أوًلًً:إدارةًالبعثاتًوالمنحًواألجازاتًالدراسيةًً :
تختص اإلدارة بتنفٌذ خطة البعثات واألجازات الدراسٌة والمنح بجمٌع أنواعها واإلٌفاد للخارج بؽرض الحصول
على الدرجات العلمٌة (الماجستٌر  -الدكتوراة) وجمع مادة علمٌة فى المجاالت والتخصصات النادرة التى تحتاجها
الجامعة .

ً)1البعثاتًً :
تنقسم البعثات الً ثالثة أنواع :
 بعثات خارجٌة
 بعثات داخلٌة
 بعثات إشراؾ مشترك

ً)2األجازاتًالدراسيةًً :
 منح مقدمة من دول على برامج تنفٌذٌة للحصول على درجة "الماجستٌر -الدكتوراة" او لجمع مادة
علمٌة .
 أجازات دراسٌة على منح شخصٌة .

ً)3المنحًالعمميةًإلجراءًأبحاثًماًبعدًالدكتوراةًً :
 منح علمٌة إلجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة .
 منح شخصٌة بتموٌل خارجى " بدون تحمل الجامعة اى نفقات"
 منح شخصٌة مقدمة من هٌئات علمٌة أجنبٌة محددة (هٌئة  –DFG- DAADهٌئة الفولبراٌت -هٌئة
الكسندرفون هومبلدت -المجلس الثقافى البرٌطانى – هٌئة التمبس-الجمعٌة الملكٌة البرٌطانٌة ...وهٌئات
اخرى)

*ًالبعثاتً(:البعثاتًالخارجيةًً،البعثاتًالداخميةً،بعثاتًالشرافًالمشترك)ً .
ٌ تم عن طرٌق االدارة العامة للبعثات طبقا للخطة السنوٌه ،حٌث تقوم االدارة العامة للبعثات باإلعالن عن
التخصصات المطلوبة لكل بعثة وٌقوم السادة المرشحون بالتقدم مباشرة لإلدارة العامة للبعثات .
ًشروطًتنفيذًالبعثةًً:بعد الحصول على حجز بإحدى الجامعات األجنبٌة ٌتم موافاة الجامعة باالتً :





إذا طلبت الجامعات األجنبٌة مستوى أعلى من المذكور أعاله ٌقدم عند تنفٌذ البعثة 0
رخصة القٌادة الدولٌة للكمبٌوتر (0)ICDL
شهادة طبٌة بالخلو من األمراض تتم بمعرفة الكومسٌون الطبً العام 0
موافقة األمن
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استصدار القرار الخاص بالسفر بعد موافقة مجلسً القسم والكلٌة لمدة أربع سنوات متصلة بمرتب ٌصرؾ
بالداخل على ان توافى الجامعة بتقرٌر نصؾ سنوى من األستاذ المشرؾ ٌتضمن توضٌح مدى تقدم المبعوث
دراسٌا .



أحكامًعامةًلعضوًالبعثةًالخارجيةًواإلجازةًالدراسيةًبالخارجًً :



على العضو أن ٌوافى الجامعة بتقرٌر نصؾ سنوى من األستاذ المشرؾ ٌتضمن توضٌح مدى تقدمة دراسٌا
ٌقدم طلب المد قبل انتهاء المدة بثالثة أشهر على األقل  ،والمستندات هً - :
 oطلب مقدم من الدارس.
 oخطاب من المشرؾ ٌوضح ما تم إنجازه ومدى احتٌاجه للمد.
 oموافقة المكتب الثقافً.



ٌحق للعضو القٌام بمهمة علمٌة بشرط أن تكون بدٌالً عن أجازة نصؾ المدة،على أن ٌقدم العضو طلب وتمأل
االستمارة الخاصة بذلك قبل القٌام بالمهمة بثالثة أشهر حتى ٌمكن مخاطبة الجهات المعنٌة وإصدار قرار اللجنة
التنفٌذٌة للبعثات.

األجازاتًالتىًيمكنًلممبعوثًالحصولًعميهاًً :
ً




ٌحق للعضو الحصول على أجازة اعتٌادٌة شهر سنوٌا ً بمرتب بعد مرور عام من السفر مع تحمله تذاكر السفر.
ٌحق للعضو الحصول على أجازة نصؾ المدة لمرة واحدة خالل فترة الدراسة بعد مرور عامٌن على األقل بشرط
موافقة المكتب الثقافً والمشرؾ على ذلك .
ٌحق للعضو الحصول على أجازة مرضٌة 0

الق ارراتًالمنظمةًلمدًالبعثاتًالخارجيةًواألجازاتًالدراسيةً ً:
أ)ًقبلًمناقشةًالرسالةًً ً:
 -1مدة البعثة الخارجٌة ( 4سنوات) تمد لمدة تسعة أشهر بحد أقصى بعد العام الرابع وذلك على نفقة البعثات
وذلك فً ضوء حاجة الدارس  ،تقرٌر األستاذ المشرؾ ورأي المستشار الثقافً وموافقة اللجنة التنفٌذٌة للبعثات ،
وبعد العرض على مجالس القسم والكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا والبحوث (اللجنة التنفٌذٌة للبعثات
0)2005/7/26
ٌ -2صرؾ مرتب من الداخل لعضو البعثة خالل فترة المد المشار إلٌها 0

المدًبعدًالعامًالخامسًً :


ٌتم المد بعد العام الخامس بنفس الشروط السابقة من حٌث موافقة مجلسً القسم والكلٌة فً ضوء تقرٌر
المشرؾ األجنبً على نفقتة الخاصة لعضو البعثة وبدون مرتب ٌصرؾ من الداخل او من البعثات فى الخارج
وذلك حتى ٌتم مناقشة الرسالة0
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المدًبعدًالعامًالسادسًً :


ٌتم بنفس الشروط السابقة إخطار اإلدارة العامة للبعثات للعرض على اللجنة التنفٌذٌة إلبداء الراى واستصدار
القرار .

ب)ًبعدًمناقشةًالرسالةًً ً:
ٌجوز المد للعضو إذا كان المد لكسب مران عملً أو خبرة تطبٌقٌة تسد نقص أو حاجة تقتضٌها مصلحة عامة
وذلك بعد مناقشة الرسالة بالشروط اآلتٌة :
ٌ شترط موافقة مجلسً القسم والكلٌة والسٌد أ0د /نائب رئٌس الجامعة بالتفوٌض عن مجلس الدراسات
العلٌا والبحوث فً ضوء تقرٌر المشرؾ األجنبً0
 أن ٌكون هذا المد بحد أقصى عام 0
 أال ٌصرؾ لعضو البعثة المتدرب مرتب من الداخل أو الخارج 0
 أال تتحمل الجامعة أي نفقات فً المد 0

بعدًانتهاءًالبعثةًً ًً:



بعد تحقٌق الهدؾ من اإلٌفاد ومناقشة الرسالة ٌتم اعتماد الشهادة من المكتب الثقافى المصرى.
ٌمنح المبعوث مهلة شهر للعودة من تارٌخ مناقشة الرسالة وعند العودة للوطن ٌتوجه خالل أسبوع لإلدارة
العامة للبعثات بالقاهرة لتحرٌر استمارة مبعوث عائد الستالم العمل وتقدم بإدارة البعثات والمنح باإلدارة
العامة للعالقات الثقافٌة بالجامعة التخاذ اإلجراءات الالزمة لعودته واستالمه العمل  ،والحصول على خطاب
للمجلس األعلى للجامعات لمعادلة الشهادة  ،فى حالة تاخرة فى العودة بعد المهلة الممنوحة تقوم اإلدارة
بالكتابة للكلٌة لتسلٌمه العمل وموافاتها بكٌفٌة تسوٌة المدة.

التأخرًفىًالعودةًًً ًً:
ٌتم اتخاذ إجراءات إٌقاؾ المرتب طبقا لنص المادة ( )30من القانون ( )112لسنة  1995الخاص بتنظٌم
شئون البعثات واألجازات الدراسٌة والمنح والتى تنص على :
"على عضو البعثة او األجازة الدراسٌة او المنحة ان ٌعود الى وطنه خالل شهر على األكثر من انتهاء دراسته وإال
أوقؾ صرؾ مرتبة مع عدم اإلخالل بما تقضى به القوانٌن واللوائح من أحكام او جزاءات أخرى "
مالحظة ( خطاب اإلدارة العامة للبعثات فً ) 2007/12/10
وافقت اإلدارة العامة للبعثات على تعوٌض العضو المرشح بصفة أصلٌة على بعثة خارجٌة وله حق تنفٌذ البعثة
والذي أوشك على الحصول على الدكتوراه من أرض الوطن بمهمة علمٌة لمدة  9أشهر بشرط توافر اآلتً -:




تعٌٌن المرشح فً وظٌفة مدرس
موافقة الجهة الموفدة
التقدم بطلب التعوٌض قبل انتهاء مدة تنفٌذ البعثة المرشح علٌها .
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ً

مدةًاللتزامًًً ً:
ٌلتزم العضو بشرط خدمة الجهة الموفودة طبقا لنص المادة ( )31من القانون ( )112لسنة ،1995و
الخاص بتنظٌم شئون البعثات واألجازات الدراسٌة والمنح وفى حالة االخالل بهذا الشرط ٌطالب العضو وضامنة
بالنفقات.
المادة (ٌ :)31لتزم عضو البعثة او األجازة الدراسٌة او المنحة بخدمة الجهة التى اوفدتة او اى جهة حكومٌة
أخرى ترى الحاقة بها باالتفاق مع اللجنة التنفٌذٌة للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتٌن عن كل سنة قضاها فى
البعثة او األجازة وبحد أقصى قدرة ( )7سنوات لعضو البعثة و( )5سنوات لعضو األجازة الدراسٌة إال إذا تضمنت
شروط البعثة او األجازة الدراسٌة أحكاما أخرى وٌجوز للجنة العلٌا للبعثات إعفاءه اذا دعت الضرورة القومٌة او
مصلحة وطنٌة الى اإلفادة منه فى جهة ؼٌر حكومٌة.

ق ارراتًالمجنةًالتنفيذيةًلمبعثاتًبتاريخًً ً:2002/3/22
 صدر قرار اللجنة التنفٌذٌة العلٌا للبعثات الخارجٌة بجلسة  2007/3/27الذي ٌتضمن تحدٌد مدة اإلٌفاد بما ال
ٌجاوز األربع سنوات بأي حال من األحوال بالنسبة للمبعوثٌن الحاصلٌن على الماجستٌر وبالنسبة للمعٌدٌن
فٌنظر فً أمر المد بعد الرابع إذا لزم األمر طبقا ً لطلب المستشار الثقافً واألستاذ المشرؾ وتعرض كل حالة
على حدة وبحد أقصى خمس سنوات 0
 آخر ما ورد من اإلدارة العامة للبعثات بتارٌخ  2008/2/24لمد البعثات الخارجٌة واإلجازات الدراسٌة ( مدة
البعثة الخارجٌة أربع سنوات متصلة وال تمد إال بعد مرور األربع سنوات أما األجازة الدراسٌة فتمد كل عام علً
حدة بحد أقصً ( سبع سنوات ) والمدة التً تزٌد عن سبع سنوات تسوي بعد عودة العضو للوطن ).

