاض زكريــــــا 0أ

 املنشاوى

وذلـك   رئيسا لبعثة االحتاد املصـرى للجـودو  

للمشـــاركة فـــ  الب ولـــة االفريقيـــة    

 سيدات(  -رجال-للجودو)للكبار

 الكامريون  22/4/2010  10/4/2010

6 

د/ريــــــاض زكريــــــا 0أ

 املنشاوى

وذلـك   رئيسا لبعثة املنتخب القوم  للجـودو 

ــرى     ــد بـ ــة جرانـ ــ  ب ولـ ــاركة فـ للمشـ

 واملعسكر التدريب  الوى يليها

 أبو ظب   25/11/2010  19/11/2010

7 

د/ريــــــاض زكريــــــا 0أ

 املنشاوى

ــك   ــوم  وذلـ ــب القـ ــة املنتخـ ــا لبعثـ رئيسـ

للمشاركة فـ  الب ولـة العربيـة لالنديـة     

 الب له

28/12/2010  31/12/2010  

اململكة  -همك

 العربية السعودية

 د/عمرو حسب متا 0أ 8

ــة    ــات الدولي ــور الدراس ــك حلض حكماوذل

النهائية لنيل الشارة الدوليـة فـ  حتكـيم    

ــم   )    ــوزارى رق ــرار ال كــرة الســلةطبقا للق

  2010(لسنة 353

 أجنوال  27/6/2010  25/6/2010

 

9 

د/الســيد ســام  صــالح  0أ

 الديب

ـ  ك لالشـرتاك  مدرب سالح سيع املبارزة وذل

ــل    ــتعدادا للتأهيـ ــامل اسـ ــة العـ ــ  ب ولـ فـ

واملشاركة ف  أوملبياد الشباب بسـنغافورة  

(لسـنة  141  طبقا للقـرار الـوزارى رقـم )   2010

2010  

31/3/2010  11/4/2010  

 مدينة باكو "

 باذربيجان"

 

10 

د/الســيد ســام  صــالح  0أ

 الديب

مدرب سالح سيع املبارزة وذلـك لالشـرتاك   

ــوم ــة املنتخـــب القـ ــ  الب ولـ ــرى فـ   املصـ

للكبــار فــ  االســلحة املختلفــة  األفريقيــة

 انسات -رجال

11/9/2010  21/9/2010  

املركز االوليمب  

 باملعادى

11 

د/الســيد ســام  صــالح  0أ

 الديب

مدرب سـالح سـيع املبـارزة وذلـك حلضـور      

معسكر اعداد مغلق بـاملركز االوليمبـ    

 باملعادى استعدادا ملشاركة املنتخب القوم 

ف  الب ولة العربيـة للكبـار فـ  االسـلحة     

 املختلفة فردى وفرق

16/12/2010  22/12/2010  

املركز االوليمب  

 باملعادى



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  2011بيان بالبعثات للساده أعضاء هيئة التدريس بالكلية لعا  

 

 بيان البعثة اسم عضو هيئة التدريس  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

ريــــــاض زكريــــــا د/ 0أ  1

 املنشاوى

ــر  ــة مص ــا لبعث ــافرة اىل  رئيس املس

السنغال للمشاركة فـ  الب ولـة   

 الثانية والثالثون للجودو   االفريقية

-السنغال  19/4/2011  10/4/2011

 مدينة"داكار"

ــا 0أ 2 ــاض زكريــــ د/ ريــــ

 املنشاوى

ــرو  ــة مصــ ــا لبعثــ ــك  رئيســ ذلــ

ــاب   ــ  دورة االلعـ ــاركة فـ للمشـ

 االفريقية العاشرة

 موزمبيق  16/9/2011  7/9/2011

ــا 0أ 3 ــاض زكريــــ د/ ريــــ

 املنشاوى

ــرو  ــة مصــ ــا لبعثــ ــك  رئيســ ذلــ

للمشــاركة فــ  ب ولــة العــامل     

 للناشئمل جبنوب أفريقيا

 جنوب أفريقيا  7/11/2011  1/11/2011

ــا 0أ 4 ــاض زكريــــ د/ ريــــ

 املنشاوى

ــر  ــة مصــ ــا لبعثــ ــك  رئيســ وذلــ

 للمشاركة ف  ب ولة مكة

اململكة   5/1/2012  29/12/2011

 العربية

 السعودية

 د/ مــــــدى حســـــــن   0أ 5

 أبو فرخيه

رئيســا لبعثــة منتخــب مصــر لكــرة 

السلة وذلك حلضور الب ولـة العربيـة   

لالندية ف  كرة السلة طبقا للقـرار  

    2011(لسنة 231الوزارى رقم )

االمارات العربية   27/5/2011  13/5/2011

أبو –املتحدة 

 ظب 

 د/ مــــــدى حســـــــن   0أ 6

 أبو فرخيه

 املنتخـــب القـــوم  ةرئيســـا لبعثـــ

ــئمل حتــت   ســنة لكــرة  19للناش

وذلـــك لالشـــرتاك فـــ      الســـلة

لب ولـة   معسكر تدريب  لالعداد

طبقـا للقـرار    يوليـو  العامل بالتفيا

 2011(لسنة 307الوزارى رقم )

 تركيا  15/6/2011  3/6/2011

 د/ مــــــدى حســـــــن   0أ 7

 أبو فرخيه

املنتخـــب القـــوم   رئيســـا لبعثـــة

ه سـن 16انسات حتـت   السلةلكرة 

ــكر    ــ  معس ــرتاك ف ــك لالش وذل

تدريب  طبقـا للقـرار الـوزارى رقـم     

(347) 

 تركيا  8/7/2011  26/6/2011

 د/ مــــــدى حســـــــن   0أ 8

 أبو فرخيه

ــاد  رئيســـا للجنـــه الفنيـــة باالحتـ

ــلة   ــرة السـ ــ  لكـ ــك  العربـ وذلـ

لالشــراف علــ  تنظــيم مســابقت  

سـيدات(طبقا  -كرة السـلة )رجـال  

  2011(لسنة 818للقرار الوزارى رقم)

 الدوحه-ق ر  23/12/2011  2/12/2011

ملنتخـــب القـــوم  ا رئيســـا لبعثـــة د/شريع فؤاد اجلروان 0أ 9

للمالكمة وذلـك لالشـرتاك فـ     

ب ولة التحدى الدولية للمالكمة 

(لسنة 697طبقا للقرار الوزارى رقم )

2011  

 ق ر  27/10/2011  22/10/2011

ــام  صــالح   0أ 10 ــيد س د/الس

 الديب

 اع الب ولـة  مدرب ضمب منتخب ق

للســالح فــ  معســكر  الرياضــية

تدريب  دوىل وذلك استعدادا لدورة 

 الكويت  5/2/2011  27/1/2011



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 بيان البعثة اسم عضو هيئة التدريس  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

