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فؤاد األول (عندما أنشئت كفرع من جامعة القاهرة  ١٩٣٨يرجع تاريخ جامعة اإلسكندرية إلى سنة 
كلية اآلداب، وكلية الحقوق، ثم صدر بعد ذلك مرسوم : وكانت تضم فى البداية كليتين فقط هما) سابقاً

نشاء جامعة فاروق األول باإلسكندرية تتكون من سبع كليات بإ ١٩٤٢ملكى فى الثانى من أغسطس 
  ).كلية التجارة- كلية الزراعة-كلية الهندسة-كلية العلوم- كلية الطب- كلية الحقوق- كلية اآلداب: (هى

تشجيع البحوث العلمية، والعمل على رقى اآلداب والعلوم فى "وتحددت رسالة الجامعة منذ إنشائها فى 
وقد تغير أسم الجامعة بعد . ور طه حسين عميد األدب العربى أول رئيس للجامعةوكان الدكت" البالد

. ، ليصبح أسمها جامعة اإلسكندرية١٩٥٢أى بعد قيام ثورة يوليو عام  ؛عشر سنوات من إنشائها
ومنذ ذلك الحين تعاظم دورها من خالل إنشاء كليات وتخصصات جديدة، فقد أنشئت بها كلية الصيدلة، 

مريض، وكلية طب األسنان، كلية التربية، كلية السياحة والفنادق، كلية الطب البيطرى وكلية الت
  .بإدفينا

ضمت الجامعة إليها كليات ومعاهد كانت تتبع جامعة حلوان باإلسكندرية، وهى كلية  ١٩٨٩وفى سنة 
لية الزراعة بمنطقة كوكلية الفنون الجميلة، والتربية الرياضية للبنين، وكلية التربية الرياضية للبنات، 

سابا باشا، كما ضمت لها كلية التربية النوعية وكلية رياض األطفال وكانتا تتبعان وزارة التعليم 
 أما آخر الكليات المستحدثة بالجامعة فهى كلية الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية والتى. العالى

 ٢٠ر الجامعات المصرية حيث تضم ، وبذلك أصبحت جامعة اإلسكندرية من أكب٢٠١٢أنشئت سنة 
) ١٩٦٣أنشئ سنة (معاهد للدراسات العليا، وهى معهد الصحة العامة  ةكلية جامعية، إضافة إلى ثالث

، )١٩٧٢ سنة أنشئ(ومعهد الدراسات العليا والبحوث ) ١٩٧١أنشئ سنة (ومعهد البحوث الطبية 
ريب فى مجال العلوم البحته والتطبيقية وذلك كله بغرض التوسع فى الدراسات العليا والبحوث والتد

  .والتجريبية وغيرها
وقد تحملت جامعة اإلسكندرية خالل العقدين السابع والثامن من القرن العشرين مسئولية توسيع دائرة 
إنتشار التعليم الجامعى فى المحافظات القريبة منها؛ فقد أنشات كلية الطب، وكلية العلوم، وكلية 

طنطا والتى أصبحت نواة لجامعة طنطا بعد ذلك، كما أنشأت كلية للزراعة فى كفر التربية فى مدينة 
الشيخ، وأنشات كليات لآلداب، والتجارة والتربية والزراعة والطب البيطرى فى دمنهور، وكانت فرعاً 

  .لجامعة اإلسكندرية ما لبث أن تحول إلى جامعة مستقلة بإسم جامعة دمنهور
فى الساحل الشمالى حيث أنشأت كليات للتربية وللسياحة  -غرباً –إلسكندرية وقد امتد تأثير جامعة ا

تابعاً للجامعة  اً، وأصبحت هذه الكليات فرعمرسى مطروح واآلثار واللغات والتربية الرياضية فى
  .ويرأسه نائب لرئيس الجامعة فى هذه المنطقة النائية فى الصحراء الغربية لمصر

جامعة اإلسكندرية بدور كبير فى نشر التعليم فى الوطن العربى من  أما خارج مصر، فقد أسهمت
، فقد ساندت مصر فكرة ١٩٦٠خالل دورها التاريخى البارز فى إنشاء جامعة بيروت العربية سنة 

إنشاء الجامعة إقتصادياً، وتبنتها جامعة اإلسكندرية أكاديمياً، حيث حدد تلك العالقة رباط أكاديمى 
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م األساسى لجامعة بيروت العربية على نحو ال يمس االستقالل الكامل لها فى شئونها علمى حدده النظا
العلمية واإلدارية والمالية، وفى سبيل ذلك كانت جامعة اإلسكندرية تمنح الدرجات العلمية لخريجى 

مرت جامعة بيروت العربية، وتزودها بأعضاء هيئة التدريس، وتعتمد اللوائح الداخلية بكلياتها، واست
اآلن على تزويدها باألساتذه المتخصصين  تلك العالقة على امتداد نحو نصف قرن، وأصبحت مقتصرة

المعارين والمنتدبين بعد أن تكاملت لجامعة بيروت العربية المقومات الجامعية فى التخصصات 
  .المختلفة

  
ا فى مدينة تونج بدولة ت فرعاً لهأوقد واصلت جامعة اإلسكندرية رسالتها فى أفريقيا كذلك حيث أنش

. كليات هى الزراعة، والطب البيطرى، والتربية، والتمريض أربعمن  -حالياً-جنوب السودان يتكون
آخر فى مدينة أنجامينا بدولة تشاد، يضم فى الوقت الحاضر كليتين فقط هما كلية الطب وفرعاً 

ا التوسع فى كليات هذين الفرعين وتضع جامعة اإلسكندرية فى استراتيجيته .البيطرى، وكلية الزراعة
لرسالتها وعطائها الدائم  اًوالتعاون مع دول أخرى فى المجال األكاديمى، والتعليمى، وذلك كله تحقيق

  .فى خدمة العلم واإلنسانية
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والبحث العا بالتعليم البداية منذ ة سكندر جامعة إرتبطت

وردت ال امعة ا رسالة وفق سنةالعلمي ا شا إ ،١٩٤٢قانون

املراحل متعاقبة خطط وفق امعة ا س خ التار ذلك ومنذ

الدراسات مرحلة أو و امعية ا املرحلة سواء ا الدراسية

وفياء وأبنائھ الوطن دمة السامية الرسالة ذه لتحقيق   .العليا

التو   يئة أعضاء الزمالء للسادة أقدم أن ي يئةسعد وال س در

ة، سكندر بجامعة ن والعامل   املعاونة

تصدره                امل مت دليل أول و و الثقافية العالقات دليل

الثقافية العالقات إدارة عن امعة التوثيق،ا سياسة إطار وذلك

ا ذاكرة ع فاظ ا ما أول ن سي رئ ن ب لس اضر ا الوقت امعة ا ا بع ت الرسميةال امعة

س التدر يئة اعضاء للسادة ودقيقة ة وا إجابات تقديم ما وثان ، ومستقبالً حاضراً ة دار و

، العلمي والتفرغ العلمية مات وامل اصة ا جازات و عارات يخص فيما امعة با املعاونة يئة وال

تفاق و واملنح الدراسية جازات و البعثات و ، نواملؤتمرات الزائر ساتذة و هللا. يات إرادة شاءت وقد

وذلك امعة ل املا يل اليو إطار امعة ا ا أصدر أخري وأدلة لوثائق إستكماالً الدليل ذا ي يأ أن

سنة ا شا إ ع سنة ن وسبع خمس بمرور   .١٩٤٢إحتفاالً

ة سكندر جامعة بأن القول املبالغة قبيل من س امعاتول ا ن ب ة متم مرتبة إ وصلت -قد

العاملية يفات التص ن–وفق الي ا امعة ا س رئ ونواب امعة ا رؤساء ود ج وفضل هللا بفضل

املرتبة ذه إ الوصول معلوم بقدر م م ل م أس ، ا ف ن والعامل امعة ا وأساتذة ، ن والسابقي

إصدار  ي أ و ، جميعاً ا نفتخر إال جيل من عضاً ا عض يكمل ال ود ا ذه ل نتاجاً الدليل ذا

س–جيل التدر يئة أعضاء السادة ع يالً س املتعاظم ا ودور امعة با رتقاء إستمرار أمالً

دارة ذه للعمل املنظمة والقواعد الثقافية العالقات إدارة يخص فيما املعاونة يئة   .وال

الدليل        ذا إعداد م أس من ل ل والتقدير الشكر آيات بأخلص أتوجھ أن املناسبة ذه ي سر و

الدكتور  ستاذ م رأس وع ، يوسف/وإصداره يم إبرا العليا–مختار للدراسات امعة ا س رئ نائب

ذا إعداد موا أس الذين امعة ا بإدارة الثقافية العالقات وإدارة تصدرهوالبحوث الذي الدليل

مرة ألول امعة   .ا

ودنا–وختاماً ج لل ي وأن ن امعي وا امعة ا خ مافيھ إ جميعاً يوفقنا أن هللا ندعو

النص عم و املو عم إنھ ، والتوفيق   .بالسداد

 

امعة ا س رئ

الكردي.د.أ   عصام
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أجالء أساتذة إدارتھ ع عاقب امعة با والبحوث العليا الدراسات قطاع شاء إ منذ

م رشغلوا تطو مرموق بدور م م ل م وأس ، القطاع ذا ل امعة ا س رئ نائب نصب

ذلك وتمثل ، و وتز امعة ا بھ تفتخر متم مستوي إ وصل ح بھ رتقاء و القطاع

بمناسبة صدر فيما خص وع عديدة مناسبات مطبوعات من أصدرتھ فيما جلياً

سم د امعة ل املا يل ا٢٠١٧اليو قطاعا وتطور امعة ا قصة ي يح والذي

إمتداد   .عاما٧٥ًع

آثر فقد والتوثيق التدقيق الية ا امعة ا لسياسة وإستمراراً

بجامعة الثقافية العالقات دليل إصدار والبحوث العليا الدراسات قطاع

ا والقرارات والقواعد ن القوان ل اً حاو ة الثقافيةسكندر العالقات إدارة العمل تحكم ال لصادرة

والتفرغ العلمية مات وامل اصة ا جازات و عارات ع شتمل والذي العليا الدراسات لقطاع عة التا

لھ وذلك ، ن الزائر ساتذة و تفاقيات و واملنح الدراسية جازات و والبعثات ، واملؤتمرات ، العلمي

يكون ي عنل لإلجابة املعاونة يئة وال س التدر يئة أعضاء للسادة ودليالً ادياً العمل م ذا ساؤال

املنظمة والقرارات واللوائح ن القوان وفق   .لذلك وذلك

العليا الدراسات بقطاع لإلرتقاء جميعاً إليھ نصبو ما الدليل ذا يحقق أن مل حدونا و

، امعة با املعاونةوالبحوث يئة وال س التدر يئة أعضاء السادة م أسئلة أية عن جابات وإيجاد

الدليل ذا يكون أن مل ي حدو و ، ھ–آن يحو أعضاء–وما السادة تحف بھ يحتذي نموذجاً

بأنواع  م ف عر و العلمية مات وامل العاملية املؤتمرات املشاركة ع س التدر املختلقةيئة جازات

واملنح البعثات أجازات ع صول ا املعاونة يئة ال أعضاء للسادة وأيضاً ، عتيادية و اصة ا من

ية جن يئات وال امعات ا مع م التفا مذكرات وعمل ية جن امعات ا من ك املش شراف عثات و

ن لتكو ، ن الزائر ساتذة إستضافة وكذلك بالبحثوالداخلية وض لل واعدة شابة علمية كوادر

بة ب ا امعتنا اع خ و ار بت و   .العلمي

الدكتور  لألستاذ والتقدير الشكر آيات بأخلص أتوجھ أن َ ع لزاماً أجد املناسبة ذه جامعة/و س رئ الكردي عصام

ليك إلنجازه اً قو دافعاً الدليل ذا إلصدار حماسھ ان الذي ة ساؤالتسكندر ل عن وإجابة رسمياً الً ون

العليا ا د ومعا امعة ا ليات املعاونة يئة وال س التدر يئة أعضاء   .السادة

م أس من ل ول امعة ا بإدارة الثقافية العالقات إدارة للسادة والتقدير الشكر آيات بأسمي أتوجھ كما

الالئقة بالصورة الدليل ذا وإصدار ،إعداد ة سكندر  امعة

إصداره: وختاماً من املرجو دف ال الدليل ذا يحقق أن يوفقنا-أرجو أن وجل عز املو داعياً

ف الشر النبوي ديث ا نا أعي نصب ن واضع ن امعي وا امعة ا خ مافيھ إ يحب(جميعاً هللا إن

يتقنھ أن عمالً أحدكم عمل   ).إذا

الق وراء من واملستعانوهللا املوفق و و   صد

                                                                    

والبحوث                                                                   العليا للدراسات امعة ا س رئ   نائب

يوسف.د.أ                                                          يم إبرا   مختار



 ١٤
 

  



 ١٥
 

 
 





 

 ١٧
 

    
  

ويقصد بها إعارة داخل جمهورية مصر العربية بغرض العمل بجهة حكومية او :  إعارة داخلية
  إلخ ٠٠٠غير حكومية سواء جامعة خاصة أو شركة أو مصنع أو مستشفى 

أى من الجامعات أو الشركات أو المؤسسات العربية أو يقصد بها إعارة للعمل ب:  إعارة خارجية
  ٠األجنبية المختلفة خارج جمهورية مصر العربية 

  
،  ٩٠مكرر ،  ٨٦،  ٧٨،  ٧٧: مواد (  ١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظيم الجامعات رقم  .١

١١٧،  ٩١ ( 

) ٥٩٢( و رقم  ٢٥/٨/٢٠١٣بتاريخ ) ٥٦٧(قرارى المجلس األعلى للجامعات رقم  .٢
  ٨/٦/٢٠١٣بتاريخ 

 .والقواعد التنظيمية له  ٢٠١٧لسنة  ٣٠قرار مجلس الجامعة رقم  .٣

  : وذلك على النحو التالى 
  : قانون تنظيم الجامعات بمواده التالية  .١
 :٧٧مادة 

في وظيفـة   ال يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس وال تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس
  . أستاذ أو أستاذ مساعد إال إذا كان موجودا داخل الجمهورية

وال يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص 
وذلـك دون  ، له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج إال بعد عودته إلى العمل 

  ).١١٧(ة إخالل بحكم الماد
  :  ٧٨مادة 

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز في حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من 
المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون وال يعتبر قرار التعيين نافذا إال إذا 

ر من تاريخ صدور قرار عاد المعين واستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خالل ثالثة أشه
  .التعيين وإال اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن 

 :مكرر ٨٦مادة 

ــر فــي حكــم المعــار مــن     ــد منصــبا عامــا أو أكث ــذي يتقل ــدريس ال ــر عضــو هيئــة الت يعتب
وظيفته في الجامعـة طـوال مـدة شـغله لهـذه المناصـب العامـة فـإذا تـرك منصـبه العـام عـاد             

ــي ه   ــلية ف ــه األص ــغل وظيفت ــى ش ــفة   إل ــغلها بص ــاغرة وإال ش ــت ش ــدريس إذا كان ــة الت يئ



 ١٨
 

شخصية ويوضع علـى أول وظيفـة تخلـو أو تنشـأ مـن فئـة درجتـه فـإذا كـان تركـه المنصـب            
العــام بعــد بلوغــه الســن المقــررة لتــرك الخدمــة فــي الجامعــة عــاد أســتاذا متفرغــا فــي ذات 

فـي هـذه الحالـة    الكلية أو المعهـد الـذي كـان يعمـل بـه قبـل شـغله المنصـب العـام ويعامـل           
ــادة  ــم الم ــى حك ــحاب    ١٢١بمقتض ــى أص ــادة عل ــذه الم ــم ه ــرى حك ــانون ويس ــذا الق ــن ه م

ــدريس   ــي هيئــة الت المناصــب العامــة وقــت العمــل بأحكــام هــذا القــانون إذا كــانوا أعضــاء ف
  . قبل بداية تقلدهم للمناصب العمة

ويقصــد بالمنصــب العــام فــي حكــم هــذه المــادة مــن يعامــل معاملــة الــوزير علــى 
األقــل وفــى جميــع األحــوال يســتحق مــن يعــود إلــى وظيفتــه مجمــوع مــا كــان  

  . يتقاضاه من مرتب وبدالت بصفة شخصية
 :٩٠مادة 

ال يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ 
مدة مماثلة للمدة التي أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء ) ٨٨(علمي وبمراعاة حكم المادة 

وال يجوز الترخيص  . سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج
  في اإلعارة قبل انقضاء ثالث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس

 : ٩١مادة 

و إجازات التفرغ في جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع عدد االعارات والمهمات العلمية 
ويجوز في الحاالت التي ، العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضوهيئة التدريس 

تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على 
  . عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص

 :١١٧مادة 

عضو هيئة التدريس مستقيال إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كانذلك يعتبر 
عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أوأجازة مرافقة 
الزوج أو أي أجازة أخرى وذلك مالم يعد خالل ستة أشهر على األكثر منتاريخ االنقطاع وتعتبر 

  .هية من تاريخ انقطاعه عن العمل خدمته منت
وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى ، فإذا عاد خالل األشهر الستة المذكورة  

اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين األولين و ، مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم 
  بدون مرتب في األربعة أشهرالتالية

شهر الستةالمذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا أما إذا عاد خالل األ
ال يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وال ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 

وذلك دون إخالل بقواعد التأديب وال يجوز الترخيص له من بعد في ) أوال/٧٠(و) أوال/٦٩(
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أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد إعارة أومهمة علمية 
  ).٩٠(و ) ٨٨/١(المنصوصعليها في المواد 

) ٥٩٢( وقراررقم  ٢٥/٨/٢٠١٣بتاريخ  ٥٦٧قرارى المجلس األعلى للجامعات رقم  .٢
  ٨/٦/٢٠١٣بتاريخ 

بتكليف أمانة المجلس بمطالبة الجامعات  ٢٥/٨/٢٠١٣بتاريخ ) ٥٧٦(قرار رقم  .١
المعاهد الخاصة المعار إليها أعضاء هيئة التدريس بتوريد النسب المتفق عليها على و

   -:النحو التالى 
  خمسة آالف جنيه مصرى مقابل الندب لفصل دراسى واحد 

  عشرة آالف جنيه مصرى مقابل الندب الكامل لمدة عام دراسى 

  ثالثة آالف جنيه مصرى مقابل الندب لمدة يومين فى األسبوع 

 ف وخمسمائة جنيه مصرى مقابل الندب لمدة يوم واحد فى األسبوع أل  
والمتضمن تحصيل أمانة المجلس األعلى للجامعات المبالغ  ٨/٦/٢٠١٣بتاريخ ) ٥٩٢(قرار رقم  .٢

المشارإليها وإيداعها فى حساب فرعى بإسم شئون هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بأمانة 
للصرف منها على لجان الترقيات الواردة ) ٨٧٢٥١/٤٥٠/٩ /١( المجلس األعلى للجامعات رقم 

 ٢٨/١٢/٢٠١٣بتاريخ ) ٥٢٠(بالقرار الوزارى رقم 

   -:واإلجراءات الواجب إتباعها فى هذا الشأن كما يلى 
 رئيس الجامعة أو عميد الكلية المنتدب إليها عضو / تسليم خطاب موجه من السيد األستاذ الدكتور

  ٠المجلس لسداد الرسوم المقررة وموضح بها مدة الندب أو اإلعارة  هيئة التدريس إلى أمانة

   تحصل أمانة المجلس المبالغ المقررة وإستصدار إيصال رسمى بها 

  إصدار خطاب موجه إلى عميد الكلية التى ينتمى إليها عضو هيئة التدريس بالجامعة
موضح به سداد الرسوم  )الجهة المنتدب أو المعار منها عضو هيئة التدريس ( الحكومية 

  ٠المقررة وموافقة المجلس على اإلعارة 

  :والقواعد التنظيمية له  ٢٠١٧لسنة  ٣٠قرار مجلس الجامعة رقم  .٣
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  ) ١المادة ( 
  :فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات اآلتية المعنى قرين كل منها 

األجازات المقررة ألعضاء هيئة التدريس فى قانون تنظيم الجامعات :  األجازات األكاديمية
اإلعارة ، أجازة المهمة العلمية ، أجازة التفرغ العلمى لألستاذ ، أجازة : والئحته التنفيذية وهى

التفرغ للتدريس بالدراسات العليا  أجازة التفرغ العلمى ألعضاء هيئة التدريس ، أجازة التفرغ 
 ، األجازة االعتيادية ، األجازة الخاصة ، األجازة المرضية للبحث العلمى 

  ) ٢المادة ( 
مع مراعاة ما ينص عليه فى هذا القرار من إجراءات خاصة ببعض األجازات ، على عضو هيئة 
التدريس الراغب فى الحصول على أجازة ، التقدم بطلب إلى مجلس القسم المختص متضمناً نوع 

بها ، وغيرها من البيانات المتطلبة وفق هذا القرار ، تبعاً لنوع األجازة ، األجازة ، ومدتها ، وسب
وعلى مجلس القسم المختص بعد إبداء رأيه إحالة الطلب إلى عميد الكلية أو المعهد الذى يكون البت 
فيه إن كان مفوضاً فى ذلك من مجلس الكلية أو المعهد إلتخاذ ما يراه فى هذا الشأن ، ويكون على 

د الكلية أو المعهد إحالة الطلب مشفوعاً برأى المجلس إلى رئيس الجامعة للتقرير فى شأنه قبوالً أم عمي
  رفضاً ، وفى جميع األحوال يجب أن يكون القرار بالرفض مسبباً 

  ) ٣المادة (
ال يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس بإعارة أو إيفاد فى مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى أال بعد 

   ٠إنقضاء مدة مماثلة للمدة التى قضاها فى إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمى حسب األحوال 
كما اليجوز وصل األجازة اإلعتيادية بأجازة خاصة ، وال ربط أجازة خاصة بأجازة خاصة 

و أخرى إال بع قضاء فترة عمل بالكلية أو المعهد ، تتحدد وفق مقتضيات الصالح العام على النح
  يقدره رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد ، وأخذ رأى مجلس القسم المختص  يالذ

وإستثناء من حكم الفقرة الثانية ، يجوز ربط األجازة السنوية أو اإلعتيادية بأجازة خاصة ، إذا 
عذر تداركها، كانت األجازة الخاصة لسبب ال يحتمل التأخير ، أو ألمر يترتب على فواته نتائج يت

أو كانت لغرض علمى كحضور مؤتمرات أو ندوات أو زيارة مؤقتة ألحد مراكز الدراسات 
واألبحاث أو الجامعات األجنبية ، على أن يراعى ، فى جميع األحوال ، أال تتجاوز مدتها المدة 

   ٠المعقولة لتحقيق غرضها 
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  )  ٥المادة ( 
طع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولــو كان ذلك يعتبرعضو هيئة التدريس مستقيال اذا انق

عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو اجازة تفرغ علمى أو اجازة 
مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى،وذلك ما لم يعد خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ 

  .عملاالنقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن ال
فإذا عاد خالل األشهر الستة المذكورة، وقدم عذراً  قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى 
مجلس الكلية   أو المعهد و مجلس القسم، اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهرين األولين 

يقدم عذرا  أما اذا عاد خالل األشهر الستة المذكورة ولم .وبدون  مرتب في األربعة أشهر التالي
و قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا ال يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وال 

وذلك دون إخالل ) أوالً/  ٧٠( و) أوالً /  ٦٩( ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين 
لمى أو بقواعد التأديب واليجوز الترخيص لهم نبعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ ع

   ٠) ٩٠(و ) ٨٨/١( أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد  
ال يكفى مجرد علم الكلية أو المعهد بسبب لعذر لتحقيق أثره المنصوص عليه فى الفقرة الثانية وإنما البد أن 

  .و هيئة التدريس العذر بنفسهيتقدم به صاحب الشأن ، غير أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون أن يقدم عض
  ) ٦المادة ( 

ال يجوز، فى جميع األحوال ، أن يزيد مجموع مدد اإلعارات والمهمات العلمية والتفرغ العلمى 
عن عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس ، غير أنه يجوز فى الحاالت التى 

ن رئيس مجلس الوزراء بناء على تقتضيها المصلحة القومية تجاوز هذه المدة ، وذلك بقرار م
  .عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى رئيس الجامعة

  
 

 
  ) ٨المادة ( 

بمراعاة حسن سير العمل ، تجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى 
ات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو الدولية أو أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزار

   - :بجهة غير حكومية ، وذلك بتوافر الشروط اآلتية 
 أن تكون اإلعارة للقيام بعمل مما يدخل فى نطاق اختصاص عضو هيئة التدريس  .١

  ٠أن تكون الوظيفة المعار إليها فى مستوى الوظيفة التى يشغلها عضو هيئة التدريس بالجامعة  .٢
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أن يكون عضو هيئة التدريس قد أمضى فى العمل بالجامعة ثالث سنوات ، منـذ بدايـة    .٣
 خدمته فى هيئة التدريس 

  )٩المادة 
تكون اإلعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ، واقتراح مجلس 

   ٠عليها  القسم ، على أن يبين هذا القرار مدة اإلعارة وطبيعة الوظيفة المعار
وفى جميع األحوال تتم الموافقة على اإلعارة حتى ولو كان طلب الحصول عليها عقب مارخص 

   ٠من قانون تنظيم الجامعات  ٩٣لعضو هيئة التدريس به من أجازة خاصة وفق أحكام المادة 
  )١٠المادة ( 

مارخص له فيه من إعارة  اليجوز تعيين عضو هيئة التدريس فى وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد إنتهاء
   ٠من قانون تنظيم الجامعات  ١١٧إال بعد عودته وإستالمه للعمل ، دون إخالل بحكم المادة 

وإستثناء من حكم الفقرة األولى يجوز فى حالة الصرورة تعيين أعضاء فى هيئة التدريس من 
تبر قرار التعيين نافذا إال المقيمين فى الخارج بالشروط المبينة فى قانون تنظيم الجامعات ، وال يع

إذا عاد المعين واستلم عمله فى الوظيفة المعين فيها خالل ثالثة اشهر من تاريخ صدور قرار 
 ٠التعيين وإال اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن 

 
  : ألعضاء هيئة التدريس  تتبع القواعد التالية عند الترخيص فى اإلعارة

اليصرح باإلعارة للسادة أعضاء هيئة التدريس على مستوى القسم العلمى على أال يتجاوز ذلك  .١
من أعضاء هيئة التدريس بالقسم بعد استبعاد األجازات الوجوبية من العدد اإلجمالى %  ٣٥نسة 

لقسم ، والعبء التدريسى ألعضاء هيئة التدريس بالقسم ، بما اليتعارض مع العبء التدريسى با
لعضو هيئة التدريس ومدى تجاوزه لنصابه القانونى خاصة فى التخصصات الدقيقة ودون إخالل 
بسير العملية التعليمية بالجامعة ، وبحيث يؤخذ فى االعتبار عن حساب النسبة أعداد األساتذة 

  ٠المتفرغين الموجودين على رأس العمل 

األجازة الوجوبية المرخص فيها بالعمل تكون األولوية فى فى حال عدم سابق اإلعارة أو  .٢
  ٠اإلعارة لألقدم فى الوظيفة 

فى حال وجود إعارة سابقة أو أجازة وجوبية مرخص فيها بالعمل للعضو ، يتم المفاضلة  .٣
 لتدريس المتقدمين بطلبات اإلعارة بين أعضاء هيئة ا

  -:وفقاً لشروط المفاضلة التالية ترتيباً 

ألقل فى عدد سنوات اإلعارة أو سنوات مرافقة الزوج السابقة المصرح فيها بالعمل لعضو يفضل ا  .أ 
  ٠عدد سنوات المهمات العلمية  –عند المفاضلة  –هيئة التدريس ويستبعد من ذلك 
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يفضل العضو األكثر فى عدد السنوات الموجو فيها على رأس العمل بالكلية أو المعهد   .ب 
 .ابقة أو أجازة مرافقة الزوج المرخص فيها بالعمل إن وجدت بعد العودة من اإلعارة الس

وعند التساوى فى سنوات اإلعارة أو سنوات مرافقة الزوج المرخص فيها بالعمل يفضل   .ج 
 ).تاريخ التعيين مدرساً ( األكثر فى سنوات العمل بالجامعة منذ تعيينه فى هيئة التدريس 

 
  التدريس التقدم بطلب للحصول على إعارة إال بعد مرور ثالث ال يحق لعضو هيئة

 . سنوات فى شغل وظيفة مدرس

  أن تكون اإلعارة للقيام بعمل مما يدخل فى نطاق اختصاص عضو هيئة التدريس. 

 أن تكون الوظيفة المعار إليها فى مستوى الوظيفة التى يشغلها عضو هيئة التدريس بالجامعة . 

 من أعضاء هيئة التدريس بالقسم بعد استبعاد %  ٣٥عارة بالقسم عن نسبة أال تتجاوز نسبة اإل
األجازات الوجوبية من العدد اإلجمالى ألعضاء هيئة التدريس بالقسم وبحيث يؤخذ فى االعتبار 

  ٠عند حساب النسبة أعداد األساتذة المتفرغين المتواجدين على رأس العمل 

  الرسائل العلمية الي جهة خارج الجامعة يقدم في حالة إعارة المشرف علي رسالة من
المعهد تقريرا عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة /إلي مجلس الكلية 

وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله او من ينضم إليه في االشراف طبقاَ للمادة 
 .من قانون تنظيم الجامعات  ١٠٠

 د مجموع مدد أجازات اإلعارات والمهمات العلمية والتفرغ ال يجوز فى جميع األحوال أن يزي
العلمى الى يحصل عليها عضو هيئة التدريس عن عشر سنوات طوال مدة خدمة سيادته ، 
غيرأنهيجوز فى الحاالت التى تقتضيها المصلحة القومية تجاوز هذه المدة وذلك بقرار من رئيس 

عالى وبعد أخذ رأى رئيس الجامعة ، وذلك إذا مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم ال
منظمة الصحة العالمية أو (كان عضو هيئة التدريس شاغالً لوظيفة فى منظمة دولية مثل 

نائب  –رئيس جامعة ( أو منصب قيادى فى الجامعة المعار إليها ) ٠٠٠- اليونسكو أو اليونيسيف
قومية وال تحتسب ضمن سنوات  وفى هذه الحالة تعتبر مهمة) عميد كلية  –رئيس جامعة 

 . اإلعارة ويتم تجديدها كل عام بقرار وزارى جديد

  ال يجوز الترخيص لعضو هيئة تدريس فى القيام بإعارة قبل إنقضاء مدة مماثلة للمدة
  ٠التى سبق أن قضاها فى إعارة سابقة 

  لها الزوجة المصرح خاللها لعضو هيئة التدريس بالعمل خال/ أجازة مرافقة الزوج
 تحتسب ضمن سنوات اإلعارة 
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  فى حالة اإلعارات الداخلية إلى الجامعات والمعاهد الخاصة داخل جمهورية مصر
العربية تقوم الجهة الموفد إليها عضو هيئة التدريس بسداد النسبة المقررة عن السادة 

إليها المعارين لحساب تابع للمجلس األعلى للجامعات والسداد يكون بإسم الجهة الموفد 
  ٠العضو وليس بإسم عضو هيئة التدريس المعار 

  فى جميع األحوال تتم الموافقة على اإلعارة حتى لو كان طلب الحصول عليها عقب ما رخص
  ٠من قانون تنظيم الجامعات  ٩٣لعضو هيئة التدريس به من أجازة خاصة وفق أحكام المادة 

  الندب الكامل يعتبر إعارة. 

