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األوراق المطلوبة لحضور المؤتمرات الدولٌة بالخارج 

 من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس للحصول على دعم الجامعة

  المختص على سفر العضو لحضور المؤتمروالبد وأن ٌكون المؤتمر مجلس القسمموافقة 

ُبالتخصص الدقٌق لعضو هٌئة التدرٌس وموافقة  والموافقة .المعهد بالتفوٌضمختومة/عمٌد الكلٌةمتصًلا

نموذج ) بدال عن سٌادته اسم من سٌقوم باألعباء التدرٌسٌةعلى أجازه خاصة بمرتب موضح فٌها 

 (.1.م.ث.ع

  ملخص البحث باللغتٌن العربٌة+English(موقع من الباحث)   –أسماء - موضح به اسم البحث

 .المماركٌن جمٌعا بالبحثا 

 السٌرة الذاتٌة عن الباحث بها صورة مخصٌة ورقٌةموضح بها تلٌفون سٌادته وEmail address. 

  المعهد /وكٌل الكلٌة/ د.وعلٌه توقٌع أخطاب قبول البحث من الجهة المنظمة للمؤتمرونمرة المؤتمر

 وذلك بعدإطًلع سٌادته علً موقع المؤتمر ونمرة للدراسات العلٌا و البحوث علً خطاب قبول البحث

 .رسم االمتراكوأي بٌانات اخرى

  المعهد لحضور المؤتمر وفً حالة اذا كان هناك أكثر من / أن ٌكون سٌادته المرمح الوحٌد من قبل الكلٌة

 للمرمحٌن و قواعد المفاضلة المنصوص علٌها بقرار مجلس الجامعةمرمح فً القسم الواحد ٌراعً 

ٌجوز ترمٌح عضوٌن من قسمٌن مختلفٌن فً كلٌة او معهد واحد اذا لم ٌكن هناك مرمح اخر من كلٌة او 

 (.1.م.ث.نموذج ع).او فً حالة انفراد الكلٌة اوالمعهد بموضوع تخصص المؤتمر, معهد مختلف 

  المعهد وفق آلٌات وضوابط معتمدة من مجلس الكلٌة او المعهد المساهمه / وفً كل االحوال ٌجوز للكلٌة

فً تحمل نفقات المؤتمرات من مواردها الذاتٌة فٌما زاد علً ذلك بمرط الحصول علً موافقة المجالس 

  .الجامعة– مجلس الكلٌة او المعهد – المختصة مجلس القسم 

 نمرة رسم االمتراكEarly Bird ,  البد وأن ٌكون موضح بالنمرة أو بخطاب مرفق به بٌانات

 .swift bankرقم السوٌفت كود -  رقم الحساب -  إسم المستفٌد-   إسم البنك :الحسابات اآلتٌة  

 :إقرارات تتضمن (3.م.ث.ع)نموذج 

بأن إسم الباحث سٌدرج على موقع إذا لم ٌكن اسم الباحث مدرج على موقع المؤتمر ٌجب تقدٌم تعهد  -

 . قبل السفرالمؤتمر

 لحضور المؤتمر ولم ولن ٌطلب او لم ٌحصل على أي تموٌل من أي جهة نهائٌاإقرار من الباحث بأنه  -

 .ٌحصل على اٌه تموًٌلت داخلٌة او خارجٌة

 .إقرار بأن البحث فردي -

 .غٌر متضمن اإلقامة إقرار بأن رسم اإلمتراك فً المؤتمر  -

  حتى ولو كان الممارك )تنازل الممتركٌن مع سٌادته فً البحث عن إلقاءه فً حالة إذا كان البحث ممترك

 (4.م.ث.نموذج ع)(احد الطًلب
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  إفادة بأن الباحث على رأس العمل بالجامعة وموضح به اخر تارٌخ مؤتمر بنفقات لسٌادته ودرجة سٌادته

 .العلمٌة وتارٌخ الحصول علٌها

  لدي قسم العًلقات الثقافٌة والبحوث ) صور مخصٌة 3+ استمارات 3استمارة استطًلع رأي األمن عدد

 .(المعهد/بالكلٌة

  ضرورة أن ٌقدم عضو هٌئة التدرٌس ما ٌفٌد أن له حساب فً بنك المعرفة المصري

EKBكباحثResearcher و ذلك من خالل موقع الجامعة . 