  2012االلعاب االوليمبية لندن

ــاح   0أ 11 ــد الفتـ ــاد عبـ د/عمـ

 السرس 

ــمب بعثـــة االحتـــاد املصـــرى     ضـ

ــك لالشــرتاك فــ    للكاراتيــه وذل

 دورة االلعاب االفريقية مبوزمبيق

 موزمبيق  10/9/2011  21/8/2011

ــاح   0أ 12 ــد الفتـ ــاد عبـ د/عمـ

 السرس 

الفريق القوم  املصـرى   ضمب بعثة

ــك لالشــرتاك فــ    للكاراتيــه وذل

حتكــيم ب ولــة العــامل للناشــئمل 

 والشباب  

 ماليزيا  18/10/2011  8/10/2011

ــاح   0أ 13 ــد الفتـ ــاد عبـ د/عمـ

 السرس 

الفريق القوم  املصـرى   ضمب بعثة

ــك لالشــرتاك فــ    للكاراتيــه وذل

الكاراتيـه ضـمب    كيم ب ولةحت

ــة   ــاب العربيـ ــات دورة االلعـ فعاليـ

 بالدوحة

 الدوحة -ق ر  23/12/2011  16/12/2011

 



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  2012بيان بالبعثات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  

 

  

اسم عضو هيئة 

 التدريس

 بيان البعثة

الدولة  خالل الفرتة

 املوفد اليها
 الي مب

د/ ريـــــاض زكريـــــا  0أ 1

 وىاملنشا

ــرو   ــة مصــ ــا لبعثــ ذلــــك  رئيســ

 ف  ب ولة جراندسال   للمشاركة

 فرنسا  10/2/2012  1/2/2012

د/ ريـــــاض زكريـــــا  0أ 2

 املنشاوى

عثة مصـروذلك لالشـرتاك   رئيسا لب

 ف  كال مب:

 ب ولة"جراند سال -1
 املعســكر التــدريب  الــوى يليهــا-2

(لسـنة  255طبقا للقرار الوزارى رقم )

  24/5/2012مالصادر بتاري  2012

25/5/2012  

27/5/2012  

27/5/2012  

31/5/2012  

-روسيا

مدينة 

 موسكو

 د/ابـــراهيم فـــاروق جـــرب0أ 3

 

العــا    ضــمب بعثــة وفــد االحتــاد   

ــدات  ــافة واملرشــــــــ للكشــــــــ

ــدد) ــ   30بع ــاركة ف ــك للمش (وذل

طبقـا   اجلامبورى الوطن  بالدمنارك

  2012(لسـنة  85للقرار الـوزارى رقـم )  

  21/6/2012الصادر بتاري 

 الدمنارك  29/7/2012  21/7/2012

 د/مــــــدى حســــــن   0أ 4

 أبو فرخيه

رئيســاللجنة الفنيــة فــ  االحتــاد    

ــدورة  الســلةالعربــ  لكــرة  فــ  ال

 العربية لالندية

االمارات   13/2/2012  29/1/2012

العربية 

 املتحدة

 د/مــــــدى حســــــن   0أ 5

 أبو فرخيه

اللجنة الفنية باالحتاد العرب   رئيس

ــرة  ــلةلكـ ــر السـ ــك "لالشـ اف وذلـ

ــة العربيــة   ومراقبــة وتنظــيم الب ول

( لالندية للرجال طبقا للقرار 25رقم)

  الصادر 2012(لسنة 165الوزارى رقم )

  مم العلـم بأنـه مت   30/4/2012بتاري 

تأجيل موعد هـوه الب ولـة اىل أجـل    

                                                                           غري مسم                                                                                                     

 الكويت  28/5/2012  14/5/2012

 د/مــــــدى حســــــن   0أ 6

 أبو فرخيه

اللجنة الفنية باالحتاد العرب   رئيس

ــرة  ــلةلكـ ــراف  السـ ــك "لالشـ وذلـ

ــة العربيــة   ومراقبــة وتنظــيم الب ول

(لالندية للرجال طبقا للقرار 25رقم)

  2012(لسنة 257الوزارى رقم )

 ليبيا  8/7/2012  24/6/2012

 د/مــــــدى حســــــن   0أ 7

 أبو فرخيه

رئيسا لبعثة مصر للمشـاركة فـ    

طبقـا   الب ولة الدولية لكرة السلة

  2012(لسنة 122للقرار الوزارى رقم )

 هولندا  1/1/2013  26/12/2012

ــوطن    فؤاداجلروان د/شريف0أ 8 ــق الـ ــة الفريـ ــا لبعثـ رئيسـ

للمالكمة وذلك للمشاركة فـ   

ب ولة فالزنيـا التوكاريـة للرجـال    

(لسـنة  141طبقا للقرار الوزارى رقـم) 

2012  

 دولة ألبانيا  12/3/2012  8/3/2012



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  2013بيان بالبعثات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  

 بيان البعثة اسم عضو هيئة التدريس  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

ــر  د/ رياض زكريا املنشاوى0أ 1 ــة مصـ ــا لبعثـ ــك  رئيسـ وذلـ

للمشــاركه فــ  دورة ألعــاب    

البحــر املتوســط طبقــا للقــرار    

ــم )  ــوزارى رق ــنة 626ال   2013(لس

  9/6/2013الصادر بتاري 

-مريسب  26/6/2013  17/6/2013

 تركيا

ــر  د/ رياض زكريا املنشاوى0أ 2 ــة مصـ ــا لبعثـ ــك  رئيسـ وذلـ

ــة   ــ  الب ولــ ــاركه فــ للمشــ

االفريقيـــــــــة للشـــــــــباب  

ــوزارى   والناشــئين بقا للقــرار ال

  الصـادر  2013(لسنة 657/1رقم )

  16/6/2013بتاري 

 اجلزائر  8/7/2013  1/7/2013

ــر  د/ رياض زكريا املنشاوى0أ 3 ــة مصـ ــا لبعثـ ــك  رئيسـ وذلـ

للمشــاركه فــ  ب ولــة العــامل 

 للناشئمل مبدينة ميام  

الواليات   14/8/2013  5/8/2013

املتحدة 

-مريكيةاال

 ميام  مدينة

ــر  د/ رياض زكريا املنشاوى0أ 4 ــة مصـ ــا لبعثـ ــك  رئيسـ وذلـ

 مكه للمشاركه ف  ب ولة

 -مكه  14/11/2013  10/11/2013

اململكه 

العربية 

 السعودية

املنتخــب القــوم   رئيســا لبعثــة د/مدى حسن  أبو فرخيه0أ 5

للرجــال لكــرة الســلة وذلــك    

القامة معسكر تدريب خـارج   

ــا للقـــرار ا  ــوزارى رقـــم  طبقـ لـ

 2013(لسنة 12)