  هيئة التدريس مدة اإلعارة المسموح بها دون الحصول على فى حالة تجاوز عضو
من قانون تنظيم الجامعات وفى حالة عدم  ١١٧موافقة الجامعة تطبق على سيادته المادة 

قبول العذر المقدم سيادته ال يجوزله السفر فى إعارة مدة ثانية إال بعد قضاء ضعف 
 . المدة المماثلة لإلعارة السابقة 

 كان  لــو و إذن بدون شهر من أكثر عمله عن انقطع اذا مستقيال لتدريسا يعتبرعضوهيئة
 أو علمى تفرغ اجازة أو علمية مهمة أو من إعارة فيه له رخص ما مدة عقب انتهاء ذلك

 تاريخ من األكثر أشهرعلى ستة خالل يعد واذا لم ، أخرى أجازة أو الزوج مرافقة اجازة

  ٠ تاريخ انقطاعه عن العمل خدمته منتهية من  تعتبر و االنقطاع

 أخذ  بعد الجامعة مجلس وقبله عذراً قاهراً م قد و ، المذكورة الستة األشهر خالل عاد فإذا
 في بمرتب خاصة أجازة غيابه اعتبر ، القسم ومجلس المعهد مجلس الكلية أو رأى

ألشهر أما اذا عاد خالل ا. الشهرين األولين و بدون مرتب في األربعة أشهر التالية 
الستة المذكورة و لم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا ال يدخل 
ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش وال ضمن المدة المنصوص عليها في المادتين 

وذلك دون إخالل بقواعد التأديب وال يجوز الترخيص ) أوالً/  ٧٠( و) أوالً /  ٦٩( 
أو مهمة علمية وأجازة تفرغ علمى أو أجازة مرافقة الزوج قبل لهم نبعد في إعارة 

   ٠)  ٩٠(و ) ٨٨/١( انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد  
ال يكفى مجرد علم الكلية أو  ٢٠١٧لسنة ) ٣٠(من قرار مجلس الجامعة رقم ) ٥(وطبقاً للمادة 

الثانية وإنما البد أن يتقدم به صاحب المعهد بسبب العذر لتحقيق أثره المنصوص عليه فى الفقرة 
  .الشأن ، غير أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون أن يقدم عضو هيئة التدريس العذر بنفسه 

   ال يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس وال تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس فـي
  وظيفةأستاذ أو أستاذ مساعد إال إذا كان موجودا داخل الجمهورية
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  يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهـاء   وال
ما رخص له فيه منإعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج إال بعـد عودتـه إلـى    

  ) . من قانون تنظيم الجامعات ١١٧(إخالل بحكم المادة  وذلك دون، العمل 
ي حالة الضرورة تعيين أعضاء في هيئة التدريس من استثناء من حكم المادة السابقة يجوز ف

المقيمين في الخارج بالشروط العامة المبينة في هذا القانون وال يعتبر قرار التعيين نافذا إال إذا 
عاد المعين واستلم عمله في الوظيفة المعين فيها خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار 

  ٠لم يكن  التعيين وإال اعتبر قرار التعيين كأن
  يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر في حكم المعار من وظيفته

في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل 
وظيفته األصلية في هيئة التدريس إذا كانت شاغرة وإال شغلها بصفة شخصية ويوضع 

و أو تنشأ من فئة درجته فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه على أول وظيفة تخل
السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أستاذا متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي 

 ١٢١كان يعمل به قبل شغله المنصب العام ويعامل في هذه الحالة بمقتضى حكم المادة 
على أصحاب المناصب العامة وقت العمل من هذا القانون ويسرى حكم هذه المادة 

  .بأحكام هذاالقانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة

ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على األقل وفى جميعـاألحوال يسـتحق   
 . رتب وبدالت بصفة شخصيةمن يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من م
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يقوم عضو هيئة التدريس طالب اإلعارة باستيفاء النموذج الخاص   ١
ببيانات استيفاء شروط اإلعارة لعضو هيئة التدريس الراغب فى "

يع عليه من قبل  الموظف المختص ورئيس ويتم التوق" التقدم لإلعارة
  .المعهد / قسم العالقات الثقافية بالكلية 

١  

رئيس مجلس القسمللحصول على إعارة / د٠يتقدم سيادته بطلب إلى أ  ٢
بالطلب المقدم من عضو هيئة التدريس  على النموذج الخاص
  للحصول على اإلعارة 

٢  

بموافقة مجلس " لخاصيعرض الطلب على مجلس القسم على النموذجا  ٣
القسم على الطلب المقدم من عضو هيئة التدريس للحصول على 

  .مرفقاً به أصل عقد العمل الموثق "تجديد اإلعارة / اإلعارة 

٣  

" بموافقة مجلس القسم "ترفع موافقة مجلس القسم على النموذج الخاص   ٤
مجلس  المعهد لعرضه على/ عميد الكلية / إلى السيد األستاذ الدكتور

  .المعهد أو التوقيع بالتفويض الصادر لسيادته من مجلس الجامعة/ الكلية 

٣  

المعهد بإستيفاء النموذج الخاص / يقوم قسم العالقات الثقافية بالكلية   ٥
بموافقة مجلس الكلية على اقتراح مجلس القسم الخاص بالطلب المقدم 

عليه من من عضو هيئة التدريس للحصول على اإلعارة والتوقيع 
   ٠المعهد / رئيس قسم العالقات الثقافية بالكلية 

٤  

المعهد بإستيفاء النموذج الخاص / يقوم قسم العالقات الثقافية بالكلية   ٦
  .ببيانات خاصة باإلعارة المتقدم للحصول عليها من عضو هيئة التدريس

٥  

عقد العمل ترسل كل النماذج بعد استيفاؤها والتوقيع عليها مرفقاً بها أصل   ٧
الموثق وأصل إيصال سداد النسبة المتفق عليها فى حالة اإلعارة إلى 
الجامعات والمعاهد الخاصة طبقا لقرارالمجلس األعلى للجامعات رقم 

،وصورة إيصال سداد المستحق لصندوق  ٢٥/٨/٢٠١٣بتاريخ  ٥٦٧
المعهد إلى / التكافل مباشرة من رئيس قسم العالقات الثقافية بالكلية 

ديرعام العالقات الثقافية بالجامعة ، على أن يرسل أصل إيصال م
صندوق التكافل إلى إدارة صندوق التكافل بالجامعة من الكلية إلى إدارة 

  .صندوق التكافل بالجامعة مباشرة 

    ٥ -١من 
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بعد ورود الموضوع إلى إدارة العالقات الثقافية بالجامعة يقوم الموظف   ٨
اق وطلب ملف عضو هيئة التدريس من إدارة المختص بمراجعة األور

الملفات لمراجعته وإرسال النموذج الخاص ببيان إدارة صندوق التكافل 
االجتماعى إلى إدارة صندوق التكافل االجتماعى بالجامعة لتوقيعه من 

  .الموظف المختص ومدير إدارة صندوق التكافل االجتماعى بالجامعة 

٦  

ثقافية بالجامعة بالتوقيع على النموذج الخاص يقوم مديرعام العالقات ال  ٩
بموافقة مجلس الكلية على اقتراح مجلس القسم الخاص بالطلب المقدم 
من عضو هيئة التدريس للحصول على اإلعارة ثم عرضه على السيد 

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث / األستاذ الدكتور
طلوب الحصول على موافقة أمنية لتوقيعه بالتفويض باستثناء الدول الم

للسفر إليها تتم مخاطبة الجهات األمنية والحصول على الموافقة قبل 
    ٠نائب رئيس الجامعة / العرض على السيد األستاذ الدكتور

٤  

الخاص بموافقة نائب رئيس الجامعة على ) ٧(يتم استيفاء نموذج رقم   ١٠
لى اإلعارة وتوقيعه الطلب المقدم من عضو هيئة التدريس للحصول ع

من مدير عام إدارة العالقات الثقافية بالجامعة ثم تتم إعادة أصل 
وباقى ) ٧(للكلية ويتم االحتفاظ بصورة من نموذج ) ٧(نموذج 

المستندات بملف عضو هيئة التدريس بالجامعة ، على أن ترسل 
إلى إدارة شئون هيئة التدريس بالجامعة ) ٧(صورة من نموذج 

   ٠ة منه إلى إدارة العالقات الثقافية بوزارة التعليم العالى وترسل صور

٧  

نائب رئيس الجامعة بالتفويض على اإلعارة  ٠د٠عند وصول موافقة أ  ١١
للكلية يقوم عضو هيئة التدريس الذى تمت الموافقة على إعارته 

الخاص بإخالء طرف من العمل لعضو هيئة ) ٨(بإستيفاء نموذج رقم
/ الخاص بإقرار القيام باألجازة ) ٩(ونموذج رقم التدريس المعار 

  .العودة من األجازة لعضو هيئة التدريس المعار 

٩، ٨  

 : المعهد بإرسال / يقوم قسم العالقات الثقافية بالكلية   ١٢

إلصدار (إلى إدارة شئون هيئة التدريس بالجامعة ) ٩(أصل نموذج 
 ) المختصة أمر الجامعة الخاص باإلعارة وإبالغ اإلدارات 

إلى إدارة العالقات الثقافية بالجامعة ) ٩(صورة من نموذج رقم 
  ٠لتسجيله بسجل اإلعارات الخاص بالكلية لدى اإلدارة 

٩  
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نموذج الخاص يقوم عضو هيئة التدريس طالب تجديد اإلعارة باستيفاء ال  ١
ببيانات استيفاء شروط اإلعارة لعضو هيئة التدريس الراغب فى التقدم "

ويتم التوقيع عليه من قبل  الموظف المختص ورئيس قسم " لإلعارة
  .المعهد / العالقات الثقافية بالكلية 

١  

رئيس مجلس القسملتجديد إعارة على / د٠يتقدم سيادته بطلب إلى أ  ٢
لطلب المقدم من عضو هيئة التدريس للحصول على با" النموذج الخاص  

  " .تجديد اإلعارة /اإلعارة 

٢  

بموافقة مجلس " يعرض الطلب على مجلس القسم على النموذجالخاص  ٣
مرفقاً به إفادة من جهة العمل المعار إليها بأنه مازال على رأس "القسم 

لة العمل وأنها ترغب فى تجديد عقده أو أصل عقد عمل موثق فى حا
  .تغيير مقر اإلعارة عند التجديد 

٣  

بموافقة مجلس القسم "ترفع موافقة مجلس القسم على النموذج الخاص   ٤
/ على الطلب المقدم من عضو هيئة التدريس للحصول على اإلعارة 

المعهد لعرضه / عميد الكلية / إلى السيد األستاذ الدكتور" تجديد اإلعارة
التوقيع بالتفويض الصادر لسيادته من المعهد أو / على مجلس الكلية 

  .مجلس الجامعة 

٣  

المعهد بإستيفاء النموذج الخاص / يقوم قسم العالقات الثقافية بالكلية   ٥
بموافقة مجلس الكلية على اقتراح مجلس القسم الخاص بالطلب المقدم من 
عضو هيئة التدريس لتجديد اإلعارة اإلعارة والتوقيع عليه من رئيس قسم 

   ٠المعهد / القات الثقافية بالكلية الع

٤  

المعهد بإستيفاء النموذج الخاص / يقوم قسم العالقات الثقافية بالكلية   ٦
  .ببيانات خاصة باإلعارة المتقدم للحصول عليها من عضو هيئة التدريس

٥  

ترسل كل النماذج بعد استيفاؤها والتوقيع عليها مرفقاً بها إفادة تجديد   ٧
عقد عمل موثق فى حالة تغيير مقر اعارة  وأصل إيصال  العقد أو أصل

سداد النسبة المتفق عليها فى حالة اإلعارة إلى الجامعات والمعاهد 
بتاريخ  ٥٦٧الخاصة طبقا لقرارالمجلس األعلى للجامعات رقم 

،وصورة إيصال سداد المستحق لصندوق التكافل وصورة  ٢٥/٨/٢٠١٣
لمعاشات مباشرة من رئيس قسم إيصال سداد المستحق للتأمينات وا

المعهد إلى مديرعام العالقات الثقافية بالجامعة / العالقات الثقافية بالكلية 
، على أن يرسل أصل إيصال صندوق التكافل إلى إدارة صندوق التكافل 
بالجامعة مباشرة وأصل إيصال سداد التأمينات والمعاشات إلى إدارة 

  المعاشات بالجامعة 

 -١من 
٥   



 

 ٢٩
 

بعد ورود الموضوع إلى إدارة العالقات الثقافية بالجامعة يقوم الموظف   ٨
المختص بمراجعة األوراق وطلب ملف عضو هيئة التدريس من إدارة 
الملفات لمراجعته وإرسال النموذج الخاص ببيان إدارة صندوق التكافل 

والتأمينات والمعاشات  إلى إدارتى صندوق التكافل / االجتماعى 
بالجامعة والمعاشات لمراجعتهم والتوقيع عليهم بما يفيد السداد   االجتماعى

٦  

يقوم مديرعام العالقات الثقافية بالجامعة بالتوقيع على النموذج الخاص   ٩
بموافقة مجلس الكلية على اقتراح مجلس القسم الخاص بالطلب المقدم من 

ذ عضو هيئة التدريس لتجديد اإلعارة ثم عرضه على السيد األستا
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لتوقيعه / الدكتور

بالتفويض باستثناء الدول المطلوب الحصول على موافقة أمنية للسفر 
إليها تتم مخاطبة الجهات األمنية والحصول على الموافقة قبل العرض 

    ٠نائب رئيس الجامعة / على السيد األستاذ الدكتور

٤  

الخاص بموافقة نائب رئيس الجامعة على ) ٧(ذج رقم يتم استيفاء نمو  ١٠
الطلب المقدم من عضو هيئة التدريس للحصول على اإلعارة وتوقيعه 
من مدير عام إدارة العالقات الثقافية بالجامعة ثم تتم إعادة أصل نموذج 

وباقى المستندات بملف ) ٧(للكلية ويتم االحتفاظ بصورة من نموذج ) ٧(
) ٧(بالجامعة  على أن ترسل صورة من نموذج  عضو هيئة التدريس

إلى إدارة شئون هيئة التدريس بالجامعة إلستصدار أمر الجامعة الخاص 
   ٠بتجديد اإلعارة 

٧  

ابتداء من العام السابع لتجديد اإلعارة حتى العام العاشر يقوم السيد   ١١
رفع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ب/ األستاذ الدكتور

رئيس الجامعة لمخاطبة معالى وزير التعليم / األمر للسيد األستاذ الدكتور
  العالى الستصدار القرار الوزارى الخاص بتجديد اإلعارة 

١٠  

بعد ورود القرار الوزارى الخاص بتجديد اإلعارة يتم استيفاء نموذج   ١٢
الخاص بمذكرة إرفاق القرار الوزارى الخاص بطلب ) ١١( رقــم 

يد إعارة عضو هيئة التدريس ابتداء من العام السابع والتوقيع عليه تجد
  من قبل الموظف المختص ومدير عام إدارة العالقات الثقافية بالجامعة 

١١  

مرفقاً به صورة من القرار الوزارى ) ١١( يرسل أصل نموذج رقم   ١٣
  المعهد/ الخاص بتجديد اإلعارة إلى قسم العالقات الثقافية بالكلية 

مرفقاً بها صورة من القرارالوزارى ) ١١( ،صورة من النموذج رقم 
الخاص بتجديد اإلعارة إلى إدارة شئون هيئة التدريس بالجامعة 
إلستصدار أمر الجامعة بتجديد اإلعارة وإبالغ اإلدارات المعنية 

مرفقاً بها صورة القرار الوزارى ) ٨(بالجامعة، وصورة من نموذج رقم 
   ٠ه بملف عضو هيئة التدريس بالجامعة لألرشيف لحفظ

و  ٨ 
١١  

  
  
  



 ٣٠
 

  
 
 

    
 

      ١  نموذج استيفاء شروط التقدم لإلعارة  ١

      ٢  الطلب المقدم للحصول على اإلعارة  ٢

موثق من الجهة التي سيعار إليها و (أصل عقد العمل   ٣
موثق من سفارة أو قنصلية البلد المعار إليها والبلد األم 

 ).معتمد من جهة اإلعارة وموثق من الخارجية(

١  
    

      ٣  .موافقة مجلس القسم العلمي على طلب الحصول على اإلعارة  ٤

الدكتور عميد  المعهد أو األستاذ/ موافقة مجلس الكلية  ٥
المعهد بالتفويض على طلب الحصول على /الكلية

  . اإلعارة بعد موافقة مجلس قسمه العلمي

٤  
    

      ٥  بيان خاص باإلعارة المطلوب   ٦

موقف عضو هيئة التدريس من اإلشراف عن الرسائل العلمية   ٧
.  

٥  
    

      ٥ )استثنائي في بعض الدول(موافقة األمن   ٨

الزوجة / زات مرافقة الزوجبيانات خاصة بأجا  ٩
المصرح لعضو هيئة التدريس خاللها بالعمل وأجازات 

أجازات المهمات العلمية ،وما يفيد /التفرغ العلمى 
  استيفاء المدة الماثلة فى حالة وجود اعارة سابقة

٥  

    

أصل أيصال سداد صندوق التكافل األجتماعى إلى إدارة   ١٠
  .صندوق التكافل األجتماعى بالجامعة

٦  
    

نموذج موافقة نائب رئيس الجامعة بالتفويض على   ١١
 .إعارة عضو هيئة التدريس 

٧  
    

      ٨  أخالء طرف من العمل بعد ورود الموافقة على إعارة سيادته  ١٢

)/ أو الكلية في حالة اإلعارة الداخلية(أخطار مغادرة البالد   ١٣
 إقرار القيام باألجازة أو أقرار العودة من األجازة

٩  
    

تقديم ما يفيد أن له حساب في بنك المعرفة المصري                       ١٤
  .كباحث وذلك من خالل موقع الجامعة 

  
    



 

 ٣١
 

  
  
  

    
  

   
  

      ١  .وط التقدم لإلعارة نموذج استيفاء شر  ١
      ٢  .الطلب المقدم لتجديد  اإلعارة   ٢
موثق من الجهة التي سيعار إليها و موثق (أصل عقد العمل   ٣

معتمد من (من سفارة أو قنصلية البلد المعار إليها والبلد األم 
 ).جهة اإلعارة وموثق من الخارجية

١  
    

      ٣  .اإلعارةموافقة مجلس القسم العلمي على طلب تجديد   ٤
  :فى حالة تجديد اإلعارة بدءاً من العام الخامس   ٥

إفادة من القسم العلمى التابع له عضو هيئة التدريس طالب تجديد 
اإلعارة بأن تجديد إعارة سيادته ال يؤثر على اإلعارات الجديدة 

  .بالقسم أو سير العمل بالقسم ويوجد من ينوب عن سيادته 

٥  
    

المعهد أو األستاذ الدكتور عميد / كليةموافقة مجلس ال  ٦
المعهد بالتفويض على اقتراح مجلس القسم بالموافقة /الكلية

  .على طلب تجديد اإلعارة 

٤  
    

      ٥  .بيان خاص باإلعارة المطلوب تجديدها    ٧
      ٥ ) .استثنائي في بعض الدول(موافقة األمن   ٨
مصرح الزوجة ال/ بيانات خاصة بأجازات مرافقة الزوج  ٩

لعضو هيئة التدريس خاللها بالعمل وأجازات التفرغ العلمى 
  .أجازات المهمات العلمية وعدد سنوات اإلعارة السابقة /

٥  
    

أصل إيصال سداد صندوق التكافل األجتماعى إلى إدارة   ١٠
  .صندوق التكافل األجتماعى بالجامعة

٦      

      ٦  والمعاشاتاصل إيصال سداد المستحق للهيئة العامة للتأمين   ١١
نموذج موافقة نائب رئيس الجامعة بالتفويض على إعارة   ١٢

 .عضو هيئة التدريس 
٧  

    

  : اعتباراً من العام السابع لتجديد اإلعارة   ١٣
رئيس الجامعة إلى السيد / مخاطبة من األستاذ الدكتور

وزير التعليم العالى بطلب الموافقة على / األستاذ الدكتور
  .ضو هيئة التدريس تجديد إعارة ع

١٠  
    

مذكرة إرفاق القرار الوزارى بطلب تجديد إعارة عضو هيئة   ١٤
  .التدريس ابتداء من العام السابع 

١١  
    

أخطار عودة واستالم العمل فى حالة قطع اإلعارة أو انتهاء   ١٥
 .السنوات العشرة الحد األقصى لسنوات اإلعارة

٩      

بنك المعرفة المصري كباحث تقديم ما يفيد أن له حساب في   ١٦
  .وذلك من خالل موقع الجامعة 

      

  



 ٣٢
 

  
 
 

 :التقدم لإلعارةھیئة التدریس الراغب فی بیانات استیفاء شروط اإلعارة لعضو
 :الكلیة .١
 :القسم العلمي التابع لھ .٢
 /السید الدكتور:   أسم عضو ھیئة التدریس .٣
 ):المحمول(رقم التلیفون  .٤
عنوان البرید االلكتروني الخاص  .٥

 :بسیادتھ
 :الوظیفة الحالیة .٦
 :تاریخ شغل وظیفة مدرس .٧
سنوات على األقل  ٣(كمدرس بالكلیة التابع لھا  ١٩٧٢لسنة  ٤٩استیفاء المدة المنصوص علیھا بقانون  .٨

 ):من تاریخ شغل الدرجة العلمیة
 : عقد العمل معتمد وموثق .٩

بیان أو إفادة أن عضو ھیئة التدریس الزال على  –عقد العمل المعتمد والموثق في حال العام األول( .١٠
شھادة أو إفادة تجدید العقد الجدید في حال –قوة العمل في الجھة الموفد إلیھا في حال العام الثاني 

موفد إلیھا عضو ھیئة التدریس عقد عمل بالجھة الجدیدة ال–التجدید بعد انتھاء المدة المنصوص علیھا 
 )في حالة تغییر جھة العمل في السنین التي تلي العام األول

المعھد والقسم العلمي التابع لھما عضو ھیئة التدریس /بیان بحساب نسبة اإلعارة على مستوى الكلیة .١١
  -:الراغب في اإلعارة

 :المعھد/ عدد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة
  

  أستاذ 
  )أستاذ متفرغ (

  أستاذ مساعد 
  )أستاذ مساعد متفرغ(

  مدرس
  )مدرس متفرغ ( 

  العدد الكلى

        
  )ما عدا األجازات الوجوبیة: (العھد/ عدد أعضاء ھیئة التدریس بالخارج على مستوى الكلیة

  أستاذ
  )أستاذ متفرغ (

  أستاذ مساعد
  )أستاذ مساعد متفرغ ( 

  مدرس
  )مدرس متفرغ ( 

  العدد الكلى

        
  %): (   المعھد/ نسبة اإلعارة على مستوى الكلیة

  
  :عدد أعضاء ھیئة التدریس بالقسم العلمي

  أستاذ 
  )أستاذ متفرغ (

  أستاذ مساعد
  )أستاذ مساعد متفرغ(    

 مدرس
  )مدرس متفرغ ( 

  العدد الكلى

        
  
  
  
  

 ١نموذج رقم 



 

 ٣٣
 

  
  )جازات الوجوبیةما عدا األ:(عدد أعضاء ھیئة التدریس بالخارج على مستوى القسم العلمي

  أستاذ 
  )أستاذ متفرغ (

 أستاذ مساعد
  )أستاذ مساعد متفرغ(

 مدرس
  )مدرس متفرغ ( 

  العدد الكلى

        
  %): (  نسبة اإلعارة على مستوى القسم العلمي

  مراجعة نسبة أعضاء ھیئة التدریس ستتم الكترونیا  
  :رئیس قسم العالقات الثقافیة:    * الموظف المختص*

  
  ----/--/--: التاریخ*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٤
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  / السید األستاذ الدكتور
  رئیس مجلس القسم

  
  ...تحیة طیبة وبعد 

ل على أجازة بدون مرتب بطلب للحصو ----/--/--أتشرف بأن أتقدم لمجلس قسمكم الموقر الیوم 
/ بدولة جھة / إلى جامعة ) تجدید اإلعارة - اإلعارة (لمدة عام بغرض  

--/--اعتبارا من في إطار العام / للعام 
  .----/--/--حتى    ----/

  
  وتفضلوا بقبول فائق األحترام

  
  
  . د: مقدمة لسیادتكم

  :المدرس بقسم/ األستاذ المساعد/األستاذ 
  ----/--/--:التاریخ

  ٢نموذج رقم 



 

 ٣٥
 

 
 

  
  
  
  
  

  / السید األستاذ الدكتور
  عمید الكلیة                                                       

  ...تحیة طیبة وبعد 
رئیس مجلس القسم . د. أ/ قسم مجلس (أتشرف بأن أحیط سیادتكم علما بأن 

قد وافق على الطلب ، ----/--/--بجلستھ المنعقدة في )بالتفویض
تجدید إعارة -إعارة سیادتھ(بشأن  / المقدم من السید الدكتور

للعام / بدولة جھة / إلى جامعة ) سیادتھ
  .----/--/--حتى----/--/--اعتبارا من في إطار العام / 
  

  -:داء من العام الخامسإلعارة أبتفي حالة تجدید ا
للعام  /نحیط سیادتكم علما بأن تجدید إعارة السید الدكتور

ال تؤثر على سیر العمل ) العاشر–التاسع –الثامن –السابع –السادس –الخامس (
  .والدراسة بالقسم وال األعارات الجدیدة بذات القسم

  %وأن نسبة المعارین بالقسم ھي 
  

  بول فائق األحتراموتفضلوا بق
  . د: مقدمة لسیادتكم

 :رئیس مجلس قسم
  ----/--/--:التاریخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣نموذج رقم



 ٣٦
 

 
 

  
  
  
  
  

  / السید األستاذ 
  ثقافیة بالجامعةمدیر عام أدارة العالقات ال

  ...تحیة طیبة وبعد 
م    س قس أن مجل ا ب یادتكم علم یط س أن أح رف ب  أتش

ة تھ بكلی ة (بجلس ة / العادی دة / الطارئ ر/ الممت دة ) التمری         المنعق
ي  دكتور   ، ----/--/--ف ید ال ن الس دم م ب المق ى الطل ق عل د واف أن  / ق             بش

یادتھ ( ارة س ار  -إع د إع یادتھتجدی ة  ) ة س ى جامع ة / إل                         جھ
  .----/--/--حتى ----/--/--اعتبارا منللعام  / بدولة

قد وافق على االقتراح ، ----/--/--كما أتشرف بأن أحیط سیادتكم علما بأن مجلس الكلیة بجلستھ المنعقدة في 
ى عل/ بشأن الموافقة للسید الدكتورالمقدم  من مجلس قسم 

 جھة / إلى جامعة ) تجدید إعارة سیادتھ -إعارة سیادتھ(
      . ----/--/--حتى   ----/--/--اعتبارا من للعام /بدولة

  %وأن نسبة المعارین بالقسم ھي 
  

نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث للتفضل / األمر على السید األستاذ الدكتور برجاء عرض
جھة / إلى جامعة ) تجدید إعارة سیادتھ - إعارة سیادتھ(بالموافقة على 

-/--/--اعتبارا من  للعام  /بدولة
  ----/--/--حتى   ---

  . علما بأن سیادتھ مستوفى لجمیع شروط اإلعارة وملف اإلعارة
  

  وتفضلوا بقبول فائق األحترام
  مقدمة لسیادتكم

  رئیس قسم العالقات الثقافیة بالكلیة

  
  ----/--/--:التاریخ   

  مدیرا دارة العالقات الثقافیة بالجامعة  

  
  ----/--/--:التاریخ

  نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث

  
  

    ----/--/--:التاریخ   
  
  
  

 ٤نموذج رقم 



 

 ٣٧
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ):ھمة قومیةم/ خارجیة / داخلیة (نوع اإلعارة  .١

 :المعار إلیھا عضو ھیئة التدریس/ الجھة الموفد .٢

 :مدة اإلعارة الكلیة المنصوص علیھا بعقد العمل .٣

 /   : سنة اإلعارة  .٤
/   نعم    : (عضو ھیئة التدریس معار للجھة الموفد إلیھا على نفس درجتھ العلمیة الحالیة بكلیتھ أو ما یعلوھا .٥

 )ال 

 :من قانون تنظیم الجامعات ١١٧یس من تطبیق المادة موقف عضو ھیئة التدر .٦

 :  موافقة األمن على طلب اإلعارة  .٧
 

 :بیان شئون الدراسات العلیا بالكلیة بشأن موقف سیادتھ من الرسائل العلمیة الموكل لھ األشراف علیھا حالیا

/ المدرس /تفید شئون الدراسات العلیا بالكلیة أن السید الدكتور
لیس لدیھ أي إشراف منفرد .األستاذ بقسم / مساعد األستاذ 

وفیما یلي بیان بالرسائل المستمر باألشراف علیھا أثناء مدة . على الرسائل العلمیة التي یقوم باألشراف علیھا
  :إعارة سیادتھ أو التي سیقوم بالتنازل عن األشراف علیھا

  یس أثناء مدة اإلعارةالرسائل المستمر األشراف علیھا من قبل عضو ھیئة التدر

أسم طالب الدراسات   أسم الرسالة
  العلیا

نوع الرسالة 
/ ماجستیر (

  )دكتوراه

تاریخ اعتماد خطة 
  البحث

المعھد / الكلیة 
  التابع لھ الطالب

          
          

  الرسائل المتنازل عن األشراف علیھا من قبل عضو ھیئة التدریس أثناء مدة اإلعارة

ب الدراسات أسم طال  أسم الرسالة
  العلیا

نوع الرسالة 
/ ماجستیر (

  )دكتوراه

تاریخ 
اعتماد خطة 

  البحث

/ الكلیة 
المعھد التابع 

  لھ الطالب

أسباب 
التنازل عن 

  األشراف
            
            

  
  

  :رئیس قسم الدراسات العلیا : الموظف المختص 

  :وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث
  
  
  
  
  
  
  

 ٥نموذج رقم 



 ٣٨
 


 

 
مھمة (نوع األجازة الخاصة السابقة 

، أجازة تفرغ علمي ، إعارة، علمیة 
زوجة مصرح لھ / زوج مرافقة 

  )لھا بالعمل خاللھا/

) ----/--/--إلى   ----/--/--من(المدة 
  )هلكل منھم على حد(

المجموع الكلى لسنوات األجازة 
على أال تزید عن عشر (الخاصة 

  )سنوات كحد أقصى

    
      

    
  