قواعدًعامةً ً:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

ٌوقؾ مرتب العضو إذا ترك مقر البعثة دون موافقة مدٌر مكتب البعثة أو اللجنة التنفٌذٌة
ٌمنع عمل المبعوث أو من ٌكون فً أجازة دراسٌة إال فى الحاالت االتٌة -:
أ -أن ٌكون مرتبطا ً بموضوع البعثة .
ب -إذا كان ال ٌؤثر فً سٌر دراسته .
ت -موافقة رئٌس اللجنة التنفٌذٌة ومدٌر مكتب البعثة والمشرؾ والجهة الموفدة
العودة خالل شهر على األكثر من انتهاء دراسته والتوجه خالل أسبوع للبعثات
ال ٌجوز تؽٌٌر نوع البعثة أو منهجها إال بموافقة اللجنة التنفٌذٌة والجهة الموفدة
ٌجوز حصول عضو البعثة أواألجازة الدراسٌة على مهمة علمٌة بدالً من أجازة نصؾ المدة
ٌجوز لعضو البعثة الحكومٌة حضور مؤتمر ببحث مقبول .

*ًالبعثاتًالداخمية:
تمنح للدارس بؽرض الحصول على درجة الدكتوراة من الوطن وٌكون السفر لمدة عام لجمع المادة العلمٌة،
وٌكون المد لعام آخر (وفقا لشروط كل خطة) ،حٌث تبدأ البعثة الداخلٌة اعتباراً من تارٌخ التسجٌل للدكتوراه .

جمعًالمادةًالعمميةًطبقاًلنظامًالبعثاتًالداخميةًًً :
4

من حق عضو البعثة الداخلٌة السفر للخارج لمدة عام قابل للتجدٌد عام اخر فقط بعد استٌفاء األوراق التالٌة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الحصول على حجز مكان للدراسة بإحدى الجامعات االجنبٌة التى ٌمكن الدراسة بها .
الحصول على المستوى اللؽوى المطلوب الذى تحددة البعثات كال حسب الدولة المسافر الٌها .
الحصول على الرخصة الدولٌة لقٌادة الكمبٌوتر .
موافقة المشرؾ االجنبى لرعاٌة الدارس بالخارج.
موافقة مجلس القسم والكلٌة والسٌد أ.د /رئٌس الجامعة على السفر .
تقرٌر من المشرؾ المصرى ٌفٌد حاجة الدارس للسفر والخطة التى سٌقوم بها فى الخارج .
موافقة االمن على السفر .
إخطار اإلدارة العامة للبعثات بذلك التخاذ اجراءات السفر .

ٌوقؾ صرؾ مزاٌا البعثة الداخلٌة وٌعامل معاملة البعثة الخارجٌة .

مدًالبعثةًالداخميةًً :
ٌتم الموافقة على البعثة الداخلٌة لمدة عام قابل للتجدٌد لمدة اربع سنوات بموافقة كل من :
 األستاذ المشرؾ (تقرٌر دراسى معتمد).
 مجلسى القسم والكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا والبحوث .
 موافقة أ.د /رئٌس الجامعة  ،موافقة اللجنة التنفٌذٌة بناء على ما سبق .

المدًبعدًالعامًالخامسً(واألخير)ً :
ٌتبع نفس اإلجراءات السابقة مع العرض على مجلس الجامعة للموافقة على المد للعام الخامس واألخٌر وٌتم
اعتماد المد من اللجنة التنفٌذٌة للبعثات وٌتسلم عضو البعثة الداخلٌة العمل بالكلٌة فى الٌوم التالى لمناقشة الرسالة
 ،وفى حالة عدم المناقشة ٌتسلم العمل الٌوم التالى النتهاء العام الخامس (من تارٌخ التسجٌل).

اإلجراءاتًالواجبًإتباعهاًعندًطمبًعضوًالبعثةًالداخميةًالسفرًلمخــــارجًً :
 الحصول على موافقة األستاذ األجنبً ( حجز بإحدى الجامعات المراد السفر إلٌها)0
 الحصول على المستوى اللؽوي الذي تحدده البعثات كال حسب الدولة المسافر إلٌها و شهادة ICDL
 موافقة المشرؾ المصري على السفر0
 موافقة مجلسً القسم والكلٌة  ،موافقة الجامعة على السفر وإخطار البعثات 0
 استٌفاء اإلجراءات المطلوبة باإلدارة العامة للبعثات0
مالحظة  -:قد تؽٌر اإلدارة العامة للبعثات هذه الشروط طبقا ً لتؽٌر الخطط .
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آليةًتنفيذًبعثاتًاإلشرافًالمشتركًًً :
التأخيرًفىًتنفيذًإجراءاتًالبعثةً:


ٌمنح المرشح مهلة ستة اشهر من تارٌخ موافقة أ.د /رئٌس الجامعة على الترشٌح وذلك الستكمال إجراءات
الترشٌح والحصول على موافقة اللجنة التنفٌذٌة للبعثات .
تقوم اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة بالجامعة بعد مرور ستة اشهر من تارٌخ موافقة رئٌس الجامعة
بمخاطبة الكلٌات لمعرفة موقؾ المرشح االصلى من انهاء اجراءات السفر على البعثة المخصصة له .
فى حالة عدم انهاء المرشح االصلى إجراءات السفر فى خالل المهلة الممنوحة له من تارٌخ موافقة أ.د/
رئٌس الجامعة ٌفوض أ.د /نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث لترشٌح االحتٌاطً واخطار الكلٌة
فى حالة عدم ترشٌح احدى كلٌات الجامعة الحد على البعثات المخصصة لها بعد مرور ثالثة اشهر من
التخصٌص ٌقوم السٌد أ.د /نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث بعمل اعالن داخلى بٌن كلٌات
الجامعة للترشٌح على البعثات .





شروطًعامةًبعدًالترشيح(فتحًقناةًعممية)ً :






ٌجب أن ٌكون المشرؾ الرئٌسً المصري بدرجة أستاذ ،حٌث ٌقوم باالتصال بالمشرؾ االجنبى للحصول على
الموافقة موضحا بها عنوان البحث واسم الدارس  ،واعداد خطاب موضحا به ما تم االتفاق علٌة مع المشرؾ
االجنبى من خطة البحث وعنوانة وتوقٌعة .
ٌتقدم المرشح بطلب لكل من مجلسى القسم والكلٌة للموافقة على فتح قناه علمٌة بٌن الجامعتٌن ،وٌرفع االمر
للعرض على أ.د /نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا ،وأ.د /رئٌس الجامعة للموافقة على فتح القناه العلمٌة .
ٌتم اخطار االدارة العامة للعالقات الثقافٌة بوزارة التعلٌم العالى بانشاء قناة علمٌة واسماء المشرفٌن .
ٌجب ان ٌكون تخصص المشرؾ المصرى االساسى والمشرؾ االجنبى موافقا لنفس التخصص الدقٌق للطالب
ال ٌجوز تؽٌٌر التخصص الدقٌق بعد الترشٌح وإال ترتب على ذلك إلؽاء بعثة اإلشراؾ المشترك0

قرراتًلتطويرًبعثةًاإلشرافًالمشتركًًً :
ًا
.1
.2
.3
.4
.5

ٌوفد عضو بعثة اإلشراؾ المشترك إلى الخارج لجمع المادة العلمٌة واستكمال الجزء الخارجى من رسالتة
للحصول على درجة الدكتوراه لمدة عام قابل للتمدٌد عام آخر لتصبح المدة الكلٌة عامٌن على نفقة البعثات
ٌصرؾ للعضو مرتب من الداخل خالل الفترتٌن 0
ٌجوز التمدٌد لفترة أخرى (تجاوز العامٌن) بحد أقصى سنة فً ضوء تقرٌر لجنة اإلشراؾ من الداخل
والخارج وموافقة مجلسً القسم والكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا والبحوث بدون مرتب من الداخل0
ٌمكن إبقاء عضو ٌعثة اإلشراؾ المشترك بالخارج بعد انتهاء المدة المقررة له الستكمال جمع المادة العلمٌة
على نفقتة الخاصة على اال ٌتجاوز الخمس سنوات من تارٌخ التسجٌل وبموافقة الجهة الموفودة .
المعاملة المالٌة لعضو البعثة الداخلٌة أو اإلشراؾ المشترك تبدأ من بداٌة صدور قرار اللجنة التنفٌذٌة
للبعثات بالموافقة على ترشٌح العضو للبعثة وحتى نهاٌة خمس سنوات من تارٌخ التسجٌل .

المستويًالمغـويً:
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بتارٌخ  2007/9/16اعتمد السٌد أ.د /وزٌر التعلٌم العالً المستوي اللؽوي للبعثات الداخلٌة واإلشراؾ
المشترك لتكون  450درجة توٌفل دولً أو 5درجات فً الـ ( ) IELTSاوالمستوي الذي تطلبه الجامعة
األجنبٌة أٌهما أكبر وٌسري هذا علً الموفدٌن بدولة الٌابان
اإلجراءاتًالواجبًإتباعهاًعندًطمبًعضوًبعثةًاإلشرافًالمشتركًالسفرًلمخارجً:ـ
1ـ استٌفاء اإلجراءات المطلوبة باإلدارة العامة للبعثات0
2ـ إضافة المشرؾ األجنبً إلى لجنة اإلشراؾ 0
3ـ الحصول على المستوى اللؽوي المطلوب كل حسب الدول المسافر إلٌها والرخصة الدولٌة لقٌادة الكمبٌوتر 0
4ـ موافقة المشرؾ المصري واألجنبً  ،موافقة الجامعة على السفر 0
 -5عدد ( )4استمارات استطالع رأى (موافقة األمن على السفر)
 -6تقرٌر دراسى من المشرؾ المصرى بما تم انجازه من الداخل وما سوؾ ٌقوم به بالخارج طبقا للخطة الزمنٌة

ًًإجراءاتًسفرًالمشرفًالمصريًلمتابعةًعضوًبعثةًإشرافًمشتركً:ـ ً
 .1أن ٌكون مضى على سفر عضو البعثة مدة ستة أشهر على األقل من تارٌخ بدء الجزء الخارجى0
 .2دعوة المشرؾ األجنبً الستقبال سٌادته وعلى أن تكون فً ؼٌر فترة الصٌؾ(شهري ٌولٌو وأؼسطس من
كل عام) طبقا ً لقرار اللجنة التنفٌذٌة بتارٌخ 0 1992/6/28
 .3عدد ( )4استمارات استطالع رأى (موافقة األمن على السفر) ،موافقة الجامعة على السفر 0
ممحوظة ٌ(:جب أن ٌقوم المشرؾ المصرى بتقدٌم تقرٌر عن المهمة التى قام بها عند عودته ألرض الوطن )

اءاتًاستقدامًمشرفًأجنبيً :
ً
إجر


تحدد زٌارة المشرؾ األجنبً فً التوقٌت الذي ٌتم االتفاق علٌه مع المشرؾ المصري وطبقا ً لحاجة البحث
سواء فً بداٌة الجزء الداخلً أو عند المناقشة ووضع جدول زمنى لمتابعة العضو فى البحث وٌتطلب ذلك
 oخطاب الدعوة الموجة من المشرؾ المصرى للمشرؾ االجنبى .
 oخطاب قبول الدعوة  ،وموافقة المشرؾ األجنبً على الحضور مع تحدٌد الموعد .
 oموافقة مجلسى القسم والكلٌة .
 oعدد ( )4استمارات استطالع رأى (موافقة األمن)
 oموافقة الجامعة على الحضور
ٌ oتم مخاطبة اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة بوزارة التعلٌم العالى لمنحة تذكرة السفر

 #أفادت اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة بوزارة التعلٌم العالً بأن الدول األوروبٌة ٌكون مدة سفر المشرؾ
المصري أو زٌارة المشرؾ األجنبً لمدة عشرة أٌام وبالنسبة لدول أمرٌكا وأسترالٌا وكندا أو الصٌن والٌابان
ونٌوزلندا لمدة أسبوعٌن وفً حالة سفر المشرؾ المصري أو استقدام المشرؾ األجنبً ٌكون على نفقة وزارة
التعلٌم العالً .