 ق ر  14/1/2013  9/1/2013

رئيسا لالحتـاد املصـرى لكـرة     د/مدى حسن  أبو فرخيه0أ 6

السلة وذلك حلضور افتتاح بيـت  

كـــرة الســـلة وورشـــة عمـــل 

االحتادات االهليـة طبقـا للقـرار    

ــم )  ــوزارى رق ــنة 644ال   2012(لس

    10/6/2013الصادر بتاري  

 سويسرا  20/6/2013  16/6/2013

ـال   د/مدى حسن  أبو فرخيه0أ 7 رئيسا لبعثةاملنتخب القوم  للرج

لكــرة الســلة وذلــك للمشــاركة 

ــة رقــم )    ــ  الب ولــة االفريقي ( 27ف

طبقـــا               للقـــرار الـــوزارى رقـــم 

  2013(لسنة 836)

-أبيدجان  2/9/2013  19/8/2013

كوت 

 ديفوار

لفنيــة باالحتــاد اللجنــة ا رئــيس د/مدى حسن  أبو فرخيه0أ 8

ــرى لكــرة   ــلةاملص ــك  الس وذل

للمشاركة ف  الب ولة العربية 

( طبقــا 26لالنديــة رجــال رقــم )

( لسـنة  1083للقرار الوزارى رقـم ) 

2013  

 ليبيا  3/11/2013  24/10/2013



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 بيان البعثة اسم عضو هيئة التدريس  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

رئيسا لبعثـة االحتـاد الرياضـ      د/مدى حسن  أبو فرخيه0أ 9

املصرى للجامعـات للمشـاركة   

 ف 

ــة العرب  ــة  الب ولـ ــة اجلامعيـ يـ

لالحتـادات   السـلة الثالثة لكرة 

 العربية الرياضية للجامعات

 عمان  6/12/2013  30/11/2013

 

ــا لبعثــةاملنتحب القــوم     د/شريع فؤاد اجلروان 0أ 10 رئيس

(وذلــــك 1للمالكمــــة فئــــة)

لالشرتاك ف  ب ولة املالكمـة  

الدولية املقامة مبدينة خريسـون  

وذلك لالعداد لدورة ألعاب البحر 

املتوسط طبقا للقرار الوزارى رقم 

  الصادر بتاري  2012(لسنة 235)

10/3/2013  

دولة   31/3/2013  25/3/2013

 -أوكرانيا

مدينة 

 خريسون

املنتحـــب القـــوم   رئيســـا لبعثـــة د/شريع فؤاد اجلروان 0أ 11

للمالكمة وذلك للمشاركة ف  

ــة   ــوهب  الدوليـ ــزا  الـ ــة احلـ  ب ولـ

ـال     ـا( للرجــ ) نيكـــوالى لينكــ

دينة " كونستانتا" طبقا للقـرار  مب

ـادر  2013(لسنة 842الوزارى رقم )   الص

  15/8/2013بتاري  

 رومانيا  9/9/2013  3/9/2013

د/الســـيد ســـام  صـــالح 0أ 12

 الديب

ــك للمشــاركة فــ    مــدرب وذل

الب ولــة الدوليــة لســالح ســيع 

 املبارزة ايرفورت

مدينة -أملانيا  10/6/2013  7/6/2013

 ايرفورت

املنتحــب القــوم   رئيســا لبعثــة د/نبيل حسن  الشورجب 0أ 13

املصــــرى للمصــــارعة وذلــــك 

لالشرتاك ف  معسكر تدريب  

ــيندر  ــة الكس ــد  وب ول  ميدفي

ــوزارى رقـــم     ــا للقـــرار الـ طبقـ

  5/2/2013(الصادر بتاري  128)

دولة   4/3/2013  14/2/2013

 "بيالروسيا"

د/عمــــاد عبــــد الفتــــاح 0أ 14

 السرس 

فـ    "حكما"وذلك للمشاركة

حتكـيم دورة االلعــاب الدوليــة  

)ب ولة االساتوه( ف  الكاراتيه 

مبدينــة )كــاىل( بكولومبيــا 

ــوزارى   ــرار الــــ ــا للقــــ طبقــــ

  الصــادر 2013(لســنة 741رقــم)

  30/6/2013بتاري  

 -كولومبيا  29/7/2013  23/7/2013

 مدينة كاىل

ــوطن    د/شريع فؤاداجلروان 0أ 15 رئيســا لبعثــة الفريــق ال

ك للمشـاركة  للمالكمة وذل

ف  ب ولـة فالزنيـا التوكاريـة    

ــوزارى     ــرار ال ــا للق ــال طبق للرج

  2012(لسنة 141رقم)

 دولة ألبانيا  12/3/2012  8/3/2012

 



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  2014بيان بالبعثات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  

 

 بيان البعثة اسم عضو هيئة التدريس  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

ــا  0أ 1 ــاض زكريــ د/ ريــ

 املنشاوى

رئيسا لبعثة املنتحـب القـوم  للجـودو    

املسافرة لليابان وذلك "للمشاركة ف  

 املعسكر التدريب  جبامعة توكاى

 اليابان  4/3/2014  12/2/2014

ــا  0أ 2 ــاض زكريــ د/ ريــ

 املنشاوى

رئيسا لبعثة املنتحـب القـوم  للجـودو    

املسـافرة لرتكيـا وذلـك للمشــاركة    

ــة جرانــ   ــ  ب ول ــون ف ــرى بسامس -د ب

ــم   ــوزارى رقـ ــرار الـ ــا للقـ تركياطبقـ

الصــــــــــادر  2014(لســــــــــنة 301)

  13/3/2014بتاري 

 تركيا  31/3/2014  27/3/2014

 د/مـــــــدى حســـــــن  0أ 3

 أبو فرخيه
ذلـك للمشـاركة    رئيسا لبعثة مصرو

ــ  ب ولــة دبــ  الدوليــة اخلامســة      ف

والعشــريب ضـــمب مراســم االحتفـــال   

ـ  25باليوبيل الفض  ملـرور )    (عامـا عل

النجــاح الكــبري  ــوه الب ولــة طبقــا 

(لســــنة  4للقــــرار الــــوزارى رقــــم )  

  2/1/2014مالصادر بتاري  2014

 االمارات  19/1/2014  8/1/2014

 د/مـــــــدى حســـــــن  0أ 4

 أبو فرخيه
 السـلة رئيسا لالحتـاد املصـرى لكـرة    

ــامل     ــة الع ــة ب ول ــور قرع ــك حلض وذل

سـنه طبقـا للقـرار     17للناشئمل حتـت  

  الصــادر 2014( لســنة 82الــوزارى رقــم )