  - :زوجة / زوج في حالة حصول عضو ھیئة التدریس على أجازة مرافقة

في بیانھا بأن عضو ھیئة التدریس المتقدم لإلعارة قد حصل على أجازة مرافقة تفید كلیة 

خاللھا وذلك على مسئولیة الكلیة ) لم یعمل  –عمل (قد ولمدة ) زوجة - زوج (
  الخاصة

عمید  :رئیس مجلس القسم  :عضو ھیئة التدریس  

  الكلیة
  

  - ):فى حالة طلب نفس نوع األجازة السابق(استیفاء المدة المماثلة لسنوات األجازة السابقة بالكلیة  -١

وأن سیادتھ ----/--/--حتى  ----/--/--اعتبارا منحصل على مھمة علمیة لمدة ) ١

  .سنة  / شھر  /  یوم  لم یستوفى المدة المماثلة   / أستوفى قد
لم  /أستوفى  وأن سیادتھ قد----/--/--حتى ----/--/--حصل على أجازة تفرغ علمي لمدة عام اعتبارا من ) ٢

  .سنة / شھر / یوم   یستوفى المدة المماثلة  

/ أستوفى وأن سیادتھ قد ----/--/--حتى ----/--/--اعتبارا من ة حصل على إعارة لمد) ٣

  .سنة /  شھر  /   یوم   لم یستوفى المدة المماثلة    
  

  :الموظف المختص*

  
  :رئیس قسم العالقات الثقافیة*  

  
  ----/--/--:التاریخ* 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٩
 

  
  
  
  
  
  

 :بیان ادارة التكافل األجتماعى بإدارة الجامعة
 /تفید أدارة صندوق التكافل األجتماعى بجامعة اإلسكندریة بأن السید الدكتور

 بقسم  األستاذ بكلیة/ األستاذ مساعد / المدرس 
-/--/--ھ حتى تاریخ   بسداد المستحق علی  ----/--/--قد قام بتاریخ  /المعار إلى دولة

  .ولیس على سیادتھ مدیونیة سابقة-
  
مدیر إدارة صندوق التكافل األجتماعى :الموظف المختص*

  ----/--/--:التاریخ :بالجامعة
  

 ):بدایة من العام الثاني(بیان أدارة التأمینات والمعاشاتبإدارةالجامعة  .٢
ریة بأن السید تفید أدارة صندوق التأمینات والمعاشات بجامعة اإلسكند

األستاذ / األستاذ مساعد  /المدرس /الدكتور
 /المعار إلى دولةبقسم بكلیة

  .ولیس على سیادتھ مدیونیة سابقة   ----/--/--بسداد المستحق علیھ حتى تاریخ  ----/--/--قد قام بتاریخ 
  
: مدیر إدارة التأمینات والمعاشات بالجامعة*  :الموظف المختص*

 ----/--/--:خالتاری*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٦نموذج رقم 



 ٤٠
 

 
 

  
  
  
  
  

  رئیس قسم العالقات الثقافیة بكلیة / السید األستاذ 
  ...حیة طیبة وبعد ت                                                                        

والخاص بالسید ----/--/--بتاریخ   ردا على خطاب كلیتكم الموقرة رقم 
  ملف رقم  /الدكتور

وعلى أمر (، بشأن تنظیم الجامعات الئحتھ التنفیذیة ١٩٧٢لسنة  ٤٩بعد االطالع على القانون رقم 
إعارة  تجدید/ ب إعارة----/--/--بتاریخ  رقم ) إن وجد(الجامعة السابق 

بكلیة  بقسم  /السید الدكتور
 جھة / جامعة للعمل ب 

في أطار / للعام ) وھى جھة جدیدة–وھى ذات الجھة ( /بدولة
  .----/--/--حتى   ----/--/--اعتبارا من   عام

تجدید إعارة /إعارة على ،  ----/--/--بتاریخ    نائب رئیس الجامعة بالتفویض/د. یعتمد موافقة أ
 بكلیة  بقسم/ید الدكتورالس

وھى  -ألول مرة ( /بدولةجھة / جامعة للعمل ب
---/--/--اعتبارا من    في أطار عام/ للعام ) وھى جھة جدیدة –ذات الجھة 

  )----/--/--حتى  -
  

  وتفضلوا بقبول فائق األحترام
  مقدمة لسیادتكم

  
  ./ أ           

 مدیر عام إدارة العالقات الثقافیة بالجامعة                                                             
 ----/--/--التاریخ  

  
صورة مبلغة إلى أدارة شئون أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة وأدارة العالقات الثقافیة بوزارة التعلیم 

  العالى
ة السابق ذكرھا طرفكم بكلیتكم برجاء التفضل بالعلم واتخاذ ما یلزم نحو إخطار نفس الجھات المعنی  

  .مع قبول وافر االحترام والتقدیر... الموقرة  باإلضافة إلى رئیس قسم عضو ھیئة التدریس المعنى باألمر 
  
  
  
  
  
  
  

 ٧نموذج رقم 



 

 ٤١
 

  
  
  
  
  

  مدیر عام إدارة العالقات الثقافیة بجامعة اإلسكندریة/ السید األستاذ 
  ...ة طیبة وبعد تحی

  
المعھد / قد أخلى طرفھ من الكلیة  /أتشرف أن أبلغ سیادتكم أن السید الدكتور

  .----/--/--الموافق والمدیونیة اعتبارا من نھایة عمل یوم 
  المعھد/ بیان شامل معتمد بأخالء طرف سیادتھ من أقسام الكلیة:    مرفق طیھ

  . د: عضو ھیئة التدریس المخلى طرفھ 
  :المدرس بقسم/ األستاذ المساعد/األستاذ 

  ----/--/--:التاریخ
  

  :الموظف المختص*
  

  :رئیس قسم العالقات الثقافیة بالكلیة*
  

 ----/--/--:التاریخ*
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 ٨نموذج رقم 



 ٤٢
 

  
  

  
  
  

           
     

  
إعارتي على ،  ----/--/--بتاریخ    بناءا على أمر نائب رئیس الجامعة الذي وافق سیادتھ بالتفویض

  :تجدید إعارتي/
المدرس بقسم  /األستاذ المساعد  /األستاذ–/أقر أنا السید الدكتور

  -:بأني  دالمعھ/بكلیة  
  

وهو أخر يوم من ----/--/--الموافق   .             قد أديت أعمالي المصلحية حتى يوم( .١
حتى   ----/--/--أيام العمل الرسمية البتداء اإلجازة الممنوحة لي لإلعارة اعتبارا من  

--/--/--( 

وهو اليوم  ----/--/--الموافق  .               قد استأنفت أعمالي المصلحية في يوم( .٢
األول من أيام العمل الرسمية بعد انتهاء أجازة اإلعارة التي منحت لي ولم أتجاوز المدة 

 )المرخص لي بها
 
 

    -:أمضاء عضو ھیئة التدریس المقر
  : الموظف المختص  

  :رئیس قسم العالقات الثقافیة بالكلیة 
 ----/--/--:التاریخ  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٩نموذج رقم 



 

 ٤٣
 

 
 

  
  
  
  
  

  الموقر /السید األستاذ الدكتور
  وزیر التعلیم العالي

  .....تحیة طیبة وبعد
  

یسعدني أن أھدى لسیادتكم أسمى آیات التقدیر واالحترام مقرونة بخالص األمنیات بدوام 
  .....سعادة مزیدا من التقدم لمصرنا الحبیبةالصحة وال
  

على طلب تجدید اإلعارة ----/--/--یشرفني أن أنوه لسیادتكم بأنني قد وافقت بتاریخ  
األستاذ / األستاذ مساعد / المدرس /للسید الدكتور

المعار إلى بقسم بكلیة
للعمل ب ----/--/--حتى   ----/--/--اعتبارا من   

موافقتي بناءا على موافقة مجلس كلیة عضو ھیئة التدریس  وقد جاءت،  
محدد بھ أن نسبة ----/--/--وعلى موافقة مجلس قسمھ بتاریخ   ----/--/--المذكور بتاریخ  

بشأن تنظیم  ١٩٧٢لسنة  ٤٩اإلعارة بالقسم ال تزید عن الحد المنصوص علیھ بالقانون رقم 
  .الجامعات والقوانین المعدلة لھ

  
، یستلزم موافقة سیادتكم فى أطارعام / أن المد مطلوب لمدة عام وحیث   

  أحیل لسیادتكم األمر التخاذ ما ترونھ مناسبا
  

  مع أطیب تمنیاتي لسیادتكم بدوام التوفیق والسداد
  وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر احترامي وعظیم تقدیري

  
  االستاذ الدكتور رئیس جامعة االسكندریة                

  
  . د. أ

  ----/--/--: التاریخ 
 
  
 

  
 

 ١٠نموذج رقم 



 ٤٤
 

 


  
  
  
  
  

  مدیر قسم العالقات الثقافیة بكلیة / السید األستاذ 
  ...تحیة طیبة وبعد                   

 ----/--/--بتاریخ  ر الوزاري رقم یشرفني أن أرسل رفق ھذا صورة القرا
األستاذ  /المدرس /بشأن الموافقة على طلب تجدید اإلعارة للسید الدكتور

المعار إلى بقسم األستاذ بكلیة/مساعد 
--/--حتى    ----/--/--اعتبارا من    لمدة عام /دولة
  جھة / للعمل بجامعة  ----/

  
  ادمع تمنیاتنا للجمیع بالتوفیق والسد

  
  الموظف المختص   

  مقدمة لسیادتكم
  

  ./ أ
  مدیر عام أدارة العالقات الثقافیة بالجامعة

  ----/--/--التاریخ 
  

  .صورة مبلغة إلى أدارة شئون أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة 
 

 
 
 

 ١١نموذج رقم 



 

 ٤٥
 

 
 
 
 

  
  

  
  
  



 ٤٦
 

 
  أجازة خاصة بمرتب. 

  أجازة خاصة بدون مرتب. 
 

أن تتوافر أسباب ملحة وضرورية تستوجب الحصول على األجازة تبعاً لتقدير رئيس  .١
 .الجامعة بناء على رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص 

 .أن تكون األجازة لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر فى العام الجامعى  .٢

 .فإن كانت فى غير هذه الحال تفقد طبيعتها كأجازة خاصةأن تكون أثناء الدراسة ،  .٣
 

  - :والتى تنص على  ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(من قانون تنظيم الجامعات رقم ) ٩٣(المادة  .١
مع مراعاة صالح العمل ، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس ألسباب ملحة فى أجازة ( 

ب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة ال تجاوز ثالثة أشهر ، ويكون ذلك خاصة بمرت
  ) .بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم الخاص 

  -:والمواد المنظمة لمنح األجازات  ٢٠١٧لسنة ) ٣٠(قرار مجلس الجامعة رقم  .٢
المقررة ألعضاء هيئة التدريس فى قانون تنظيم األجازات : األجازات األكاديمية  ) :١(المادة 

اإلعارة ، أجازة المهمة العلمية ، أجازة التفرغ العلمى لألستاذ : الجامعات والئحته التنفيذية وهى 
، أجازة التفرغ للتدريس بالدراسات العليا ، أجازة التفرغ العلمى إلعضاء هيئة التدريس ، أجازة 

  .اإلعتيادىة ، األجازة الخاصة ، األجازة المرضية  التفرغ للبحث العلمى ، األجازة
مع مراعاة ما ينص عليه فى هذا القرار من إجراءات خاصة ببعض األجازات ،  ) :٢(المادة 

على عضو هيئة التدريس الراغب فى الحصول على أجازة التقدم بطلب إلى مجلس القسم 
ن البيانات المتطلبة وفق هذا القرار نوع االجازة ومدتها وسببها وغيرها م: المختص متضمناً 

تبعاً لنوع األجازة ، وعلى مجلس القسم المختص بعد إبداء رأيه إحالة الطلب إلى عميد الكلية أو 
المعهد الذى يكون له البت فيه إن كان مفوضاً فى ذلك من مجلس الكلية أو المعهد إلتخاذ ما يراه 

إحالة الطلب مشفوعاً برأى المجلس إلى رئيس  فى شأنه ، ويكون على عميد الكلية أو المعهد
الجامعة للتقرير فى شأنه قبوالً أم رفضاً ، وفى جميع األحوال يجب أن يكون القرار بالرفض 

 .مسبباً 

ال يجوز وصل األجازة اإلعتيادية بأجازة خاصة ، وال ربط أجازة خاصة بأجازة  ) :٣(المادة 
لية أو المعهد تتحدد وفق مقتضيات الصالح العام على خاصة أخرى إال بعد قضاء فترة عمل بالك

النحو الذى يقدره رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأى مجلس القسم 
 .المختص 



 

 ٤٧
 

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز ربط االجازة السنوية أو اإلعتيادية بأجازة خاصة إذا 
يحتمل التأخير أو ألمر يترتب على فواته نتائج يتعذر تداركها ،  كانت األجازة الخاصة لسبب ال

أو كانت لغرض علمى كحضور مؤتمرات أو ندوات أو زيارة مؤقتة ألحد مراكز الدراسات 
واألبحاث أو الجامعات األجنبية ، على أن يراعى فى جميع األحوال أال تتجاوز مدتها المدة 

  .المعقولة لتحقيق غرضها 
 : )٢٣(المادة 

مع مراعاة صالح العمل ، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس بأجازة خاصة بمرتب أو بدون 
  - :مرتب حسب األحوال وفق الشروط األتية 

أن تتوافر أسباب ملحة وضرورية تستوجب الحصول على األجازة تبعاً لتقدير رئيس  .١
 .الجامعة بناء على رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص 

 .أن تكون األجازة لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر فى العام الجامعى  .٢

أن تكون أثناء الدراسة ، فإن كانت فى غير هذه الحال تفقد طبيعتها كأجازة خاصة ،  .٣
 .وتكتسب وصف األجازة التى تتوافر فيها أوصافها وتخضع ألحكامها وفق هذا القرار 

حة أو الضرورية قيام عضو هيئة التدريس بتمثيل وفى جميع األحوال ، يأخذ حكم االسباب المل
أو تكون . الجامعة فى مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات علمية ، وفى هذه الحالة تكون بمرتب 

لزيارة أحد مراكز األبحاث أو الجامعات األجنبية للتدريس أو التدريب كنوع من أداء الجامعة 
سباب عائلية يقدرها رئيس الجامعة بناء على لدورها العلمى السيما فى المجال اإلقليمى أو أل

  . رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص وتكون فى هذه األحوال بدون مرتب 
  ) :٢٤(المادة 

تحسب األجازة على أساس العام الجامعى ال العام الميالدى ، بأن تمنح مرة واحدة فى العام 
حاصل جمعها ال يتجاوز ثالثة أشهر ، وفى جميع الجامعى لمدة ثالثة أشهر أو لعدة مرات 

األحوال تكون األجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم 
 . المختص 

 
 
 
 
 
 



 ٤٨
 

 
  متقديم عضو هيئة التدريس بطلب منحه األجازة الخاصة للقس.  

  
) ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع

  على حسب الغرض

   موافقة مجلس القسم على منح سيادته األجازة المطلوبة.  
  

) ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع
  على حسب الغرض

   إستيفاء البيانات المطلوبة بنموذج األجازة الخاصة من حيث
فترة األجازة والغرض منها ومكان قضائها وتاريخ موافقة 

نح األجازة وموضحاً بها إسم من سيقوم مجلس القسم على م
بأعباء ومهام سيادته أثناء فترة األجازة المطلوبة مع توقيعه 

  .المعهد / وتوقيع رئيس مجلس القسموعميد الكلية 

) ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع
  على حسب الغرض

   عميد الكلية / د.المعهد أو السيد أ/ موافقة مجلس الكلية
  .المعهد / من مجلس الكلية بالتفويض الصادر لسيادته 

) ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع
  على حسب الغرض

  نائب رئيس الجامعة / د.خطاب الكلية أو المعهد موجهاً للسيد أ
/ عميد الكلية / د.للدراسات العليا والبحوث معتمد من السيد أ

/ المعهد موضحاً به موافقة مجلس القسم و مجلس الكلية 
على منح األجازة الخاصة مع ذكر  المعهد أو العميد بالتفويض

  .فترة االجازة المطلوبة والغرض منها ومكان قضائها 

) ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع
  على حسب الغرض

   إرسال الخطاب والمرفقات من مكتب العالقات الثقافية بالكلية
  .المعهد إلى إدارة العالقات الثقافية بإدارة الجامعة / 

  

  قافية بإدارة الجامعة بمراجعة خطاب قيام إدارة العالقات الث
المعهد ومن ثم عرض / األجازة الخاصة الوارد من الكلية 

نائب رئيس الجامعة للدراسات / د.الموضوع على السيد أ
العليا والبحوث ألخذ الموافقة على منح عضو هيئة التدريس 

  .األجازة المطلوبة 

  

  ة الجامعة إلى إرسال خطاب من إدارة العالقات الثقافية بإدار
نائب رئيس / د.الكلية أو المعهد متضمن موافقة السيد أ

  .الجامعة 

) ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع
  على حسب الغرض

 
 
 



 

 ٤٩
 

 
   هيئة التدريس الخاص بطلب الطلب المقدم من عضو

  .األجازة
أو ) ١(نموذج ع ث رقم 

  لغرضعلى حسب ا) ٢(

   ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع  .موافقة مجلس القسم (
  على حسب الغرض

  ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع  .العميد بالتفويض /د٠المعهد  أو أ/ موافقة مجلس الكلية (
  على حسب الغرض

   أصل إيصال سداد طالب األجازة للمستحق عليه لصندوق
ن التكافل اإلجتماعى  فى حال منح سيادته أجازة خاصة بدو

  .مرتب 
  

   دوالر بالجنيه  ١٠٠٠سداد طالب االجازة مبلغ ما يعادل
البنك العربى األفريقى  –إدارة الثروات ( المصرى فى حساب

فى حال منح سيادته )  ٥١٠٦٠٣٣٩٢٤٠٠١/ الدولى، حـ
أجازة خاصة بدون مرتب لمدة ثالثة أشهر للعمل كأستاذ 

  .زائر أو مشارك بالجامعات األجنبية 

  )٢(ث .نموذج ع

   نموذج االجازة الخاصة موضحاً به من سيقوم بأعباء طالب
األجازة التدريسية مع التوقيع ومعتمد من رئيس مجلس 

  القسموعميد الكلية

) ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع
  على حسب الغرض

  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا / د.خطاب موجه للسيد أ
الكلية أو المعهد عميد / د.والبحوث ومعتمد من السيد أ

موضحاً به فترة األجازة المطلوبة والغرض منها ومكان 
  .قضائها 

) ٢(أو ) ١(ث .نموذج ع
  على حسب الغرض

   أصل الدعوة المقدمة لطالب األجازة فى حال منح سيادته
أجازة خاصة لزيارة مراكز بحثية أو جامعات أجنبية أو أى 

  .منظمة دولية 
  

   صور ٣+ إستمارات  ٣األمن عدد إستمارة إستطالع رأى
المعهد بإرسالها إلى اإلدارة العامة / شخصية ، تقوم  الكلية 

  .لإلستطالع والمعلومات بوزارة   التعليم العالى 
  



 ٥٠
 

  
  
  

  :المعھد/الكلیة
  رئیس مجلس القسم / السید االستاذ الدكتور  - )  ١

  تحیة طیبة وبعد ،،،
وذلك السباب ) بدون مرتب ( بالموافقةعلى منحى اجازة خاصة  الرجاء التكرم من سیادتكم التفضل

  .شخصیة 
  ----/--/--وحتى----/--/--أعتبار من شھر      یوم     -:المدة 

  :مكان قضاء االجازة  :  الغرض من االجازة 
  :توقیعھ  : من سیقوم باالعباء والمھام لسیادتھ خالل فترة االجازة 

  ----/--/--:   التاریخ :  الوظیفة :    مقدمھ لسیادتكم االسم 
  ھا مكتب العالقات الثقافیة بالكلیةبیانات یملؤ - )٢

شھر یوم : علیھا سیادتھ خالل ھذا العام الجامعى  مجمل االجازات الخاصة السابقة التى حصل
  

  یوم خالل العام الجامعى  ٩٠والمتبقى من الرصید من حساب 
--:التاریخ :رئیس مجلس القسم قیع تو:توقیع الموظف المسئول

/--/----  
  
  موافقة مجلس القسم - )٣

/ د . على الطلب المقدم من أ ----/--/--لقد وافق مجلس القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ 
  
  ----/--/--الى     ----/--/--فى الفترة من    ) بدون مرتب (لمنحھ أجازة خاصة 

  یعتمد ،،،،      
  مرئیس مجلس القس 
  ----/--/--التاریخ التوقیع       
  
ء على التفویض الصادر لسیادتھ د عمید الكلیة أو المعھد بنا.المعھد  أو ا/ موافقة مجلس الكلیة)٤

 ----/--/--بتاریخ  مجلس الكلیةمن 
بناء على موافقة رئیس مجلس القسم تمت الموافقة على طلب االجازة الخاصة بدون مرتب السباب 

  -:مقدم منشخصیة  ال
لمنحھ أجازة  بدولة  السبب/د   

              ----/--/--الى----/--/--فى الفترة من   
  
  

  عمید الكلیة
  

                                                                                   
  ----/--/--التاریخ 

  )١(نموذج ع ث رقم 



 

 ٥١
 

  
  ا والبحوث بالتفویضموافقة نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلی - )  ٥

بقسم )أستاذ-استاذ مساعد–مدرس (/د .برجاء التفضل بالموافقة على منح السید أ
وذلك ----/--/--الى   ----/--/--اجازة خاصة بدون مرتب فى الفترة من  

/    د بغرض   للسفر الى 
  

البحوث فقد تفضل نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا و/ د .وبعرض طلب االجازة على السید أ
  .علي منحة االجازة المطلوبة ----/--/--سیادتھ بالموافقة بالتفویض بتاریخ

 توقیع الموظف       
 

  یعتمد ،،،،            توقیع مدیر االدارة  
 

  نائب رئیس الجامعة / د . أ  
  
 

  ----/--/--التاریخ 
  
  



 ٥٢
 

حسب االحوال وفق  بيجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس بإجازة خاصة بمرتب أوبدون مرت
 :الشروط االتية

 .أن تكون هناك اسباب ملحة أوضروية تستوجب الحصول على اإلجازة .١

 .أن تكون اإلجازة لمدة التتجاوز ثالثة أشهر فى العام الجامعى الواحد .٢

 .أن تكون أثناء الدارسة  .٣

فـى  تحسب اإلجازة على اساس العام الجامعى ال العام الميالدى ،بان تمنح مرة واحـدة   .٤
 . العام الجامعى لمدة ثالثة أشهر أو لعدة مرات حاصل جمعها اليتجاوز ثالثة اشهر 

يجب ابالغ االجازة للجامعة قبلها بمدة التقل عن اسبوعان وفى حالة الـبالد المحظـورة    .٥
 .قبلها بشهرين 

يجب عدم السفر ومغادرة البالد فى حالة السفر البالد المحظورة اال بعد وصول موافقـة   .٦
 .من بالموافقة على السفر اال

  - :الخطوات المتبعة لتقديم طلب االجازة 

 -:الرجاء ملء البيانات الخاصة بعضو هيئة التدريس كاملة وبوضوح من قبل سيادته

 .استالم نموذج االجازة واستمارة إستطالع الرأي من مكتب العالقات الثقافية بالكلية أو المعهد  .١

 .تب العالقات الثقافية بالكلية أو المعهد التأكد من رصيد االجازة من مك .٢

تقديم نموذج االجازة الى رئيس مجلس القسملعرضها على مجلس القسم وأعتماد سيادته  .٣
 .بالموافقة على نموذج االجازة المقدم من عضو هيئة التدريس 

 .المعهد بالتفويض على نموذج االجازة/ د عميد الكلية.المعهد او أ/أعتماد مجلس الكلية .٤

 .ث بالجامعة .ث بالكلية أو المعهد الى مكتب ع .رسال نموذج االجازة من مكتب ع أ .٥

 .مراجعة بيانات نموذج االجازة المقدم من عضو هيئة التدريس بمكتب العالقات الثقافية بالجامعة  .٦

 .اعتماد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على نموذج االجازة  .٧

معتمد بالموافقة من سيادة النائب من مكتب العالقات الثقافية ارسال نموذج االجازة ال .٨
 .بالجامعة الى مكتب العالقات الثقافية بالكلية أو المعهد 

يرسل مكتب العالقات الثقافية بالكلية أو المعهد صورة من نموذج االجازة المعتمد  .٩
 .بالموافقة الى القسم واالقسام االخري المعينة 

 .لعودة وإرساله للجامعةعمل اقرارالمغادرة وا .١٠



 

 ٥٣
 

 
 
 
 
 

  القسم مجلس رئیس/  الدكتور االستاذ السید )١
  تحیة طیبة وبعد ،،،

  - ) :بدون مرتب ( الرجاء التكرم من سیادتكم التفضل بالموافقةعلى منحى اجازة خاصة 
  ----/--/--وحتى  ----/--/--أعتبار من             شھر   یوم  -:المدة 

  :مكان قضاء االجازة  :   الغرض من االجازة
توقیعھ : من سیقوم باالعباء والمھام لسیادتھ خالل فترة االجازة 

:  
  ----/--/--:التاریخ :الوظیفة : مقدمھ لسیادتكم 

جامعة  -الرلحساب صندوق التكافلدو1000ومرفق أصل ایصال تسدید مبلغ ما یعادل 
  .االسكندریة 

  
  لثقافیة بالكلیةبیانات یمألھا مكتب العالقات ا - )٢

یوم : مجمل االجازات الخاصة السابقةالتى حصل علیھا سیادتة خالل ھذا العام الجامعى
  شھر 

  لحضور
  یوم  ٩٠والمتبقى من الرصید من حساب 

: رئیس مجلس القسمتوقیع : توقیع الموظف المسئول 
  ----/--/--التاریخ

 
  موافقة مجلس القسم -٣

  / د . على الطلب المقدم من----/--/--لمنعقدة بتاریخ   وافق مجلس القسم بجلستھ ا
 ----/--/--الى    ----/--/--فى الفترة من     بدون مرتب ل (لمنحھ أجازة خاصة 

  رئیس مجلس القسم
  التوقیع                                                                     

  ----/--/--التاریخ 
  
 مید الكلیة أو المعھد بناء على التفویض الصادر لسیادتة من مجلس الكلیةموافقة ع -٤

كاستاذ  بناء على موافقة رئیس مجلس القسم تمت الموافقة على طلب االجازة الخاصة بدون مرتب
  زائر 

  ) بدون مرتب ( لمنحھ أجازة خاصة /د .المقدم من سیادتھ أ
  ----/--/--الى  ----/--/--فى الفترة من   

  المعھد/ مید الكلیة ع
  ----/--/--التاریخ 

  )٢(قم نموذج ع ث ر



 ٥٤
 

  
  
  
  موافقة نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث بالتفویض - ٥
  

  اجازة خاصة بدون مرتب وذلك للعمل كاستاذ زائرسیادتھبرجاء التفضل بالموافقة على منح 
  -: وذلك للسفر الى دولة  بجامعة 

  /    د :    .من----/--/--     الى ----/--/--فى الفترة من   
د تفضل       / د . وبعرض طلب االجازة على السید أ  ا والبحوث فق ة للدراسات العلی نائب رئیس الجامع

  .سیادتھ بقبول طلب االجازة 
  

 توقیع الموظف    
 

 توقیع مدیر االدارة
 یعتمد ،،،،                                                       

  
  نائب رئیس الجامعة/ د . أ                             

                   التوقیع                                                          
  ----/--/-- التاریخ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  )٢(نموذج ع ث رقم 



 

 ٥٥
 

 

 .أن تكون هناك اسباب ملحة أوضروية تستوجب الحصول على اإلجازة .١

 .أن تكون اإلجازة لمدة التتجاوز ثالثة أشهر فى العام الجامعى الواحد .٢

 .أن تكون أثناء الدارسة  .٣

تحسب اإلجازة على اساس العام الجامعى الالعام الميالدى ،بان تمنح مرة واحدة فى العام  .٤
 . ر أو لعدة مرات حاصل جمعها اليتجاوز ثالثة اشهر الجامعى لمدة ثالثة أشه

يجب ابالغ االجازة للجامعة قبلها بمدة التقل عن اسبوعان وفى حالة الـبالد المحظـورة    .٥
 .قلبها بشهرين 

يجب عدم السفر ومغادرة البالد فى حالة السفر للبالد المحظورة اال بعد وصول استمارة   .٦
 .االمن بالموافقة على السفر 

   - :وات المتبعة لتقديم طلب االجازة الخط
 -:الرجاء ملء البيانات الخاصة بعضو هيئة التدريس كاملة وبوضوح من قبل سيادتة

 .استالم نموذج االجازة واستمارة االمن من مكتب العالقات الثقافية بالكلية أو المعهد  .١

 .د التاكد من رصيد االجازة من مكتب العالقات الثقافية بالكلية أو المعه .٢

دوالر بالجنيـة المصـرى   ١٠٠٠يرفق مع نموذج االجازة أصل ايصال تسديد ما يعادل  .٣
البنـك   –ادارة الثـروات  (: جامعة االسكندرية بالتوجه الـى   -لحساب صندوق التكافل 

 ) . ٥١٠٦٠٣٣٩٢٤٠٠١( العربى االفريقى رقم الحساب

ضـها علـى مجلـس    تقديم نموذج االجازة ومرفق به الدعوة الى رئيس مجلس القسملعر .٤
 .القسم واعتماد سيادته بالموافقة على نموذج االجازة المقدم من عضو هيئة التدريس 

 .اعتماد عميد الكلية أو المعهد بالتفويض على نموذج طلب االجازة  .٥

أصـل ايصـال تسـديد مايعـادل      –اصل الـدعوة   ( ارسال نموذج االجازة ومرفقاته  .٦
 .ث بالجامعة .المعهد الى مكتب ع  ث بالكلية أو.من مكتب ع ) دوالر١٠٠٠

 .مراجعة بيانات نموذج االجازة المقدم من عضو هيئة التدريس بمكتب العالقات الثقافية بالجامعة  .٧

 .اعتماد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على نموذج طلب االجازة  .٨

ـ  .٩ ب العالقـات الثقافيـة   ارسال نموذج االجازة المعتمد بالموافقة من سيادة النائب من مكت
 .بالجامعة الى مكتب العالقات الثقافية بالكلية أو المعهد 

يرسل مكتب العالقات الثقافية بالكلية أو المعهد صورة مـن نمـوذج االجـازة المعتمـد      .١٠
 .بالموافقة من سيادة النائب الى القسم 

 .عمل اقرارالمغادرة  .١١

 



 ٥٦
 

 
 
  العلمية غرضها القيام بأبحاث علمية للسادة أعضاء هيئة التدريس إبتداء من وظيفة مدرس المهمة 

 
 ٠مهمة علمية على منحة شخصية مقدمة للعضو من إحدى الجامعات أو الهيئات األجنبية  

  ٠مهمة علمية على منحة مقدمة للدولة من دولة أخرى أجنبية  

 ٠تفاقية ثقافية بين الجامعة وجامعة أخرى مهمة علمية على إ  

  برنامج تنفيذى ( مهمة علمية على إتفاقية ثقافية بين الدولة ودول أخرى ( 

  ٠مهمة علمية على بعثة مقدمة من الدولة على إحدى منح اإلدارة العامة للبعثات وعلى نفقتها   

  ستة أشهر على مهمة علمية لإلشراف على طالب عضو بعثة إشراف مشترك بعد مضى
  ٠سفر الطالب على أن يكون عضو هيئة التدريس المشرف األساسى 

 
 )  ٨٧مادة (  ١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظيم الجامعات رقم  .١

 ٢٠١٧لسنة  ٣٠قرار مجلس الجامعة رقم  .٢

منه ) ١(من المادة ) ١(يل البند والذى تم تعد ١٩٩٧لسنة  ٩قرارمجلس الجامعة رقم  .٣
  ٢٠١١لسنة  ١٨٤بقرار مجلس الجامعة رقم 

والمعتمد من  ٢٠/١٢/١٩٩٤قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة فى  .٤
  ٢٧/١٢/١٩٩٤مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 

 ١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظيم الجامعات رقم  .٥

  :٨٧مادة 
يجوز إيفادأعضاء هيئة ، ل بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد مع مراعاة عدم اإلخال

التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة ، وذلك بقرار من رئيسالجامعة بعد موافقة مجلس 
 .الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أوالمعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص 

للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة   المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلةوتكون  
 . ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كامال طوال مدةالمهمة

وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد إنتهاء المهمة العلمية تقريرا عن األعمال التي قام بها    
يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ونسخا من البحوث التي يكون قدأجراها ،على أن 

  ٠ومجلس الدراسات العلياوالبحوث في الجامعة 
  



 

 ٥٧
 

١. 
 