ق ارراتًالمجنةًالتنفيذيةًالخاصةًبالبعثاتًالداخميةًواإلشرافًالمشتركً ً:
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قررت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات بجلسة  1994/11/20الموافقة على تعوٌض أعضاء بعثات اإلشراؾ
المشترك عن فترة أجازة الوضع (شهر ونصؾ) الواقعة فً نطاق العامٌن بالخارج بإضافتها إلى نهاٌة
المدة وأن ٌكون ذلك من سلطة المكتب الثقافً .
قررت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات بجلسة  1995/10/22على أن الحد األقصى لبعثة اإلشراؾ المشترك أو
البعثة الداخلٌة عند سفر أي منهم للخارج للدراسة أو لجمع المادة العلمٌة هً سنتٌن وأن استمرار العضو
بعد هذه المدة بالخارج ألي ؼرض آخر ٌكون بموافقة الجهة الموفدة ودون تحمل البعثات ألي أعباء مالٌة
قررت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات بجلسة  1996/6/27اعتبار مرافقة الزوج ضمن الحاالت التً تجٌز فٌها
إسقاط فترة من التسجٌل .
قررت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات بالتفوٌض فً  1996/11/30على إسقاط فترة أجازة رعاٌة الطفل من
مدة البعثة الداخلٌة واعتبارها من األسباب القانونٌة التً تجٌز إسقاط فترة من التسجٌل وتطبق كمبدأ عام
وبالنسبة لصرؾ مخصصات البعثة فٌتوقؾ أثناء األجازة 0
اعتمدت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات فً  1997/1/28والتً وافق علٌها السٌد أ0د /الوزٌر خالل مؤتمر
للمبعوثٌن فً عام  1996والتً منها الموافقة على إبقاء أعضاء اإلشراؾ المشترك بالخارج بعد انتهاء
المدة المقررة للجزء الخارجً من البعثة بالشروط اآلتٌة -:
أ) أن توافق الجهة الموفدة على إنهاء البعثة ومنح العضو أجازة دراسٌة
ب) أن تكون األجازة الدراسٌة الممنوحة على مصرؾ مالً خارجً فقط
ج) أال تزٌد المدة المسموح بها للعضو على ست سنوات من تارٌخ بداٌة بعثة اإلشراؾ المشترك









قررت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات بجلسة  1997/4/29الذي ٌنص على أن تعرض كل حالة على حدة على
اللجنة التنفٌذٌة للبعثات لألعضاء الذٌن انتهت مدة بعثتهم ولم ٌتمكنوا من استكمال أبحاثهم ومازالوا فً
بناء على تقرٌر من األستاذ األجنبً والمكتب الثقافً على أال ٌتعدى هذا مدة العامٌن
حاجة ماسة للمد
ً
المصرح لهم بالخارج وتطبٌقا ً للقواعد المنظمة لإلشراؾ المشترك والبعثات الداخلٌة 0
قررت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات بجلسة  2000/4/4الموافقة على أنه فً حالة إجراء تعدٌل جوهري فً
موضوع الرسالة بالنسبة لعضو البعثة الداخلٌة أو اإلشراؾ المشترك ٌتم اإلبقاء على تارٌخ التسجٌل الثابت
بمذكرة الترشٌح وٌطبق هذا كمبدأ عام 0
قررت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات بجلسة  2000/6/27كمبدأ عام أن ٌكون تحمل البعثات للنفقات فً حدود
مؤتمراً واحداً سواء داخل أو خارج مقر الدراسة أو مهمة علمٌة وتخطر المكاتب الثقافٌة بذلك 0
قررت اللجنة التنفٌذٌة للبعثات بجلسة  2008/7/7المتضمن بعدم تؽٌٌر المشرفٌن إال مرة واحدة فقط
خالل مدة اإلٌفاد لألسباب اآلتٌة  :مرض او وفاة احد المشرفٌن /االستقالة من الجامعة  /االنتقال او اإلعارة
الى جامعة أخرى فى بلد آخر  /عدم حصول العضو على تأشٌرة الدولة الموفد إلٌها الى سبب من األسباب .
ٌكون اختٌار المشرؾ االجنبى بمعرفة المشرؾ المصرى وٌشترط ان ٌكون أكادٌمٌا متخصصا فى نقطة
بحث العضو وان ٌتولى المشرؾ المصرى بنفسه االتفاق معه .
ٌكون االتفاق بٌن المشرؾ المصرى واالجنبى على موضوع البحث والتأكٌد من جانب المشرؾ االجنبى
على توافر اإلمكانٌات الالزمة لدراسة العضو بالخارج  ،تحدٌد المشرؾ االجنبى قبل او مع بداٌة الجزء
الداخلى للتخطٌط للجزئٌن الداخلى والخارجى ووضع جدول زمنى لمتابعتة فى البحث وٌتم تحدٌد الدراسات
التكمٌلٌة المطلوبة للعضو قبل السفر .

مدةًاللتزامًًً :
ٌ لتزم عضو البعثة أٌا كان نوعها (خارجٌة – داخلٌة – اشراؾ مشترك) بشرط خدمة الجهة الموفدة طبقا
لنص المادة ( )31من القانون ( )112لسنة ،1995و الخاص بتنظٌم شئون البعثات واألجازات الدراسٌة
والمنح وفى حالة االخالل بهذا الشرط ٌطالب العضو وضامنة بالنفقات والتى تضمن االتى ٌ " :لتزم عضو
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البعثة او األجازة الدراسٌة او المنحة بخدمة الجهة التى اوفدتة او اى جهة حكومٌة أخرى ترى الحاقة بها
باالتفاق مع اللجنة التنفٌذٌة للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتٌن عن كل سنة قضاها فى البعثة او
األجازة وبحد أقصى قدرة ( )7سنوات لعضو البعثة و( )5سنوات لعضو األجازة الدراسٌة إال إذا تضمنت
شروط البعثة او األجازة الدراسٌة أحكاما أخرى وٌجوز للجنة العلٌا للبعثات إعفاءه اذا دعت الضرورة
القومٌة او مصلحة وطنٌة الى اإلفادة منه فى جهة ؼٌر حكومٌة" .
ٌحظر على عضو البعثة او المنحة او الموظؾ الموفد فى اجازة دراسٌة الزواج من اجنبٌة او اجنبى خالل
مدة البعثة او المنحة او االجازة الدراسٌة .
ال ٌجوز تؽٌٌر نوع البعثة او منهجها اال بموافقة اللجنة التنفٌذٌة للبعثات والجهة الموفدة وٌتبع ذلك
بالنسبة الى االجازة الدراسٌة والمنحة .
للجنة التنفٌذٌة للبعثات بعد اخذ رأى الجهة الموفدة ان تقرر انهاء بعثة العضو الذى ٌتضح من التقارٌر
الواردة عنة ان حالته تنبئ بعدم امكانة تحقٌق الؽرض المقصود من البعثة  ،وللعضو ان ٌتظلم من هذا
القرار خالل ٌ 15وم من تارٌخ أبالؼة به برقٌا الى رئٌس اللجنة العلٌا للبعثات لٌفصل فى التظلم بصفة
نهائٌة وٌتبع ذلك بالنسبة الى اعضاء االجازات الدراسٌة والمنح .
كل عضو بعثة او منحة ٌتخلؾ عن البعثة او ٌؤجل اجراءاتها عن المواعٌد التى تحددها إدارة البعثات لعذر
ؼٌر مقبول ٌحرم من هذه البعثة وكذلك من الترشٌح الى بعثة او منحة اخرى لمدة ال تقل عن ثالثة اعوام
من تارٌخ حرمانه للبعثة وذلك بقرار من اللجنة التنفٌذٌة .
تحسب مدة الدراسة التى ٌمضٌها الموظؾ فى البعثة او االجازة الدراسٌة سواء كانت داخل ج.م.ع او
خارجها ضمن مدة خدمته وتراعى فى األقدمٌة عند الترقٌة وفى استحقاق العالوة كما تحتسب فى المعاش
او المكافاة وتخصم منها االستقطاعات المقررة على اساس مرتبة فى الوظٌفة .
ً

ثانياًً:األجازاتًالدراسيةًً :
المنح ًالحكومية ً:هى المنح األجنبٌة المقدمة للدولة ،و ترد عن طرٌق اإلدارة العامة للبعثات وٌخصص لكل
جامعة عدد منها ،ولكل منحة شروطها الخاصة والؽرض منها جمع المادة العلمٌة او الحصول على
درجة(الماجستٌر -الدكتوراة ).

إجراءاتًالترشيحًلممنحًالحك ًوميةً:ـ ً







تقوم اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة بالجامعة بإخطار الكلٌات المعنٌة طبقا للتخصصات الواردة من اإلدارة
العامة للبعثات لموافاتها بالترشٌح طبقا لشروط المنحة .
موافقة مجلسى القسم والكلٌة على الترشٌحات .
تتلقى الجامعة الترشٌحات التى ترد من الكلٌات وتفرغ فى كشوؾ للمفاضلة .
تعرض الترشٌحات على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة .
اخطار االدارة العامة للبعثات بالترشٌح .
عند الترشٌح على منح تستوفى شروط الجهة المانحة أوال ثم تطبق قواعد الترشٌح للبعثات الخارجٌة التالٌة-:

األوراقًالمطموبةًً :
 الطلب المقدم للحصول على المنحة وموافقة مجلس القسم والكلٌة على الترشٌح .
 استمارة بٌانات معتمدة ومختومة .
 الموقؾ من التجنٌد للذكور .
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 تحدٌد المستوى اللؽوى فى حالة اشتراط المنحة لذلك .

إجراءاتًالسفرًلالستفادةًمنًالمنح:ـ ً



بعد الحصول على موافقة الجهة المانحة على قبول المرشح ٌ ،تم مخاطبة الكلٌة لموافاة الجامعة باالتى :
موافقة مجلسً القسم والكلٌة وأن ٌتم تحدٌد عما إذا كانت الموافقة بمرتب أم بدون مرتب (فً حالة المنح
الشخصٌة) وتوضٌح نوعها والؽرض منها ومدتها .
استمارات بٌانات (عربى  -انجلٌزي) معتمدة .
عدد( )4استمارات استطالع رأى األمن .
استصدار القرار الخاص بمنح األجازة الدراسٌة مع تحدٌد نوعها بمرتب او بدون مرتب لمدة عام قابل
للتجدٌد طبقا لنص المادة ( )146من قانون تنظٌم الجامعات والتى تنص على ٌ :جوز إٌفاد المعٌدٌن
والمدرسٌن المساعدٌن على منح اجنبٌة او الترخٌص لهم فى أجازات دراسٌة بمرتب او بدون مرتب
وٌكون ذلك بقرار من رئٌس الجامعة بناء على موافقة مجلسى القسم و الكلٌة وموافقة مجلس الدراسات
العلٌا والبحوث بالجامعة .
تخطر اإلدارة العامة للبعثات بالقرار .
إخطار الكلٌة والعضو للتقدم الى اإلدارة العامة للبعثات بالقاهرة لتقدٌم المستندات اآلتٌة  ( :قرار منح
األجازة – موافقة األمن – استٌفاء التعهدات الالزمة للسفر – الموقؾ من التجنٌد ) .
ٌرفق عدد ( )2عرض أسعار من شركتً مصر للطٌران ومصر للسٌاحة فً الحالتٌن ( منح حكومٌة ـ
شخصٌة ) وكذا موافقة األمن على السفر ( فً المنح الشخصٌة ) 0
ٌتم صرؾ تذاكر السفر للمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن من أعضاء األجازات الدراسٌة أو على منح
شخصٌة أو بتموٌل خارجً كالتالً -:

.1

ذهابا وعودة فً حالة السفر للحصول على درجة الماجستٌر أو جمع مادة علمٌة على أال تقل مدة األجازة
عن ستة أشهر على أال ٌستفٌد من هذه المٌزة إال مرة واحدة خالل فترة شؽله لوظٌفة معٌد أو مدرس
مساعد
ذهابا فقط فً حالة السفر للحصول على درجة الدكتوراه وذلك لتحمل البعثات بنفقات العودة طبقا لالئحة
المالٌة للبعثات
صرؾ مرتب للعضوبالداخل .
قٌام العضو برد ما تم صرفة فى حالة عدم حصوله على الدرجة العلمٌة .