  26/1/2014بتاري  

 دب   13/2/2014  11/2/2014

 د/مـــــــدى حســـــــن  0أ 5

 أبو فرخيه
 السـلة رئيسا لالحتـاد املصـرى لكـرة    

املــؤمتر االســتثنائ     وذلــك" حلضــور 

لكــرة الســلة" كممثــل جلمهوريــة 

مصر العربيةطبقا للقـرار الـوزارى رقـم    

ــنة 291) ــاري   2014( لسـ ــادر بتـ   الصـ

10/3/2014  

14/3/2014  17/3/2014   

 د/مـــــــدى حســـــــن  0أ 6

 أبو فرخيه
 السـلة رئيسا لالحتـاد املصـرى لكـرة    

اجتماع االحتـاد العربـ     وذلك" حلضور

طبقا للقرار الـوزارى رقـم    السلةلكرة 

مالصـــادر بتـــاري   2014(لســـنة 547)

26/5/2014  

اململكة   12/6/2014  9/6/2014

العربية 

 السعودية

 د/مـــــــدى حســـــــن  0أ 7

 أبو فرخيه
رئيسا لبعثة مصر املشارك فـ  كـأا   

ــك حلضــور  الســلةالعــامل لكــرة  وذل

 السـلة اجتماع االحتـاد الـدوىل لكـرة    

(لسـنة  802طبقـا للقـرار  الـوزارى رقـم )    

  12/8/2014  الصادر بتاري 2014

 

 

 

 أسبانيا  5/9/2014  27/8/2014



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 بيان البعثة اسم عضو هيئة التدريس  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

ــؤاد 0أ 8 ــريع فــــ د/ شــــ

 اجلروان 

ــوم  اىل  ــةاملنتحب الق  رئيســا لبعث

مــراكش وذلــك للمشــاركة فــ  

معســــكر تــــدريب  اســــتعدادا 

 لب ولة املغرب الدولية "

 ب ولة جاللة امللك حممد السادا 

الدولية اخلامسة" باملغرب طبقا للقـرار   

  الصـادر  2014( لسـنة  955الوزارى رقم )

  11/9/2014بتاري  

 -مراكش  11/10/2014  28/9/2014

 املغرب

د/ مص ف  أمحد عبد 0أ 9

 ليماحل

رئيسا لبعثة املنتخب القـوم  للكـرة   

ال ائره رجال جلوا) لووى االحتياجات 

اخلاصة( وذلك لالشرتاك فـ  الب ولـة   

االفريقية مبدينـة الربـات باململكـة    

املغربية واملؤهلة لكأا العامل ببولندا 

  طبقـــا للقـــرار الـــوزارى رقـــم    2014

ــنة 367)   الصـــادر بتـــاري   2014(لسـ

1/4/2014  

اململكه   14/4/2014  7/4/2014

–املغربية 

مدينة 

 الربات

د/ أمــــان  رفعــــت  0 0أ 10

 البحريى

كمدرب واملدير الفن  لنادى املؤسسه 

الرياضية وذلـك ضـمب بعثـة املنتخـب     

القوم  للناشـئمل للسـالح اىل مدينـة    

تشفارى باي اليا وذلك لالشـرتاك فـ    

ــئمل    ــط للناشـ ــر املتوسـ ــة البحـ ب ولـ

ختلفة طبقـا  والناشئات ف  االسلحه امل

ــم )  ــوزارى رق ــرار ال ــنة 34للق   2014(لس

  16/1/2014الصادر بتاري  

-اي اليا  3/2/2014  29/1/2014

 -مدينة

 تشفارى

د/السيد سام  صـالح  0أ 11

 الديب

مدرب وذلك القامة معسـكر تـدريب    

دوىل مشــرتك بــمل العبــ  املنتخــب    

القوم  املصـرى وبـمل العبـ  منتخـب     

لـدعوة املقدمـة   بولندا بالقاهرة طبقا ل

 مب االحتاد املصرى للسالح

 القاهرة  17/6/2014  8/6/2014

 د/مـــــــدى حســـــــن  0أ 12

 أبو فرخيه
 السـلة رئيسا لالحتـاد املصـرى لكـرة    

وذلك حلضور فعاليات ب ولة أبو ظبـ   

طبقــا للقــرار  الســلةالدوليــة لكــرة 

  الصـادر  2014(لسـنة  1222الوزارى رقم )

  17/11/2014بتاري  

االمارات   4/12/2014  25/11/2014

العربية 

 املتحده

 د/مـــــــدى حســـــــن  0أ 13

 أبو فرخيه
 السـلة رئيسا لالحتـاد املصـرى لكـرة    

ــة   ــوراجتماع اجلمعيــ ــك حلضــ وذلــ

العموميــة لالحتــاد العربــ  لكــرة    

ــم   الســـلة ــوزارى رقـ ــا للقـــرار الـ طبقـ

ــاري  2014(لســـنة 1165) ــادر بتـ   الصـ

29/10/2014   

 باملغر  8/11/2014  1/11/2014

 



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  2015بيان بالبعثات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  

  

اسم عضو هيئة 

 التدريس

 بيان البعثة

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

ــدى حســن   0أ 1 د/ م

 أبو فرخيه

رئيسا لبعثة املنتخب القـوم   لكـرة    

وذلك للمشاركة ف  معسكر  السلة

رقم  تدريب خارج  طبقا للقرار الوزارى

ــنة 484) ــاري   2015(لسـ ــادر بتـ   الصـ

19/5/2015  

 صربيا  17/6/2015  8/6/2015

ــدى حســن   0أ 2 د/ م

 أبو فرخيه

 السـلة رئيسا لالحتاد املصـرى لكـرة   

وذلك حلضور ورشة عمل عل  هـامش  

الب ولة االفريقية للرجال طبقا للقـرار  

  الصــادر 2015(لسـنة  845)الـوزارى رقـم  

  17/8/2015بتاري  

 تونس  31/8/2015  26/8/2015

ــدى حســن   0أ 3 د/ م

 أبو فرخيه

 السـلة رئيسا لالحتاد املصـرى لكـرة   

ــك حلضــور  ــاع ال وذل ــه 14االجتم للجن

ــ  لكــرة    ــاد العرب ــة لالحت التنفيوي

ــا للقـــرار الـــوزارى رقـــم   الســـلة طبقـ

  الصـــــــــادر 2015(لســـــــــنة 890)

  3/9/2015بتاري 

 دب   11/9/2015  9/9/2015

ــدى حســن   0أ 4 د/ م

 فرخيه أبو

 السـلة رئيسا لالحتاد املصـرى لكـرة   

ــور ــك حلضـ ــاع وذلـ ــة  اجتمـ اجلمعيـ

العمومية الغري عادية لالحتاد العربـ   

العربــ  لكــرة الســلة  الســلةلكــرة 

(لسـنة  1166طبقا للقرار الـوزارى رقـم )  