  ) ١١المادة ( 
أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج مع مراعاة صالح العمل ، يجوز إيفاد 

الجامعة سواء داخل البالد او خارجها ، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة 
مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على إقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس 

   ٠القسم المختص 
  )١٢المادة ( 

لعلمية سنة واحدة ، وال يجوز تجديدها إال فى حالة الضرورة القصوى ، ومدة سنة مدة المهمة ا
   ٠أخرى فحسب ويتقاضى الموفد مرتبه طوال هذه المدة كامالً 

  )١٣المادة ( 
على عضو هيئة التدريس بعد إنتهاء المهمة العلمية أن يقدم تقريراً عن األعمال التى قام بها 

على أن تعرض هذه التقارير والبحوث على مجلس الكلية أو  ونسخاً مما أجراه من بحوث ،
   ٠المعهد ومجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة 

٢.  

  )  : ١(مادة 
بشأن   مساهمة  ١٩٩٧لسنة ) ٩(من قرار مجلس الجامعة رقم ) ١(من المادة ) ١(تعديل البند 

السفر للسادة أعضاء هيئة التدريس الموفدين فى مهمات علمية مقدمة من  امعة فى نفقاتالج
  : على النحو التالى ) ١(مؤسسات خارجية أو جامعات أو مراكز أجنبية أو محلية ليكون البند 

تسهم جامعة اإلسكندرية فى نفقات سفر السادة أعضاء هيئة التدريس الموفدين فى مهمات علمية 
ن مؤسسات خارجية أو جامعات أو مراكز أجنبية أو محلية بسداد ثمن تذاكر الطائرة مقدمة م

الفعلى بالدرجة السياحية على خطوط مصر للطيران وذلك إلى أقصى نقطة يمكن أن تصل إليها 
هذه الخطوط ومع جواز استخدام الطيران األجنبى فيما جاوز هذه النقطة فقط وعلى أن يكون 

فر فى هذه الحالة عن طريق مصر للطيران أو شركة مصر للسياحة على أن إستخراج تذاكر الس
  ٠تكون مساهمة الجامعة لمرة واحدة كل سنتين سواء للمهمة العلمية أو المؤتمر 

  ) : ٢(مادة 
   ٠يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات 

 
  يكون سفر عضو هيئة التدريس فى مهمة علمية إلجراء أبحاث بإحدى الجامعات أو أحد

  ٠المراكز العلمية المتخصصة والمتميزة لمدة ال تقل عن شهر 



 ٥٨
 

  أن يقضى عضو هيئة التدريس مدة عامين بعد رجوعه وإستالمه العمل لحصوله على
 .لمية أو مؤتمر مساهمة الجامعة سواء لمهمة ع

  أن يقدم خطاباً من الجهة الموفد إليها يفيد بأن سيادته لم يحصل على اية مساهمة مالية
  ٠لتغطية نفقات السفر أو تذاكر السفر 

 أن يقدم إقراراً من سيادته يفيد بأنه لم يحصل على تذاكر سفر من أية جهة أو مؤسسة أخرى. 
 

 كون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى بحد أقصى ت
وأن يكون سفر عضو هيئة التدريس فى مهمة علمية إلجراء أبحاث بإحدى / عامان 

  ٠الجامعات أو أحد المراكز العلمية المتخصصة والمتميزة لمدة ال تقل عن شهر 

 ٠إنقضاء مدة مماثلة لمدة المهمة العلمية السابقة ال يرخص بالسفر فى مهمة علمية إال بعد  

  يتقاضى عضو هيئة التدريس الموفد فى مهمة علمية مرتبه كامالً طول مدة المهمة العلمية 

  على عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد إنتهاء المهمة العلمية تقريراً عن األعمال التى قام
لى أن يعرض التقرير والبحوث على بها ونسخاً من البحوث التى يكون قد أجراها ع

  ٠مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة 

  ال يسمح للسادة أعضاء هيئة التدريس العائدين من أجازات دراسية أو بعثات بعد عودتهم مباشرة
بالسفر فى مهمة علمية إال بعد إنقضاء نصف المدة التى قضاها العضو بالخارج مع أخذ تعهد 

ليهم برد نفقات البعثة أو األجازة الدراسية فى حالة عدم عودتهم ، وإذ كان عضو هيئة التدريس ع
  ٠حاصل على الدكتوراه من الخارج تحسب له نصف المدة من تاريخ عودة سيادته 

  تسهم جامعة اإلسكندرية فى نفقات سفر السادة أعضاء هيئة التدريس الموفدين فى مهمات
سات خارجية أو جامعات أو مراكز أجنبية أو محلية بسداد تذاكر علمية مقدمة من مؤس

الطائرة الفعلى بالدرجة السياحية على خطوط مصر للطيران وذلك إلى أقصى نقطة 
يمكن أن تصل إليها هذه الخطوط ومع جواز استخدام الطيران األجنبى فيما جاوز هذه 

الحالة عن طريق مصر النقطة فقط وعلى أن يكون استخراج جواز السفر فى هذه 
للطيران أو شركة مصر للسياحة ، وعلى أن تكون مساهمة الجامعة لمرة واحدة كل 
سنتين سواء للمهمة العلمية أو المؤتمر على أن يقدم سيادته خطاباً من الجهة الموفد إليها 
 يفيد بأنه لم يحصل على أى مساهمة مالية لتغطية نفقات السفر أو تذاكر السفر كما يقدم

 إقراراً من سيادته بأنه لم يحصل على تذاكر السفر من أية جهة أو مؤسسة أخرى 
 
 
 



 

 ٥٩
 

 

  تتم زيارة المشرف المصرى على عضو بعثة إشراف مشترك بعد مضى ستة أشهر على األقل من
جازه والمتوقع فى المدة الباقية كى يتمكن الدارس من تاريخ بدء الجزء الخارجى لمتابعة ما تم إن

  ٠اإلنتهاء من البرنامج فى المواعيد المحددة مع إحاطة المكتب الثقافى علماً بما تم

  أفادت اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالى بأن تكون مدة سفر األساتذة المشرفين
شراف المشترك خمسة أيام بخالف يومى السفر والعودة ، أما المصريين للخارج وفقاً لنظام اإل

  ٠بالنسبة لدول الغرب والشرق األقصى تكون المدة سبعة أيام بخالف يومى السفر والعودة 

  يكون سفر السادة المشرفين على أعضاء بعثات اإلشراف المشترك فى غير فترة الصيف
كون اإلستفادة كاملة عن طريق وبناء على اتفاق مسبق مع المشرف األجنبى حتى ت

 .االحتكاك مع المشرفين األجانب أثناء فترة الدراسة بالجامعات األجنبية 

 وزير التعليم العالى بحظر سفر المشرفين / تقضى تعليمات السيد األستاذ الدكتور
  ٠المصريين خالل شهرى يوليو و أغسطس وكذلك النصف من شهر سبتمبر من كل عام

 السفر لمتابعة نتائج ) بالداخل أو الخارج ( مصرى فى حالة اإلعارة يجوز للمشرف ال
أبحاث رسالة عضو بعثة اإلشراف المشترك فى حالة موافقة الكلية والجامعة بشرط بقاء 

  ٠سيادته فى لجنة اإلشراف على الدارس 

 ٠ن ال يجوز سفر المشرف المصرى على نفقة البعثات إذا مضى على سفر الطالب أكثر من عامي 
 

بعد حصول عضو هيئة التدريس على دعوة شخصية من إحدى الجهات األجنبية موضحاً  .١
يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب إلى رئيس مجلس ) بدايتها ونهايتها ( بها مدة المهمة 

 .عضو موفد فى مهمة علمية  التابع له للسفر فى مهمة علمية مرفقاً به استمارات القسم

 .يعرض طلب سيادته على مجلس القسم  .٢

       عميد  ٠د٠المعهد للموافقة أو توقيع أ/ يعرض طلب سيادته على مجلس الكلية  .٣
 .المعهد بالتفويض / الكلية 

يقوم قسم العالقات الثقافية بإرسال أصل أستمارات إستطالع الرأى للهيئة العامة  .٤
  ٠ت لالستطالع والمعلوما

مدير عام إدارة العالقات الثقافية بما يفيد / يقوم قسم العالقات الثقافية بمخاطبة السيد  .٥
 : المعهد مرفقاً به المستندات التالية / موافقتى مجلس القسم والكلية 

 الدعوة الموجهة لسيادته  .٦

 .صورة من إستمارة استطالع الرأى  .٧

 .ة عن مدة المهمة العلمية ما يفيد سداد المستحق لصندوق التكافل بالجامع .٨



 ٦٠
 

عند ورود المستندات إلدارة العالقات الثقافية بالجامعة يقوم الموظف المختص بمراجعتها  .٩
وطلب ملف عضو هيئة التدريس من إدارة الملفات لمراجعته وإرسال استفسار إلدارة 
 صندوق التكافل للتأكد من قيام عضو هيئة التدريس طالب األجازة من سداد المستحق

 ٠للصندوق عن مدة المهمة العلمية 

بعد التوقيع من الموظف المختص بإدارة العالقات الثقافية بالجامعة ومدير عام إدارة  .١٠
نائب رئيس الجامعة / العالقات الثقافية يتم عرض األمر على السيد األستاذ الدكتور

 ٠بالتفويض الصادر لسيادته من مجلس الجامعة 

مة للعالقات الثقافية إلى رئيس قسم العالقات الثقافية بالكلية يرسل خطاب من اإلدارة العا .١١
  ٠نائب رئيس الجامعة بالتفويض على سفر سياته فى المهمة العلمية  ٠د٠يفيد موافقة أ

  
 

الذى تم ترشيحه من قبل اإلدارة العامة للبعثات على إحدى  يتقدم عضو هيئة التدريس .١
المنح قصيرة األجل على نفقة البعثات بطلب إلى رئيس مجلس القسمالمختص للموافقة 

 على سفره فى المهمة العلمية 

  ٠يعرض طلب سيادته على مجلس القسم للموافقة  .٢

 ٠د٠و التوقيع من قبل أالمعهد أ/ ترفع موافقة مجلس القسم للعرض على مجلس الكلية  .٣
  ٠المعهد بالتفويض / عميد الكلية 

ترسل المستندات إلى اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة مرفقاً بها صورة إستطالع  .٤
الرأى، وما يفيد سداد المستحق لصندوق التكافل االجتماعى ،والكشف الطبى، و إخالء 

 )  عربى و إنجليزى ( ة الطرف ، واستمارات عضو موفد فى مهمة علمي

عند ورود المستندات إلدارة العالقات الثقافية بالجامعة يقوم الموظف المختص بمراجعتها  .٥
/ والتأكد من ورود إسم سيادته ضمن خطة البعثات المعتمدة من السيد األستاذ الدكتور

 وزير التعليم العالى ، وطلب ملف عضو هيئة التدريس من إدارة الملفات لمراجعته
وإرسال استفسار إلدارة صندوق التكافل للتأكد من قيام عضو هيئة التدريس طالب 

 ٠األجازة من سداد المستحق للصندوق عن مدة المهمة العلمية 

بعد التوقيع من الموظف المختص بإدارة العالقات الثقافية بالجامعة ومدير عام إدارة  .٦
نائب رئيس الجامعة / اذ الدكتورالعالقات الثقافية يتم عرض األمر على السيد األست

 ٠بالتفويض الصادر لسيادته من مجلس الجامعة 



 

 ٦١
 

مدير عام اإلدارة العامة للعثات بما يفيد الموافقة على سفر / يتم مخاطبة السيد األستاذ  .٧
المعهد التابع له عضو / أمين الكلية / سيادته وترسل نسخة من لخطاب إلى السيد األستاذ 

  .هيئة التدريس 
 
  بدايتها ونهايتها ( دعوة خاصة من إحدى الجهات األجنبية موضحاً بها مدة المهمة.  ( 

  المعهد على السفر / موافقة مجلسى القسم والكلية. 

  ٠استمارات إستطالع رأى للإلفادة بالرأى فى السفر لتنفيذ المهمة  

 فى مهمة علمية  استمارات عضو موفد. 

  ٠ما يفيد سداد المستحق لصندوق التكافل بالجامعة عن مدة المهمة العلمية  

  إخالء طرف. 

بالنسبة للمهمة العلمية على بعثة مقدمة من الدولة على إحدى منح اإلدارة العامة للبعثات قصيرة 
العامة للبعثات  يكون التقدم لها عن طريق الدخول على موقع اإلدارة: األجل وعلى نفقتها 

  بوزارة التعليم العالى وفقاً للشروط والمواعيد الواردة باإلعالن 
  : وتحدد مدة المهمة العلمية على إحدى منح اإلدارة العامة للبعثات قصيرة األجل كاآلتى 

      
  شهور ٣  األستاذ 

  شهور ٦  األستاذ المساعد
  شهور  ٩  المدرس 

  
  
  



 ٦٢
 

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتفويض  ٠د٠نموذج الخطاب الخاص بموافقة أ
  -:على سفر عضو هيئة تدريس فى مهمة علمية بدون تحمل الجامعة أية نفقات 

  
  
  

  -------------------------- /  ٠بشأن السید د            
   :ملف رقم               

  
  -------- معھد / أمین كلیة / السید األستاذ 
  بعد التحیة ،،،

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث قد وافق / باإلفادة بأن السيد األستاذ الكتور أتشرف
                -------------- / على سفر السيد الدكتور ---- / -- /-- بالتفويض فى 

 ---------- بالكلية فى مهمة علمية بدولة ----- بقسم ) أستاذ  –أستاذ مساعد  -المدرس( 
 ------------------ حتى  ----------------------- باراً من لمدة عام إعت

   ٠وذلك بمرتب يصرف بالداخل ودون أن تتحمل الجامعة أية نفقات 
رجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم وموافاتنا بتاريخى السفر والعودة كل فى حينه ، على أن تقوم 

 ٢٦/١١/١٩٨٥فى ) ٥( ب الدورى رقم الكلية بإخالء طرفه من جهاز الطبع والنشر وفقاً للكتا
   ------ /---- /---- فى  ----------- وذلك رداً على خطابكم رقم 

 
          

 



 

 ٦٣
 

 
  :ينظم العمل بأجازة التفرغ العلمى 

  مكرر  ٨٦مادة  – ٨٦مادة (  ١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظيم الجامعات رقم( 

  ٢٠١٧لسنة  ٣٠قرار مجلس الجامعة رقم  

  : وذلك على النحو التالى 
  
 :٨٨مادة 

وذلـك لمدةسـنة   ، يجوز الترخيص لألساتذة في أجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها 
قوم مقـامهم أثنـاءتفرغهم   واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات في األستاذية متى وجد من ي

 . ومع مراعاة عدم الترخيص في األجازة ألكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنةالواحدة
وال يتم الترخيص في األجازة إال بعد إقرارالمنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب األجازة    

راسات العليا والبحوث بناء ويصدر هذا الترخيص بقرار منرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الد
 . على اقتراح مجلس الكليةأو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص

وعلى المرخص له في األجازة أن يتقدم بعد انتهاءأجازته بتقرير عن األعمال التي قام بها ونسخا 
لى مجلس من البحوث التي يكون قد أجراها أثناءهذه األجازة على أن يعرض التقرير والبحوث ع

  . والبحوث الكلية ومجلس الدراسات العليا
  :مكرر ٨٨مادة 

يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيصلألساتذة بالتفرغ للتـدريس      
التي يحددها مجلس الجامعة المختص وذلـك لمـدة    وفقا للضوابط واألعداد، بالدراسات العليا داخل كلياتهم 

يضع حدودها وضوابطها المجلس األعلى للجامعات في حـدود موازنـة    عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية
  . كل جامعة ، ويصدر بهاقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي

ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكليةواقتراح القسم المخـتص التـرخيص لـبعض        
التفرغ العلمي لفترات محددةللعمل في الصناعة أو في البحث العلمـي أو  أعضاء هيئة التدريس ب

  . في االستشارات أو نقل التكنولوجيا
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعـة واقتـراح الكليـة والقسـم المخـتص          

وذلكفـي   أنيرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم
ويتقاضـى عضـو    , إطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع

األعلى للجامعـات وذلـك    هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس
  .تؤديها للغير  من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي

  .ع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوثوكيفية االستفادة بها وتض    
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  ) ١٤المادة ( 

مع مراعاة عدم اإلخالل بحسن سير العمل ، يجوز الترخيص لألستاذ فى إجـازة تفـرغ علمـى    
  : ارج الجامعة بمرتب كامل وذلك وفق الشروط اآلتية داخل أو خ

 .أن يكون طالب اإلجازة على درجة استاذ .١
 .أن يوجد بالقسم من يقوم مقام طالب اإلجازة أثناء تفرغه العلمى  .٢
 .أال يرخص باألجازة ألكثر من أستاذ فى كل قسم فى السنة الواحدة  .٣
  ٠لفنى الذى يتقدم به طالب إلجازة إقرار مجلس الكلية أو المعهد للمنهج العلمى أو ا .٤

  ) ١٥المادة ( 
يصدر قرار بالترخيص بإجازة التفرغ العلمى من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلـس الدراسـات   
العليا والبحوث ، بناء على إقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، 

   ٠اذية وذلك لمدة سنة بعد مضى ست سنوات على األست
  ) ١٦المادة ( 

على المرخص له باإلجازة أن يتقدم بعد إنتهاء أجازته بتقرير عن األعمال التى قام بها ونسخ من 
البحوث التى أجراها أثناء األجازة ، على أن يعرض هذا التقرير والبحوث على مجلس الكليـة أو  

  .المعهد ومجلس الدراسات العليا والبحوث 
  ) ١٨المادة ( 

 
يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهـد وإقتـراح مجلـس القسـم المخـتص      
الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فـى  

   ٠البحث العلمى أو فى االستشارات أو نقل التكنولوجيا 
 

  ) ١٩المادة ( 
يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسـم  
المختص أن يرخص ألعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعـاتهم ،  

   ٠البيئة وتنمية المجتمع وذلك فى إطار خطة الجامعة فى البحث العلمى ، بما يحقق خدمة 
  ) ٢٠المادة ( 

يتقاضى عضو هيئة التدريس المرخص له بإجازة التفرغ العلمى للبحث العلمى مكافأة مجزيـة ،  
وفق القواعد التى يضعها المجلس األعلى للجامعات ، وذلك من حصيلة الوحـدات ذات الطـابع   

   ٠الخاص بالجامعة ، ومن حصيلة الخدمات التى تؤديها للغير 
وفى جميع األحوال ، يجب أن تضع الجامعة القواعد واإلجراءات التى تكفل متابعة مـا أنجـزه   

  ٠عضو هيئة التدريس من بحوث وكيفية اإلستفادة منها 
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موضوع محدد يدعى إليه المتخصصون في مجال ما و  المؤتمر هو تجمع ثقافي تحت عنوان او
عادة ما تنظم المؤتمر مؤسسة تعليمية . يقدمون ابحاثاًو أوراق عمل تعالج قضايا المؤتمر

  . و عادة ما يمتد أليام يتم خاللها مناقشة االبحاث و اوراق العمل، كالجامعات او مراكز البحوث 
و هي النتائج التي يتوصل اليها المؤتمرون ، ات الختاميةثم يختتم بفعالية المؤتمر بقراءة التوصي

من خالل أبحاثهم و أوراق العمل التي قدموها خالله  و عادة ما تكون تلك التوصيات عبارة عن 
و غالباما تكون اول ، عناصر محددة تعد خالصة ألبحاث المؤتمر وٌ أوراق العمل التي قدمت فيه

  . تمر ثم تكون التوصيات التالية في صميم موضوعاتهتوصية هي شكر للجهة المنظمة للمؤ
وحرصها الدائم علي  و من منطلق مشاركة جامعة االسكندرية في المحافل العلمية و العالمية

تشجيع البحث العلمي ومواكبة عجلة التقدم العالمي وتيسيرا للسادة أعضاء هيئة التدريس و 
 .العالمية ومعرفة اًخر ما توصل له العلم أعضاء الهيئة المعاونة  بالتواصل مع المراكز

 
 

  بشان قواعد المعاملة المالية للسادة اعضـاء   ٢٠١٨لسنه ) ٥٢(قرار مجلس الجامعه رقم
لمؤتمراتوالنـدوات وورش  هيئة التدريس و اعضاء الهيئة المعاونة الموفديــنلحضور ا 

 .العمل الدولية والمحلية 

  بشأن مساهمة الجامعة في نفقات سفر السادة  ٢٠١٦لسنة  ١٧٤قرار مجلس الجامعة رقم
 .أعضاء هيئة التدريس الموفدين في مهمات علمية

 


 
   - :مجلس جامعة اإلسكندرية

 ٠والقوانين المعدلة له  ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(االطالع على قانون تنظيم الجامعات رقم بعد  -

بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  ١٩٧٥لسنة ) ٨٠٩(وعلى القرار الجمهورى رقم  -
 .والقرارات المعدلة  له ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(رقم  الجامعات

 ٠ ١٩٩٥سنة ) ٤٢(وعلى قرار مجلس الجامعة رقم  -

 ٠ ١٩٩٦سنة ) ٣٧(وعلى قرار مجلس الجامعة رقم  -

 ٠ ١٩٩٧سنة ) ٩(وعلى قرار مجلس الجامعة رقم  -

 ٠ ٣٠/١/٢٠٠٧المنعقدة فى ) ٤(وعلى موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم  -
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بتحمل الجامعة قيمة التاشيرة والتامين  ٢٠٠٨لسنة ) ٥(ة رقم وعلى قرار مجلس الجامع -
 ٠الطبي الخاص بالسادة اعضاء هيئة التدريس الموفدين لحضور مؤتمرات بالخارج 

بشان قواعد المعاملة المالية للسادة اعضاء  ٢٠١١لسنة ) ١٨٠(وعلى موافقة  مجلس الجامعة رقم  - 
 .والندوات و ورش العمل الدولية و المحلية هيئة التدريس الموفديـن لحضور  المؤتمرات 

بتعديل بعض فقرات قرار  ٢٩/١/٢٠١٢وعلى قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في  -
 .السالف الذكر ٢٠١١لسنة )  ١٨٠(مجلس الجامعة رقم 

بشأن سفر المعيدين و المدرسين  ٢٠١٥لسنة ) ٣٠(وعلى قرار مجلس الجامعة رقم  -
 .رات الدوليةالمساعدين لحضور المؤتم

بشأن قواعد المعاملة المالية للسادة اعضاء  ٢٠١٦لسنة ) ١٧٤(وعلى قرار مجلس الجامعة رقم  - 
 .هيئة التدريس الموفدين لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الدولية والمحلية

 . ٢٤/٤/٢٠١٨وعلى موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة  فى  -
 

ندرية في نفقات حضور السادة أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات والندوات تسهم جامعة اإلسك
وورش العمل الدولية علي أن تكون المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل الدولية تنظمها 
منظمات أو مؤسسات علمية متميزة وكذلك المؤتمرات  التي تعقد في الدول العربية علي أن 

  :واحدة كل عامين ميالديين وفقاً لما يلييكون إسهام الجامعة للعضو  مرة 
  
 

  ):١(مادة 
١.  

يصرح لعضو هيئة التدريس الذي له بحث مقبول بالمؤتمر الدولي بالسفر بدعم من الجامعة  
 - )ي مع إضافة ليلة قبل وليلة بعدبحد أقصي سبعة أيام  وستة ليال( بدل السفر –تذكرة السفر [

تأشيرة  –التأمين الطبي  –)دوالر أمريكي أو ما يعادله  ٥٠٠بما ال يزيد عن (رسم التسجيل 
 :وذلك وفق الشروط اآلتية  ]السفر

بحث دولي مصنف في قوائم (نشر بحث واحد كامل علي األقل سواء نشراً مبكراً أو نهائياً  .١
ISI  لمجلة العلمية ويحمل إسم جامعة اإلسكندرية علي أن يكون وذلك وقت إرسال البحث ل

 .تم نشره بعد آخر تاريخ سفر للمؤتمر السابق وقبل موعد المؤتمر الجديد 

 السابق اإليفاد إليه  Proceedingأو أن يكون له بحث كامل محكم منشور في كتيب المؤتمر  .٢

اك فيه بشرط إثبات المطلوب اإلشتر  Proceedingأو أن يكون في كتيب المؤتمر  .٣
 .أن يكون البحث كامل منشور في كتيب المؤتمر أو سوف ينشر في الكتيب
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ال يطلب لمن يشارك ألول مرة كعضو هيئة تدريس في مؤتمرات الشروط الواردة  .٤
 .وتطبق عليه القواعد بعد ذلك ) أ ، ب، ج ( في

عام يشترط لحصول عضو هيئة التدريس علي دعم المؤتمر أن يكون قد أمضي  .٥
 .أكاديمي علي رأس العمل علي األقل

يشترط أن يقضي عضو هيئة التدريس الذي سافر إلي مهمة علمية علي نفقة  .٦
الجامعة أو اإلدارة العامة للبعثات مدة عامين ميالديين بعد عودته وإستالمه العمل 

 . للتصريح له بحضور المؤتمر

ط لحصوله علي دعم حضور وبالنسبة لعضو هيئة التدريس العائد من اإلعارة يشتر .٧
 .المؤتمر أن يكون قد أمضي عام أكاديمي علي رأس العمل علي األقل بعد عودته 

وبالنسبة للمدرس الحاصل علي الدكتوراه من الخارج يشترط لحصوله علي دعم  .٨
حضور المؤتمر أن يكون قد أمضي عام أكاديمي علي رأس العمل وأن يكون 

 .ر مستنبط من رسالتهالبحث المشارك به في المؤتمر غي
٢.  