.2
.3
.4

المنحًالدراسيةًً ً:
هً منح مقدمة للدولة أو منح شخصٌة ٌحصل علٌها العضو بمعرفته من إحدى الجامعات األجنبٌة وذلك بؽرض
الحصول على درجة علمٌة أو جمع مادة علمٌة ٌحصل بموجبها ( المعٌد أو المدرس المساعد ) علً أجازة دراسٌة
بمرتب أو بدون مرتب طبقا لرأى الجهة الموفدة (الجامعة) .

قواعدًالمدًلألجازاتًالدراسيةً :
ً
تمد األجازة الدراسٌة لمدة عام ثانى وثالث ورابع بموافقة أ.د /نائب رئٌس الجامعة بشرط توافر ما ٌلى :
-

تقدم الطالب بطلب مد قبل نهاٌة األجازة الممنوحة له بثالثة شهور على األقل .
موافقة المستشار الثقافى على المد .
موافقة األستاذ المشرؾ االجنبى .
موافقة مجلسى القسم والكلٌة
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ً
المدًبعدًالعامًالرابعًً :
 ٌعرض على مجلس الجامعة مع استٌفاء الشروط السابقة . فى حالة عدم تمكن الدارس من الحصول على درجة الدكتوراة فأنة ٌتم مد األجازة الدراسٌة عام خامسوبالشروط السابقة مع تقدمة لتقرٌر مفصل من المشرؾ ٌوضح مبررات المد .

المدًبعدًالعامًالخامسً :
ٌتم المد بعد العام الخامس بالعرض على مجلس الجامعة بنفس الشروط السابقة ولكن بدون مرتب بالداخل والخارج
والبد ان ٌدبر الدارس مصدرا لتموٌلة للنظر فى المد بعد العام الخامس .

المنحًالشخصيةً(ممولةً-غيرًالممولة)ً :
هى التى ٌحصل علٌها المعٌد او المدرس المساعد بمجهودة الشخصى عن طرٌق المراسالت مع الجامعات
األجنبٌة .

ًً-1المنحًالشخصيةًالممولة:
ٌتم الحصول علٌها بالمجهود الشخصى عن طرٌق االتصال بالجامعات األجنبٌة وتكون على نفقة الجهة المانحة .

ًاألوراقًالمطموبةًً :









اصل خطاب المنحة موضحا بها المصروفات والؽرض من االٌفاد ومدة الدراسة.
خطاب التسجٌل بالجامعة التى ٌدرس بها العضو .
استمارة بٌانات (عربى  -انجلٌزي) موضحا بها تارٌخ التعٌٌن.
بٌان حالة وظٌفٌة معتمد (التدرج الوظٌفى).
موافقة مجلس القسم والكلٌة مع توضٌح نوع األجازة المطلوبة .
موافقة األمن ،عدد ()4استمارات استطالع رأى األمن .
صورة معتمدة من شهادة تأدٌة الخدمة العسكرٌة أو اإلعفاء منها .
اذا كان العضو موفد لجمع المادة العلمٌة لرسالة الدكتوراة ٌحضر خطاب ٌفٌد تسجٌله للدكتوراه .

قواعدًالمدًلألجازاتًالدراسيةًًً:هىًنفسهاًالمتبعةًفىًالمنحًالحكومية ً

ً-2المنحًالشخصيةًًغيرًالممولة:
الوراقًالمطموبةً :هى نفس األوراق المطلوبة للمنحة الممولة باإلضافة إلى :
 -1خطاب ٌفٌد من سٌتولى الصرؾ على الدارس طوال مدة دراسته .
 -2خطاب من بنك ٌفٌد رصٌد بالعملة الصعبة ٌؽطى مصارٌؾ الدراسة .
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المنحًالدوليةً :
ترد هذه المهمات من دول أجنبٌة بناء على برامج تنفٌذٌة من ج .م.ع ممثلة فى وزارة التعلٌم العالى ولكل منحة
شروط معٌنة ٌضعها الجانب المانح والؽرض منهاجمع مادة علمٌة او الحصول على درجة علمٌة (ماجستٌر-
دكتوراة) وٌكون الترشٌح على هذه المنحة طبقا للشروط الواردة بالمنحة .

منحًدوليةًمنًجهاتًمختمفةً ً:
(المجمسًاألعمىًلمجامعاتً-هيئاتًأجنبيةً–ًالبنكًالسالمىً–ًأكاديميةًالبحثًالعممىً)ً .
ترد هذه المنح من هٌئات ودول أجنبٌة ولكل منحة شروط معٌنة ٌضعها الجانب المانح والؽرض منها تفعٌل
برامج دراسة اللؽة او الحصول على درجة الماجستٌر أو الدكتوراة .
كيفيةًالترشيح :تقوم اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة بالجامعة بإعالن الكلٌات بالشروط الواردة لهذه المنح .

فىًحالةًاشتراطًموافقةًالجامعةًعمىًالترشيحً :
 موافقة مجلسى القسم والكلٌة على الترشٌح . تتلقى الجامعة الترشٌحات التى ترد من الكلٌات . -تعرض الترشٌحات على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة .

فىًحالةًتقدمًالمرشحينًمباشرةًلمجهةًمقدمةًالمنحةًً :
ٌتم تقدٌم المرشح مباشرة للجهة وتقدٌم األوراق والمستندات إلٌها وتقوم الكلٌة بموافاة اإلدارة بما تم فى هذا
الشأن .
عندًتنفيذًالمنحةً :بعد الحصول على موافقة الجانب المانح على الترشٌح ٌتم موافاة الجامعة باالتً :







الموافقة الواردة من الجهة المانحة .
استمارة بٌانات معتمدة .
موافقة مجلسى القسم والكلٌة على منح أجازة دراسٌة  ،وموافقة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث .
استصدار موافقة ا.د /رئٌس الجامعة على منح أجازة دراسٌة .
مخاطبة الجهة الواردة منها المنحة واإلدارة العامة للبعثات"اإلشراؾ العلمى".
استٌفاء استمارات استطالع رأى األمن .

منحًعمميةًإلجراءًأبحاثً :
تخصص هذه المنح للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس الحاصلٌن على الدكتوراة إلجراء أبحاث علمٌة وٌوفدون فى
مهمات علمٌة لإلطالع على أحدث األسالٌب العلمٌة فى مجاالت البحث العلمى وتنقسم إلى :
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أولًً:منحًبتمويلًخارجىًً :
ٌصرح بالسفر للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس الحاصلٌن على منح بؽرض إجراء أبحاث علمٌة بعد الدكتوراة
تهدؾ إلى اإلسهام فى إضافة جدٌد للعلم على نفقة الجهة المانحة "تكالٌؾ اإلقامة واإلعاشة وإجراء البحوث
والدراسة وتذاكر السفر فى الذهاب والعودة بدون تحمل الجامعة اى نفقات ".

ثانياًً:منحًشخصيةًمقدمةًمنًهيئاتًعمميةًأجنبيةًمحددةًً :
وفٌها تتحمل الجهة المانحة او ٌتحمل العضو تكالٌؾ اإلقامة واإلعاشة وتكالٌؾ الدراسة وإجراء البحوث وتتحمل
الجامعة تذاكر السفر فى الذهاب والعودة مرة واحدة فى العام إذا لم تتحمل الجهة المانحة ذلك .

كيفيةًالتقدمًً :
ٌتم اتخاذ اإلجراءات اآلتٌة :





الطلب المقدم من العضو للترشٌح .
االستمارة الواردة من الجهة المانحة .
موافقة مجلسى القسم والكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا والبحوث  ،أ.د /رئٌس الجامعة على الترشٌح .
تتلقى الجامعة الترشٌحات التى ترد من الكلٌات  ،واخطار الجهة المانحة .

األوراقًالمطموبةًً :
عند ورود موافقة الجهة المانحة على قبول الخطة البحثٌة وقبول الترشٌح ٌتم موافاة الجامعة باالتى :






اصل الدعوة الموجهة لسٌادتة.
موافقة مجلسً القسم والكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا والبحوث على السفر.
موافقة أ.د /رئٌس الجامعة على السفر.
استٌفاء استمارات األمن .
خطاب من الكلٌة بعدم وجود التزامات مالٌة على العضو .

المهماتًالعمميةً ً
ٌقصد بالمهمة العلمٌة كل تدرٌب عملى او علمى وفنى منظم ٌهدؾ الى اكتساب خبرات ومهارات علمٌة عملٌة او
فنٌة وفقا لبرامج محددة وٌكون اإلٌفاد علٌها بؽرض تعمٌق المعرفة العلمٌة والعملٌة.
 طكطات رضطية رضى ظفقة اضبعثات .
 طكطات رضطية ذخصية "ططوضة او زير ططوضة".
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 طكطات رضطية طن جكات أجظبية (اضطجضس األرضى ضضجاطعات).

مهماتًعمميةًعمىًنفقةًالبعثاتً :
ٌتم إٌفاد أعضاء هٌئة التدرٌس على مهمات علمٌة للحصول على المعرفة والخبرات العلمٌة طبقا لشروط وقواعد
محددة بنوع المهمة العلمٌة الممنوحة للعضو .

تنفيذًالمهمةًً :
عند ورود حجز للعضو من المستشار الثقافى بالدولة المسافر إلٌها عن طرٌق اإلدارة العامة للبعثات ٌقوم المرشح
باستٌفاء األوراق اآلتٌة :







موافقة مجلسى القسم والكلٌة والسٌد أ.د /رئٌس الجامعة على السفر.
موافقة الجامعة األجنبٌة على استقباله .
إخطار اإلدارة العامة للبعثات بقرار السفر وبباقى األوراق التالٌة .
استمارات استطالع االمن ( )4استمارات  ،عدد أربع صور شخصٌة  2 +ملؾ .
كشؾ طبى معتمد بختم الجهة .
استٌفاء التعهدات المالٌة المطلوبة للبعثات .

بعدًتنفيذًالمهمةًٌ :قوم عضو المهمة العلمٌة بعد العودة بتقدٌم االتى:
 نسخة من األبحاث التى قام بها أو قام بنشرها .
 عرض ما قام به أثناء المهمة فى سٌمنار ٌعقد بالقسم .
وف ى حالة عودة عضو المهمة قبل انتهاء مدة المهمة العلمٌة تدرس كل حالة على حدة وفقا لمبررات العودة وفى
حالة عدم وجود مبررات للعودة ٌحرم من اى مهمات علمٌة او حضور مؤتمرات بالخارج لمدة ثالث سنوات .

المهماتًالعمميةًالخاصةً(الشخصية)ً :
هى مهمة علمٌة ٌحصل علٌها عضو هٌئة التدرٌس باتصاله المباشر مع جهة او هٌئة حكومٌة أجنبٌة بؽرض
إجراء أبحاث علمٌة بعد الدكتوراه تهدؾ إلى اإلسهام فى إضافة جدٌد للعلم .