  27/10/2015  الصادر بتاري 2015

االمارات   15/11/2015  9/11/2015

العربية 

 دب -املتحده

يع فــــؤاد د/ شــــر0أ 5

 اجلروان 

املنتحــــب القــــوم   رئيســــا لبعثــــة

للمالكمــة وذلــك للمشــاركة فــ   

 للمالكمــةالعــامل للرجــال   ب ولــة

العربــ  لكــرة الســلة طبقــا للقــرار  

  الصـادر  2015(لسـنة  1008الوزارى رقم )

  3/9/2015بتاري 

   

د/مصـ ف  أمحــد  0أ 6

 عبد احلليم

اللعـاب   املنتحـب القـوم    رئيسا لبعثة

 وذلـك لالشـرتاك فـ     القوى للمعاقمل

ب ولة فزاع الدولية بدب  طبقا للقـرار  

  الصــادر 2015(لســنة 55الــوزارى رقــم )

  26/1/2015بتاري 

االمارات   26/2/2015  19/2/2015

العربية 

 املتحدة

د/ حممد ابراهيم جاد  7

 احلق

لبعثـة الفـرق    السـلة كمدرب لكرة 

الرياضــية التابعــه لالحتــاد الرياضــ   

ات وذلـك للمشـاركة   املصرى للجامعـ 

ــ  الــدورة العربيــة اجلامعــة االوىل     ف

للصــاالت)بنمل( طبقــا للقــرار الــوزارى 

ــم ) ــنة 1122رقــ ــادر 2015(لســ   الصــ

  21/10/2015بتاري 

 

دولة اإلمارات   1/11/2015  32/10/2015

العربية 

 املتحدة 

)مدينة أبو 

 ظب (



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  

اسم عضو هيئة 

 التدريس
 بيان البعثة

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

ــت  0 0أ 8 ــان  رفع د/ أم

 البحريى

 املؤسسةضمب معسكر اعدادالعب  

العسكرية وأعضاء الفريـق القـوم     

للسالح واملخ ط اشرتاكه ف  ب ولة 

ــاء    ــق أثن ــة الفري ــة ملرافق ــا الدولي أملاني

 تنفيو الب ولة  

 أملانيا  9/8/2015  3/8/2015

ــام   0أ 9 ــيد سـ د/السـ

 صالح الديب

مدرب وذلـك للمشـاركة فـ  ب ولـة     

البحر املتوسـط( طبقـا للقـرار الـوزارى     

ــم ) ــنة 14رقـــ ــادر   2015(لســـ الصـــ

  11/1/2015بتاري 

 أسبانيا  2/2/2015  29/1/2015

ــام   0أ 10 ــيد سـ د/السـ

 صالح الديب

ضمب البعثة الرمسية للفريق املصـرى  

للناشــئمل والناشــئات فــ  االســلحة    

املختلفة فردى واملشاركة فـ  ب ولـة   

ــم   ــوزارى رقـ ــا للقـــرار الـ العـــامل طبقـ

ــنة 252) ــادر 2015(لســـــــ   الصـــــــ

  18/3/2015بتاري 

دولة   10/4/2015  30/3/2015

 أوزبكستان

ــام   0أ 11 ــيد سـ د/السـ

 صالح الديب

ضـمب بعثــة املنتخــب القــوم  لســالح  

ــرق اىل    ــردى وفـ ــباب فـ ــيع للشـ السـ

الكويت وذلك لالشرتاك فـ  ب ولـة   

كأا العـامل للناشـئمل طبقـا للقـرار     

  الصـادر  2015(لسـنة  986الوزارى رقـم ) 

  21/9/2015بتاري 

 لكويتا  4/10/2015  1/10/2015

ــن   0أ 12 ــل حسـ د/نبيـ

 الشورجب 

رئيسا لبعثة املنتخب القـوم  للشـباب   

احلرة نسائية( -للمصارعه )الرومانية–

ــكر    ــ  املعسـ ــرتاك فـ ــك لالشـ وذلـ

التدريب  املشرتك وكولك املشاركة 

ف  ب ولة اجلائزة الدوليـة للمصـارعة   

ــا     ــائية طبق ــرة والنس ــة واحل الروماني

  2015(لســنة 649للقــرار الــوزارى رقــم )

  5/7/2015الصادر بتاري 

 دولة "بولندا"  1/8/2015  12/7/2015

د/عمـــــاد عبـــــد 0أ 13

 الفتاح السرس 

للمشـــاركة فــــ  ب ولــــة العــــامل  

ــئمل والناشــئات حتــت    ســنه 21للناش

(لسـنة  955طبقا للقـرار الـوزارى رقـم )   

  16/9/2015  الصادر بتاري 2015

"دولة   17/11/2015  7/11/2015

جاكرتا" 

 ابأندونسي

ــام   0أ 14 ــيد سـ د/السـ

 صالح الديب

كمدرب ضمب بعثة املنتخب القـوم   

سـيع املبـارزة فـردى    -لسالح  الشيش

سلوفاكيا وذلـك  - وفرق اىل براتسالنا

لالشــرتاك فــ  ب ولــة كــأا العــامل  

ــم   ــوزارى رق للناشــئمل طبقــا للقــرار ال

  الصــــــــادر 2015(لســــــــنة 1275)

  19/11/2015بتاري 

-اتسالنابر  30/11/2015  25/11/2015

 سلوفاكيا

 



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 

 بيان بعثات االشراف املشرتك للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 بيان البعثة اسم عضو هيئة التدريس  

 خالل الفرتة

 الدولة املوفد اليها

 الي مب 

 . / أمحد رياض زكريا   1

 املنشاوى

عضو بعثة اشراف مشـرتك  

   2011/2012مب بعثات عا  

الواليات املتحدة   30/12/2015 31/12/2012

األمريكية جامعة 

 أوسنت -تكساا 

 

 

  2016بيان بالبعثات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا 

 

 بيان البعثة اسم عضو هيئة التدريس  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب  اليها

ــو  0أ 1 ــن  أبـ ــدى حسـ د/ مـ

 فرخيه

رئــيس االحتــاد املصــرى لكــرة    

ضـور دورة االلعـاب   السلة وذلك حل

ــيدات   ــة للســـ ــة الثالثـــ العربيـــ

ــة    ــة الفنيـ ــو اللجنـ بصفته)عضـ

بالدورة(طبقا للقـرار الـوزارى رقـم    

الصــادر بتــاري    2016(لســنة 96)