يصرح لعضو هيئة التدريس في التخصصات النظرية والعلوم اإلنسانية والذي له بحث مقبول بأي مؤتمر 
، كما ) من أ حتي ن (   ١بند  ١دولي بالخارج بالسفر وفق القواعد السابقة المنصوص عليها في المادة 

ي مشاركته بالمؤتمر في حال أن يكون عضو هيئة التدريس قد نشر بحثيين علي األقل في يجوز الموافقة عل
المجالت العلمية المتخصصة التي تقرها اللجان العلمية الدائمة للترقيات المعنية بتخصصاتهم علي أن يكون 

ن وكيل تم نشره بعد آخر تاريخ سفر للمؤتمر السابق وقبل موعد المؤتمر الجديد ، وذلك بخطاب م
  .المعهد للدراسات العليا والبحوث يؤيد ذلك/الكلية

  ) : ٢(مـادة 
  : يشترط لمساهمة جامعة اإلسكندرية في نفقات حضور المؤتمرات الدولية بالخارج ما يلي

أن يكون المؤتمر متصالً بالتخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس ، وأن يكون  .١
المشاركة في البحث ، علي أن يقدم ما المشارك هو الباحث األول في ترتيب األسماء 

يفيد قبول الجهة المنظمة للمؤتمر لبحثه، هذا باإلضافة إلي النشرة الخاصة بالمؤتمر 
 .وصورة من ملخص البحث المقدم باللغتين العربية واإلنجليزية

ويجوز إيفاد أحد المشتركين في البحث في حالة موافقة الباقين شريطة أن يكون  .٢
 .س العمل بالجامعةالموفد علي رأ
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  ) : ٣(مـادة 
تسهم الجامعة في مشاركة عضو هيئة تدريس واحد علي مستوي الكلية أو المعهد في  .١

حضور ذات المؤتمر ، وبما اليزيد عن عضوين علي مستوي الجامعة وفقاً لألولويات 
 ) .٢(التالية ترتيباً وبعد تطبيق قواعد المفاضلة المنصوص عليها في البند  

 .يكونا من كليتين أو معهدين مختلفينأن   .أ 

يجوز ترشيح العضوين من قسمين مختلفين في كلية أو معهد واحد إذا لم يكن   .ب 
هناك مرشح آخر من كلية أو معهد مختلف ، أو في حالة إنفراد الكلية أو المعهد 

 .بموضوع تخصص المؤتمر

 من مجلس الكلية أو  في كل األحوال يجوز للكلية أو المعهد وفق آليات وضوابط معتمدة
المعهد المساهمة في تحمل نفقات المؤتمرات من مواردها الذاتية فيما زاد علي ذلك بشرط 

 ).الجامعة –الكلية أو المعهد  - مجلس القسم (الحصول علي موافقة المجالس المتخصصة 

التالية  إذا تقدم للمؤتمر أكثر من مرشحين إثنين علي مستوي الجامعة ، تتبع قواعد المفاضلة  .٢
   % ١٠٠لمفاضلة هو المرجع بنسبة وفقاً للوزن النسبي لكل منهما ، ويعتبر العدد األكبر في ا

  إذا كان البحث المقدم من عضو هيئة التدريس في صورة إلقاءOral )نقطة ٢٠.( 

  إذا كان البحث المقدم من عضو هيئة التدريس في صورة بحث معلقPoster )نقطة ١٠.( 

 نقطة ١٥(م رئيس جلسة أو عضواً في إحدي لجان المؤتمر إذا كان المتقد. ( 

  ًنقاط ١٥(إذا قبل البحث للنشر في مجلة مفهرسة عالميا.( 

  الحصول علي منحة أو جائزة أو مكافأة من المؤتمر أو الحصول علي إعفاء أو تخفيض
 ).نقاط ١٠(رسم التسجيل بالمؤتمر 

 نقاط  ٥(عن إقامة المؤتمر  إذا كان المتقدم عضواً في الجمعية المسئولة.( 

  نقاط  ١٥(عضو هيئة التدريس الذي سافر علي نفقة الجامعة عدداً أقل من المؤتمرات الخارجية.( 

  نقاط ١٠(في حالة التساوي في الشروط السابقة تكون األفضلية لألقدم في الدرجة األكاديمية.( 

لمؤتمرات الدولية أو ورش العمل يجوز لعضو هيئة التدريس التقدم بطلب للمشاركة في أحد ا .٣
  .المعهد والجامعة /بالخارج علي نفقته الخاصة علي أن يكون ذلك بموافقة القسم والكلية

  ) :٤(مـادة 
تكون مساهمة الجامعة في حضور عضو هيئة التدريس المؤتمرات أو ورش العمل الدولية 

  :بالخارج علي النحو التالي
 :ثمن التذكرة  .أ 

المقدم من عضو هيئة التدريس لإللقاء بالمؤتمر أو قبول بحث معلق للعضو  في حالة قبول البحث
بالمؤتمر أو المشاركة بورشة العمل ، تقوم الجامعة بسداد ثمن تذاكر السفر الفعلية بالطائرة 
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بالدرجة السياحية علي خطوط شركات الطيران المصرية الوطنية وذلك إلي أقصي نقطة مكانية 
ذه الخطوط ومع جواز إستخدام الطيران األجنبي فيما جاوز هذه النقطة يمكن أن تصل إليها ه

المكانية  فقط وعلي أن يكون إستخراج تذاكر السفر في هذه الحالة عن طريق مصر للطيران أو 
شركة مصر للسياحة ، علي أن يصرف بالمعادل بالجنيه المصري بالسعر المعلن من البنك 

البند (المعهد خصماً علي موازنة الجامعة/بمعرفة الكليةالمركزي في تاريخ السداد ويصرف 
  ).المخصص لهذا الغرض

 :رسم التسجيل  .ب 

 Early Registrationتتحمل الجامعة رسم التسجيل الفعلي المبكر للمؤتمر  أو ورشة العمل  

Fees   أو ما يعادله علي أن يسدد هذا ) خمسمائة دوالر أمريكي(دوالر  ٥٠٠بما اليزيد علي
بإسم المؤتمر أو ورشة العمل بمعرفة الجامعة أو عن طريق عضو هيئة التدريس المشارك  الرسم

في المؤتمر أو ورشة العمل ، وعلي أن يتم سداد رسم التسجيل الفعلي المبكر إلي العضو عند 
  .تقديمه إيصال السداد 

  :بدل السفر  .ج 
بحد أقصي سبعة (تتحمل الجامعة بدل السفر المقرر كامالً عن مدة إنعقاد المؤتمر أو الورشة  

مع  إضافة ليله قبله وليله بعده بحيث يصرف لعضو هيئة التدريس والهيئة ) أيام وستة ليالي
  .المعاونة البدل المقرر لوظيفة أستاذ بصرف النظر علي درجته الوظيفية

  :ين الطبيقيمة التأشيرة والتأم  .د 
  ن الطبي للكلية أو المعهدعضو هيئة التدريس بتقديم ما يثبت أنه حصل علي وثيقة التأمي علي أن يلتزم

وتسهم الجامعة في حضور عضو هيئة التدريس كرئيس للمؤتمر أو لجلسة أو لجنة من لجان  
القواعد  بنفس.المؤتمر لتنظيمه علي نفقة الجامعة دون أن يكون له بحث مقبول في المؤتمر

ما عدا رسوم التسجيل علي أال تسهم الجامعة في ذلك إال بعد مرور ) ٤(المذكورة في مادة 
  .عامين ميالديين علي المؤتمر السابق الذي حضره العضو 

  
  ) :٥(مـادة 

المعهد للدراسات العليا والبحوث /يلتزم المشارك في المؤتمر بتقديم صورة معتمدة من وكيل الكلية
  :ه ومراجعته  لما يلييفيد إطالع

 .خطاب قبول البحث للمؤتمرمن الهيئة المنظمة للمؤتمر .١

 .نشرة المؤتمر .٢

 .نشرة رسم اإلشتراك بالمؤتمر .٣

  ISIإفادة من مكتب النشر العلمي بالجامعة يفيد قيامه بنشر بحث دولي مصنف ضمن قوائم  .٤
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تيب المؤتمر  خطاب من الجهة المنظمة يفيد بالموافقة علي نشر البحث كامالً في ك .٥
الحالي أو كتيب المؤتمر السابق اإليفاد إليه ، وذلك في حالة نشر البحث في كتيب 

 Proceeding)(المؤتمر 

إفادة بأن له بحثين منشورين في مجالت علمية المتخصصة تقرها اللجان العلمية الدائمة  .٦
تدريس وذلك حسب حالة كل عضو هيئة ) ٢(بند ) ١(كما ورد في المادة (للترقيات 

 .مشارك في المؤتمر

خطاب من مجلس القسم يفيد بأن المؤتمر متصالً بالتخصص الدقيق للمشارك ويعتمد من  .٧
 .المعهد للدراسات العليا والبحوث /مجلس القسم ووكيل الكلية

 
 

  ) :١(مـادة 
عمل الدولية بالخارج و ذلك وفقاً لنفس يصرح لعضو هيئة التدريس المشارك في ورشة ال

الشروط التي وردت لحضور المؤتمرات الدولية بالخارج في التخصصات العلمية أو 
و يلتزم المشارك )  ٢(وبند )  ١(التخصصات النظرية و العلوم اإلنسانية كما ورد في أوالً بند 

اسات العليا والبحوث يفيد المعهد للدر/في ورشة العمل بتقديم صورة معتمدة من وكيل الكلية
  :إطالعه ومراجعته  لما يلي

 .دعوة حضور ورشة العمل من الجهة العلمية المنظمة للورشة  .١

 .نشرة ورشة العمل .٢

 .نشرة رسم اإلشتراك بالورشة  .٣

خطاب من مجلس القسم يفيد بأن ورشة العمل متصلة بالتخصص الدقيق للمشارك ويعتمد  .٤
 .معهد للدراسات العليا والبحوث ال/من مجلس القسم و وكيل الكلية

  ) :٢(مـادة 
تسهم الجامعة في مشاركة عضو هيئة تدريس واحد علي مستوي الكلية أو المعهد في  .١

تذكرة السفر [ حضور ذات ورشة العمل الدولية بالخارج  بالسفر بدعم كامل من الجامعة 
رسم  -)بل وليلة بعدبحد أقصي سبعة أيام  وستة ليالي مع إضافة ليلة ق( بدل السفر   –

تأشيرة  –التأمين الطبي  - )دوالر أمريكي أو ما يعادله  ٥٠٠بما ال يزيد عن (التسجيل 
، وبما اليزيد عن عضوين علي مستوي الجامعة وفقاً لألولويات التالية ترتيباً ] السفر 

 ).٢(وبعد تطبيق قواعد المفاضلة المنصوص عليها في البند 

 .معهدين مختلفينأن يكونا من كليتين أو   .أ 
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يجوز ترشيح العضوين من قسمين مختلفين في كلية أو معهد واحد إذا لم يكن هناك   .ب 
مرشح آخر من كلية أو معهد مختلف ، أو في حالة إنفراد الكلية أو المعهد بموضوع 

 .تخصص ورشة العمل

  أو في كل األحوال يجوز للكلية أو المعهد وفق آليات وضوابط معتمدة من مجلس الكلية
المعهد المساهمة في تحمل نفقات ورشة العمل من مواردها الذاتية فيما زاد علي ذلك 

مجلس الكلية أو  –مجلس القسم (بشرط الحصول علي موافقة المجالس المتخصصة 
 ).الجامعة –المعهد 

إذا تقدم لورشة العمل الدولية أكثر من مرشحين إثنين علي مستوي الجامعة ، تتبع   .٢
لة التالية وفقاً للوزن النسبي لكل منهما ، ويعتبر العدد األكبر في المفاضلة قواعد المفاض

  %    : ١٠٠هو المرجع بنسبة 
   إذا كان  المتقدم له بحث دولى مصنف فى قوائمISI   نقاط ٢٠( آخر عامين   ميالديين( 

  الحصول علي منحة أو جائزة أو مكافأة من ورشة العمل أو الحصول علي إعفاء أو
 ).نقاط ٢٠(فيض رسم التسجيل بورشة العمل تخ

  نقاط  ١٠(إذا كان المتقدم عضواً في الجمعية المسئولة عن إقامة ورشة العمل.( 

   نقاط  ٣٠(عضو هيئة التدريس الذي سافر علي نفقة الجامعة عدداً أقل من ورش العمل الدولية.( 

  نقاط ٢٠(في الدرجة األكاديمية في حالة التساوي في الشروط السابقة تكون األفضلية لألقدم.( 

يجوز لعضو هيئة التدريس التقدم بطلب للمشاركة في أحد المؤتمرات الدولية أو ورش العمل  .٣
 .المعهد والجامعة /بالخارج علي نفقته الخاصة علي أن يكون ذلك بموافقة القسم والكلية

مجلس (تصة يتقدم عضو هيئة التدريس المشارك في ورشة العمل إلي المجالس المخ .٤
 .بما يفيد مشاركته الفعلية في ورشة العمل )المعهد /الكلية مجلس –القسم 

 
 

بالنسبة للمؤتمرات التي تعقد محلياً ، تسهم الجامعة في تغطية نفقات السفر ورسم التسجيل علي 
أعضاء هيئة التدريس علي مستوي الجامعة يتم إختيارهما أال يزيد عدد المشاركين علي إثنين من 

وعلي أن تسهم الجامعة بالنفقات  لمرة  واحدة كل ) ٢(، ) ١(البندين ) ٣(وفقاً لما جاء بالمادة 
، وذلك دون تعارض مع أحقيته للسفر إلي المؤتمرات الدولية ) شهراً ٢٤(عامين ميالديين
  .بالشروط السابقة

 ز للكلية أو المعهد المساهمة في تحمل نفقات المؤتمرات المحلية وفي كل األحوال يجو
من مواردها الذاتية فيما زاد علي ذلك علي أن يكون ذلك بموافقة القسم والكلية أو المعهد 

 .المعهد/والجامعة ، وفقاً لآلليات والضوابط المعتمدة من مجلس الكلية
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تمر سواء الدولي أو المحلي سواء علي نفقة الجامعة يتقدم عضو هيئة التدريس المشارك في المؤ

مجلس القسم ، (أو من الموارد الذاتية للكلية أو المعهد إلي المجالس المختصة في الكلية أو المعهد 
بتقرير يتضمن ما يفيد مشاركته الفعلية في أعمال المؤتمر ونبذة عن ) المعهد /ومجلس الكلية

لهذا الغرض ، وذلك خالل شهر واحد من تاريخ عودته ، وعليه المؤتمر ، وفقاً للنموذج المعد 
أن يودع في مكتبة الكلية أو المعهد نسخة من تقرير حضوره لما أوفد إليه ، والقرص المدمج 

  .لكتاب المؤتمر او الورشة 
 

 

  ) :١(مـادة 
لسفر السادة المعيدين والمدرسين المساعدين لحضور المؤتمرات الدولية  تتبع اإلجراءات اآلتية

بالخارج بإلقاء بحث أو عرض ملصق علي نفقة اإلدارة العامة للبعثات أو الجامعة خصماً من 
الموازنة وبنفس القواعد المالية المعمول بها بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس علي أن يكون 

  .لمساعد علي رأس العمل لمدة عام ميالدي علي األقل في الوظيفةالمعيد أو المدرس ا
  :ويكون إسهام الجامعة وفقاً لما يلي 

١.  

يصرح للمعيد أو المدرس المساعد الذي له بحث مقبول بالمؤتمر الدولي بالخارج بالسفر بدعم  
دوالر أمريكي  ٥٠٠اليزيد عن بما (رسم التسجيل - بدل السفر –تذكرة السفر [كامل من الجامعة 

 :وذلك وفق الشروط اآلتية ]تأشيرة السفر –التأمين الطبي  –) أو ما يعادله

بحث دولي مصنف في (نشر بحث واحد كامل علي األقل سواء نشراً مبكراً أو نهائياً   .أ 
وذلك وقت إرسال البحث للمجلة العلمية ويحمل إسم جامعة اإلسكندرية علي   ISIقوائم 
 .ن تم نشره قبل موعد المؤتمرأن يكو

 .  Proceedingأو أن يكون له بحث كامل محكممنشور في كتيب مؤتمر  سابق   .ب 

المطلوب اإلشتراك   Proceedingأو أن يكون له بحث كامل محكم في كتيب المؤتمر   .ج 
 .فيه بشرط إثبات أن البحث منشور في كتيب المؤتمر أو سوف ينشر في الكتيب

٢.  
يصرح للمعيد أو المدرس المساعد في التخصصات النظرية والعلوم اإلنسانية والذي له بحث 

) ١(بند  ١مقبول بأي مؤتمر دولي بالسفر وفق القواعد السابقة المنصوص عليها في المادة 
أن يكون  ، كما يجوز الموافقة علي مشاركته بالمؤتمر في حال)  أ ، ب، ج(التخصصات العملية 

المعيد أو المدرس المساعد قد نشر بحثيين علي األقل في المجالت العلمية المتخصصة التي 
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المعهد /تقرها اللجان العلمية الدائمة للترقيات المعنية بتخصصاتهم وذلك بخطاب من وكيل الكلية
  .للدراسات العليا والبحوث يؤيد ذلك

 .مع اإللتزام بتقديم ما يثبت ذلك ) مرأو لغة المؤت(ضرورة إجادة اللغة اإلنجليزية   .أ 

أن يسمح للمدرسين المساعدين باإلشتراك لمرة واحدة فقط خالل فترة دراستهم كمدرسين   .ب 
مساعدين وذلك قبل مناقشة رسالة الدكتوراه وعلي أال يكون المدرس المساعد قد تعدي 

 .الجامعات فترة خمس سنوات المسموحة له للحصول علي الدرجة طبقاً لقانون تنظيم 

أن يسمح للمعيدين باإلشتراك لمرة واحدة فقط خالل فترة دراستهم كمعيدين وذلك قبل  .١
مناقشة رسالة الماجستير وعلي أال يكون المعيد قد تعدي فترة خمس سنوات المسموحة 

 .له للحصول علي الدرجة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات

اً للقواعد السابقة بغض النظر عن يحق للمعيدين والمدرسين المساعدين السفر طبق .٢
حضور عضو هيئة التدريس في ذات المؤتمر علي أن يكون للمعيد أو المدرس المساعد 

 .بحث مقبول مختلف عن بحث عضو هيئة التدريس المقبول بالمؤتمر

لنفس المؤتمر ) إثنين أو أكثر(في حالة إذا تقدم أكثر من عضو واحد من الهيئة المعاونة  .٣
المفاضلة التالية وفقاً للوزن النسبي لكل منها وتعتبر النسبة المئوية اإلجمالية  تتبع قواعد

 .الحاصل عليها المتقدم هي أساس المفاضلة بين المتقدمين

  يفضل من له أكثر من بحث منشور في مجالت مفهرسة ضمن قائمة تصنيف
ISI  نقطة ٣٠(          في مجال التخصص.( 

  إلقاء إذا كان البحث المقدم في صورةOral          )نقطة ٢٠.( 

  إذا كان البحث المقدم في صورة معلقPoster         )نقطة ١٠.( 

    نقاط ١٠(  أن تعطي أولوية للبحث غير المأخوذ من الرسائل العلمية.( 

     ًنقاط ٢٠(    إذا قبل البحث للنشر في مجلة مفهرسة عالميا.( 

 ر أو الحصول علي إعفاء الحصول علي منحة أو جائزة أو مكافأة من المؤتم
 )نقاط ١٠(        تخفيض رسم اإلشتراك المؤتمر  

 في حالة التساوي في النسبة المئوية اإلجمالية تكون األحقية لألقدم في الوظيفة. 
 

ات السفر ورسم التسجيل علي أال بالنسبة للمؤتمرات التي تعقد محلياً تسهم الجامعة في تغطية نفق
يزيد عدد المشاركين علي إثنين من أعضاء الهيئة المعاونة علي مستوي الجامعة يتم إختيارهما 
وفقاً لما سبق وعلي أن تسهم إدارة البعثات أو الجامعة النفقات لمرة واحدة خالل فترة دراستهم 

وفي كل األحوال يجوز . كمعيدين  كمدرسين مساعدين ولمرة واحدة أيضاً خالل فترة دراستهم
للكلية أو المعهد المساهمة في تحمل نفقات المؤتمرات المحلية من مواردها الذاتية فيما زاد علي 
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المعهد والجامعة وفقاً لآلليات والضوابط المعتمدة /ذلك علي أن يكون ذلك بموافقة القسم والكلية
  .المعهد/من مجلس الكلية

 
ن والمدرسون المساعدون المشاركون في المؤتمر بتقديم صورة معتمدة من وكيل يلتزم المعيدو

  .المعهد للدراسات العليا والبحوث لكافة المستندات المطلوبة /الكلية
 

يلتزم المعيدون والمدرسون المساعدون المشاركون في المؤتمر سواء الدولي أو المحلي علي نفقة 
تية للكلية أو المعهد بتقديم تقرير يفيد مشاركته في المؤتمر وذلك خالل الجامعة أو من الموارد الذا

  .     وذلك وفق ما جاء بند رابعاً من هذا القرار.شهر واحد من تاريخ عودته 
  ٢٤/٤/٢٠١٨صدر هذا القرار عن مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 

 
    

 
 مجلس القسم المختص على سفر العضو لحضور المؤتمروالبد وأن يكون المؤتمر  موافقة

المعهد /متصلًاُبالتخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس وموافقة عميد الكلية
باألعباء والموافقة على أجازه خاصة بمرتب موضح فيهااسم من سيقوم .بالتفويضمختومة

 ).١.م.ث.نموذج ع(التدريسية بدال عن سيادته 

  ملخص البحث باللغتينالعربية+ English)موضح به اسم البحث  –) موقع من الباحث- 
 .أسماء المشاركين جميعا بالبحثً

 السيرة الذاتية عن الباحث بها صورة شخصية ورقيةموضح بها تليفون سيادته وEmail address. 

 وكيل / د.من الجهة المنظمة للمؤتمرونشرة المؤتمر وعليه توقيع أ خطاب قبول البحث
المعهد للدراسات العليا و البحوث علي خطاب قبول البحث وذلك بعدإطالع سيادته /الكلية

 .علي موقع المؤتمر ونشرة رسم االشتراكوأي بيانات اخرى

  مر وفي حالة اذا المعهد لحضور المؤت/ أن يكون سيادته المرشح الوحيد من قبل الكلية
كان هناك أكثر من مرشح في القسم الواحد يراعي قواعد المفاضلة المنصوص عليها 
بقرار مجلس الجامعة للمرشحين و يجوز ترشيح عضوين من قسمين مختلفين في كلية 

او في حالة انفراد ، او معهد واحد اذا لم يكن هناك مرشح اخر من كلية او معهد مختلف 
 ).١.م.ث.نموذج ع.(بموضوع تخصص المؤتمر الكلية اوالمعهد
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  المعهد وفق آليات وضوابط معتمدة من مجلس الكلية او / وفي كل االحوال يجوز للكلية
المعهد المساهمه في تحمل نفقات المؤتمرات من مواردها الذاتية فيما زاد علي ذلك بشرط 

 .الجامعة  –او المعهد مجلس الكلية  –الحصول علي موافقة المجالس المختصة مجلس القسم 

 نشرة رسم االشتراكEarly Bird  ، البد وأن يكون موضح بالنشرة أو بخطاب مرفق به
رقم السويفت   -رقم الحساب   -إسم المستفيد  -إسم البنك : بيانات الحسابات اآلتية  

 .swift bankكود 
 

 

 وقع المؤتمر يجب تقديم تعهد بأن إسم الباحث إذا لم يكن اسم الباحث مدرج على م
 .سيدرج على موقع المؤتمر قبل السفر

  إقرار من الباحث بأنه لم يحصل على أي تمويل من أي جهة نهائيا لحضور المؤتمر ولم
 .ولن يطلب او يحصل على ايه تمويالت داخلية او خارجية

 إقرار بأن البحث فردي. 

 تمر غير متضمن اإلقامة إقرار بأن رسم اإلشتراك في المؤ. 

  حتى (تنازل المشتركين مع سيادته في البحث عن إلقاءه في حالة إذا كان البحث مشترك
 )٤.م.ث.نموذج ع)(ولو كان المشارك احد الطالب

  إفادة بأن الباحث على رأس العمل بالجامعة وموضح به اخر تاريخ مؤتمر بنفقات
 .صول عليهالسيادته ودرجة سيادته العلمية وتاريخ الح

  لدي قسم العالقات (صور شخصية  ٣+ استمارات ٣استمارة استطالع رأي األمن عدد
 ).المعهد/الثقافية والبحوث بالكلية

  ضرورة أن يقدم عضو هيئة التدريس ما يفيد أن له حساب في بنك المعرفة المصري
EKBكباحث  Researcher   و ذلك من خالل موقع الجامعة. 

 و هيئة التدريس ما يفيد أن له حساب على ضرورة أن يقدم عضGoogle Scholar  

  خطاب من مكتب النشر العلمي بالجامعة يفيد بأن لسيادته بحث دولي منشور بمجلة
منشور بعد اخر تاريخ سفر للمؤتمر السابق وحتي موعد ISIعلمية والمجلة ضمن قوائم 

)  Proceeding(المؤتمر  المؤتمر الجديد أو يكون له بحث كامل محكم منشور في كتيب
السابق االيفاد اليه او ان يكون له بحث كامل محكم منشور في كتيب المؤتمر 

)Proceeding  (الحالي. 

  في حالة التخصصات النظرية و العلوم االنسانية يجوز ان يقدم ما يفيد بانه قد نشر
علمية الدائمة بحثين على االقل في المجالت العلمية المتخصصة التي تقرها اللجان ال
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للترقيات المعنية بتخصصاتهم على ان يكون تم نشره بعد أخر تاريخ سفر المؤتمر او 
ورشة العمل الدولية السابقة و قبل موعد المؤتمر الدولي الجديد و ذلك بخطاب من وكيل 

 . المعهد للدراسات العليا و البحوث يؤيد ذلك/ الكلية 

 وافقة علي سفر لمؤتمر دولي بالخارجمع يجب ان يكون قد مضى على تاريخ أخر م
 .مساهمة الجامعة بالنفقات عاميين ميالديين علي االقل

 
 ٦.م.ث.ع. (بإجادة لغة المؤتمر تعهد( 

 شهادة إجادة اللغة االنجليزية. 

  التدريسطلب الحصول على إجازة إعتيادية من قسم شئون هيئة. 

  خطاب من مكتب النشر العلمي بالجامعة يفيد بأن لسيادته بحث منشور في المجالت
 .ISIمن قوائم % ٥٠العالمية المفهرسة في مجال تخصصة يقع في أعلي 

  يحق للمعيدين والمدرسين المساعدين السفر طبقا لقرارات مجلس الجامعة المعمول بها
في ذات المؤتمر علي ان يكون للمعيد أو  بغض النظر عن حضور عضو هيئة  التدريس

 .المدرس المساعد بحث مقبول مختلف عن بحث عضو هيئة التدريس المقبول بالمؤتمر

  لنفس المؤتمر ) اثنين أوأكثر (في حالة إذا تقدم أكثر من عضو واحد من الهيئة المعاونة
 تتبع قواعد المفاضلة وفقا للوزن النسبي لقرارات مجلس الجامعة 

 
 

، ) مصر للطيران(ثمن تذكرة السفر بالطائرة بالدرجة السياحية علي خطوط الطيران الوطنية 
قيمة ، دوالر أو ما يعادلها ٥٠٠بحد اقصى   Early Birdرسم التسجيل الفعلي المبكرفي المؤتمر

  .تأشيرة السفر والتأمين الطبي
 ٦أيام و  ٧ليلة قبل وليلة بعد المؤتمر بحد اقصى متضمن  كما تسهم الجامعة ببدل السفر كامال

في حالة ان رسم اإلشتراك ( ليال وذلك بشرط أال يتضمن رسم اإلشتراك في المؤتمر اإلقامة
ويتم صرف بدل السفر من ). يتضمن إقامة يصرف لعضو هيئة التدريس ثلث بدل السفر

  .الحسابات الخاصة بالجامعة
رئيس جلسة فقط وليس له بحث مقبول تسهم الجامعة بثمن في حالة ان عضو هيئة التدريس 

  .تذكرة السفر وتأشيرة السفر والتأمين الطبي
 

  ) شهرين على االقل( يتم تقديم هذه االوراق قبل موعد المؤتمر بوقت كافي حتى يتسنى لإلدارة اتخاذ الالزم 
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السادة اعضاء الهيئة المعاونة ما  السادة اعضاء هيئة التدريس و بعد العودة من المؤتمر يستوفي
  : المعهد/يلي ويقدم لدى قسم العالقات الثقافية بالكلية

 المعهد/وعميد الكلية إقرار عودة وإستالم عمل ويعتمد من رئيس مجلس القسم . 

  نموذج تقرير عن حضور المؤتمر بالكمبيوتر واعتماده من مجلس القسم ومجلس الكلية
CD ٧.م.ث.ع. (مدون به التقرير( 

 كتيب أبحاث المؤتمر المتضمن بحثه في المؤتمر. 

  بيانات عن المؤتمر علىCD  
 

يجوز لعضو هيئة التدريس التقدم بطلب  ٢٠١٨لسنة  ٥٢طبقاً لقرار مجلس الجامعة رقم 
على  )الجامعة اية نفقات دون ان تتحمل(للمشاركة فى أحد المؤتمرات الدولية بالخارج على نفقته 

  .المعهد والجامعة/أن يكون ذلك بموافقة القسم والكلية
   طلب الحصول على إجازة خاصة بمرتب للسفر متضمن موافقة مجلس القسم المخـتص

على سفر العضو لحضور المؤتمر وال بد وان يكون المؤتمر متصال بالتخصص الـدقيق  
 )١.م.ث.نموذج ع(بالتفويض  لمعهدا/عضو هيئة التدريس وموافقة عميد الكلية 

 المعهد للدراسات العليا والبحوث بعـد  /دعوة حضور المؤتمر موجهة باالسم وموقعة من وكيل الكلية
 .االطالع على موقع المؤتمرأو خطاب قبول البحث باسم سيادته وباسم البحث 

 بحوثالمعهد للدراسات العليا وال/وكيل الكلية/ د.نشرة المؤتمر وعليه توقيع أ. 

  لدي قسم العالقات ( صور شخصية  ٣+ استمارات ٣استمارة استطالع رأي األمن عدد
  ).المعهد /الثقافية والبحوث بالكلية

 
 نائب رئيس الجامعةللدراسات العليا / د .ضرورة تقديم األوراق وانتظار موافقة السيد أ

 . والبحوث قبل السفر

 ب العودة من السفر لن يتم قبولهاأي أوراق ستقدم اثناء المؤتمر أو عق.  
 

 
   طلب الحصول على إجازة خاصة بمرتب للسفر متضمن موافقة مجلس القسم المخـتص

على سفر العضو لحضور المؤتمرالداخلي وال بد وان يكون المؤتمر متصال بالتخصـص  
 ) ١.م.ث.نموذج ع(مختومة الدقيق لعضو هيئة التدريس وموافقة عميد الكلية بالتفويض 

  خطاب قبول البحث من الجهة المنظمة للمؤتمر أو دعوة لحضور المؤتمر موجهة باالسم
 .وموقعة من وكيل الكلية او المعهد للدراسات العليا والبحوث بعد االطالع على المؤتمر
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 وكـذلك  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث / د.بتوقيع أ نشرة المؤتمرمراجعة ومعتمدة
 .رسم االشتراكوأي بيانات اخرى

  ملخص البحث باللغتين العربية +English)موقع من الباحث ( 

  من شئون هيئة التدريس(افادة بأن الباحث على رأس العمل بالجامعة( 

    يجب ان يكون قد مضى على تاريخ أخر موافقة علي سفر لمؤتمر محلي بالـداخل  مـع
 .ميالديين علي االقلمساهمة الجامعة بالنفقات عاميين 

 
   طلب الحصول على إجازة خاصة بمرتب للسفر متضمن موافقة مجلس القسم المخـتص

على سفر العضو لحضور المؤتمر وال بد وان يكون المؤتمر متصال بتخصـص عضـو   
 ) ١.م.ث.نموذج ع(المعهد بالتفويض مختومة بختم النسر /هيئة التدريس و موافقة عميد

  المعهدللدراسـات العليـا   /دعوة حضور المؤتمر موجهة باالسم وموقعة من وكيل الكلية
 .والبحوث بعد االطالع على المؤتمر أو خطاب قبول البحث

 المعهد للدراسات العليا و البحوث/وكيل الكلية/ د.نشرة المؤتمر وعليه توقيع أ. 


 
  موافقة مجلس القسم المختص على سفر العضو لحضور ورشة العمل وال بد وأن تكون

/ ورشة العمل متصلة بالتخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس وموافقة عميد الكلية 
موضح فيه اسم من والموافقة على أجازه خاصة بمرتب . المعهد بالتفويض مختومة

 ).١.م.ث.نموذج ع(سيقوم باألعباء التدريسية بدال عن سيادته 

 السيرة الذاتية عن الباحث بها صورة شخصية ورقية موضح به تليفون سيادته وEmail 

address. 

 د.خطاب الدعوة من الجهة المنظمة لورشة العمل ونشرة ورشة العملوعليها توقيع أ /
اسات العليا و البحوث وذلك بعد إطالع سيادته علي موقع ورشة المعهد للدر/وكيل الكلية 

 .العمل ونشرة رسم االشتراك و أي بيانات اخرى

  المعهد  لحضور ورشة العمل وفي حالة / أن يكون سيادته المرشح الوحيد من قبل الكلية
اذا كان هناك أكثر من مرشح في القسم الواحد يراعي قواعد المفاضلة المنصوص عليها 
بقرار مجلس الجامعة للمرشحين و يجوز ترشيح عضوين من قسمين مختلفين في كلية او 

او في حالة انفراد ، معهد واحد اذا لم يكن هناك مرشح اخر من كلية او معهد مختلف 
 ).١.م.ث.نموذج ع. (ورشة العمل الكلية او المعهد بموضوع تخصص
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  وضوابط معتمدة من مجلس الكلية او المعهد وفق اليات / وفي كل االحوال يجوز للكلية
ورشة العمل من مواردها الذاتية فيما زاد علي ذلك  المعهد المساهمه في تحمل نفقات

مجلس الكلية او المعهد  –بشرط الحصول علي موافقة المجالس المختصة مجلس القسم 
 .الجامعة  –

  نشرة رسم االشتراكEarly Bird  ، بخطاب مرفق البد وأن يكون موضح بالنشرة أو
رقم السويفت   -رقم الحساب   -أسم المستفيد  - أسم البنك : به بيانات الحسابات اآلتية  

 .swift bankكود 
 

  اقرار من الباحث بانه لم يحصل على أي تمويل من أي جهة نهائيا لحضور ورشة العمل
 .خلية او خارجيةولم ولن يطلب او يحصل على ايه تمويالت دا

 غير متضمن اإلقامة  إقرار بأن رسم االشتراك في ورشة العمل. 