  ضرورة أن ٌقدم عضو هٌئة التدرٌس ما ٌفٌد أن له حساب علىGoogle Scholar  

  ضمن خطاب من مكتب النمر العلمً بالجامعة ٌفٌد بأن لسٌادته بحث دولً منمور بمجلة علمٌة والمجلة

 ٌكون له بحث كامل أو بعد اخر تارٌخ سفر للمؤتمر السابق وحتً موعد المؤتمر الجدٌد منشورISIقوائم 

 ان ٌكون له بحث كامل محكم او السابق االٌفاد الٌه  (Proceeding)كتٌب المؤتمر محكم منمور فً 

 .الحالً ( Proceeding)منمور فً كتٌب المؤتمر 

  ًفً حالة التخصصات النظرٌة و العلوم االنسانٌة ٌجوز ان ٌقدم ما ٌفٌد بانه قد نمر بحثٌن على االقل ف

المجًلت العلمٌة المتخصصة التً تقرها اللجان العلمٌة الدائمة للترقٌات المعنٌة بتخصصاتهم على ان 

ٌكون تم نمره بعد أخر تارٌخ سفر المؤتمر او ورمة العمل الدولٌة السابقة و قبل موعد المؤتمر الدولً 

 . المعهد للدراسات العلٌا و البحوث ٌؤٌد ذلك/ الجدٌد و ذلك بخطاب من وكٌل الكلٌة 

  ٌجب ان ٌكون قد مضى على تارٌخ أخر موافقة علً سفر لمؤتمر دولً بالخارج مع مساهمة الجامعة

 .عامٌٌن مٌالدٌٌن علً االقلبالنفقات 

 (:كل ما سبق باإلضافة الى):بالنسبة للمعٌد والمدرس المساعد

 (6.م.ث.ع). تعهدبإجادة لغة المؤتمر 

 مهادة إجادة اللغة االنجلٌزٌة. 

 طلب الحصول على إجازة إعتٌادٌة من قسم مئون هٌئة التدرٌس. 

  ًخطاب من مكتب النمر العلمً بالجامعة ٌفٌد بأن لسٌادته بحث منمور فً المجًلت العالمٌة المفهرسة ف

 .ISIمن قوائم % 50مجال تخصصة ٌقع فً أعلً 

  ٌحق للمعٌدٌن والمدرسٌن المساعدٌن السفر طبقا لقرارات مجلس الجامعة المعمول بها بغض النظر عن

حضور عضو هٌئة  التدرٌس فً ذات المؤتمر علً ان ٌكون للمعٌد أو المدرس المساعد بحث مقبول 

 .مختلف عن بحث عضو هٌئة التدرٌس المقبول بالمؤتمر

  لنفس المؤتمر تتبع قواعد  (اثنٌن أوأكثر )فً حالة إذا تقدم أكثر من عضو واحد من الهٌئة المعاونة

 المفاضلة وفقا للوزن النسبً لقرارات مجلس الجامعة 

: تسهم الجامعة بقٌمة

، رسم  (مصر للطٌران)ثمن تذكرة السفر بالطائرة بالدرجة السٌاحٌة علً خطوط الطٌران الوطنٌة 

قٌمة تأمٌرة ,  أو ما ٌعادلها دوالر500 بحد اقصى  Early Birdالتسجٌل الفعلً المبكرفً المؤتمر

. السفر        والتأمٌن الطبً
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 وذلك  لٌال6 أٌام و 7كما تسهم الجامعة ببدل السفر كامًل متضمن لٌلة قبل ولٌلة بعد المؤتمر بحد اقصى 

فً حالة ان رسم اإلمتراك ٌتضمن إقامة ٌصرف )بمرط أال ٌتضمن رسم اإلمتراك فً المؤتمر اإلقامة

. وٌتم صرف بدل السفر من الحسابات الخاصة بالجامعة. (لعضو هٌئة التدرٌس ثلث بدل السفر

 ولٌس له بحث مقبول تسهم الجامعة بثمن تذكرة السفر رئٌس جلسة فقطفً حالة ان عضو هٌئة التدرٌس 

. وتأمٌرة السفر والتأمٌن الطبً

: ملحوظة

مهرٌن على  )ٌتم تقدٌم هذه االوراق قبل موعد المؤتمر بوقت كافً حتى ٌتسنى لإلدارة اتخاذ الًلزم 

  (االقل

بعد العودة من المؤتمر ٌستوفً السادة اعضاء هٌئة التدرٌس و السادة اعضاء الهٌئة المعاونة ما ٌلً 

:  المعهد/وٌقدم لدى قسم العالقات الثقافٌة بالكلٌة

 المعهد/إقرار عودة وإستًلم عمل وٌعتمد من رئٌس مجلس القسموعمٌد الكلٌة . 

  نموذج تقرٌر عن حضور المؤتمر بالكمبٌوتر واعتماده من مجلس القسم ومجلس الكلٌةCD مدون به 

 (7.م.ث.ع). التقرٌر

 كتٌب أبحاث المؤتمر المتضمن بحثه فً المؤتمر. 