26/1/2016  

دولة   13/2/2016  1/2/2016

االمارات 

العربية 

 املتحدة

رئيســا لبعثــة املنتخــب القــوم      د/نبيل حسن  الشورجب 0أ 2

ــارعة الروما ــة وذلــــك للمصــ نيــ

لالشرتاك ف  املعسكر التدريب  

-12املشـــرتك خـــالل الفـــرتة مـــب 

  وكوا املشاركة فـ   28/1/2016

ــالل    ــة نيكـــوالبرتوف خـ ب ولـ

ــب   ــرتة م ــا 31/1/2016-29الف   طبق

 2016(لسـنة  45للقرار الوزارى رقـم ) 

   12/1/2016الصادر بتاري  

12-

28/1/2016 

29-

31/1/2016 

عل  أن 

تكون 

العودة 

بتاري  

1/2/2016 

طبقا حلجز 

 ال ريان

 دولة بلغاريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  2010بيان باملؤمترات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  

 املرشح  وا املؤمتر اسم املؤمتر  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب  اليها

ــة   1 ــة البدنيـــ "الرتبيـــ

ــة ــديات  والرياضـ "حتـ

 االلفية الثالثة"

ــوزى ال 0أ بديوى"أســتاذ د/ايهــاب حممــد ف

ــة    ــل الكلي ــدريب الرياضــ  ووكي الت

 للدراسات العليا والبحو 

كلية الرتبية   24/3/2010  23/3/2010

ــية  الرياضــــــ

ــا ر  ــة -ب جامع

 حلوان

"املــــــؤمتر العلمــــــ    2

ــا   ــة أمريكــ جلمعيــ

الشــمالية لعلــم الــنفس 

ــة  الرياضـــــ  واللياقـــ

 البدنية  

د/عزه شـوق  الوسيم "االسـتاذ بقسـم    0أ

كليـة الرتبيـة   –اضـ   علم الـنفس الري 

 جامعة طن ا–الرياضية 

ــا  12/6/2010  10/6/2010  -أريزونــــــــ

الواليـــــــــات 

 املتحـــــــــــدة

 االمريكية

ــ    3 ــؤمتر العلمـــ "املـــ

ــات  ــة اجلامعــ "رياضــ

ــة  ــاق –العربيــــ افــــ

 وت لعات"

 د/ايهاب حممد فوزى البديوى0أ
ــل التـــدريب الر ســـتاذ"أ ياضـــ  ووكيـ

"ببح   العليا والبحو  للدراساتالكلية 

 مقبول"
 " أســتاذد/هالــه حممــد عمــر الصــب 0 0ا 

مســـاعد بقســـم الرتويـــح الرياضـــ     

 بالكلية

ــورجب  0 0ا ــن  الش ــل حس ــتاذ      د/ نبي  أس

 بحـ  مساعد بقسم التـدريب الرياضـ  ب  

 مقبول"
  / أمحــد ريــاض زكريــا املنشــاوى   0 -

اعد بقسم التـدريب الرياضـ    املدرا املس

 بالكلية

دار املدرعات   16/10/2010  15/10/2010

 القاهرةب

  2011بيان باملؤمترات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  
 

 املرشح  وا املؤمتر اسم املؤمتر  

 خالل الفرتة
الدولة املوفد 

 الي مب  اليها

ــدوىل   1 ــؤمتر الــــ "املــــ

للميكانيكـــــــــا 

 احليوية ف  الرياضة"

أستاذ ورئـيس   د/حممد جابر بريقم"0أ

ــية    ــة الرياضـ ــو  احلركـ ــم علـ قسـ

 وذلك "ببح  مقبول" بالكلية

 أملانيا  16/4/2011  13/4/2011

ــؤمتر   2 ــه  "مـــ املنظمـــ

ــوده  ــة للج ــ    العربي ف

 التعليم"

ــتاذ  0أ ــوق  الوسيم "االسـ ــزه شـ د/عـ

كليـة  –بقسم علم النفس الرياض  

ــية   ــة الرياض ــا  –الرتبي ــة طن  جامع

 وذلك "ببح  مقبول"

ــة   17/6/2010  16/6/2011 اململكــــــ

 املتحدة

الســــــنوى  "املـــــؤمتر  3

الســــــادا عشــــــر  

ــة   ــة االوروبيـ للكليـ

 لعلو  الرياضة "

ــاط     ــو املع ــده أب ــ  عب ــه روح  د/ هب

"املــدرا بقســم التــدريب الرياضــ     

وقــد  بالكليـة وذلـك ببحـ  مقبـول"    

اعتورت عب حضور هوا املؤمتر د/هبـه  

 روح  لعد  متكب سيادتها مب السفر

ــنعم هاشــم   ــد امل ــاا حممــد عب د/ اين

"املــدرا بقســم التــدريب الرياضــ     

 كلية وذلك ببح  مقبول"بال

–مدينـــــــــة   9/7/2011  6/7/2011

ــول  –ليفربـــــ

 اجنلرتا

 



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  2012بيان باملؤمترات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  

 

 املرشح  وا املؤمتر اسم املؤمتر  

 خالل الفرتة
الدولة املوفد 

 اليها
 الي مب

ــا املنشــاوى"ر 0أ "املؤمتر االول ل)ابداع( "  1 ــاض زكري ئيس د/ري

كليـة  –قسم علم الـنفس الرياضـ    

 جامعة طن ا –الرتبية الرياضية 

جامعـــة مصـــر   27/2/2012  27/2/2012

للعلــــــــــــو  

والتكنولوجيا 

ــة–  6مدينــــــ

 أكتوبر

"املؤمترالسـنوى الـدوىل    2

السابم عشر للكليـة  

ــو    ــة لعلـــ االوروبيـــ

 الرياضة "

د/ هبه روح  عبده أبو املعاط "املدرا 

الكليــة بقســم التــدريب الرياضــ  ب

وذلـك بنـاءا علـ      وذلك ببح  مقبول

موافقـــة ملـــس الكليـــة بتـــاري  

29/4/2012  

جامعة فر ـ     7/7/2012  4/7/2012

  –بربوكسل 

 بلجيكا

العلم  الـدوىل   "املؤمتر 3

الثـان  "مـؤمتر االبـداع    

حتـت   الرياض  الدوىل"

شـــــعار التوجهـــــات  

الفارماكولوجيـــــــة 

ــة  ــتقبل الرياضــ ملســ

 العربية

قاعــة مركــز     9/11/2012  9/11/2012 

املـــــــــؤمترات 

 جبامعة طن ا

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  2013بيان باملؤمترات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  

 

 املرشح  وا املؤمتر اسم املؤمتر  

 خالل الفرتة
الدولة املوفد 

 الي مب  اليها

املؤمتر العلم  الـدوىل   1

ــامس لكليــــة   اخلــ

ــية   ــة الرياضــ الرتبيــ

-أربـد -جبامعة الريموك

االردن بعنوان" الثقافة 

الرياضــية بــمل الواقــم 

 وال موح"

ــل   0أ ــيم اجلم ــد احلل د/ مجــال عب

"االستاذ بقسم التـدريب الرياضـ    

 وعميد الكلية

 