األوراقًالمطموبةًلتنفيذًالمهمةًالشخصيةًً :
بعد حصول العضو على دعوة خاصة من إحدى الجهات األجنبٌة للسفر فى مهمة علمٌة ٌتبع اإلجراءات اآلتٌة :






الدعوة الموجهة للعضو من إحدى الجامعات األجنبٌة وٌكون موضحا بها مدة المهمة.
موافقة مجلس القسم والكلٌة على السفر بناء على الدعوة الموجهة للعضو .
استمارات استطالع رأى األمن .
موافقة السٌد أ.د /نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث على السفر مع تحدٌد المعاملة المالٌة.
ٌتم استصدار قرار السٌد أ.د /رئٌس الجامعة بالموافقة على السفر وإخطار الكلٌة بالموافقة .

ً
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مدةًالمهمةًالعمميةً :
 تكون المهمة العلمٌة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدٌد عند الضرورة القصوى مرة واحدة وٌتقاضى الموفد فٌهامرتبة كامال طوال مدة المهمة .
 -توافى اإلدارة بتقرٌر عن المهمة العلمٌة واألبحاث التى أجراها للعرض على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث .

المعاممةًالماليةًً -:
 تكون مساهمة الجامعة ألعضاء هٌئة التدرٌس الموفدٌن فً مهمات علمٌة خاصة كاآلتً -:
 3333 جنٌه لدول أوروبا.
 4533 جنٌه لدول أمرٌكا وكندا وأسترالٌا وجنوب شرق آسٌا والشرق األقصى وجنوب أفرٌقٌا.
 على أن تسوى بعد العودة.
المهمات ًالعممية ًعمى ًبرامج ًتنفيذية ً:هى مهمات علمٌة من جهات أجنبٌة على برامج تنفٌذٌة وترد هذه
المهمات من دول اجنبٌة بناء على توقٌع اتفاقٌة تعاون بٌن الدولة األجنبٌة و ج.م.ع  ،وٌكون الترشٌح على هذه
المهمات طبقا للشروط الواردة بالمنحة ً .
 -تتبع نفس اإلجراءات السابقة للترشٌح والتنفٌذ بعد استٌفاء الشروط الخاصة بها .

وتراعىًالضوابطًالتاليةًعندًالسفرًفيًمهماتًعمميةًً :







ال ٌجوز أن ٌصرح للحاصلٌن على الدكتوراه من الخارج (العائدٌن من بعثة خارجٌة أو أجازة دراسٌة أو بعثة
إشراؾ مشترك) السفر فً مهمة علمٌة إال بعد انقضاء عامٌن على التعٌٌن بوظٌفة مدرس.
ٌجوز لعضو هٌئة التدرٌس أن ٌطلب تؽٌٌر الصفة التً سافر على أساسها للخارج أٌا كان سبب السفر إلى
(مهمة علمٌة أو تدرٌب بالخارج) طالما لم تكن األجازة األصلٌة قد انتهت بعد على أن ٌتقدم بطلب لتؽٌٌر
الصفة مرفقا بها الدعوة الموجهة لسٌادته لمجلس القسم قبل موعد انتهاء أجازته بثالثة أشهر على األقل.
ال ٌجوز قطع المهمة العلمٌة أو التدرٌب قبل انتهاء مدتها بؽٌر عذر ٌقبله مجلس الدراسات العلٌا والبحوث وإال
حرم الموفد من الترشٌح للسفر للخارج لمدة ( 5سنوات).
ٌلتزم عضو هٌئة التدرٌس العائد من المهمة العلمٌة بالعمل فً الكلٌة مدة مماثلة للمدة التً قضاها فً المهمة
العلمٌة لنقل الخبرة للطالب والباحثٌن وال ٌجوزالترخٌص له بأجازة خاصة أومهمة علمٌة أوإعارة إال بعد
قضاء المدة المماثلة.
ٌجب أن ترد الموضوعات من الكلٌات مستوفاة قبل موعد السفر بما ال ٌقل عن شهر التخاذ اإلجراءات .
فً حالة إجراء أبحاث أثناء المهمة العلمٌة ٌلزم أن ٌنص بأن الباحث ٌعمل بالجامعة ،واال ٌلتزم برد كل
النفقات التً حصل علٌها من الجامعة وٌحرم من الترشٌح للسفر بنفقات من الجامعة لمدة (ثالث سنوات).
ً

ً
ً
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المؤتمراتًوالندواتًوالتفاقيات ً
ٌتم إٌفاد السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالجامعة للمشاركة فً مختلؾ األنشطة العلمٌة التالٌة -:
 اضطؤتطرات اضخارجية
 اضطؤتطرات اضداخضية
 اضحضقات اضدرادية واضدورات اضتدريبية وورش اضعطل
 اضطؤتطرات واضظدوات اضعضطية واضطعارض اضخاصة
 األداتذة اضزائرون
 تدريب اضباحثين
 االتفاشيات اضثقاسية"اضتابعة ضضطجضس االرضى ضضجاطعات" اضبراطج اضتظفيذية

 االتفاشيات اضثقاسية "االتفاشيات اضطقترحة طن اضجاطعة طع اضجاطعات األخرى"

المؤتمراتًالخارجيةًً :
ٌقصد بها المؤتمرات العلمٌة التى تعقد خارج الوطن وتنظمها هٌئة علمٌة او دولٌة او اجنبٌة وٌتم فٌها تقدٌم او
مناقشة بحوث علمٌة مكتوبة او معلقة .

األوراقًالمطموبةًلحضورًالمؤتمراتًوالندواتًالخارجيةًًً :







طلب العضو لحضور النشاط .
خطاب الكلٌة موضحا به موافقة مجلسى القسم والكلٌة على السفر .
ما ٌفٌد قبول البحث من الجهة المنظمة .
توضٌح ما إذا كان البحث فردى او مشترك مع عضو آخر وأسماء المشاركٌن فى البحث إن وجد .
إقرار ٌفٌد بعدم نشر أو تقدٌم البجث العلمى فى اى جهة أخرى قبل المشاركة فى المؤتمر .
التقرٌر السنوى  ،السٌرة الذاتٌة للعضو .

شروطًتنظيميةًًً :





(الندوات العلمٌة ،حلقات دراسٌة  ،سٌمنار،أسبوع علم ...الخ) ٌكون المطلوب فٌها إلقاء أبحاث وتقبل هذه
األبحاث وتعامل معاملة المؤتمرات الخارجٌة .
ال ٌجوز لعضو هٌئة التدرٌس المطالبة بنفقات مالٌة نتٌجة عن حضور اى نشاط ما لم ٌحصل على موافقة
مسبقة من قبل الجامعة .
ال تسرى الشروط التنظٌمٌة الموضحة بعالٌة فى حالة تحمل الجهة الداعٌة للنفقات .
بعد العودة ٌقدم عضو هٌئة التدرٌس تقرٌر عن المؤتمر واهم الموضوعات والتوصٌات التى طرحت
للعرض على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث .
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 ال تساهم الجامعة باى نفقات ألعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن فى المؤتمرات الخارجٌة او اٌة مسمٌات
أخرى مثل الدورات التدرٌبٌة والندوات العلمٌة والحلقات الدراسٌة بدون أبحاث وتكون على نفقة المشارك
شخصٌا .
 تعد سنوٌا ً خطة الجامعة لألنشطة العلمٌة التً تنظمها الكلٌات  ( :المؤتمرات ـ دورات تدرٌبٌة ـ ورش عمل
ـ ندوات ) محلٌة أو دولٌة وٌتم اعتمادها من مجلس الدراسات العلٌا والبحوث مع مراعاة اآلتً :
 .1أن تؽطً إٌرادات المؤتمرات تكلفتها وذلك بفتح حساب لكل مؤتمر مسبقا ً وٌقتصر ما تتحمله الدولة علً
نفقات المؤتمرات ذات الصفة السٌاسٌة .
 .2ال ٌجوز عقد أو استضافة أي مؤتمر دولً أو دورة تدرٌبٌة دولٌة إال بعد الحصول علً موافقة وزارتً
الخارجٌة والتعلٌم العالً.
 .3استطالع رأي األمن للسادة المشاركٌن من الدول األجنبٌة .

شروطًدفعًالمساهمةًالماليةًً :





ٌقدم السادة الذٌن حضروا المؤتمرات او ورش العمل او الندوات العلمٌة او المهمات العلمٌة بالداخل او
بالخارج تقرٌر عن مهامهم .
ٌتم مناقشة التقرٌر فى سٌمنار بالقسم العلمى المختص او الكلٌة وذلك خالل شهر من تارٌخ انتهاء المؤتمر ثم
ٌعرض على مجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة .
ال ٌنظر فى طلب سفر العضو مرة اخرى فى اى مؤتمر او دورات او ورش عمل او دعوات او مهام علمٌة اذا
لم ٌتقدم بتقرٌر وعمل سٌمنار ٌعلن عنة القسم او الكلٌة.
ال ٌجوز عرض طلبات الكلٌات لالشتراك فى اى مؤتمرات الخارجٌة او الداخلٌة على السلطة المختصة بعد
انتهاء مٌعاد المؤتمر .

ضوابطًمنحًاألكاديميةًالمساهماتًلحضورًمؤتمراتًعمميةًبالخارجًلمسادةًًأعضاءًهيئةًالتدريسًبالجامعاتًً :
أن ٌكون طلب المساهمة من خالل خطاب ٌوجه لألكادٌمٌة من السٌد األستاذ الدكتور  /نائب رئٌس الجامعة
للدراسات العلٌا والبحوث مرفقا ً به اآلتً -:


قرار رئٌس الجامعة بالموافقة على السفر متضمنا ً قٌمة مساهمة الكلٌة أو الجامعة التً ٌتبعها طالب المساهمة .



ما ٌفٌد قبول البحث وذلك فً حالة السفر لحضور مؤتمر علمً بالخارج أما فً حالة السفر لحضور حلقة
دراسٌة أو ندوة أو ورشة عمل فعلى طالب المساهمة أن ٌتقدم ببحث مقبول أو ورقة عمل أو دعوة موجهة له .



أن ٌكون التقدم بطلب المساهمة بتارٌخ سابق للسفر لحضور المؤتمر ولٌس بعد العودة .



ال تمنح مساهمات لحضور مهمات علمٌة بالخارج .



تصرؾ المساهمة بعد العودة من المؤتمر وتقدٌم صورة من جواز السفر موضحا ً به تأشٌرتً الدخول والخروج
وكذا تقرٌراً موجزاً عن المشاركة فً المؤتمر أو الندوة .

العتذارً :
ٌ لزم موافقة مجلسى القسم والكلٌة والعرض على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث واذا تقدم العضو
باالعتذار بعد انعقاد المؤتمر .
 بعد العودة ٌقدم عضو هٌئة التدرٌس تقرٌر ٌوضح فٌه :
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 نبذه عامة عن العمل الذي أوفد من أجلة وموعد ومكان انعقاده . أهم النتائج التى توصل الٌها والتوصٌات التى طرحت فى المؤتمر . ٌتم مناقشة التقرٌر فى سٌمنار بالقسم المختص او الكلٌة وذلك خالل شهر من تارٌخ انتهاء المؤتمرٌ عرض التقرٌر على مجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا والبحوث وال ٌنظر فى طلب سفر العضو مرة
أخرى فى اى مؤتمرات او دورات او ورش عمل او مهام علمٌة او ؼٌرها إذا لم ٌتقدم العضو لتقرٌر وعمل
سٌمنار ٌعلن عنة بالقسم والكلٌة .
المؤتمراتًالداخمية :هى التى تعقد داخل الوطن سواء داخل الجامعة او خارجها .