  إفادة بأن الباحث على رأس العمل بالجامعة وموضح به اخر تاريخ مؤتمر او ورشة
 . العمل بنفقات لسيادته ودرجة سيادته العلمية وتاريخ الحصول عليها

   لدي قسم العالقات (صور شخصية  ٣+ استمارات  ٣استمارة استطالع رأي األمن عدد
 ).المعهد /الثقافية والبحوث بالكلية

  ضرورة أن يقدم عضو هيئة التدريس ما يفيد أن له حساب علىGoogle Scholar. 

  ضرورة أن يقدم عضو هيئة التدريس ما يفيد أن له حساب في بنك المعرفة المصري
EKB كباحث  Researcher   و ذلك من خالل موقع الجامعة. 

  خطاب من مكتب النشر العلمي بالجامعة يفيد بان لسيادته بحث دولي منشور بمجلة
منشور بعد اخر تاريخ سفر للمؤتمر او ورشة العمل  ISIعلمية والمجلة ضمن قوائم 

السابقة وحتي موعد المؤتمر او ورشة العمل  الجديدةأو يكون له بحث كامل محكم 
 .السابق االيفاد اليه ) Proceeding(منشور في كتيب المؤتمر 

  في حالة التخصصات النظرية و العلوم االنسانية يجوز ان يقدم ما يفيد بانه قد نشر
بحثين على االقل في المجالت العلمية المتخصصة التي تقرها اللجان العلمية الدائمة 
     للترقيات المعنية بتخصصاتهم على ان يكون تم نشره بعد أخر تاريخ سفر المؤتمر 

و ورشة العمل الدولية السابقة و قبل موعد ورشة العمل الدولية الجديدة و ذلك بخطاب ا
 . المعهد للدراسات العليا و البحوث يؤيد ذلك/ من وكيل الكلية 

  يجب ان يكون قد مضى على تاريخ أخر موافقة علي سفر لمؤتمر دولي بالخارج      
 .ميين ميالديين علي االقلاو ورشة العمل مع مساهمة الجامعة بالنفقات عا
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  )١. م. ث. ع(
  
  
  

  رئیس مجلس القسم/ السید األستاذ الدكتور
  تحیة طیبة وبعد 

 :  اتشرف بأن أتقدم لمجلسكم الموقر بطلب للحصول على إجازة خاصة بمرتب للسفر لحضور
  عاجتما                         ورشة عمل             ندوة               مؤتمر

عنوان المؤتمرباللغة العربیة 

  
  

عنوان المؤتمرباللغة اإلنجلیزیة 

  
  

الجھة 
  المنظمة

  

في الفترة من دولة والذي سیعقد في مدینة 

  

  الى 
  :حیث انني 

 لي بحث مقبول لإللقاء عضو لجنة رئیس إلحدى جلسات المؤتمر 
  لي بحث مقبولللتعلیق

  :عنوان البحث باللغة العربیة

  
  

: وان البحث باللغة اإلنجلیزیةعن

  
  

ما لعالى في الفترة من الخاصة بمرتب  على أن تكون اإلجازة
سیقوم باألعباء بأن من 

  التدریسیة
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدیر

  
  توقیع من سیقوم باألعباء التدریسیة                                         مقدمھ لسیادتكم

: ) رباعي( األسم                .: االسم

  
  :الوظیفة : الوظیفة

 ----/--/----: التاریخ 
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أستاذ /على سفر السید الدكتورلقد وافق مجلس القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  دكتور
  : لحضور

: بعنوان عربي 
  

: بعنوان انجلیزي 

  
  

  ومنح سیادتھ إجازة خاصة الى المذكور أعاله في الفترة من 
  

علما بأنھ المرشح الوحید الى بمرتب في الفترة من 
  من القسم

  :التوقیع                                                                                                          

 
 رئیس مجلس القسم                                                                                                           

  

       
أستاذ /على سفر السید الدكتور  المعھد/ المعھد بالتفویض عن اختصاصات مجلس الكلیة/ لقد وافق عمید الكلیة 

  الوظیفة دكتور

  لحضور 

  ن عربيبعنوا

  يانجلیزعنوان ب

  : ومنح سیادتھ إجازة خاصة بمرتب في الفترة الىالمذكور أعاله في الفترة من 

  :علما بأن سیادتھ ھوالىمن 

  من قسم المرشح الوحید 

  ھناك مرشح آخر من قسم    
  المعھد/ ختم عمید الكلیة ال                             

  :التوقیع    
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٤
 

  )٢. م. ث. ع(  
  
  

  / ستاذالسید األ
  مدیر عام االدارة العامة للعالقات الثقافیة بإدارة الجامعة

  
  تحیة طیبة وبعد،

  
  المعھد قد وافق بتاریخ / بالكلیة                           نحیط سیادتكم علما بأن مجلس قسم 

  ) الوظیفة(        / د.على حضور السید أ
 اجتماعورشة عملندوةمؤتمر

  :العربیةعنوان المؤتمرباللغة 

  
: عنوان المؤتمرباللغة اإلنجلیزیة

  
  الى     في الفترة من       )الدولة(      ) المدینة(والمقرر عقده في 

  :وذلك 
  دون ان تتحمل الجامعة ایة نفقات)مع تطبیق قواعد الجامعة(على نفقة الجامعة 

 لقاء لھ بحث مقبول لإلعضو لجنة  رئیس إلحدى جلسات المؤتمر  علما بأن سیادتھ
  للتعلیق لھ بحث مقبول

  :عنوان البحث باللغة العربیة

  
: عنوان البحث باللغة اإلنجلیزیة

  
  .للسفر      الى     مع منح سیادتھ إجازة خاصة بمرتب في الفترة من  

  
المعھد على ذلك / المعھد بالتفویض عن اختصاصات مجلس الكلیة / ولقد وافق السید األستاذ الدكتور عمید الكلیة 

  ----/-./-----بتاریخ 
  .مرفق المستندات الخاصة بالمؤتمر

نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث للتفضل بالموافقة / برجاء عرض األمر على السید األستاذ الدكتور

ومنحھ إجازة خاصة بمرتب في الفترة من على حضور سیادتھ 

  الى 
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدیر

  ادارة العالقات الثقافیة بالكلیة مدیر

  
  مدیر ادارة المؤتمرات العالقات الثقافیة بإدارة الجامعة

  
  

  عالقات الثقافیة بإدارة الجامعةالعامة لل دارةمدیر عام اال

  
  نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث/السید االستاذ الدكتور موافقة
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 )٣.م.ث.ع(

  
  

  :قع ادناه بأن البحث المشارك بھ وعنوانھأقر أنا المو
  بالغة العربیة 

  باللغة اإلنجلیزیة 
  : الدولي بالخارج مؤتمر الوالذي سوف أقوم بإلقائھ في  
ي و د ف ة(المنعق ة ( )مدین رة و) دول ي الفت ك ف ذل

  الى من  

  بحث مشتركبحث فردي:ھو
  

 
 

ؤتمر                 ك لحضور الم ة وذل ة اخرى سوى الجامع ھ جھ ن ای الي م م م ى أي دع دم حصولي عل ر بع أق
 الدولي المذكور اعاله   

  :المذكور أعاله الدولي أقر بأن رسم االشتراك الخاص بالمؤتمر
  ضمن اإلقامة أو أي نثریات أخرى  تال ی

 یتضمن اإلقامة
 

 السفر قبل الدولي للمؤتمر الرسمي الموقع في سیدرج اسمي بأن اتعھد .١
  .الدقیق بالتخصص متصل المؤتمر تخصص موضوع بأن اتعھد .٢

  وھذا اقرار منى بذلك                                        
  ) :رباعي(االسم 

  :الوظیفة
  :التوقیع
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  /د.أأقر أنا 
  

 : التوقیع    -١
 : التوقیع    -٢
 : التوقیع    -٣

  :وعنوانھ بالتنازل عن القاء البحث
  بالغة العربیة 

  باللغة اإلنجلیزیة 
  بالمؤتمر الدوليوذلك 

  ) دولة () مدینة (والذى سیعقد في 
  الى في الفترة من

  /                     السید الى 
  
  

  تدریس نفسھتوقیع عضو ھیئة ال 
                  

  : االسم             
  : الوظیفة 
  :التوقیع                                   

  رئیس مجلس القسم د.السید  ا توقیع
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)٦.م.ث.ع(    

  
     أجید لغة المؤتمر الدولي بعنوان   نيبأن        أنا  اتعھد

 

  
  .اجادة تامةالى لمقرر انعقاده في الفترة من وا

  بدولة  
  . مرفق صورة شھادة االجادة

  وھذا اقرار منى بذلك 
                  

  : االسم 
  

  : الوظیفة
  : التوقیع
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  :األسم

  :تاريخ السفر
  : الوظيفة 

  : تاريخ العودة  
  : المعهد/ الكلية 

  : القسم العلمي  
  : البريد اإللكتروني 

  تليفون المنزل :التليفون 
  كيفية العلم بالمؤتمر 

 :عن طريق الجامعة  .١

 : مراسالت شخصية  .٢
  
 
 

 
  عنوان المؤتمر  .١

 : باللغة العربیة 
  : باللغة اإلنجلیزیة 

 ----/--/--من : ( تاریخ اإلتعقاد  .٢
 : المدینة / الدولة المضیفة  .٣
 :موقع المؤتمر علي شبكة اإلنترنت العالمیة  .٤
 :أو الممولة للمؤتمر المنظمة الجھات الداعمة  .٥
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  لجنةرئاسة    رئاسة جلسة   )  أورقة عمل ( إلقاء بحث    
  ملصق     متحدث رئیسي       

  
  :ملحوظة 

عن ( يمكن للباحث أن يرفق أي معلومات أو بيانات إضافية هامة أو غير واردة بالتقرير  
 رير أو نرتبط بأي محور من محاور التق) المعارض مثال 

  
 

  :باللغة العربیة 
  

  :باللغة اإلنجلیزیة 
  

  : أھداف البحث 

  
  :أھم نتائج البحث 

  
  :مجاالت تطبیق نتائج البحث وإمكانیات اإلستفادة منھ 

  
  : حث المؤسسات المصریة التى یمكن أن تستفید من نتائج الب/ الجھات 
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١-  
 

٢-  

٣-  
 

 
  

البرید / جھة العمل  الجنسیة التخصص األسم
 اإللكتروني

   

   
   
   

  
  : التى طرحت في المؤتمر أھم المحاور 

١-  
٢-  
٣-  

  : ھل لدیك رؤیة عن تفعیل توصیات أو نتائج المؤتمر في مصر 
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 ----/--/--تم إلقاء محاضرة عن المؤتمر بالقسم بتاريخ   .١

 ----/--/--  تم عرض التقرير علي مجلس القسم بتاريخ    .٢

 )يذكر أهم المالحظات(أن وجدت علي التقرير  –ما هي مالحظات أعضاء مجلس القسم  .٣

  
  
  
 

  ----/--/--المعهد/ تاريخ عرض التقرير علي مجلس الكلية .٤
  

  یس مجلس القسم رئ/  السید االستاذ الدكتور 
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– 
      يقوم عضو هيئة التدريس بسحب الكتيب الخاص بالمؤتمرات و ورشـة العمـل الدوليـة

لالطالع على الشروط االزمة للسفر لحضور مؤتمر دولـي بالخـارج و ورش العمـل    
 .الدولية واستيفاء األوراق الالزمة والنماذج المطلوبة

 اجعة األوراق والتأكد من سالمتهاالمعهد  بمر/ةيقوم موظف العالقات الثقافية بالكلي 

  او و ) ١.م.ث.نمـوذج ع (يقوم عضو هيئة التدريس بتقديم طلب السفر لحضور المؤتمر
 .ورش العمل الدولية لرئيس مجلس القسم ليحصل على موافقة مجلس القسم

 ضالمعهد  للحصول على موافقة سيادته بالتفوي/يتم تقديم نفس الطلب لعميد الكلية. 

 تصل الموافقة على السفر الى العالقات الثقافية بالكلية لتقوم بأرسال استمارات االمن. 

 المعهد  بكتابة خطاب موجه لالدارة العامة للعالقات الثقافية /تقوم العالقات الثقافية بالكلية
 .المعهد فقط/واعتماده من مدير العالقات الثقافية بالكلية) ٢.م.ث.نموذج ع(بالجامعة 

 معهد  ثم الى  أرشـيف االدارة العامـة   /  م تسريك المستندات كاملة من أرشيف كلية يت
 .للجامعة

  تصل األوراق مباشرة الى مدير عام  ادارة  العالقات الثقافية بالجامعة الذي يقوم باستالم
 .األوراق شرطان تكون كافة االرواق   كاملة

 جعة بادراة المؤتمرات  الذي يقـوم  يتم توزيع األوراق على الموظف المسئول عن المرا
بمراسلة صندوق التكافل واالطالع على ملف عضو هيئة التدريس باألرشيف و مخاطبة  

 .االمن مرة أخرى في بعض الحاالت الخاصة

    في حالة استيفاء األوراق يعتمدها المراجع ثم مدير ادارة المؤتمرات ثم مدير عـام  ادارة
 .العالقات الثقافية بالجامعة

  على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ) ٢.م.ث.ع(يتم عرض األوراق بنفس النموذج
 .والبحوث العتمادها

  رئيس الجامعة  بالموافقة على السـفر  / يقوم المراجع بكتابة قرار السيد االستاذ الدكتور
 : ثم ارسال صور الى االتي 

o ادارة الحسابات الخاصة بالجامعة. 

o امة بالجامعةادارة الحسابات الع. 

o مدير عام مركز المعلومات و توثيق و دعم اتخاذ القرار. 

o المعهد/ امين الكلية / السيد االستاذ. 

o ارشيف االدارة العامة للجامعة. 

  يقوم الموظف المختص باالدارة العامة للعالقات الثقافية بمخاطبة كال من : 
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o  وجيـا واالتصـال   نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البحث العلمـي والتكنول
 .بالجامعات ومراكز األبحاث

o  بـوزارة التعلـيم    -مدير عام اإلدارة العامة للعالقات الثقافيـة  /  السيد االستاذ
 .العالي

o  بـوزارة   -مدير عام اإلدارة العامة لالسـتطالع والمعلومـات   /  السيد االستاذ
 .التعليم العالي

o  االعلى للجامعات رئيس االدارة المركزية بالمجلس/ السيد االستاذ. 

o المعهد/ امين الكلية / السيد االستاذ. 

o مدير شئون هيئة التدريس/ السيد االستاذ. 

o مدير عام مركز المعلومات و التوثيق و دعم اتخاذ القرارات/ السيد االستاذ 

o ارشيف االدارة العامة للجامعة. 

  س بتسليم ما يفيـد دفـع   المعهد  بإبالغ عضو هيئة التدري/تقوم العالقات الثقافية بالكلية
 رسوم التأشيرة والتأمين الطبي ورسم اشتراك المؤتمر 

 يقوم المراجع بكتابة قرار الصرف ليعتمد من رئيس الجامعة. 

  يتزامن مع ذلك قيام موظف من الحسابات بالكلية  بإحضار عروض أسعار الطيران من
 .شركات وطنية 

 لخاصة بالجامعة لصرف بدل السفريرسل المراجع نسخة من قرار الصرف للحسابات ا. 

 يتوجه عضو هيئة التدريس للبنك المركزي لصرف بدل السفر بالدوالر. 

    يرسل المراجع نسخة من قرار الصرف باإلضافة الى رسوم التأشيرة والتـأمين الطبـي
 .ورسم اشتراك المؤتمر وعروض أسعار الطيران الى الشئون المالية

 تمارات الصرف وتسليمها الى الوحدة الحسابية لتتولى امـر  تقوم الشئون المالية بكتابة اس
 .الدفع االلكتروني لكل من عضو هيئة التدريس وشركة الطيران
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––
 

  الكتيب الخاص بـالمؤتمرات و ورش العمـل الدوليـة    يقوم عضو هيئة التدريس بسحب
لالطالع على الشروط االزمة للسفر لحضور مؤتمر دولـي بالخـارج  و ورش العمـل    

 .الدولية واستيفاء األوراق االزمة والنماذج المطلوبة

 المعهد  بمراجعة األوراق والتأكد من سالمتها/يقوم موظف العالقات الثقافية بالكلية. 

 المعهد  للحصول على موافقة سيادته بالتفويض/فس الطلب لعميد الكليةيتم تقديم ن. 

  المعهد  لتقوم بأرسال اسـتمارات  /تصل الموافقة على السفر الى العالقات الثقافية بالكلية
 االمن

  المعهد  بكتابة خطاب موجه لـالدارة العامـة للعالقـات الثقافيـة     /تقوم العالقات الثقافية بالكلية
 .المعهد فقط/واعتماده من مدير العالقات الثقافية بالكلية) ٢.م.ث.موذج عن(بالجامعة 

  معهد  ثم الى  أرشيف االدارة العامة للجامعة/  يتم تسريك المستندات كاملة من أرشيف  كلية. 

  تصل األوراق مباشرة الى مدير عام  ادارة  العالقات الثقافية بالجامعة الذي يقوم باستالم
 .تكون كافة االرواق   كاملة األوراق شرط ان

   يتم توزيع األوراق على الموظف المسئول عن المراجعة بادراة المؤتمرات  الذي يقـوم
 .بمخاطبة  االمن مرة أخرى في بعض الحاالت الخاصة

    في حالة استيفاء األوراق يعتمدها المراجع ثم مدير ادارة المؤتمرات ثم مدير عـام  ادارة
 .لجامعةالعالقات الثقافية با

  على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ) ٢.م.ث.ع(يتم عرض األوراق بنفس النموذج
 .والبحوث العتمادها

  رئيس الجامعة  بالموافقة فـي بعـض   / يقوم المراجع بكتابة قرار السيد االستاذ الدكتور
 : الحاالت  على السفر ثم ارسال صور الى االتي 

o وثيق و دعم اتخاذ القرارمدير عام مركز المعلومات و ت. 

o المعهد/ امين الكلية / السيد االستاذ. 

o ارشيف االدارة العامة للجامعة. 

  يقوم الموظف المختص باالدارة العامة للعالقات الثقافية بمخاطبة كال من : 

o     نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البحث العلمـي والتكنولوجيـا واالتصـال
 .بالجامعات ومراكز األبحاث

o بوزارة التعليم العالي -مدير عام اإلدارة العامة للعالقات الثقافية /  لسيد االستاذ ا 

o  بوزارة التعليم العالي -مدير عام اإلدارة العامة لالستطالع والمعلومات /  السيد االستاذ. 
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o  رئيس االدارة المركزية بالمجلس االعلى للجامعات/ السيد االستاذ. 

o المعهد/ ية امين الكل/ السيد االستاذ. 

o مدير شئون هيئة التدريس/ السيد االستاذ. 

o مدير عام مركز المعلومات و التوثيق و دعم اتخاذ القرارات/ السيد االستاذ 

o ارشيف االدارة العامة للجامعة. 

  المعهد  بإبالغ عضو هيئة التدريس بالموافقة/تقوم العالقات الثقافية بالكلية . 
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 ٩٧
 

 
 

 
إدارة البعثات هى اإلدارة المكلفه بترشيح ومتابعة الساده المدرسين المساعدين  للحصول على 
الدكتوراه من  الخارج  بالتعاون مع اإلدارة العامه للبعثات المكلفه باإلنفاق على الطالب حتى 

اخل حصوله على الدكتوراه من خالل  بعثة خارجيه لمدة خمس سنوات بمرتب يصرف بالد
وعلى نفقة البعثات بالداخل اوالحصول على الدكتوراه من الداخل  من خالل بعثة  إشراف 

  .مشترك لمدة خمس سنوات منهم سنتين  بالخارج  لجمع  الماده العلميه 
وتقوم اإلدارة بمتابعة الطالب منذ التقديم للحصول على البعثة حتى الترشيح وإجراءات القيام 

وله على الموافقه على السفر ومتابعته بالخارج إلحتياجه للمد بعد العام باألجازة وإجراءات حص
الرابع أو مد عام بعد العام الخامس  للتدريب العملىوحتى حصوله على الدكتوراه ومتابعته 

  ٠بالتقريرالدراسى  ورأى الكليه فى تقدمه وإلتزامه بالتخصص الموفد عليه للبعثه 
  دور إدارة البعثات   

كليات بالتخصصات النادرة  والمطلوبه وإخطار اإلدارة العامة للبعثات بها حتى إخطار ال .١
باإلعالن عنها بالجرائد الرسمية  ليتسنى للطلبه التقدم  اإلدارة العامه للبعثات تقوم

 .بالترشيح على البعثات الخارجية واإلشراف المشترك 

ة معاونى السادة أعضاء هيئة تقوم اإلدارة العامه للبعثات بإختيار المرشحين من الساد .٢
التدريس ويتم إخطارنا بالنتيجة  بالخطه الخمسيه التى نقوم بتعميمها على جميع الكليات 

 .والمعاهد 

يتم موافاتنا بموافقة مجلسى القسم والكليه على الترشيح للطلبه المستفيدين  من البعثات  .٣
 .وتم ترشيحهم  من  كلياتهم و معاهدهم 

وراق الخاصه بالطلبه بناء على الشروط واألوراق المطلوبه ومتابعة نقوم بمراجعة األ .٤
مدة البعثة أو يزيد ) خمس سنوات(الدارس حتى الحصول على الدرجة من الخارج لمدة 

  ٠عام للتدريب العملى بعد المناقشة 
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ادته  وتاريخ السفر ولمدة أربع سنوات البعثه الخارجيه تبدأ من  ورود فاكس البعثات بالحجز لسي

متواصله بالخارج  وتمد لعام خامس  ومن حقه الحصول على عام للتدريب العملى  ابتداء  من  

تاريخ المناقشه على  نفقته الخاصه  وفى هذه الحاله يحصل الطالب على الدرجه من الخارج 

ى حصوله على الدرجه  وفى  تحت إشراف المشرف األجنبى ويلتزم بالتخصص الموفد عليه حت

خالل عام التدريب العملى يلتزم  بالتخصص وبمرتب علماً بأن الخطه الخمسيه الجديدة الثامنه  

وتكون مدة البعثه أربع سنوات ومد عام خامس للتدريب العملى فى حالة   ٢٠١٧/٢٠٢٢للبعثات 

  .كامله  البعثة الخارجيه يحصل الطالب على الدرجه من الخارج وتعتبر بعثة 
 

 

  .يتم الترشيح لبعثات اإلشراف المشترك  إعتباراً من  إعتماد  اللجنه التنفيذيه للبعثات        

بعثة اإلشراف المشترك  مدتها خمس سنوات من تاريخ التسجيل و مقسمه الى جزئين جزء داخلى 

مشرف أساسى مصرى وآخر إحتياطى  وجزء  ويقوم على اإلشراف عليه مرتب يصرف بالداخلب

خارجى لمدة عامين على نفقة البعثات بالخارج ويقوم على اإلشراف المشرف األجنبى علما بأن 

 .تنص على أنه عام واحد على نفقة البعثات وعام على نفقته الخاصه  ٢٠٢٢/  ٢٠١٧الخطه الجديده 

 ٠تفاق معه نقطة بحث العضو وأن  يتولى المشرف المصرى نفسه اإل .١

اإلتفاق بين كل من المشرف  المصرى واألجنبى على موضوع البحث والتأكيد من  .٢

 ٠جانب المشرف األجنبى على توافر اإلمكانيات الالزمه لدراسة العضو بالخارج 

 .يقدم الطالب تقرير للمشرف المصرى  يوضح فيه التخطيط للجزئين الداخلى والخارجى .٣

 .زمنى لمتابعه  تقدم  العضو فى البحث  وضع جدول زمنى للتنفيذ وجدول .٤

الدراسات التكميليه المطلوبه للعضو قبل السفر وتحديد العينات والبيانات المطلوب تجميعها  .٥

والمراجع العلمية التى  يتعين على العضو اإلطالع عليها  واإلمكانيات التى سيلتزم المشرف 

واإلجهزة والسوفت وير والخرائط  األجنبى بتوفيرها للعضو بعد  السفر من حيث المعامل
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والصور الفضائية والتصاريح والتراخيص الالزمه و كذلك اإلتفاق على كافة النقاط وتحديد 

التزاماته  تجاه العضو وتحميله مسئولية اإلشراف بشكل جدى على العضو وتوقيع بروتوكول 

به خطة زمنيه إلنجاز القناه العلميه بين كل من المشرف المصرى والمشرف األجنبى محدداً 

الجزء الداخلى والخارجى ومكونات كل جزء وباقى التفاصيل المذكورة لإلنفاق مع اإللتزام 

  ٠ببنود الالئحة الماليه للبعثات وقواعد نظام اإلشراف المشترك 

تتم زيارة المشرف المصرى للعضو بالخارج بعد مده ال تقل عن سته أشهر من  تاريخ   .٦

لمتابعة ماتم إنجازه والمتوقع فى المده الباقيه كى يتمكن الدارس من  بدء الجزء الخارجى

                                                    ٠اإلنتهاء من البرامج فى المواعيد المحددة مع إحاطة المكتب الثقافى علما بكل ما يتم 

للحصول على الدكتوراه لمده إيفاد عضو البعثه الى الخارج لجمع الماده العلمية الالزمه  .٧

 ٠عام من الخطه الخمسيه الجديده وعامين للخطه السابقه 

وتنتهى البعثة بتاريخ المناقشه أو بتاريخ الحصول على الدرجه أو تاريخ إستالم الطالب العمل  .٨

  ٠بعد انتهاء العام الخامس مع موافاتنا بتاريخ حصوله على الدكتوراه  فى حينه من الكليه 
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إيفاد عضو البعثه الى الخارج لجمع الماده العلميه الالزمه للحصول على الدكتوراه لمده  .١
   ٠عام فى الخطه الجديده وعامين للخطه السابقه 

وتنتهى البعثة بتاريخ المناقشه أو بتاريخ الحصول على الدرجه أو بتاريخ إستالم سيادته  .٢
 ٠العمل بعد إنتهاء العام الخامس 

  -:لقرارات المنظمه   ا
بشأن  ٢٧/٤/٢٠١٦أتشرف باإلفاده أن المجلس األعلى للجامعات ناقش بجلسته المنعقده فى 

  .تحديد مدة اإليفاد للمبعوثين أربع سنوات فقط على أن تمد عام خامس للتدريب 
 

– 
  ورئيس مجلس القسميكتب بها " نسخ ٤" إستمارة البيانات باللغتين العربية واإلنجليزية

 ) سنوات ٤تقدير الكفاية عن (ممتاز ويوقع 

 إستطالع رأي األمن. 

 موافقة الجهة المبعث إليها. 

 صورة من خطاب الجهة األجنبية موجه للسيد األستاذ الدكتور المشرف المصري 

  الجزء الخارجى+ تقريرمن السيد األستاذ الدكتور المشرف المصري عن الجزء الداخلي 

 صورة من اإليميل الوارد من البعثات بترشيحه ونوع البعثة. 

  بيان دراسي بالجزء الذى يتم عمله داخل وخارج البالد وعنوان الرسالة موقع من
 المشرف المصري  ومعتمد من عميد الكلية

 صورة من شهادة IBT    أوIELTS 

 من الدراسات العليا" سنة  –شهر  –يوم " بيان بتاريخ التسجيل في بعثة اإلشراف المشترك 

  إقرار من المشرف المصري أن الدراسة باللغة اإلنجليزية ، إذا كان موافقة الجهة
 .األجنبية باللغة غير اإلنجليزية 

 إستمارة الكشف الطبي عربي. 

 خلو الطرف. 

 لقسم المختص على فتح قناة علمية بين جامعة اإلسكندرية والجامعة موافقة مجلس ا
 )١نموذج (المبعوث إليها عضو الهيئة المعاونة 
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  موافقة مجلس القسم المختص على سفر العضو للبعثة والبد وأن تكون البعثة متصلة
بتخصص المبعوث وموافقة مجلس الكلية ، والموافقة على أجازة خاصة بمرتب موضح 

  )٢نموذج (سم من سيقوم بالعمل فيه إ
  

 : للبعثة الخارجية  بالنسبة
  تبدأ البعثة من وقت السفر للبعثة 

  :لبعثة اإلشراف المشترك  بالنسبة
 يبدأ حساب ميعاد البعثة من وقت تسجيل المبعوث لموضوع بحثه داخل كليته. 
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  كلیة 
  عالقات الثقافیةمكتب ال

  

 
 

  رئیس قسم/ السید األستاذ الدكتور
  تحیة طیبة وبعد 

أتشرف بأن أتقدم لمجلسكم الموقر بطلب للحصول على القیام باجازة دراسیة لمدة عام للسفر لبعثة 
افقة على فتح قناة علمیة بین جامعة األسكندریة وجامعة والمو) إشراف مشترك–خارجیة (

حیث أنھ تم ترشیحى للبعثة ومرفق دولة 
  .لسیادتكم خطاب الترشیح الوارد من اإلدارة العامة للبعثات 

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدیر
  مقدمھ لسیادتكم                                                                                                

  : االسم 
  : الوظیفة 

  ----/--/--: التاریخ 

  موافقة مجلس القسم
  

على فتح قناة علمیة بین ----/--/--بجلستة المنعقدة بتاریخ وافق مجلس القسم 
كما وافق دولة  جامعة األسكندریة وجامعة 

للبعثة المرشح إلیھا المدرس المساعد/ المعید المجلس على سفر 
-/--/--سیادتھا إجازة تفرغ اعتبارَا من تاریخ التسجیل لمدة خمس سنوات لمدة عام إبتداء من/ ومنح سیادتھ 

  .----/--/--الى ---
  رئیس مجلس القسم                                                                                       

  : التوقیع
  افقة مجلس الكلیة مو
  

على فتح قناة علمیة ----/--/--المنعقدة بتاریخ وافق مجلس الكلیة بجلستة 
/ المعید كما وافق المجلس على سفر بین جامعة األسكندریة وجامعة 

سیادتھا إجازة / للبعثة المرشح إلیھا ومنح سیادتھ المدرس المساعد
  .----/--/--الى ----/--/--دراسیة لمدة عام إبتداء من

  ختم النسر                                                                 عمید الكلیة          
  : التوقیع 
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  / السید األستاذ الدكتور
  نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث

  ...تحیة طیبة وبعد 
 والمؤرخ فى باإلشارة إلى خطاب سیادتكم رقم 

وزیر التعلیم / لمتضمن ما ورد من وزارة التعلیم العالى بشأن اعتماد السید األستاذ الدكتور وا
من الخطة  /نتیجة البعثات عن العامالعالى فى 

السیدة / بالنظام التنافسى بمنح السید /الخمسیة
المدرس المساعد بقسم / المعید 

ة الدكتوراه بالكلیة على بعثة أشراف مشترك للحصول على درج
  في

وافق فى أتشرف باإلحاطة أن مجلس الكلیة بجلستھ المنعقدة فى      
على فتح قناة علمیة بین جامعة اإلسكندریة ضوء موافقة مجلس قسم 

بجمھوریة مصر العربیة وجامعة 
  بدولة

  
  :رجاء التكرم باتخاذ الالزم ومرفق طیھ 

 .خطاب نتیجة البعثات سالف الذكر  
 .مجلس القسم موافقة  
 .استمارة عضو مبعوث  فى بعثة أشراف مشترك بالعربیة واإلنجلیزیة ) ٢(عدد  
 .صورة من استمارة استطالع الرأى  
 .القومسیون الطبى  
 .كافة األوراق المطلوب استیفاءھا لعضو بعثة األشراف المشترك  
 .ما یفید حصولھ على بعثة أو منحة 

  ،،،،، وتفضلوا بقبول فائق االحترام
  الموظف المختص          رئیس قسم العالقات الثقافیة

  
  عمید الكلیة  

  ./د.أ                                                                              
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  مدیر إدارة البعثات/ السید األستاذ 
  تحیة طیبة وبعد ،،،

قد وافق على فتح قناة علمیة بین ----/--/--لكلیة المنعقد بتاریخ أحیط سیادتكم علمًا بأن مجلس ا     
حتى بدولةجامعة اإلسكندریة وجامعة

المدرس المساعد السیدة/ یتمكن السید
وذلك والمرشح لبعثة أشراف مشترك بالـبقسم

للبعثات  من الخطة الخمسیة/ضمن ترشیحات العام 
لي نفقة البعثات بالخارج وبمرتب یصرف بالداخل بالنظام التنافسى من تنفیذ البعثة ع/

 .  
  -:علمًا بأن 

  مدرس مساعد بقسم   اسم الدارس
جامعة                                               كلیة

  اإلسكندریة
  أستاذ  / د .أ  المشرف الرئیسي

جامعة                                               كلیة
  اإلسكندریة

 Prof  رف األجنبىالمش
 

Professor of                                         
University. 