ــة   4/4/2013  3/4/2013 جامعـــــــــ

-اربــد-الريمــوك

 االردن

ــؤمتر" 2 ــامس  املـــ اخلـــ

للمجلـــــس الـــــدوىل 

والرتبيــــة   للصــــحة 

ــح   ــة والرتويــ البدنيــ

ــبري   ــة والتعـ والرياضـ

احلركــــ  ملن قــــة 

الشـــــــــــــــــــــرق 

االوســـــــــط"بعنوان" 

ــو   احلـــدي  فـــ  علـ

الرياضــة حتــت شــعار  

 تكنولوجيا الرياضة  

ــل   0أ ــيم اجلم ــد احلل د/ مجــال عب

"االستاذ بقسم التـدريب الرياضـ    

 وعميد الكلية

ــتاذ    0أ ــدا" االس ــد ن ــ  حمم د/ فتح

 بقسم علو  الصحه الرياضية

وكوك" أسـتاذ   د/ مدى حممود0أ

ــحة   ــو  الصـ ــم علـ ــيس قسـ  ورئـ

 الرياضية

االمـارات  –دب    21/9/2013  20/9/2013

 العربية املتحده

"املؤمتر العلم  الدوىل   3

"علــو  الرياضــة فــ    

 قلب الربيم العرب  "

 د/شيماء رياض زكريا املنشاوى"

مدرا بقسم علم النفس الرياض  

–الرياضــية الرتبيــة  كليــة–

جامعــة طن ــا وذلــك بنــاءا علــ   

  موافقــة ملــس الكليــة بتــاري

22/5/2013  

 مدينة الغردقة  25/11/2012  22/11/2013

 
  



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

  2014بيان باملؤمترات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  
 

 املرشح  وا املؤمتر اسم املؤمتر  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب  اليها

"املؤمتر الدوىل لعلـو    1

ــة   ــة والرتبيـ الرياضـ

ــوطب   ــ  ال ــة ف البدني

ؤيــــــة العربــــــ  "ر

ــتقبلية" ــر  مسـ مبقـ

 جامعة املنيا

د/أمحد عل  الع ـار" االسـتاذ   0 0أ

الصــحه  بقســم علــو    املســاعد

 الرياضية

 وذلك" ببح  مقبول "لسيادته

د/ عل  مص ف  املغربل" املـدرا  

بقسم الرتويح الرياض  بالكلية 

 وذلك "بدون حب  "

وقد اعتور عب حضور هـوا املـؤمتر   

د/ عل  مص ف  املغربل" املـدرا  

 سم الرتويح الرياض  بالكليةبق

 جامعة املنيا  16/4/2014  14/4/2014

ــ     2 ــؤمتر العلمــ "املــ

ــر "   ــم عشــــ الرابــــ

تكنولوجيا التعليم 

االلكرتونـــــــــــ  

وطموحات التحـدي   

 ف  الوطب العرب 

د/أمحد عل  الع ـار" االسـتاذ   0 0أ

بقســـم علـــو  الصـــحه  املســـاعد

الرياضية وقـد اعتـور عـب حضـور     

 هوا املؤمتر

اجلمعيــــــة   17/4/2014  16/4/2014

املصــــــــرية 

لتكنولوجيا 

ــيم  التعلــــــ

 بالقاهرة

املـــــؤمتر الـــــدوىل   3

"الرياضة مب ال فولة 

اىل الب ولة"وقـــــد مت 

تأجيل املـؤمتر املزمـم   

عقده غ  الفرتة مـب  

13-14/8/2014  

ليكـون فـ  الفـرتة    

ــب    9/2014-23/24مـــ

ــ   ــاءا علـ وذلـــك بنـ

ــس   ــةةة ملـ موافقـ

ــته  ــة جبلسـ الكليـ

ــ ــده بتــ اري  املنعقــ

  وذلــــــك 24/8/2014

نظــرا للظــروف التــ  

متر بها الكليـة مـب   

تغــــيري القيــــادات  

ــيمل  ــة وتعــ االداريــ

 عميد للكلية

كلية الرتبية   14/8/2014  13/8/2014 

ــية                   –الرياضـــ

 جامعة طن ا

املـــــؤمتر العلمـــــ   4

ــيوى  ــؤمتر االســ "املــ

ــة   ــو " مبدينــ للعلــ

 هريوشيما باليابان

ــد ال0أ فتــاح السرســ  د/عمــاد عب

"أستاذ الكاراتيه بقسم التـدريب  

 الرياض  وذلك "ببح  مقبول"

اعتــور ســيادته عــب الســفر نظــرا 

ــر   ــالت ملصــ ــود رحــ ــد  وجــ لعــ

لل ريانتصــل لليابــان فــ  الوقــت  

ــة  29/8/2014  27/8/2014 -مدينـــــــ

هريوشـــــيما 

 باليابان



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 املرشح  وا املؤمتر اسم املؤمتر  

الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب  اليها

 الراهب

املــؤمتر القــوم  االول  5

ــرتاتيجيا  تالســـــــ

ــيم   ــة التعلــ مواجهــ

ــ  ا ــ والبحــ  لعلمــ

 املصرية باجلامعات

 د/ زينب حسب0أ

 د/منال جويده0 0أ

11/11/2014

  

ــة   12/11/2014 جامعـــــــ

 الزقازيق

لدوىل الثالـ   ا املؤمتر 6

ــداع ــ    لإلبـ الرياضـ

ــة   ــوان " الرتبيــ بعنــ

ــة   ــة والرياضـ البدنيـ

ــة   ــة عربيــــ "رؤيــــ

ــرتكة ــدق  مش "بفن

مدينــــة -موفنبيــــك

 االنتاج االعالم 

د/أمحد عل  الع ـار" االسـتاذ   0 0أ

 الصـــحةبقســـم علـــو   ســـاعدامل

 الرياضية

 وذلك" ببح  مقبول "لسيادته

ــدق   1/12/2014  29/11/2014 فنـــــــــ

-موفنبيــــــك

مدينة االنتاج 

 االعالم 
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  2015بيان باملؤمترات للساده أعضاء هيئة التدريس لعا  

 

 املرشح  وا املؤمتر اسم املؤمتر  
الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