األوراقًالمطموبةًلحضورًالمؤتمراتًوالندواتًالداخميةً :







الطلب المقدم للقسم لحضور المؤتمر  ،موافقة مجلسى القسم والكلٌة على الحضور.
ما ٌفٌد قبول البحث من الجهة المنظمة .
توضٌح ما إذا كان البحث فردى او مشترك مع عضو آخر وأسماء المشاركٌن فى البحث إن وجد .
إقرار ٌقٌد بعدم نشر أو تقدٌم البجث العلمى فى اى جهة أخرى .
النشرة الخاصة بالمؤتمر موضحا بها رسم االشتراك .
التقرٌر السنوى  ،السٌرة الذاتٌة للعضو .

مع إرسال األوراق السابقة الخاصة بالمؤتمر كاملة فى موعد ال ٌقل عن ٌ 15وما قبل المؤتمر لٌتسنى اتخاذ الالزم

المعاممةًالماليةًلجميعًانواعًاليفادًً :
توزع حصة كل كلٌة من الدعم المادى لتنفٌذ جمٌع األنشطة المتعلقة بالعالقات الثقافٌة  ،حيث تكون مساهمة
الجامعة ألعضاء هٌئة التدرٌس ( من العاملٌن والمتفرؼٌن) فً حالة سفرهم لحضور مؤتمر ببحث مقبول (لإللقاء
أو كمعلق) التدرٌب – ورش العمل – الندوات على النحو التالً -:
 2333 جنٌه للدول العربٌة.
 2533 جنٌه لدول المؽرب العربً.
 5333 جنٌه لدول أوروبا.
 6333 جنٌه لدول أمرٌكا وكندا وأسترالٌا وجنوب شرق آسٌا والشرق األقصى وجنوب أفرٌقٌا.
 وٌشمل ذلك تذكرة السفر بالدرجة السٌاحٌة (ذهابا وإٌابا) وبدل السفر عن أٌام المؤتمر الفعلٌة ورسم االشتراك
فً المؤتمر وذلك فً ضوء حصة كل كلٌة.
 -1تتحمل الجامعة قٌمة تذاكر السفر بالطائرة بالدرجة السٌاحٌة لحضور اجتماعات االتحادات وبدل السفر
للسادة عمداء الكلٌات عند اشتراكهم فً حضور اجتماعات االتحادات أو المؤتمرات (مهمة رسمٌة) التً
ٌدعون إلٌها بصفتهم عمداء.
 -2بالنسبة لالساتذة ؼٌر المتفرؼٌن فتدرس كل حالة على حدى بمعرفة السٌد أ.د /رئٌس الجامعة .
 -3تكون مساهمة الجامعة فً اإلٌفاد الخارجً مرتٌن كل ثالث سنوات وٌفضل من لم ٌسبق له السفر بنفقات
من الجامعة.
ٌ تم تعوٌم باقً المبلػ فً أول أبرٌل من كل عام.
ٌ لتزم العضو الموفد بتقدٌم تقرٌر ونسخة من البحث الى ادارة العالقات الثقافٌة بالكلٌة بعد عودتة .
وتراعى الضوابط التالية -:
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ٌ -1ضاؾ ٌوم سابق وٌوم الحق لمدة اإلٌفاد للمؤتمرات التً تعقد بالدول العربٌة أو األوروبٌة أما بالنسبة
للمؤتمرات المنعقدة فً (أمرٌكا وكندا وأسترالٌا وجنوب شرق آسٌا والشرق األقصى وجنوب أفرٌقٌا)
فٌضاؾ ٌومٌن سابقٌن وٌومٌن الحقٌن.
 -2ال ٌجوز أن ٌزٌد عدد الموفدٌن للخارج بنفقات من الجامعة على عضو هٌئة تدرٌس واحد فً البحث الواحد
بالقسم العلمً الواحد على أن ٌكون العدد الزائد عن ذلك بدون نفقات من الجامعة.
 -3قرر مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بجلستة المنعقدة بتارٌخ  2312/4/22بشان ضوابط حضور السادة
اعضاء هٌئة التدرٌس المؤتمرات الداخلٌة والخارجٌة وهى كالتالى :
 استٌفاء جمٌع النستندات المطلوبة للترشٌح خاصة خطاب قبول البحث قبل موافقة مجلسى القسم
والكلٌة على الترشٌح .
 فى حالة الموافقة على الترشٌح بالتفوٌض عن مجلس القسم والكلٌة ،ترفق ىنسخة من قرار مجلسى
القسم والكلٌة بتفوٌض رئٌس القسم وعمٌد الكلٌة فى هذا الشان .
 ارسال مستندات الترشٌح الدارة العالقات الثقافٌة بالجامعة مستوفاة قبل موعد انعقاد المؤتمر
العلمى ،الندوة او ورشة العمل بمدة كافٌة تسمح بانهاء اجراءات الترشٌح وصرؾ النفقات
المطلوبة(مدة ال تقل عن ٌ 15وم فى حالة المؤتمرات الداخلٌة ،ومدة ال تقل عن ٌ 33وم فى حالة
المؤتمرات الخارجٌة)

الدوراتًالتدريبيةًوورشًالعملً :
 هى كل عمل جماعى منظم ومعلن عنة ٌهدؾ الى إكساب خبرات ومهارات علمٌة او عملٌة جدٌدة وفقا
لبرامج محددة .
ٌ فضل من تكون الدورة فى مجال تخصصة الدقٌق .
 فى حالة تقدم أعضاء هٌئة تدرٌس وهٌئات معاونة للدورة الواحدة ٌتم اختٌار عضو هٌئة تدرٌس وعضو
هٌئة معاونة

أولًً:بالنسبةًلمعاونىًأعضاءًهيئةًالتدريسً:
بالنسبة للمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن والمسجلٌن للحصول علً الدرجة العلمٌة بالداخل ٌجوز منحهم أجازة
للتدرٌب بالخارج إلكسابهم خبرة علمٌة فً مجال تخصصهم لمدة عام قابل للتجدٌد مرة واحدة فقط بمرتب ٌصرؾ
بالداخل وبشرط ورود دعوة من الجهة المانحة للتدرٌب.

ثانياًً:بالنسبةًألعضاءًهيئةًالتدريسًً:
فً حالة ورود دعوة من إحدى الجهات العلمٌة بؽرض تدرٌب السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالخارج
إلكسابهم خبرات علمٌة فً مجال تخصصهم ٌجوز منحهم أجازة لمدة عام قابل للتجدٌد مرة واحدة وبمرتب
ٌصرؾ بالداخل (ٌشترط موافقة الجهة المستضٌفة على استمرار بقائه للتدرٌب).

األوراقًالمطموبةًلعقدًالحمقاتًالدراسيةًوالدوراتًالتدريبيةًوورشًالعملًبالداخلًً :
 خطاب من الكلٌة موضحا به موافقة مجلسى القسم والكلٌة .
 استٌفاء النموذج المعد لذلك .
 النشرة الخاصة بالنشاط موضحا به رسم االشتراك .

المؤتمراتًوالندواتًالعمميةًالخاصةًبالكمياتًً :
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ٌقصد بالمؤتمر هو كل لقاء علمى ٌعقد لمناقشة موضوعات علمٌة فى مجال علمى محدد وٌقدم فٌه أبحاث او أوراق
عمل مقبولة للخروج بتوصٌات تخدم العمل فى مجال الندوة.

األوراقًالمطموبةًلعقدًالمؤتمراتًالعمميةًالتىًتقيمهاًكمياتًالجامعةًًً :








أهداؾ المؤتمر
محاور المؤتمر.
مكان عقد المؤتمر .
المٌزانٌة التقدٌرٌة للمؤتمر ومصادر التموٌل بالتفصٌل .
الدول المشاركة بالتحدٌد إذا كان المؤتمر دولى .
السٌرة الذاتٌة للمشاركٌن األجانب إذا كان المؤتمر دولى.
اخذ الموافقة األمنٌة على استضافة أساتذة أجانب لحضور المؤتمر .

العتذارً:


فً حالة اعتذار أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم عن حضور (مهمة – دورة – زٌارة – مؤتمر ...الخ)
بالداخل أو الخارج بنفقات من الجامعة ٌجب أن ٌرد االعتذار لإلدارة المختصة قبٌل انقاد المؤتمر بوقت
كاؾ حتى ٌمكن االستفادة من المبلػ المخصص لذلك ،وفً حالة عدم االلتزام ٌحرم الموفد من مساهمة
الجامعة فً نفقات سفرة لمدة ثالث سنوات.

ضوابطًوقواعدًعامةًلإليفادًالداخميًً ً:
ً













تساهم الجامعة فً نفقات إٌفاد أعضاء هٌئة التدرٌس بالداخل للمشاركة ببحث مقبول فً المؤتمرات أو حضور
تدرٌبٌة أو ورش عمل بما ال ٌتجاوز مرتٌن فً العام المالً الواحد علً أن تكون المساهمة بقٌمة رسم
االشتراك وبحد أقصً  1333جنٌة (الؾ جنٌه ) فً المرة الواحدة سواء كان النشاط العلمً داخل الجامعة أو
خارجها باإلضافة الى بدل السفر واالنتقاالت طبقا لالئحة بدل السفر
ال تزٌد نسبة اإلٌفاد فً القسم العلمً الواحد عن  % 53من عدد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم إثناء العام
الدراسً .
المؤتمرات التً تنظمها الجامعة تساهم الجامعة فٌها بنفقات اشتراك العضو بما ال ٌتجاوز  1333جنٌه وبما ال
ٌتجاوز عدد المرات المنصوص علٌها بشرط أن ٌكون للمشترك بحث مقبول فً المؤتمر ومدرج فً برنامجها
فً حالة حضور السادة أعضاء هٌئة التدرٌس لدورات تدرٌبٌة أو ورش عمل داخل الوطن بنفقات من الجامعة
ضرورة تقدٌم تقرٌر ٌفٌد مدى استفادة من حضور الدورة التدرٌبٌة بعد العرض علً مجلسً القسم والكلٌة .
وٌتم صرؾ رسم االشتراك للدورة أو ورشة العمل بعد تقدٌم العضو للمطلوب مما ٌعنى أن الصرؾ ٌكون بعد
حضور الدورة ولٌس قبلها.
تساهم الجامعة فً نفقات إٌفاد معاونً أعضاء هٌئة التدرٌس بالداخل بالمشاركة ببحث مقبول فً المؤتمرات
او حضور دورات تدرٌبٌة أو ورش عمل بما ال ٌتجاوز مرتٌن فً العام المالً الواحد علً أن تكون المساهمة
بقٌمة رسم االشتراك وبحد أقصً  1333جنٌة (ألؾ جنٌه ) فً المرة الواحدة سواء كان النشاط العلمً داخل
الجامعة أو خارجها باإلضافة الى بدل السفر واالنتقاالت طبقا لالئحة بدل السفر .
عند اٌفاد أعضاء هٌئة التدرٌس بالداخل بدون بحث وبدون نفقات ٌكون أٌضا بدون بدل سفر.
تكون مساهمة الجامعة فً حالة سفر المعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن لحضور المؤتمرات والندوات ببحث
مقبول لإللقاء او التدرٌب وفقا للمبالػ اآلتٌة -:
 2333جنٌه للدول العربٌة.
 2533جنٌه لدول المؽرب العربً.
 5333جنٌه لدول أوروبا.
 6333جنٌه لدول أمرٌكا وكندا وأسترالٌا وجنوب شرق آسٌا والشرق األقصى وجنوب أفرٌقٌا.
وتكون مساهمة الجامعة بحد أقصى مرة واحدة خالل سنوات دراستة لكل درجة علمٌة .
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ٌجوز إٌفاد بعض المدرسٌن المساعدٌن للخارج للحصول علً درجة علمٌة فً التخصصات النادرة علً نفقة
الجامعة والكلٌة كال علً حدة أو باالشتراك وفقا للقرار الصادر فً هذا الشأن .
ٌجوز أن ٌتم إٌفاد بعض المدرسٌن المساعدٌن إلً الخارج لتعلم لؽة أجنبٌة فً التخصصات النادرة او ذات
الندرة فً أعضاء هٌئة التدرٌس علً نفقة الجامعة والكلٌة أو كلٌهما حسب القرار الصادر فً هذا الشأن .