  :باللغة العربیة  عنوان البحث
  :واللغة األجنبیة

جھة التسجیل 
  للدكتوراة

                                              الكلیة –                                          القسم
  ة اإلسكندریةجامع

تاریخ التسجیل 
  للدكتوراة

  ----/--/-تاریخ الكلیة            
  ----/--/--  تاریخ الجامعة     

لھا االستفادة من بعثة او /سیادتھا لم یسبق لھ /برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم مع العلم بأن سیادتھ
  .منحة حكومیة

  مرفقات
رسالة موضحًا بھا موضوع البحث موافقة المشرف األجنبى لإلشراف على ال 
 .الذى تم اإلتفاق علیھ

  وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر الشكر وفائق األحترام ،،،
  مدیر شئون العالقات الثقافیة بالجامعة

  
  موافقة                                                                                                  

  الجامعة للدراسات العلیا والبحوثنائب رئیس 
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تمنح األجازة الدراسية للسادة معاونى أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين 
مادة العلمية وتكون األجازة الدراسية بغرض أما الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أوجمع ال

  .أوالتدريب
 

  
 

تكون بمخاطبة عضو هيئة التدريس لجهة أجنبية ويمنح األجازة الدراسية بعـد موافقـة الجهـة    
  المانحة

 
تقوم اإلدارة العامة للبعثات بإرسال المنح الحكومية وذلك لتعميمها على الكليات والمعاهد ومن ثم 

ت بإرسال الترشيحات مباشرة الى الموقع اإللكترونى المذكورة بالمرفق على أن ترسل تقوم الكليا
اإلدارة العامة للبعثات أسماء المرشحين للجامعة للبدء فى إتخاذ اجراءات األجازات الدراسية 

  :وهى كاآلتى
  

 
 لى السيد األستاذ المعهد وموجه إ/ خطاب معتمد من السيد األستاذ الدكتورعميد الكلية

الدكتور نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث متضمنا موافقة مجلسى القسم 
 -:والكلية على منح العضو أجازة دراسية مرفق   به اآلتى

o أصل إستمارة بيانات مستوفاه ومعتمدة  
o أصل الكشف الطبى 
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o  ـ ك فـى  أصل خطاب المنحة موضحاً به المدة ، التمويل، الغرض أو خطاب بن
 حاله التكفل بالتكاليف الدراسية

o إستمارة إستطالع رأى األمن أو الموافقة االمنية 

o  الذكور( موقف سيادته من التجنيد( 

o الطلب المقدم من سيادته 

o إيقاف التسجيل للدكتوراه 

  
  نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا / ترسل للبعثات موافقة السيد األستاذ الدكتور

  .أصل المستندات المذكورة أعاله والبحوث مرفق به
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   ٢٧/١١/٢٠١٧قرر مجلس الجامعة  بجلسته المنعقدة في  

على توصيات إجتماع اللجنة الدائمة لدراسة حاالت المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات 
ومعاهد الجامعةالحاصلين على أجازات دراسية ومهمات علمية للتدريب العملي أو جمع مادة 

لمية أو إشراف مشترك بالخارج والذين مازالوا متواجدين بالخارج لمدة زمنية طويلة على ع
 -:اآلتي

  :  المادة األولى

يجوز بقرار من رئيس الجامعة الترخيص بسفر أعضاء الهيئة المعاونة المقيدين ببرنامج 
ى عام خالل مدة الدراسات العليا وغير المسجلين لرسالة ماجستير أو دكتوراه للتدريب بحد أقص

شغل الوظيفة الحالية وذلك بمرتب يصرف بالداخل ، على أال تتحمل الجامعة أى نفقات فى هذا 
  .الشأن 

  :  المادة الثانية

يجوز بقرار من رئيس الجامعة الترخيص بسفر أعضاء الهيئة المعاونة المقيدين ببرنامج 
للتدريب لمدة عام قابلة للتجديد لمرة الدراسات العليا والمسجلين لرسالة ماجستير او دكتوراه 

على أن يكون العام األول بمرتب من الداخل والعام الثانى بدون مرتب ، على أال تتحمل .واحدة 
  .الجامعة فى جميع األحوال أى نفقات 

  :  المادة الثالثة

لسفر للتدريب ألعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على موافقة سابقة على تاريخ العمل بهذا القرار ، ل
أو جمع المادة العلمية أو بعثة إشراف مشترك ، وموجودين بالخارج تجديد هذه الموافقة لعام أخير ، 

  .مع مراعاة النص صراحة فى القرار على عدم جواز التجديد مرة اخرى 

  :  المادة الرابعة

ة علمية إال ال يجوز بأى حال من األحوال تغيير الغرض من السفر سواء للتدريب أوجمع ماد
على أن تراعى فى هذه الحالة القواعد المعمول بها  .بتوافر قناة علمية ، ووجود مشرف أجنبى 
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مع ضرورة إبالغ إدارة البعثات للتحقيق من مدى توافر الشروط الالزمة فى . فى شأن اإلبتعاث
  .هذا الشأن 

  :  المادة الخامسة

من قانون تنظيم  ١٥٥،١٥٦المادتان  يراعى فى تطبيق أحكام هذا القرار ما تنص عليه
  .الجامعات

  :  المادة السادسة

  .يعمل بهذا القرار إعتباراً من اليوم التالى لصدوره ، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات 

  :  المادة السابعة

  .  على الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه 

على ما إنتهت اليه  ١٥/٨/٢٠١٨دة فى قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلستة المنعق
  - :اللجنة الدائمة لدارسة حاالت المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات ومعاهد الجامعة

إن المسجلين بالدراسات العليا الذين لم ينتهوا من رسائلهم حتى األن رغم مرور الفترات (
لتدريب العملى أوجمع المادة المقررة قانوناً والحاصلين على أجازات دراسية ومهمات علمية ل

العلمية أوإشراف مشترك أو بعثات بالخارج والذين مازالوا موجودين بالخارج لمدة زمنية 
طويلةرأت اللجنة أن تحتسب مدة اإلبتعاث إستقالالًإذا تغيرسبب اإلبتعاث فإذا إبتعثت للحصول 

ثم سجلت لدرجة على درجة الماجستير فى خالل عامين وحصلت بالفعل على هذه الدرجة 
الدكتوراه ووافقت عليه المجالس المعنية فتحسب مدة اإلبتعاث إعتداداً لمدة الحصول على درجة 
الدكتوراه التى سجلت عليها وهى أربع سنوات من تاريخ الموافقة على التسجيل وتكون األجازه 

مانع من مد األجازة الدراسية فى هذه الحاله أربع سنوات نظرأ لتغير سبب اإلبتعاث وبالتالى ال 
 )الدراسية  للحصول على الدكتوراه 

  - :والتى تنص على ١٩٥٩لسنة  ١٢٢من قانون البعثات رقم  "٣٠"المادة 

على عضو البعثة أو األجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خالل شهر على (     
بما تقضي به القوانين األكثر من إنتهاء الدراسة وإال أوقف صرف مرتبه مع عدم اإلخالل 

  ).واللوائح من أحكام وجزاءات أخرى



 

 ١١١
 

  - :على ٢٨/٣/٢٠١٧اللجنة التنفيذية للبعثات قررت بجلسه 
  بتحديد مدد االيفاد بخمس سنوات  ٢٥/٢/٢٠١٧تفعيل قرار المجلس االعلى للجامعات بجلسه (  

  ).سنة+ ت اربع سنوا( 

  -:على ٧/٥/٢٠١٨اللجنة التنفيذية للبعثات قررت بجلسه 
بتحديد مدد اإليفاد  ٢٨/٣/٢٠١٧الموافقة على عدم تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسه (

للدارسين أربعة سنوات قد تمد عام خامس وذلك بالنسبة للدارسين الموفدين قبل صدور هذا 
بأن  ١١/٥/١٩٨٨القرار وعليه يكون المد لسيادتهم وفقاً لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسه 

 ).يكون المد األقصى للمد على مصرف مالي خارجي للعام السابع

 



 ١١٢
 

  
                                       

  
  /بشان السید                                     
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  دارة العامھ للبعثات مدیر عام اإل/ اذ السید األست

  ...بعد التحیة                                 
أتشـــرف باإلفادة ان السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا 

على منح  -------- على اقتراح كلية  ------------- والبحوث قد وافق بالتفويض في 
 ------------- أجازة دراسية لمدة  --------- لمعيد بقسم ا ---------- / السيد

جمع  –الدكتوراه  –الماجستير ( للحصول على ) بدون مرتب/ بمرتب(إعتباراً من تاريخ السفر 
ودون أن تتحمل الجامعه أيه   ------ بدوله  ------ بجامعه ) التدريب –المادة العلمية 

  .نفقات
  تخاذ الالزمرجاء التفضل بالعلم وإ

  وتفضلوا بقبول وافر التحیة
  المدیر العام       

  
  

 أمین كلیة/ صورة مبلغة للسید األستاذ 
برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم على إحدى زويه بالوطن بالتوجـه إلـى اإلدارة العامـة       

ـ     ة للبعثات إلستيفاء التعهدات المالية الالزمة واألوراق الخاصة به حتـى يتسـنى للجنـة التنفيذي
للبعثات إعتماد اإلجازة الدراسية لسيادته فى غضون المدة المصرح بها من قبـل البعثـات مـع    

  موافاتنا بتاريخ سفر سيادته فى حينه
  وتفضلوا بقبول وافر التحیة

  المدیر العام                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١١٣
 

  
  

  /بشان السید                                     
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  دارة العامھ للبعثات مدیر عام اإل/ السید األستاذ 

  ...بعد التحیة                                 
بشأن موافقة السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس  ------- الحاقا لخطابنا المؤرخ فى  

على إقتراح كلية  ------------- ات العليا والبحوث قد وافق بالتفويض في الجامعه للدراس
أجازة دراسية لمدة  --------- المعيد بقسم  ---------- / على منح السيد -------- 

( للحصول على  ) بدون مرتب/ بمرتب(إعتباراً من تاريخ السفر  ------------- 
  ------ بدوله  ------ بجامعه ) التدريب – جمع المادة العلمية –الدكتوراه  –الماجستير 

  .ودون أن تتحمل الجامعه أيه نفقات 
  -------- أتشرف باإلفادة أن سيادته قد غادر أرض الوطن فى 

  
  رجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر التحية

  المدير العام
  أمين كلية/ صورة مبلغة للسيد األستاذ 

  لمبرجاء التفضل بالع
  وتفضلوا بقبول وافر التحية

  المدير العام
  
  
  
  
  
  
  

                                       



 ١١٤
 

  
  
  

  /بشان السید
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  -------- أميـن كلية / السيد األستاذ 

  بعد التحية ،،،      
بأن أرفق طيـه صورة ما ورد للجامعـة من اإلدارة العامـة للبعثات بشأن السيد أتشرف      

المدرس المساعد بالكلية وعضو األجازة الدراسية  –-----------------------/
  .                 -------- بدولة   ---------- للحصول علي 

ى حفظ بملف خدمة سيادته بالجامعة برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم علماً بأن التعهد المال
  .للرجوع إليه عند الحاجة 

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام
  المدير العام                        

        
  

  صورة مبلغة الى ادارة ملفات الخدمة          
 برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم نحو حفظ اصل التعهد المالى بملف خدمة سيادته بالجامعة

  للرجوع اليه عند الحاجة علما بانه مستوفى الدمغة
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام

  المدير العام
  

  
  
  
  
  
  
  

                                       



 

 ١١٥
 

                                      
  

  /بشان السید                                      
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  ----- أميـن كلية / السيد األستاذ 

  بعد التحية ،،،      
أتشرف بأن أرفق طيـه صورة ما ورد للجامعـة من اإلدارة العامـة للبعثات بشأن السيد       

----- بدولة --- ----المدرس المساعد بالكلية وعضو األجازة الدراسية للحصول على  -/ 
 ----  .  

برجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم نحو موافاتنا برأى مجلسى مجلسى القسم والكلية على المد 
 المطلوب

 )مرفق مستندات المد (  

  
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام

  المدير العام      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       



 ١١٦
 

    
  
  

  /دبشان السی
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  مدير عام اإلدارة العامه للبعثات/ السيد األستاذ 

  بعد التحية ،،،      
والذي يفيد  ----- بتاريخ  ---- رقم  ------ أتشرف باإلفادة أنه ورد خطاب كلية       

المدرس المساعد  -------- / لكلية على مد األجازة الدراسية للسيد موافقة مجلسى القسم وا
بمرتب  --------- حتى  ---- إعتباراً من  ------ عام  ------- بكلية  ----- بقسم 

ودون أن تتحمل الجامعة أيه  ------ بدولة  --------- يصرف بالداخل للحصول على 
  نفقات 

المستشار الثقافى على المد / د.فاتنا برأى السيد أبرجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم نحو موا
 المطلوب

  
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام

                                                                                                     
  المدير العام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       



 

 ١١٧
 

                                        
  

  /بشان السید                                     
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  مدير عام اإلدارة العامة للبعثات  / السيد األستاذ
   ٠٠٠بعد التحية 
والمرفق به خطاب   ------ المؤرخ فى  ----- لى خطاب سيادتكم  رقم باإلشارة ا         

--------- / المكتب الثقافى بواشنطن  بشأن طلب اإلفادة بالرأى فى الطلب المقدم من السيد 
-- وعضو األجازة الدراسية للحصول على  ------ بكلية   --------- المعيدة بقسم – -- 

-------- بمرتب حتي  ------ اسية لمدة عام لمد أجازته الدر ------- بدولة  ----- 
 ----- .  

/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث / أتشرف باإلفادة أن السيد األستاذ الدكتور 
مجلس الدراسات العليا والبحوث قد وافق بالتفويض فى على مد األجازة الدراسية لسيادته لمدة 

ودون أن تتحمل  --------- علي للحصول  -------- بمرتب حتي  ------ عام 
  .الجامعة أية نفقات 

  رجاء التفضل بالعلم وإتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام

  المدير العام           
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



 ١١٨
 

  
                                       

  
  /بشان السید                                     

  /٢/١ملف رقم                                          
                   ===================  
  مدير عام االدارة العامه للبعثات / السيد األستاذ 

  ...بعد التحية                                 
----- اتشرف باالفادة ان مجلس الدراسات العليا والبحوث قد وافق بجلسنه المنعقدة فى        

بتطبيق القواعد واللوائح على سيادته مع انهاء اجازته الدراسية  ------ تراح كلية على اق -
 وانهاء خدمته اعتبارا من

مع فصله ومطالبته وضامنه بالنفقات لعدم عودته واستالمه العمل بعد ) التاريخ التالى آلخر مد(  
--- يخ المناقشة هو تحقيق الغرض الموفد من اجله وحصوله على درجة الدكتوراه علما بأن تار

 ------  
   ----------- رئيس الجامعة للجامعة في / وقد اعتمد ذلك السيد األستاذ الدكتور      

  رجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام

  المدير العام             
  

  --------- امين كلية / صورة مبلغة للسيد األستاذ 
  مدير عام االدارة القانونية/ لسيد صورة مبلغة الى ا

  مدير ادارة شئون هيئة التدريس/  صورة مبلغة الى السيد 
  برجاء التفضل  بالعلم واتخاذ الالزم

  وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،
  المدير العام              

  
  
  
  
  



 

 ١١٩
 

  
                                       

  
  /بشان السید                                     

  /٢/١ملف رقم                                          
                   ===================  
  مدير عام االدارة العامه للبعثات / السيد األستاذ 

  ...بعد التحية 
على  ------ اتشرف باالفادة ان مجلس الدراسات العليا والبحوث قد وافق بجلسنه المنعقدة فى 

-- المدرس المساعد بقسم  ------ / بقبول االستقاله المقدمة من السيد   ------ كلية اقتراح 
بالكلية وعضو االجازة الدراسية بتطبيق القواعد واللوائح على سيادته مع انهاء اجازته  ----- 

مع فصله ومطالبته وضامنه ) التاريخ التالى آلخر مد( الدراسية وانهاء خدمته اعتبارا من 
  لعدم عودته واستالمه العمل وذلك بناءا على الطلب المقدم من سيادته والمرفق صورتهبالنفقات 

  ----------- رئيس الجامعة للجامعة في / وقد اعتمد ذلك السيد األستاذ الدكتور
  رجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام
  المدير العام 

  
  --------- ين كلية ام/ صورة مبلغة للسيد األستاذ 

  مدير عام االدارة القانونية/ صورة مبلغة الى السيد 
  مدير ادارة شئون هيئة التدريس/  صورة مبلغة الى السيد 

  برجاء التفضل  بالعلم واتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

  المدير العام             
  
  
  

  



 ١٢٠
 

                                       
  

  /بشان السید                                    
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  مدير عام االدارة العامه للبعثات / السيد األستاذ 

  ...بعد التحية     
عـه للدراسـات العليـا    أتشـــرف باالفادة ان السيد االستاذ الدكتور نائب رئـيس الجام 

على مـنح  --------على اقتراح كلية  -------------والبحوث قد وافق بالتفويض في 
 -------------اجازة دراسية لمـدة   ---------المعيد بقسم  ----------/ السيد

جمع  –الدكتوراه  –الماجستير ( للحصول على  ) بدون مرتب/ بمرتب(اعتبارا من تاريخ السفر 
ودون ان تتحمـل الجامعـه ايـه      ------بدوله  ------بجامعه ) التدريب –العلمية المادة 
  .نفقات

  رجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر التحية

  المدير العام                                                                                  
  
              

  
  أمين/ سيد األستاذ صورة مبلغة لل

برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم على احدى زويه بالوطن بالتوجه الى االدارة العامة للبعثات 
الستيفاء التعهدات المالية الالزمة واالوراق الخاصة به حتى يتسنى للجنة التنفيذية للبعثات اعتماد 

قبل البعثات مع موافاتنا بتاريخ سفر اإلجازة الدراسية لسيادته فى غضون المدة المصرح بها من 
 سيادته فى حينه

 
  وتفضلوا بقبول وافر التحية

  المدير العام            
  
  
  



 

 ١٢١
 

  
  /بشان السید                                     
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  ير عام االدارة العامه للبعثات مد/ السيد األستاذ 

  ...بعد التحية                                 
بشأن موافقة السيد االستاذ الدكتور نائـب رئـيس    -------الحاقا لخطابنا المؤرخ فى  

على اقتراح كلية  -------------الجامعه للدراسات العليا والبحوث قد وافق بالتفويض في 
اجازة دراسية لمدة  ---------المعيد بقسم  ----------/ لسيدعلى منح ا --------

( للحصـول علـى    ) بـدون مرتـب  / بمرتب(اعتبارا من تاريخ السفر  -------------
  ------بدولـه   ------بجامعـه  ) التدريب –جمع المادة العلمية  –الدكتوراه  –الماجستير 

  ودون ان تتحمل الجامعه ايه نفقات
  --------ان سيادته  قد غادر ارض الوطن فى  اتشرف بالالفادة

  رجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر التحية

  المدير العام   
  

        
أمين كلية  / صورة مبلغة للسيد األستاذ   

 برجاء التفضل بالعلم
  وتفضلوا بقبول وافر التحية 

  المدير العام            
  
  
  
  



 ١٢٢
 

  
  /بشان السید                                     

  /٢/١ملف رقم                                          
                   ===================  
  -------- اميـن كلية / السيد االستاذ 

  بعد التحية ،،،      
السيد  أتشرف بان ارفق طيـه صورة ما ورد للجامعـة من اإلدارة العامـة للبعثات بشان     

المدرس المساعدبالكلية وعضو االجازة الدراسية –----------------------- /
  .                 -------- بدولة   ---------- للحصول علي 

برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم علما بأن التعهد المالى حفظ بملف خدمة سيادته بالجامعة 
  .للرجوع اليه عند الحاجة 
  تراموتفضلوا بقبول وافر االح

  المدير العام                                      
  

  
  صورة مبلغة الى ادارة ملفات الخدمة

برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم نحو حفظ اصل التعهد المالى بملف خدمة سيادته بالجامعة 
 للرجوع اليه عند الحاجة علما بانه مستوفى الدمغة

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام
  المدير العام                                                                                 

  
  

  
 
 
 
 
 



 

 ١٢٣
 

 
  /بشان السید                                     
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  ----- ة اميـن كلي/ السيد االستاذ 

  بعد التحية ،،،      
       أتشرف بان ارفق طيـه صورة ما ورد للجامعـة من اإلدارة العامـة للبعثات بشان  

المدرس المساعد بالكلية وعضو اإلجازة الدراسية للحصول                          /  السيد 
  -------- بدولة ------- على 

موافاتنا برأى مجلسى مجلسى القسم والكلية على المد  برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم نحو
  )مرفق مستندات المد ( المطلوب 

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام
  المدير العام

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٤
 

 
  /بشان السید                                     
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  مدير عام االدارة العامه للبعثات/ السيد االستاذ 

  بعد التحية ،،،      
والذي يفيد موافقة  ----- بتاريخ  ---- رقم  ------ أتشرف باالفادة انه ورد خطاب كلية  

--المدرس المساعد بقسم  -------- / مجلسى القسم والكلية على مد االجازة الدراسية للسيد 
بمرتب يصرف  --------- حتى  ---- اعتبارا من  ------ عام  ------- ية بكل --- 

  ودون ان تتحمل الجامعة ايه نفقات  ------ بدولة  --------- بالداخل للحصول على 
المستشار الثقافى على المد / د.برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم نحو موافاتنا برأى السيد أ

  المطلوب
  حتراموتفضلوا بقبول وافر اال

  المدير العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٢٥
 

  
  

  /بشان السید                                     
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  مدير عام اإلدارة العامة للبعثات  / السيد األستاذ
   ٠٠٠بعد التحية 
والمرفق به خطاب   ------ المؤرخ فى  ----- لى خطاب سيادتكم  رقم باالشارة ا         

--------- / المكتب الثقافى بواشنطن  بشان طلب االفادة بالرأى فى الطلب المقدم من السيد 
--وعضو االجازة الدراسية للحصول على  ------ بكلية   --------- المعيدة بقسم –--

-------- بمرتب حتي  ------ سية لمدة عام لمد اجازته الدرا ------- بدولة  ----- 
 ----- .  

/ اتشرف باالفادة ان السيد االستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث     
مجلس الدراسات العليا والبحوث قد وافق بالتفويض فى على مد االجازة الدراسية لسيادته لمدة 

ودون ان تتحمل  --------- علي  للحصول -------- بمرتب حتي  ------ عام 
  .الجامعة اية نفقات 

  رجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام

  المدير العام
  
 
 
 
 
 
 
 

    
  



 ١٢٦
 

  
  

  /بشان السید                                     
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  مدير عام االدارة العامه للبعثات / السيد األستاذ 

  ...بعد التحية                                 
على  ------ اتشرف باالفادة ان مجلس الدراسات العليا والبحوث قد وافق بجلسنه المنعقدة فى 

انهاء اجازته الدراسية وانهاء بتطبيق القواعد واللوائح على سيادته مع  ------ اقتراح كلية 
مع فصله ومطالبته وضامنه بالنفقات لعدم عودته ) التاريخ التالى آلخر مد( خدمته اعتبارا من 

واستالمه العمل بعد تحقيق الغرض الموفد من اجله وحصوله على درجة الدكتوراه علما بأن 
  --------- تاريخ المناقشة هو 

  ----------- رئيس الجامعة للجامعة في / اذ الدكتوروقد اعتمد ذلك السيد األست      
  رجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام
  المدير العام

  
  --------- امين كلية / صورة مبلغة للسيد األستاذ 

  مدير عام االدارة القانونية/ صورة مبلغة الى السيد 
  ئون هيئة التدريسمدير ادارة ش/  صورة مبلغة الى السيد 

  برجاء التفضل  بالعلم واتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

  المدير العام            
  
 
 
 



 

 ١٢٧
 

 
  /بشان السید                                     
  /٢/١ملف رقم                                          

                   ===================  
  مدير عام االدارة العامه للبعثات / ذ السيد األستا

  ...بعد التحية                                 
على  ------ اتشرف باالفادة ان مجلس الدراسات العليا والبحوث قد وافق بجلسنه المنعقدة فى 

--المدرس المساعد بقسم  ------ / بقبول االستقاله المقدمة من السيد   ------ اقتراح كلية 
بالكلية وعضو االجازة الدراسية بتطبيق القواعد واللوائح على سيادته مع انهاء اجازته  -- ---

مع فصله ومطالبته وضامنه ) التاريخ التالى آلخر مد( الدراسية وانهاء خدمته اعتبارا من 
  بالنفقات لعدم عودته واستالمه العمل وذلك بناءا على الطلب المقدم من سيادته والمرفق صورته

   ----------- رئيس الجامعة للجامعة في / وقد اعتمد ذلك السيد األستاذ الدكتور      
  رجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام
  المدير العام

  
  --------- امين كلية / صورة مبلغة للسيد األستاذ 

  مدير عام االدارة القانونية/ صورة مبلغة الى السيد 
  مدير ادارة شئون هيئة التدريس/  بلغة الى السيد صورة م

  برجاء التفضل  بالعلم واتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

  المدير العام
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 ١٢٩
 

  
  

.نبذة - ١  
  :أنواع االتفاقيات - ٢
 .مذكرات التفاهم 

 .البرامج التنفيذية 

  .موضوعات التعاون -ج
  .العامة الموضوعات - د
  :اإلجراءات المتبعة لتنفيذ االتفاقيات - ٣
  )٧-٦-٥- ٣٠٤-٢- ١نموذج .(اإلجراءات المتبعة لعقد مذكرات التفاهم والنماذج الخاصة بها-أ

  ).٨نموذح.(اإلجراءات المتبعة لتنفيذ موضوعات التعاون - ب
  )١١-١٠-٩نموذج .(اإلجراءات المتبعة لتنفيذ الموضوعات العامة -ج
  )١٥- ١٤- ١٣- ١٢نموذج .(ءات المتبعة لتنفيذ البرامج التنفيذيةاإلجرا - د

 :  
.نبذة - ١  
  :القرار التنظيمى الستضافة األساتذة الزائرين  - ٢

بشأن األساتذة الزائرين الذين يدعون لجامعة  ٢٠١٣لعام  ١٣قرار مجلس الجامعة رقم 
  ).١٦نموذج (اإلسكندرية

  .جب توافرها فى الخطاب الوارد من الكليةالشروط الوا - ٣
  ).٢٠- ١٩- ١٨- ١٧نموذج .(االجراءات المتبعة لتنفيذ استضافة األساتذة الزائرين - ٤
  :المعاملة المالية الخاصة باألستاذ الزائر- ٥
  )٢٣نموذج .(أستاذ زائر بدون نفقات -أ

  )٢٥-٢٤نموذج .(أستاذ زائر بنظام اإلشراف المشترك - ب
  )٢٣نموذج .(ئر مع تطبيق القواعد الماليةأستاذ زا -ج
  )٢٦نموذج .(اجراءات منح لقب أستاذ زائر - ٦

 



 ١٣٠
 

 
 

إدارة االتفاقيات هىاإلدارة المنوطة بعقد االتفاقيات الثقافية الخاصة بين جامعة اإلسكندرية وأى 
لعلمى والثقافى وتبادل السادة جامعة أو هيئة تعليمية عربية أوأجنبية بهدف تعزيز التعاون ا

أعضاء هيئة التدريس والطالب وتقديم المنح وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة، كما أنها 
  .ع وحكومة دولة أجنبية أو عربية.م.تقوم بعقد االتفاقيات على مستوى الدولة بين حكومة ج

 
 مذكرات التفاهم  .أ 

 موضوعات التعاون  .ب 

 .ات العامةالموضوع  .ج 

  .البرامج التنفيذية  .د 
 

  :اإلجراءات المتبعة لتنفيذ مذكرات التفاهم
يرد خطاب من الكلية موقع من عميد أو وكيل الكلية  وموجه لرئيس الجامعة أو نائب   .أ 

وقيعها ونموذج رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومرفق به االتفاقية المراد ت
ى طلب وذلك بناءا عل(بعد استيفاء البيانات ) ١نموذج رقم (التوصيف الخاص بها 

 ).المجلس االعلى للجامعات 

وقد ترد االتفاقية بالبريد اإللكترونى أو البريد العادى ويتم تحويلها لإلدارة سواء من   .ب 
مباشرة من  DHLيع  مكتب رئيس الجامعة أو أحد مكاتب النواب أو بالبريد الوارد السر

 ن جامعة اإلسكندرية وأى جهة أخرىالجامعات األجنبية ، على أن تكون االتفاقية بي

يقوم الموظف المختص بإعداد ترجمة لالتفاقية الواردة إذا كانت بلغة أخرى غير   .ج 
 .العربية

نائب رئيس الجامعة . د.يقوم الموظف المختص بإرسال خطاب موقع من السيد أ  .د 
 .ليا والبحوث ومرفقً به االتفاقية إلى لجنة مراجعة االتفاقياتللدراسات الع

  
  



 

 ١٣١
 

   

يرد تقرير عن االتفاقية من لجنة مراجعة االتفاقيات إما بالموافقة وإما بطلب إجراء بعض 
 .التعديالت 

  فى حالة طلب إجراء بعض التعديالت يتم إرسال خطاب بالتعديالت المطلوبة للكلية
أو إرسال التعديالت ) ٣نموذج رقم (افاتنا باالتفاقية بعد إجراء التعديالت المعنية لمو

 .المطلوبة بالبريد اإللكترونى للجامعة األجنبية أو المنسق المسئول عن االتفاقية

  فى حالة موافقة لجنة المراجعة على االتفاقية يتم الحصول على تأشيرة مجلس دراسات
للدراسات العليا والبحوث حتى يتسنى لنا عرض  نائب رئيس الجامعة. د.من السيد أ

 .االتفاقية على مجلس الدراسات العليا والبحوث 

  يقوم الموظف المختص بتسليم أصل تأشيرة المجلس ونسخ من االتفاقية للموظف
 .المسئول عن مجلس الدراسات العليا والبحوث بأمانة سكرتارية المجالس

 ليا والبحوث بعد أن تأخذ قرار كالتالىترد االتفاقية من مجلس الدراسات الع: 

o  على اتفاقية ...... وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة فى
 .يليها توقيعات الموظفين المختصين" وترفع لمجلس الجامعة...... 

o  فى بعض األحيان وبعد مناقشة االتفاقية فى مجلس الدراسات العليا والبحوث
 .راربرفض االتفاقية أو تأجيلها لمزيد من الدراسةيمكن أن يكون الق

o رئيس الجامعة . د.يقوم الموظف المختص برفع االتفاقية إلى مكتب السيد أ
 .للحصول على تأشيرة مجلس الجامعة

o  يقوم الموظف المختص بتسليم االتفاقية إلى الموظف بإدارة سكرتارية المجالس
 .والمسئول عن مجلس الجامعة

 بعد مجلس الجامعة وعليها قرار أخر بموافقة مجلس الجامعة كالتالى ترد االتفاقية: 

o  على موافقة مجلس الدراسات .....وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى
 ....... "على اتفاقية ...... العليا والبحوثبجلسته المنعقدة فى 

o دارة يقوم الموظف المختص بإرسال خمس نسخ من االتفاقية إلى مدير عام اإل
 )٤نموذج (العامة للعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالى 



 ١٣٢
 

o  يقوم الموظف المختص بإرسال نسخة واحدة من االتفاقية للمخابرات
 ).٥نموذج (العامةباإلسكندرية 

o  يقوم الموظف المختص بإرسال نسخة واحدة من االتفاقية للمجلس األعلى
 )٦نموذج .(تفاقيةللجامعات مرفق بها نموذج التوصيف الخاص باال

o يمكن للوزارة أن تطلب تعديل على االتفاقية فيتم إخطار الكلية الوارد منها 
 ).٧نموذج (االتفاقية أو الجامعة االجنبية بذلك 

  بعد الحصول على الموافقات الالزمة نبدأ  فى إجراءات التوقيع ويمثل الجامعة فى
نسخ أصلية أو  ٣أو  ٤طلب التوقيع رئيس الجامعة ويت/التوقيع السيد االستاذ الدكتور

 .نسختين كحد أدنى ويتم وضع خاتم الجامعة بجانب التوقيع

 تجديد االتفاقية يكون خاضع لبنود االتفاق نفسه.  
 