املــؤمتر العلمــ  لقســم علــم   1

علو  الصحة -النفس الرياض 

التــدريب وعلــو   -الرياضــية

احلركــة الرياضــية للعــا     

ــامع  ــك 2015 /2014اجل   وذل

ف  النصـع الثـان  مـب العـا      

ــادع      2015 /2014االكــــ

 علمـاء وذلك باستضافة أحـد  

النفس الرياض  جبامعة  علم

تكساا بالواليـات املتحـده   

 االمريكية  

فق ملس الكلية عل  اقامـة  وا

ــدة   ــؤمتر جبلســته املنعق ــوا امل ه

  14/1/2015بتاري  

ــم     ــم علـ قسـ

ــنفس  الـــــــ

 -الرياضــــــ 

قســـم علـــو  

الصـــــــــحة 

ــية  -الرياضـــ

قسم التدريب 

وعلـــــــــو   

ــة  احلركــــ

 الرياضية  

ــنوى    2 ــرض الس ــؤمتر واملع امل

اخلامس للتعليم ف  اخلليج 

  2015لعا  

د/ عــزة شــوق  الوســيم  "أســتاذ 0أ

 علم النفس الرياض    ورئيس قسم

د/مسعود كمال غرابه" أستاذ 0أ

بقســم علــو  الصــحة الرياضــية 

 "ببح  مقبول"

"أسـتاذ   د/ مدى حممود وكـوك 0أ

االصابات والتأهيل البـدن  ورئـيس   

قسم علو  الصحة الرياضية" ببحـ   

 مقبول"

د/خالـــد عبـــد الغفـــار الفـــالح" 0 0أ

االســتاذ املســاعد بقســم مســابقات  

   امليدان واملضمار

د/ أسامه حممد الكيالن " مـدرا  

 بقسم علم النفس الرياض 

د/عزة 0وقد اعتورت عب احلضور أ

شــوق  الوســيم  نظــرا لظــروف  

ــس    ــق ملـ ــ  وافـ ــة حيـ طارئـ

  22/3/2015الكليــــة بتــــاري  

 علي اإلعتوار املقد  مب سيادتها  

دولة االمارات   19/3/2015  17/3/2015

 العربية 

املـــــؤمتر العلمـــــ  األول   3

 ياا ف  مصرللق

ــزة شــوق  الوســيم  0أ ــتاذ  د/ ع "أس

 ورئيس قسم علم النفس الرياض "  

د/أسامة حممد الكيالنـ " مـدرا   

 بقسم علم النفس الرياض "

جامعة   7/6/2015  6/6/2015

 الزقازيق

ــم    4 ــ  بقسـ ــؤمتر العلمـ املـ

الرتويــح الرياضــ  بعنــوان 

"اللعــــب أســــاا العلــــو " 

بالتعاون مـم قسـم الرتويـح    

كليــة الرتبيــة الرياضــ  ب

الرياضـــــــية جامعــــــــة  

االســـــكندرية ن قســـــم 

الرتويح الرياضـ  بكليـة   

 جامعة املنيا   –الرتبية 

د/ أمحــد حممــد شــوق  "مــدرا  

بقســــم الرتويــــح الرياضــــ    

 حب  مقبولبالكلية "  

د/ ساملة حممد أبـو محـر "مـدرا    

بقســــم الرتويــــح الرياضــــ    

 بالكلية "      حب  مقبول

كليـــــــــة   4/4/2015ملوافق يو  السبت ا

الرتبيـــــــــة 

ــية   –الرياضـ

ــة  جامعـــــــ

 املنصورة



 العالقات الثقافيةدليل    
 

 

 املرشح  وا املؤمتر اسم املؤمتر  
الدولة املوفد  خالل الفرتة

 الي مب اليها

املـــؤمتر العلمـــ  للرتبيـــة  5

 البدنية والرياضة الدوىل  

د/ حممد جابر بريقـم " االسـتاذ   0أ

املتفــرب بقســم التــدريب وعلــو   

احلركة الرياضية وذلك "ببحـ   

 مقبول لسيادته"

وقد اعتور سيادته عب حضور هوا 

ل  تعليمات املؤمتر وذلك بناءا ع

ملــس الســيد املهنــدا/ رئــيس 

ــ     ــة علـ ــد  املوافقـ ــوزراء بعـ الـ

التصريح بالسـفر أو القيـا  بأيـة    

أجازات خالل شهرى مايو ، يونيـو  

االفـ  حـاالت الضـرورة القصـوى     

 ومبا الخيل حبسب سري العمل

 رومانيا  23/5/2015  22/5/2015

املــــــــــؤمتر الــــــــــدوىل  6

AGING(Active 
Healthy) 

وق  الوسيم  "أسـتاذ  د/ عزة ش0أ

ــ     ــنفس الرياض ــم ال ــم عل بقس

"حلضور املـؤمتر   وعميد الكلية

ــس    ــة ملـ ــ  موافقـ ــاءا علـ بنـ

  26/7/2015الكلية بتاري  

ــدبرج   6/9/2015  1/9/2015 مباجـــ

 بأملانيا

ــاص   7 ــ  اخلـ ــؤمتر العلمـ املـ

ــو    ــدريب وعلـ ــم التـ بقسـ

احلركة الرياضية بعنوان" 

ت ــوير االداء الرياضــ  فــ  

 احلديثة"ظل التقنية 

قسم التدريب  27/10/2015 27/10/2015 

وعلـــــــــو   

ــة  احلركــــ

 الرياضية

ــة    8 ــدوىل للرتبيـ ــؤمتر الـ املـ

البدنية والرياضـية بعنـوان   

ــال    " ــيلة للس ــة وس الرياض

 "بمل الشعوب

ى البـديوى"  د/ ايهاب حممد فـوز 0أ

والرياضات  أستاذ بقسم املنازالت

ــك  ــة وذل ــول"   الفردي ــ  مقب "ببح

ــة ملـــ   ــ  موافقـ ــاءا علـ س بنـ

  28/10/2015الكلية بتاري 

رسيادته عب حضور هوا وقد اعتو

نظرا لعـد  وجـود رحـالت     املؤمتر

 طريان ف  املوعد احملدد

للسفر وذلك بنـاءا علـ  موافقـة    

ــاري    ــة بتـــ ــيس اجلامعـــ رئـــ

  عل  االعتوار املقد  17/11/2015

 مب سيادته

 موسكو 19/11/2015 18/11/2015

املؤمتر العلم  األول لقسـم   9

نــــــازالت والرياضــــــات امل

التحـديات   "الفردية بعنوان 

 "والت لعات

  ومت تأجيلة اىل 16-11/2015 

12/12/2015  

قسم املنازالت 

ــات  والرياضــ

 -الفرديــــــة 

كليـــــــــة 

الرتبيـــــــــة 

ــية  – الرياضـ
 جامعة طن ا
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 اعداد الدليل

 حتت اشراف

 

 االستاذ الدكتور
 الوسيم  شوقيعزة 

 عميد الكلية
  

 

 تاذ الدكتوراالس
 مسعود كمال غرابة

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو 

 

 

 

 

 

 وتنفيو اخراج

 

 / تامر الشرقاوىأ

 مسئول العالقات الثقافية

 

 غازيد/ أمحد حممد 

 مدير معامل القياسات 

 البوابة االلكرتونية