ً
ضوابطًًوقواعدًعامةًلإليفادًالخارجيًً :

















ٌقتصر السفر فً زٌارة علمٌة بنفقات لألساتذة فقط وٌكون بدون نفقات لباقً أعضاء هٌئة التدرٌس.
سفر أعضاء هٌئة التدرٌس بنفقات فً الندوات العلمٌة بالخارج إذا كانت الندوة من طبٌعتها تقدٌم أبحاث.
ال ٌجوز أن ٌزٌد عدد الموفدٌن بنفقات من الجامعة خارج الوطن عن واحد فقط فً القسم الواحد فً اإلٌفاد
الواحد فً الكلٌة الواحدة وٌكون اإلٌفاد الزائد بدون نفقات من الجامعة أو الكلٌة 3
ال ٌجوز أن ٌترتب على سفر عضو هٌئة التدرٌس انتداب من ٌقوم بعمله من خارج الكلٌة 3
ٌراعً أال ٌزٌد نسبة المعارٌن والموفدٌن فً الدورات التدرٌبٌة والمهمات العلمٌة ومرافقة الزوج عن %53
من أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم 3
ال ٌجوز إٌفاد عضو هٌئة التدرٌس الذي لم ٌقبل مجلس الدراسات العلٌا والبحوث عذره عن ترشٌح قائم إال بعد
مرور ثالث سنوات 3
ٌجوز تكرار اإلٌفاد للخارج مع تحمل الجامعة أو الكلٌة بنفقات اإلٌفاد مرة كل عام لألساتذة الذٌن بلؽوا
الخامسة والخمسٌن من عمرهم دون أن ٌسبق لهم السفر بنفقات من الجامعة أو الكلٌة لمدة عشر سنوات
سابقة على أول إٌفاد لهم بعد بلوؼهم هذا السن 3
ال ٌجوز للموفد أن ٌطالب الجامعة أو الكلٌة بأٌة نفقات ناتجة عن اشتراكه فً مهمات أو مؤتمرات أو خالفه
ؼٌر الموفد من أجلها أو بنفقات إضافٌة عن الموفد من أجلها إال إذا حصل على موافقة نهائٌة مسبقة 3
ال ٌجوز قطع المهمة العلمٌة أو التدرٌب قبل االنتهاء من مدتها بؽٌر عذر ٌقبله مجلس الدراسات العلٌا
والبحوث وإال حرم الموفد من الترشٌح للسفر إلى الخارج لمدة  3سنوات 3
مشاركة السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فً مؤتمرات بالخارج بدون نفقات ٌكون بدعوة شخصٌة أو
ما ٌفٌد أنه سدد رسوم مشاركة فً المؤتمر.

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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األساتذةًالزائرونً :
فى إطار تبادل الخبرات الثقافٌة العلمٌة بٌن الجامعة والجامعات األجنبٌة تقوم الجامعة بدعوة األساتذة األجانب
لالستفادة من خبراتهم العلمٌة لزٌارة كلٌاتهم وذلك إللقاء محاضرات علمٌة مشتركة مع أعضاء هٌئة التدرٌس
وعمل ورش عمل لطالب الدراسات العلٌا بالكلٌات العملٌة وذلك حتى ٌتسنى للجامعة مساٌرة التطور العلمى فى
كافة المجاالت العلمٌة والنهوض بالجامعة لمواكبة عصر العولمة.

استقدامًاألساتذةًاألجانبًالزائرينًمنًحصةًالكميةًً :
عند طلب الكلٌة استقدام أساتذة أجانب إللقاء محاضرات ٌطلب من الكلٌة األوراق اآلتٌة :
 السٌرة الذاتٌة لألستاذ الزائر قبل موعد الزٌارة بشهرٌن على األقل وذلك ألخذ الموافقة األمنٌة من اإلدارة العامة
لالستطالع والمعلومات على استضافة سٌادته .
 موافقة مجلسى القسم والكلٌة علً الزٌارة ،مع توضٌح اسم األستاذ المدعو و جنسٌته و مدة الزٌارة .
 نموذج إخطار عن حضور أجنبً للبالد من أصل و صورتٌن مستوفى ومعتمد .
 برنامج للزٌارة المعد من قبل الكلٌة لألستاذ الزائر متضمنا ً قضاء سٌادتة %63من هذا البرنامج داخل الجامعة3
 مخاطبة اإلدارة العامة لالستطالع والمعلومات بوزارة التعلٌم العالً لإلفادة بالرأي فً دعوة سٌادتة.
ٌ فوض السٌد أ.د /نائب رئٌس الجامعة عن مجلس الدراسات العلٌا فى الموافقة علً حضور االستاذ الزائر
ٌ تم إخطار السٌد أ3د /المستشار الثقافً بسفارتنا بدولة األستاذ الزائر بموافقة الجامعة علً الزٌارة لتوجٌه
الدعوة له  ،وكذلك خطاب للكلٌة المعنٌة بالموافقة لعمل الالزم نحو الترتٌب للزٌارة 3
 بعد مؽادرة األستاذ الزائرٌطلب من الكلٌة تقرٌر عن الزٌارة وذلك للعرض على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث
#

العدد المخصص من األساتذة الزائرٌن لكلٌات الجامعة على النحو التالً -:
م
1
2
3
4
5
6
7
8

اضصضــــــــية
العلوم
التربية
التربية النوعية
الزراعة
التجارة
اآلداب
الفنون التطبيقية
التربية الرياضية

ً
22

اضعدد
2
1
1
1
1
1
1
1

المعاممةًالماليةً :
ٌ صرؾ لألستاذ الزائر تذكرة السفر ذهابا وإٌابا بالدرجة السٌاحٌة وترسل عن طرٌق المستشار الثقافً
بسفارة جمهورٌة مصر العربٌة بالخارج أو عن طرٌق الكلٌة3
ٌ صرؾ مكافأة  233جنٌه ٌومٌا شاملة نفقات اإلقامة واإلعاشة بحد أقصى ٌ 15وم3
ً

ًزيارةًأستاذًزائرًلمجامعةًمدعوًمنًجهةًأخريًغيرًالجامعةً ً:
o

فً حالة زٌارة الجامعة فقط  :ال ٌتم صرؾ أي مقابل نقدي وٌكتفً باالستضافة3

o

فً حالة إلقاء محاضراتٌ :صرؾ له مكافأة تدرٌس قدرها ( )233مائتً جنٌه عن الٌوم الواحد

باإلضافة إلً االستضافة وتوجه الدعوة فً هذه الحالة من عمٌد الكلٌة بناء علً اقتراح مجلس القسم المختص
واعتماد السٌد أ3د /نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث3

ًالزيارةًالعمميةً :
جً





ٌقصد بالزٌارة العلمٌة اإلٌفاد بهدؾ زٌارة المؤسسات العلمٌة ومصانع األجهزة العلمٌة والشركات
المتخصصة والجامعات ومراكز البحوث العلمٌة والمعاهد العلمٌة ومناقشة المشروعات العلمٌة والندوات
التمهٌدٌة للمؤتمرات وحضور اجتماعات االتحادات العلمٌة الدولٌة وشعبها والحلقات الدراسٌة المكثفة .
ٌقتصر السفر فً الزٌارات بنفقات لألساتذة فقط وٌكون ذلك بدون نفقات لباقً أعضاء هٌئة التدرٌس وبشرط
ورود دعوة من الجهة العلمٌة المراد زٌارتها على أن ٌلتزم العضو الموفد فً زٌارة علمٌة بتقدٌم تقرٌر عن
الزٌارة ٌعرض على مجلس القسم والكلٌة وٌعتمد من مجلس الدراسات العلٌا والبحوث.

ًالتفاقياتًالثقافيةً ً:
o
o
o
o
o
o

تعقد بٌن الجامعة ومثٌالتها من الجامعات والمؤسسات التعلٌمٌة ومراكز البحوث فى الدول العربٌة واألجنبٌة
للتعاون العلمى الثقافى فى مجاالت مختلفة طبقا لبنود محددة .
تقوم اإلدارة بإعداد وتنفٌذ ومتابعة االتفاقٌات الثنائٌة المقترحة من جانب كلٌات الجامعة للتعاون مع الجامعات
األجنبٌة وإعداد هذه المقترحات فى صورة بنود تحكمها شروط خاصة مالٌة وأحكام عامة .
ٌتم عرض االتفاقٌة على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علٌها .
ترسل عدد خمس نسخ من االتفاقٌة الى وزارة التعلٌم العالى .
استطالع رأى الخارجٌة المصرٌة والجهات المختصة من الناحٌة السٌاسٌة واألمنٌة .
بعد ورود رأى هذه الجهات ٌتم العرض على مجلس الجامعة للموافقة لتوقٌع االتفاقٌة من الجانبٌن وتعتبر
االتفاقٌة سارٌة المفعول من تارٌخ التوقٌع علٌها

ً

 مشروعًاتفاقيةًلمجامعةًمنًجامعةًعربيةًأوًأجنبيةًعنًطريقًالمجمسًاألعمىًلمجامعاتًتتخذً
اإلجراءاتًاآلتيةً
.1
.2
.3
.4

تحدٌد مجاالت التعاون المطلوبة مع هذه الجامعة
إرسال بنود االتفاقٌة للكلٌة المعنٌة الستطالع رأي مجلس الكلٌة فٌها واإلضافة إلٌها أو التعدٌل فٌها .3
العرض علً مجلس الدراسات العلٌا والبحوث للموافقة علً االتفاقٌة مبدئٌا تمهٌدا التخاذ اإلجراءات3
إخطار اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة بوزارة التعلٌم العالً بموافقة مجلس الدراسات العلٌا و البحوث من
حٌث المبدأ لموافاتنا بموافقة كل من -:
23

اإلدارة العامة لالستطالع و المعلومات بوزارة التعلٌم العالً3
وزارة الخارجٌة3
السٌد أ3د /وزٌر التعلٌم العالً والدولة للبحث العلمى3
 .5بعد الحصول علً الموافقات المشار إلٌها ٌتم العرض علً مجلس الجامعة للموافقة علً االتفاقٌة 3
 .6توقٌع االتفاقٌة من السٌد أ3د /رئٌس الجامعة بصفة سٌادته ممثل الجامعة أمام الجهات االجنبٌة3
 .7إرسال االتفاقٌة للتوقٌع من الجامعة اال خري واحتفاظ الجامعة األجنبٌة بنسخه من االتفاقٌة وموافاتنا
بالنسخة األخرى وتصبح االتفاقٌة سارٌة المفعول من تارٌخ التوقٌع3

 تقدمًإحدىًكمياتًالجامعةًبمشروعًاتفاقيةًمعًجامعةًعربيةًأوًأجنبيةًتتخذًاإلجراءاتًاآلتيةً :
ٌ .1تقدم مجلس القسم المختص بمسودة لمشروع االتفاقٌة مع أي جامعة عربٌة أو أجنبٌة وموافقة كتابٌة من
هذه الجهة علً عقد االتفاقٌة 3
 .2موافقة مجلس الكلٌة علً عقد االتفاقٌة 3
ثم تستكمل باقً اإلجراءات السابق ذكرها من (3)7 : 3