 
ى يرد إلدارة االتفاقيات أيضاً موضوعات تعاون فى شكل خطابات ترد غالباً من المجلس األعل

للجامعات أو وزارة التعليم العالى أو وزارة التعاون الدولى لطلب تعاون مع جامعتنا أو طلب 
موافاتهم ببنود تعاون مشتركة أو طلب نموذجاً لمذكرة تفاهم لبحث أوجه التعاون المذكورة به يتم 

 .ارسال الخطاب للكليات المعنية لالفادة بالرأى

ولكن ليست هناك صيغة واحدة ( عاون مع الجامعة المذكورة غالباً ما يكون الرد بالترحيب بالت
 ).  ٨نموذج (للرد على مثل هذه الخطابات وللتوضيح مراجعة 

 
 

نائب . د.يرد الخطاب من المجلس األعلى للجامعات بالموضوعات العامة ويتم عرضه على أ
التعميم على كل الكليات " ليا والبحوث وغالباً ما تكون التأشيرة رئيس الجامعة للدراسات الع

 ) .٩نموذج ( فيتم إعداد خطاب إما ألمين وإما لعميد كل الكليات والمعاهد" والمعاهد

 ). ١٠ نموذج(يتم تجميع ردود الكليات وإعداد خطابات استعجال للكليات التى لم ترد 

  والمعاهد وإرسالها إلى المجلس األعلى للجامعات وفى النهاية يتم تجميع ردود كل الكليات
 ).١١نموذج ( 



 

 ١٣٣
 

 
  ترد خطابات من المجلس األعلى للجامعات تطلب مقترحات الجامعة. 

  يتم إعداد خطاب بالرد يشتمل على مقترحات الجامعة أو ردود الكليات المعنية بهذا
 )١٢نموذج .(الشأن

  يرد خطاب المجلس األعلى للجامعات متضمناً مذكرة تفاهم أو برنامج تنفيذى على أن يكون بين
 ).مرشح أصلى وأخر إحتياطى(ويكون مطلوب ترشيحات من أعضاء هيئة التدريس  دولة ودولة

  يتم إعداد خطاب موجه إلى السادة عمداء الكليات لطلب مرشح من أعضاء هيئة التدريس والسيرة
 )١٣نموذج . (الخاصة بسيادته وبرنامج الزيارة وذلك دون أن تتحمل الجامعة أية نفقات الذاتية

  ١٤نموذج (ينتظر ترشيح الكليات وتجميع الردود ويتم إعداد االستعجاالت الالزمة لباقى الكليات.( 

 يقوم الموظف المختص بإعداد جدول ومذكرة بأسماء المرشحين. 

 تقوم بإختيار مرشح أصلى وأخر احتياطى يتم عرض الموضوع على لجنة مختصة. 

  بعد قيام اللجنة المختصة باختيار المرشحين يتم عرض الموضوع على مجلس الدراسات
 .العليا والبحوث ومجلس الجامعة للتصديق على قرار اللجنة المختصة

  يقوم الموظف المختص بإعداد خطاب إلى المجلس األعلى للجامعات متضمنا موافقة
راسات العليا والبحوث والجامعة على المرشحين مع ارسال السيرة الذاتية مجلسى الد

  )١٥نموذج . (الخاصة بسيادتهما وإخطار الكليات المعنية بالمرشحين أيضاً بصورة مبلغة



 ١٣٤
 

 
 

ن تقوم جامعة اإلسكندرية باستضافة األساتذة المتميزين عالميا من األجانب والمصريين العاملي
بالجامعات العالمية اللقاء محاضرات أو اجراء أبحاث أو االشراف على رسائل الدراسات العليا 

  .أو اجراء عمليات جراحية دقيقة
  .أ  

بشأن االساتذة الزائرين الذين يدعون لجامعة  ٢٠١٣لسنة  ١٣قرار مجلس الجامعة رقم 
  ) ١٦موذج ن(االسكندرية 

  .ب  
 نائب رئيس الجامعة . د.عميد الكلية وموجه إلى أ. د.أن يكون الخطاب موقعا من أ

 .للدراسات العليا والبحوث

 أن يتضمن الخطاب ما يلى: 

 .موافقة مجلسى القسم والكلية على حضور األستاذ الزائر .١

 .اسم األستاذ الزائر .٢

 .نسيتهج .٣

 ......). - طالب  –أستاذ مساعد  –أستاذ (درجته الوظيفية  .٤

 .تاريخ محدد للزيارة .٥

 .مدة محددة للزيارة .٦

إجراء بحث علمى  –إجراء عمليات جراحية  –إلقاء محاضرات ( الغرض من الزيارة  .٧
 )علمى قضاء فترة تفرغ –

 .C Vالسيرة الذاتية  .٨

 .جواز السفر .٩

 :األستاذ الزائر سواء كانتنوع المعاملة المالية الخاصة ب .١٠

  

  

 

 
 


  



 

 ١٣٥
 

 ًتحديد إذا كان األستاذ الزائر سيعامل كأستاذ زائر عادى أو كأستاذ متميز ماليا.  
 ١٧نموذج .(فى حالة نقص أى شرط من الشروط السابقة يتم مخاطبة الكلية فى ذلك.( 

  فى حالة حضور وفد لزيارة الجامعة يجب ذكر أسماء أعضاء الوفد وعددهم ووظائفهم
 ). ١٨نموذج (

  بالنسبة لألستاذ الزائر بنظام اإلشراف المشترك يشترط أن يذكر بجانب اسمه اسم الطالب
 .الذى سيشرف عليه على أنيكون الطالب عضو بعثة إشراف مشترك

 

   .ج 

 :ألجانب وهى كالتالىيتم إخطارالجهات األمنية المعنية باستضافة الزائرين ا .١

o اإلدارة العامة لالستطالع والمعلومات بوزارة التعليم العالى. 

o المخابرات العامة باإلسكندرية. 

. د.يقوم الموظف المختص بإعداد خطاب موجه للمخابرات العامة ويوقع عليه السيد أ .٢
 )١٩نموذج . (نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

بإعداد خطاب لالدارة العامة لالستطالع والمعلومات بوزارة  يقوم الموظف المختص .٣
التعليم العالى ويوقع عليه المدير العام للعالقات الثقافية بالجامعة مع اخطار الكلية أو 

 )٢٠نموذج . (المعهد للعلم وذلك بصورة مبلغة

 .يتم إنتظار رد الجهات األمنية سواء بالموافقة أو الرفض .٤

بإخطار عميد الكلية برد الجهات األمنية فى حالة رفض استضافة يقوم الموظف المختص  .٥
 ).٢١نموذج . (الزائر

. د.المعهد بخطاب موافقة موقع من السيد أ/ يقوم الموظف المختص بالرد على الكلية  .٦
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى حالة استضافة استاذ اجنبى سواء 

ة على سيادته أو الموافقة بدون أن تتحمل الجامعة أية بنظام تطبيق القواعد المالي
 )٢٢نموذج .(نفقات

  
  
 



 ١٣٦
 

   .د 

 

اجازة علمية من (فى حالة الموافقة على حضور األستاذ الزائر لغرض قضاء اجازة تفرغ علمى 
تحمل الجامعة أية نفقات بشرط أن يقوم بسداد كافة يعامل مادياً دون أن ت) ثالثة أشهر لسنة

 )٢٣نموذج.(الرسوم الدراسية كاملة أسوةً بالطالب الوافد وذلك طبقاً لقرار مجلس الجامعة

 
 

تتحمل البعثات كافة نفقات الزيارة وال تتحمل الجامعة أية : فى حالة نظام االشراف المشترك
يقوم الموظفالمختص بإخطار عميد الكلية بموافقة الجامعة على استقبال المشرف األجنبى  نفقات،

 )٢٤نموذج (

كما يقوم الموظف المختص بإخطار وزارة التعليم العالى بهذا الشأن مع صورة مبلغة 
 ).٢٥نموذج (لإلدارةالعامة للبعثات 

 

المنظم لقواعد األساتذة    ٢٠١٣لعام  ١٣من  قرار مجلس الجامعة رقم ) ٧(دة يتم تطبيق الما   
  .الزائرين المدعووين لزيارة جامعة االسكندرية

 

  من القرار المذكور أعاله ) ٥- ٤-٣-٢- ١(يتم تطبيق المواد. 

 د فى هذا الشأن على يقوم الموظف المختص بعرض الخطاب الوارد من الكلية أو المعه
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للتصديق على عرض . د.السيد أ

 .الموضوع على مجلس الدراسات العليا والبحوث 

  يتم عرض الموضوع على مجلس الدراسات العليا والبحوث للحصول على موافقة كتابية
 على منح سيادته اللقب 

 معة العتماد موافقة مجلس الدراسات العليا يتم عرض الموضوع على مجلس الجا
 .والبحوث فى هذا الشأن

  المعهد على منح سيادته لقب أستاذ / يقوم الموظف المختص بإعداد خطاب موافقة للكلية
  .)٢٦نموذج .(زائر وذلك حتى يتمكن من الحصول على كافة االمتيازات المالية



 

 ١٣٧
 

  )١(نموذج                                      هذا الجزء يمأل بواسطة الجامعة               
   

 العنصر البيان

 اسم الجامعه - ١ 

 )موضوع االتفاقيه ( العنوان  - ٢ 

 الطرف االخر لالتفاقية - ٣ 

 مده االتفاقية - ٤ 

 الغرض من االتفاقية- ٥  

 راتيجيهعالقة الغرض بالخطة االست - ٦  

 النواتج و المخرجات المستهدفه من االتفاقية - ٧  

  )المنسق(مسئول االتفاقية بالجامعه  - ٨  
  منسق الجامعة                                     رئيس الجامعة

  
  

  :هذا الجزء يمأل بواسطة لجنة العالقات الثقافية 
  :تاريخ العرض              :                                   عضو اللجنة 

  :رأي عضو اللجنة 
  

  :الرأي النهائي للجنة 
  :مالحظات 

  



 ١٣٨
 


 

 

  
  
  

  )اسماء لجنة مراجعة االتفاقيات/ ( السيد األستاذ الدكتور 
  ...تحية طيبة وبعد

  ............أتشرف بأن أرسل لسيادتكم صورة اتفاقية التعاون بين جامعة اإلسكندرية و جامعة
  .رجاء التفضل بمراجعتها و إرسال تقرير عنها، وذلك حتى يتسنى لنا اتخاذ الالزم           

  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ،،،
 

  نائب رئيس الجامعة                                                                         
  للدراسات العليا والبحوث

  
 .................. .........د.أ

 
  
  

  
  



 

 ١٣٩
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

  

  
  
  

  / .......................السيد األستاذ الدكتور
 .....عميد كلية 

  ...تحية طيبة وبعد
  

بشأن مذكرة التفاهم المبرمة بين ../.../.... ة إلى خطاب سيادتكم المؤرخ فى باإلشار       
  .و جامعة اإلسكندرية........... 

أتشرف بإفادة سيادتكم أنه بعرض المذكرة على مجلس الدراسات العليا والبحوث قرر        
الجامعة بعد إجراء الموافقة على مذكرة التفاهم وترفع لمجلس ../.../.... بجلسته المنعقدة فى 

  ...................تعديل 
  رجاء التفضل بالعلم وموافاتنا بمذكرة التفاهم بعد إجراء التعديالت المطلوبة وذلك حتى يتسنى لنا 

  .اتخاذ الالزم
  نائب رئيس الجامعة        

  للدراسات العليا والبحوث
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
  
  



 ١٤٠
 

 
          

  
 نائب رئیس الجامعة       

 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       
Vice President           

Graduate Studies and Research 
 

)٤(نموذج  

 
  مدير عام اإلدارة العامة للعالقات الثقافية / السيد األستاذ 
  بوزارة التعليم العالى             

  ...يبة وبعدتحية ط                         
أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذا صورة مذكرة التفاهم بين جامعـة اإلسـكندرية و جامعـة    

  .على ذلك........ علماً بأن مجلس الجامعة قد وافق بجلسته المنعقدة فى ............
  .رجاء التفضل بالعلم واإلفادة بالرأى

  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام،،،
  لمدير العاما                

         
..../../..  



 

 ١٤١
 

 
         

  
 نائب رئیس الجامعة        

 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       
Vice President           

Graduate Studies and Research 
 

                      
 

  / ................... السيد اللواء
           المخابرات العامة ـ األسكندرية           

  ...تحية طيبة وبعد 
 

  :أتشرف بإفادة سيادتكم أنه قد ورد للجامعة  مذكرات التفاهم  بين كل من 
  ............جامعة اإلسكندرية و جامعة 
  ...........جامعة اإلسكندرية و جامعة 

  رجاء التفضل بالعلم
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام

  نائب رئيس الجامعة                                                          
  للدراسات العليا والحوث                                                                   

  
  /  األستاذ الدكتور                                                              

 
 



 ١٤٢
 

  
  
  

 نائب رئیس الجامعة        
 اسات العلیا و البحوث       لشئون الدر

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
 

  
  / السيد األستاذ الدكتور

  أمين المجلس األعلى للجامعات 
  ...تحية طيبة وبعد  

من  يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بخالص التحية والتقدير متمنياً لسيادتكم دوام التوفيق، ومزيداً    
  .التقدم لمصرنا الحبيبة

بشأن طلب موافاة اإلدارة المركزية .../../..... باإلشارة إلى خطاب سيادتكم المؤرخ فى  
  .للعالقات الثقافية بأمانة المجلس بنسخة باللغة العربية واإلنجليزية لجميع االتفاقيات 

................. ية و جامعة أتشرف بأن أرفق لسيادتكم مذكرة التفاهم بين جامعة اإلسكندر     
  .ونموذج التوصيف الخاص المطلوب

  .رجاء التفضل بالعلم واتخاذ ما ترونه سيادتكم مناسباً واإلفادة بالرأى    
  وتفضلوا بقبول وافر احترامى وعظيم تقديرى،،،

  
  نائب رئيس الجامعة                                                          

  للدراسات العليا والحوث                                                                   
  

  /  األستاذ الدكتور                                                              



 

 ١٤٣
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

  
 

  / .............السيد األستاذ الدكتور
  .......عميد كلية                                

  
  ...تحية طيبة وبعد                        

ــة             ــكندرية وجامع ــة اإلس ــين جامع ــاون ب ــول التع ــى بروتوك ــارة إل باإلش
......................................  

  
أتشرف بإفادة سيادتكم أنه باستطالع رأى وزارة التعليم العالى أشارت بموافاتها بالتعديالت       
  :التالية

-   
-   
-   

  رجاء التفضل بالعلم وموافاتنا بالمطلوب حتى يتسنى لنا اتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام

  
  نائب رئيس الجامعة                                                          

  للدراسات العليا والحوث                                                                   
  

  /  األستاذ الدكتور                                                              



 ١٤٤
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 الدراسات العلیا و البحوث       لشئون 

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
 

  
  
  

  رئيس اإلدارة المركزية للعالقات الثقافيةبالمجلس األعلى للجامعات/ السيد األستاذ
  ...تحية طيبة وبعد                                    

بشـأن بحـث إمكانيـة    ../../.... السرور خطاب سيادتكم المؤرخ فى  تلقيت بمزيد من         
  .توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات المصرية

.......... يطيب لنا أن ننهى لسيادتكم أن جامعة اإلسكندرية ترحب بالتعاون مـع جامعـة         
التبادل الثقافى والعلمى من خالل القنوات الرسمية ؛ وذلك تعزيزا ألواصر الصداقة العميقة ودفع 

  .بين البلدين 
  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام

                                                                                                                             
  المدير العام

  
  
  ..../../..    
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٤٥
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

  
 

  
  
  

  أمين جميع الكليات والمعاهد / السيد األستاذ
  

نائب رئيس . د.ويمكن توجيه الخطاب إلى عمداء الكليات حسب تأشيرة السيد أ(                
  )الجامعة للدراسات العليا والبحوث ويقوم سيادته بالتوقيع عليها

  ...تحية طيبة وبعد
أتشرف بأن أرسل لسيادتكم رفق هذا صورة ما ورد للجامعة من المجلس األعلى 

التعاون فى المجاالت التعليمية من خالل تبادل البرامج بين المؤسسات والحكومة (للجامعات بشأن
  ).لجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة من خالل تبادل الزيارات العلميةوتشجيع التعاون بين ا

  برجاء التفضل بالعلم واإلفادة بالرأى
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام

  المدير العام
  
  

..../../..  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ١٤٦
 

 
 
 

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
 

  
  

  استعجال
  ....... أمين كلية / السيد األستاذ

  
  ...تحية طيبة وبعد

بشأن التعاون فى المجاالت التعليمية من خالل ../../.... إلحاقاً لخطابنا المؤرخ فى 
والمؤسسات التعليمية تبادل البرامج بين المؤسسات والحكومة وتشجيع التعاون بين الجامعات 

  .المختلفة من خالل تبادل الزيارات العلمية
  .برجاء التفضل بالعلم وسرعة اإلفادة بالرأى

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام
  المدير العام

  
  

..../../..  



 

 ١٤٧
 

  
  
  

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
 

 

  
  

  رئيس اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية بالمجلس األعلى للجامعات / السيد األستاذ
  

  ...تحية طيبة وبعد
بشأن التعاون فى المجاالت ../../.... المؤرخ فى ... باإلشارة إلى خطاب سيادتكم رقم 
لمؤسسات والحكومة وتشجيع التعاون بين الجامعات التعليمية من خالل تبادل البرامج بين ا

  .والمؤسسات التعليمية المختلفة من خالل تبادل الزيارات العلمية
فى هذا الشأن وسوف نوافيكمبردودباقى ................أتشرف بأن أرفق لسيادتكم رد كلية 

  .الكليات فور ورودها
  رجاء التفضل بالعلم

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام
  المدير العام

  
  

..../../..  



 ١٤٨
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
  

  )١٢(نموذج     
  

  
  

  رئيس اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية/ السيد األستاذ
  بالمجلس األعلى للجامعات

  ...وبعد تحية طيبة
فى .... بشأن رغبة الجانب ../../... المؤرخ فى .. باإلشارة إلى خطاب سيادتكم رقم 

  .......ع وجمهورية . م . تجديد البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى المعقود بين ج 
  :أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مقترحات الجامعة وهى كالتالى

 تبادل القيادات الجامعية. 

  المشاركة فى األبحاث التطبيقية والممولة من الهيئات العلمية والعالميةتوسيع قاعدة. 

  تبادل زيارات األساتذة لمدد قصيرة من أسبوع إلى شهر فى التخصصات المختلفة
 .وبصفة خاصة التخصصات النادرة

 فتح القنوات العلمية لإلشراف المشترك لطالب الدراسات العليا. 

 يل األبحلث والمجالت العلميةتبادل المعلومات والنشرات ودل. 

 برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس. 

 تبادل الطالب. 

 برجاء التفضل بالعلم واإلفادة

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام

  المدير العام
 

..../../..  
 
 
 



 

 ١٤٩
 

 
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
 

  
  

  / ...............السيد األستاذ الدكتور
  ............................ عميد كلية                        

  تحية طيبة وبعد ،     
اتشرف بأن ارسل لسيادتكم رفق هذا صورة ما ورد للجامعة من المجلس األعلى للجامعات برقم 

للتعـاون فـى   ...... ع وحكومـة  .م.بشأن البرنامج التنفيذى  بين حكومة ج../../.... فى .... 
  .مجال التعليم العالى 

برجاء التفضل بالعلم والتكرم بموافاتنا بإسم مرشح اساسى وآخر احتياطى لهذا البرنـامج ، مـع   
رة المقترحة لسـيادته ،  ضرورة موافاتنا بالسيرة الذاتية التفصيلية للمرشح ، وبرنامج وموعد الزيا

على ان يتم ارسال الترشيحات فى أقرب وقت ممكن وذلك لألهمية القصوى ، حتى يتسـنى لنـا   
  . اتخاذ الالزم ،وذلك دون ان تتحمل الجامعة اية نفقات 

  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية 
 ..../../..  

  نائب رئيس الجامعة                                                          
  للدراسات العليا والحوث                                                                   

  
  /  األستاذ الدكتور                                                              

 
 
 
 
 

  
  



 ١٥٠
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 البحوث       لشئون الدراسات العلیا و 

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
 

  

  
  

  استعجال
  ............أمين كلية / السيد األستاذ 

  : تحية طيبة وبعد 
    عميد الكلية بشأن االستفادة مـن المـادة   .د.والموجه للسيد أ../../... إلحاقاً لخطابنا المؤرخ فى 

للتعـاون فـى   ..... لألعـوام  ...... ع وحكومة .م.برنامج التنفيذى بين حكومة جال من) ٠٠٠( 
  .مجال التعليم العالى 

  .برجاء التفضل بالعلم وسرعة  اإلفادة بالرأى
 وتفضلوا بقبول وافر االحترام

  المدير العام
 

..../../..  



 

 ١٥١
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
  لشئون الدراسات العلیا و البحوث      

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
  )١٥(نموذج                                                                                   

  رئيس اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية / السيد األستاذ 
  بالمجلس األعلى للجامعات                                                     

  تحية طيبة وبعد 
بشأن طلب موافاتكم بمرشح اساسى واخر احتيـاطى  ../../... فى ... باإلشارة الى خطابكم رقم 

......... ع و. م . من البرنامج التنفيذى المعقـود بـين حكـومتى ج    (...) لالستفادة من المادة 
  . لى للتعاون فى مجال التعليم العا... لألعوام 

بنـاء علـى   ../../.... اتشرف بإفادة سيادتكم ان مجلس الجامعة قد وافق بجلسته المنعقدة فـى  
  : موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث على ترشيح كل من السادة اآلتية أسماؤهم

  ).مرشح اساســى(    .......بكلية ..............ـ استاذ / ........  ـ السيد األستاذ الدكتور 
  ) . مرشح احتياطى (    .......بكلية .............. ـ استاذ/ ......... ـ السيد األستاذ الدكتور 

  . لإلستفادة من هذا البرنامج ،وذلك دون ان تتحمل الجامعة اية نفقات 
  . ومرفق لسيادتكم السيرة الذاتية الخاصة بسيادتهما 

  برجاء التفضل بالعلم واإلفادة 
  بقبول وافر التحية وتفضلوا سيادتكم 

  المدير العام 
  

..../../..  
  .... + ....صورة مبلغة لكلية 

  برجاء التفضل بالعلم 
  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية 

  المدير العام 
 



 ١٥٢
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

  
 

 
  ......معهد / أمين كلية / السيد االستاذ  

  تحية طيبة وبعد،،، 
بشأن ...........  عميد الكلية  المؤرخ في / باالشارة الي خطاب السيد األستاذ الدكتور 

  استضافة 
  / ..................السيد 

تاريخ بدء / السيرة الذاتية لسيادته (...........المرجو من سيادتكم التكرم بسرعة موافاتنا 
حتي يتسني لنا اتخاذ الالزم وإبالغ الجهات ) أى طلب من الجهات األمنية/ الزيارة ومدتها

  .المعنية
  

  برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم واإلفادة 
  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية  

                                               
  المدير العام 
  

 ..../../..  



 

 ١٥٣
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
  

 

  
  ......معهد /ين كلية أم/ السيد االستاذ  

  تحية طيبة وبعد،،، 
بشأن ...........  عميد الكلية  المؤرخ في / باالشارة الي خطاب السيد األستاذ الدكتور 

  ).الغرض من الزيارة( وذلك لـ ...... استضافة  وفد دبلوماسي من سفارة 
المذكور ، والسيرة الذاتية المرجو من سيادتكم التكرم بسرعة موافاتنا بأسماء السادة أعضاء الوفد 

  .لكل منهم  ، وجوازات سفرهم  ، حتي يتسني لنا اتخاذ الالزم وإبالغ الجهات المعنية 
  

  برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم واإلفادة 
  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية  

                                                                     
  المدير العام 
  

 ..../../..  
 



 ١٥٤
 

  
  
 

 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
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  ......../ .................السيد األستاذ الدكتور
  .......عميد كلية 

  تحية طيبة وبعد ،،،
  أتشرف بإفادة سيادتكم أنى قد وافقت بناء على موافقة الكلية  على استضافة السيد

وذلك إللقاء بعض المحاضرات فى .........بدولة   -/ .................. الدكتور  
........... حتى ............ فترة من بالكلية وذلك فى ال....... فى قسم .......................

  دون نفقات
  أو  

دوالر فى اليوم أو ما يعادلها بالجنيه المصرى  ١٥٠مع تطبيق القواعد المالية على سيادته بواقع 
  .٢٠١٣لسنة  ١٣وذلك طبقاً لقرار مجلس الجامعة رقم 

  ../../..... فى.... برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم وذلك رداً على خطابكم رقم 
  وتفضلوا بقبول وافر ااالحترام

  نائب رئيس الجامعة                                                          
  للدراسات العليا والحوث                                                                   

  
  /  األستاذ الدكتور                                                              
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 نائب رئیس الجامعة        
 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
Graduate Studies and Research 

 
 
  / ...................  السيد األستاذ الدكتور   

  ....... عميد كلية                                        
  تحية طيبة وبعد ،،،

أتشرف بإفادة سيادتكم أنى قد وافقت بناء على موافقة الكلية على استضافة السيد االستاذ الدكتور 
، ...... دولة –........ جامعة  –........ ، االستاذ بكلية / .............................  

، مع ..../.... بالكلية وذلك خالل العام الجامعي ....... بقسم  وذلك لقضاء أجازة تفرغ علمي
  .ضرورة قيام سيادته بسداد الرسوم المطلوبة وفقا لقرارمجلس الجامعة 

  ../../.... فى ....  برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم وذلك ردا على خطابكم رقم 
  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر اإلحترام 

  نائب رئيس الجامعة                                                          
  للدراسات العليا والحوث                                                                   

  
  /  األستاذ الدكتور                                                              
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 لشئون الدراسات العلیا و البحوث       

Vice President           
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  / ...................  السيد األستاذ الدكتور 
  ....... عميد الكلية أو المعهد                                       

  يبة وبعد ،،،تحية ط                    
  أتشرف بإفادة سيادتكم أنى قد وافقـت بنـاء علـى موافقـة الكليـة علـى استضـافة السـيد        

بدولـة  ........... بجامعـة  ................ األسـتاذ بقسـم     -/ ............ األستاذ الدكتور 
وعضو ........المدرس المساعد بقسم / ............... والمشرف األجنبى على الطالب ....... 

لمناقشـة رسـالة الـدكتوراه    ) التاريخ .....(اعتبارا من ...... بعثة االشراف المشترك مع دولة 
  .الخاصة بالدارس المذكور، طبقاً لنظام االشراف المشترك دون أن تتحمل الجامعة اية نفقات  

  .. .. /.. / ...برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم وذلك ردا على خطابكم المؤرخ فى 
  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام 

  نائب رئيس الجامعة                                                          
  للدراسات العليا والحوث                                                                   

  
  /  األستاذ الدكتور                                                              
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 )٢٥نموذج ( 
  مدير عام اإلدارة العامة للعالقات الثقافية/ السيد األستاذ

  عليم العالى بوزارة الت
  ...تحية طيبة وبعد

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث / أتشرف باإلفادة أن السيد األستاذ الدكتور
األستاذ / ........... على استضافة السيد األستاذ الدكتور........ قد وافق بناء على موافقة كلية 

والمشرف على رسالة الدكتوراة  ...... .بدولة ........... بجامعة ................ بقسم 
وعضو بعثة اإلشراف المشترك مع جامعة ) الوظيفة(، /..................المقدمة من السيد

، ..  /.. /.... لحضور مناقشة الدكتوراة الخاصة بسيادته وذلك فى الفترة ما بين .......... 
  .عة أية نفقاتوذلك طبقاً لنظام اإلشراف المشترك دون أن تتحمل الجام

  برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم
  وتفضلوا بقبول وافر االحترام

 
  المدير العام  

..../../..  
  صورة مبلغة لإلدارة العامة للبعثات
  برجاء التفضل بالعلم واتخاذ الالزم

  وتفضلوا بقبول وافر التحية
 المدير العام
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  ) ٢٦(نموذج 
  ...............عميد كلية / السيد األستاذ الدكتور 

  ...تحية طيبة وبعد
بشــأن طلب الموافقة على منح ........... باإلشارة إلى خطاب سيادتكم المؤرخ فى 

  .................لقب أستاذ زائر وذلك لغرض/ ................. ــتاذ الســيد األسـ
على ............ أتشرف بإفادة سيادتكم أن مجلس الجامعة قد وافق بجلسته المنعقدة فى 

والخاص بالموافقة ............... قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة فى 
  .لقبعلى منح سيادنه هذا ال

  وتفضلوا بقبول وافر االحترام
  نائب رئيس الجامعة                                                          
  للدراسات العليا والحوث                                                                   

  
  /  األستاذ الدكتور                                                              
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