معًمراعاةًاآلتيً :
توجٌهات السٌد أ3د /رئٌس مجلس الوزراء نحو عدم قٌام وزارة التعلٌم العالً والقطاعات التابعة لها بإبرام أٌة
اتفاقٌات دولٌة أو التوقٌع علٌها مع الجهات األجنبٌة إال بعد الرجوع إلً وزارة الخارجٌة لدراستها مع األجهزة
المعنٌة والموافقة علٌها وإخطار الوزارة بذلك قبل البدء فً تنفٌذ اإلجراءات-
إفادة من وزارة الخارجٌة بضرورة اخذ الرأي السٌاسً لالتفاقٌات الثنائٌة التً توقعها الجامعات المصرٌة مع
الجهات والمؤسسات األجنبٌة قبل التوقٌع علٌها من الطرفٌن3

المعاممةًالماليةًلمسفرًعميًالتفاقيات:
تطبق المعاملة المالٌة المنصوص علٌها فً بنود االتفاقٌة3
ٌصرؾ ثلث بدل السفر ما لم ٌنص فً االتفاقٌة صراحة على إعفاء الجامعة من النفقات3

إجراءاتًسفرًعضوًهيئةًالتدريسًتنفيذاًلبنودًالتفاقيةًً :
 .1دعوة من الجانب األجنبً للعضو موضحا بها مدة الزٌارة والؽرض منها3
 .2موافقة مجلسً القسم والكلٌة على السفر مرفقا بها الدعوة الموجهة – نموذج استطالع رأي – عرض
أسعار بقٌمة تذكرة السفر من شركة مصر للطٌران3
 .3استطالع رأي اإلدارة العامة لالستطالع والمعلومات بوزارة التعلٌم العالً لإلفادة بالرأي فً سفر العضو .
 .4فً حالة موافقة األمن ٌتم العرض علً السٌد أ3د /نائب رئٌس الجامعة للموافقة علً سفر العضو وٌتم
صرؾ تذكرة السفر خصما من بند اإلدارة3
ٌ .5تم استصدار قرار السٌد أ3د /رئٌس الجامعة بالموافقة علً السفر.
 .6تتحمل الجامعة تذاكر السفر وثلث بدل السفر عن تلك المدة.
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تدريبًالباحثينً :
الق اررات ًواإلجراءات ًالمنظمة ًلتدريب ًالباحثين ًالمصريين ًوالعرب ًواألجانب ًبالجامعة ًلالستفادةً
بإمكانياتًأقسامًووحداتًوكمياتًالجامعةًفىًالبحثًوالتدريبًبقطاعًالدراساتًالعمياًوالبحوثً :
أولً:تحديدًرسومًمقابلًالزياراتًوالمهماتًالعمميةًداخلًوحداتًالجامعةًكماًيمىًً :





مبلػ ( )153دوالر أسبوعٌا للزٌارة حتى شهر .
مبلػ ( )533دوالر شهرٌا للمدة أكثر من شهر حتى  3شهور.
مبلػ ( )433دوالر شهرٌا للمدة أكثر من  3شهور حتى  6شهور.
مبلػ ( )333دوالر شهرٌا للمدة التى تزٌد عن  6شهور .

ٌراعى احتساب جزء األسبوع أو الشهر وحدة كاملة .

ثانياً:المستهمكاتًًً:قيمةًالمستهمكاتًالمستخدمةًً :
ً-1المعاملًووحداتًالتدريبًً :
تحدد كل وحدة بكل كلٌة قٌمة ما ٌتم استهالكه فى إجراء البحوث أو التدرٌب والمستهلك من اللوازم والكٌماوٌات
 ...وخالفة ٌضاؾ إلٌها  %23من قٌمة المستهلك كمصارٌؾ استخدام لألجهزة والمعدات .

ً-2قطاعًالمكتباتً:
تحدد قٌمة ما ٌحصل علٌه الباحث من خدمات فى قطاع المكتبات كما ٌلى :






استخدام المكتبة الرقمٌة بواقع (25ج)  /ساعة .
طباعة ورقة الحاسب بواقع (2ج)  /ورقة .
سحب ورقة سكانر بواقع (25ج)  /ورقة .
تجمٌع بٌانات على اسطوانة بواقع (25ج)  /اسطوانة.
تجمٌع بٌانات على الدٌسك بواقع (23ج)  /دٌسك.

ثالثاً:تعدًلئحةًماليةًخاصةًبهذاًالغرضًتهدفًإلىًاستفادةًالجامعةًوالكمياتًوتحفيزًأعضاءًهيئةًالتدريسًً :
(ً )1الالئحة ًالمالية ًالخاصة ًبالمقابل ًالمقرر ًلمخدمات ًالبحثية ًلموافدين ًالمصريين ًوالعرب ًواألجانب ًعمى ًالنحوً

التالىًً :

بظد ٌ : 1تم تحصٌل مبالػ من السادة الباحثٌن الزائرٌن لجامعة دمٌاط .
بظدٌ : 2تم توزٌع المبالػ فى البند  1على النحو التالً :
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أوال  :بالنسبة لحصٌلة لحصٌلة مقابل التدرٌب ٌتم توزٌعها كالتالً :
 %33 لقطاع الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة تخصص للتخطٌط وتطوٌر البحوث .
 %73 لجهة التدرٌب تخصص  %53منها لتطوٌر الدراسات العلٌا والبحوث(الكلٌة،المركز،الوحدة)و
%53الباقٌة مقابل جهود القائمٌن على التدرٌب ،على ان ٌتم التصرؾ فى مقابل جهود التدرٌب بمعرفة لجنة
تشكل من  :أ.د /عمٌد الكلٌة  ،أ.د  /وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  -رئٌس القسم  /الوحدة المختص ،أمٌن الكلٌة
ثاظيا ٌ :تم تخصٌص الموارد المالٌة المتعلقة بالمستهلكات المستخدمة(المعامل ووحدات التدرٌب) المشار إلٌها
فى البند ثانٌا( )1لتحدٌث األجهزة والمعامل بكل كلٌة وتؽطٌة تكالٌؾ المواد والخامات المستهلكة .
ثاضثا  :توزع اإلٌرادات الناتجة عن زٌارة الباحثٌن العرب واألجانب لقطاع المكتبات الواردة فى البند ثانٌا ()2
على النحو التالى :



 %83لتحدٌث مكتبة الكلٌة .
 %23مكافأة للعاملٌن والمشرفٌن على المكتبات على ان ٌتم توزٌع تلك المبالػ من خالل لجنة تشكل من
أ.د  /عمٌد الكلٌة ،أ.د /وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث  ،أمٌن الكلٌة .

(ً)2يعاملًالباحثونًالمصريونً-األفرادً،أوًالتابعونًلممؤسساتًالمختمفةًمعاممةًماليةًواحدةًً .
ًالمصرىً
ً
(ً )3يسدد ًالباحثون ًالمصريون ًالرسوم ًمقابل ًالزيارات ًوالمهمات ًالعممية ًداخل ًوحدات ًالجامعة ًبالجنية
بذاتًالفئاتًالواردةًبالبندًأولًً .

اإلجراءاتًالواجبًاتخاذهاًعندًطمبًحضورًباحثًمصرىًاوًاجتبىًلمتدريبًبالجامعةًًً :
)1
)2
)3
)4
)5

موافقة مجلسى القسم والكلٌة على الطلب المقدم من الباحث الذى ٌرؼب فى التدرٌب موضحا به مدة التدرٌب
ونوعٌتة .
استٌفاء نموذج حضور اجتبى للبالد من اصل وصورتٌن مستوفى ومعتمد من الكلٌة موضحا به بٌانات الباحث
استطالع رأى اإلدارة العامة لالستطالع والمعلومات بوزارة التعلٌم العالى فى حضور الباحث االجنبى.
موافقة السٌد األستاذ الدكتور /نائب رئٌس الجامعة على حضور الباحث(بعد ورود الموافقة األمنٌة) مع تحدٌد
المبلػ المطلوب تحصٌله .
إخطار الكلٌة بالموافقة مع طلب موافاتنا بصورة من اٌصال سداد المبلػ المقرر سداده بصندوق الخدمات
التعلٌمٌة المركزى لحساب وحدة حساب البحوث .
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البرامجًالتنفيذيةً :
هً اتفاقٌات موقعة بٌن ج .م.ع ممثلة فى وزارة التعلٌم العالى وبعض دول العالم وتتضمن مجموعة من البنود
تهدؾ الى تعمٌق وتبادل األنشطة العلمٌة المختلفة بٌن الجانبٌن وٌتم توزٌعها على الجامعات عن طرٌق لجنة
العالقات الثقافٌة بالمجلس األعلى للجامعات لٌتم السفر علٌها او استقبال األساتذة الزائرٌن،وتنحصر معظم بنود
البرامج التنفٌذٌة فى االتى









تبادل الزٌارات العلمٌة بٌن البلدٌن وتقوم وزارة التعلٌم العالى بتحمل تكالٌؾ سفر العضو على برنامج
تنفٌذى .
تبادل المجالت والدورٌات العلمٌة والبحوث العلمٌة التى تصدر عن الجهتٌن .
تخصٌص منح لدراسة الماجستٌر او الدكتوراة .
االشتراك فى خطط الدراسات العلٌا لطلبة الدكتوراة نظام قنوات اإلشراؾ المشترك .
اقتراح وتنفٌذ مشروعات بحثٌة علمٌة تطبٌقٌة مشتركة .
تبادل المنح الدراسٌة والتدرٌبٌة .
إخطار كل من الطرفٌن بالمؤتمرات واالجتماعات التى تتم وكذا إقامة أسبوع ثقافً فى كل من البلدٌن.
تبادل زٌارات ووفود طالبٌة .

تطبٌق قواعد المعاملة المالٌة على المسافرٌن فى هذه البرامج طبقا للقواعد المعمول بها فى وزارة التعلٌم العالى .

إجراءاتًالترشيحًعمىًاحدًبنودًالبرنامجًالتنفيذىًواألوراقًالمطموبةًً :
 oعند ورود برنامج تنفٌذى للجامعة للترشٌح على احد بنوده تخطر الكلٌات لموافاتنا بموافقة مجلس الكلٌة على
مرشح واحد (اساسى) وآخر (احتٌاطً) للسفر على البند المحدد بالبرنامج التنفٌذى مرفقا به  3( :نسخ من
السٌرة الذاتٌة للمرشح باللؽة العربٌة واألجنبٌة ).
 oاقتراح موعدٌن للسفر على ان ٌستبعد شهرى ٌولٌو وأؼسطس وذلك طبقا لتعلٌمات وزارة التعلٌم العالى حٌث
ان هذا الموعد ٌوافق أجازات الجامعات األجنبٌة .
 oخطة مفصلة عن برنامج الزٌارة المقترح من قبل المرشح موزعا على مدة الزٌارة باللؽتٌن العربٌة واألجنبٌة .
 oإخطار المجلس األعلى للجامعات بالمرشحٌن مرفقا به السٌرة الذاتٌة للمرشح وموعد وبرنامج الزٌارة المقترح
 oعند ورود ما ٌفٌد الموافقة على سفر المرشح من المجلس األعلى للجامعات أو العالقات الثقافٌة بوزارة التعلٌم
العالى ٌتم العرض على أ.د /رئٌس الجامعة للموافقة .

المعاممةًالماليةًً:تتحمل وزارة التعلٌم العالى تذاكر السفر ذهابا وعودة للعضو المرشح وبدل السفر المقرر ً .
يقومًالمرشحًبعدًالعودةًبتقديمًً :
 oتقرٌر عن الزٌارة على النموذج المعد لذلك من قبل اإلدارة .
 oإرسال نسخة من هذا التقرٌر لوزارة التعلٌم العالى وعرض نسخة على مجلس الدراسات العلٌا والبحوث .
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