  بٌانات عن المؤتمر علىCD  
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 (1. م. ث. ع)رئٌس مجلس القسم/ السٌد األستاذ الدكتور

 تحٌة طٌبة وبعد

 : اتمرف بأن أتقدم لمجلسكم الموقر بطلب للحصول على إجازة خاصة بمرتب للسفر لحضور 

 اجتماعورشة عمل                          ندوة مؤتمر              

 عنوان المؤتمرباللغة العربٌة 

 عنوان المؤتمرباللغة اإلنجلٌزٌة 

 الجهة المنظمة

 فً الفترة من دولة والذي سٌعقد فً مدٌنة 

 الى 
 :حٌث اننً 

  عضو لجنةرئٌس إلحدى جلسات المؤتمر 

 لً بحث مقبول   للتعلٌقلً بحث مقبول لإللقاء
 :عنوان البحث باللغة العربٌة

 
: عنوان البحث باللغة اإلنجلٌزٌة

 

علما بأن من سٌقوم الى على أن تكون اإلجازة الخاصة بمرتب فً الفترة من

 باألعباء التدرٌسٌة
 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدٌر

 توقٌع من سٌقوم باألعباء التدرٌسٌة                                         مقدمه لسٌادتكم

  : (رباعً)األسم : .االسم

 ----/--/----: التارٌخ:الوظٌفة: الوظٌفة

  الرقم القومً الخاص بسٌادته : 

  رقم الموبٌل ٌكون مرتبط بتطبٌقwhat’s app  :  
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 يىافقت يجهس قسى

 أستاذ دكتور/على سفر السٌد الدكتورلقد وافق مجلس القسم بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

 : لحضور

 : بعنوان عربً 

 : بعنوان انجلٌزي 

 ومنح سٌادته إجازة خاصة الى المذكور أعًله فً الفترة من 

 علما بأنه المرمح الوحٌد من القسمالى بمرتب فً الفترة من 

 :التوقٌع

 

 رئٌس مجلس القسم

 

 انًعهد بانتفىيض/ يىافقت عًيد انكهيت 

أستاذ دكتور/المعهد على سفر السٌد الدكتور / المعهد بالتفوٌض عن اختصاصات مجلس الكلٌة/ لقد وافق عمٌد الكلٌة 

 الوظٌفة 

 لحضور 

 بعنوان عربً

 بعنوان انجلٌزي

 : ومنح سٌادته إجازة خاصة بمرتب فً الفترة الىالمذكور أعًله فً الفترة من 

 الىمن 

 :علما بأن سٌادته هو

 المرمح الوحٌد من قسم  

 هناك مرمح آخر من قسم  

 المعهد/ الختم عمٌد الكلٌة 

:التوقٌع
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 (2. م. ث. ع)                / السٌد األستاذ

 مدٌر عام االدارة العامة للعالقات الثقافٌة بإدارة الجامعة
 تحٌة طٌبة وبعد،

 المعهد قد وافق بتارٌخ / بالكلٌةنحٌط سٌادتكم علما بأن مجلس قسم 

 / د.على حضور السٌد أ

  (الوظٌفة)
 اجتماعورمة عملندوةمؤتمر

 :عنوان المؤتمرباللغة العربٌة

 : عنوان المؤتمرباللغة اإلنجلٌزٌة

 (الدولة) (المدٌنة)والمقرر عقده فً 

 الى فً الفترة من 

 :وذلك 

 دون ان تتحمل الجامعة اٌة نفقات(مع تطبٌق قواعد الجامعة)على نفقة الجامعة 

  عضو لجنةرئٌس إلحدى جلسات المؤتمر:     علما بأن سٌادته 
 له بحث مقبولللتعلٌقله بحث مقبول لإللقاء

 :عنوان البحث باللغة العربٌة

 : عنوان البحث باللغة اإلنجلٌزٌة

 .للسفرالى  مع منح سٌادته إجازة خاصة بمرتب فً الفترة من 

المعهد على / المعهد بالتفوٌض عن اختصاصات مجلس الكلٌة / ولقد وافق السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة  -
 ----/-./-----ذلك بتارٌخ 

 .مرفق المستندات الخاصة بالمؤتمر -

 نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث للتفضل بالموافقة على حضور سٌادته / برجاء عرض األمر على السٌد األستاذ الدكتور

 الى ومنحه إجازة خاصة بمرتب فً الفترة من 
 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدٌر

 مدٌر ادارة العالقات الثقافٌة بالكلٌة

 
 مدٌر ادارة المؤتمرات العالقات الثقافٌة بإدارة الجامعة

 
 مدٌر عام االدارة العامة للعالقات الثقافٌة بإدارة الجامعة

 
 /موافقة السٌد االستاذ الدكتور 

 نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث
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 (3.م.ث.ع)إقراراث

 :أقر أنا الموقع ادناه بأن البحث المشارك به وعنوانه

 بالغة العربٌة 

 باللغة اإلنجلٌزٌة 

 :  والذي سوف أقوم بإلقائه فً المؤتمر الدولً بالخارج 

وذلك فً الفترة من   (دولة ) (مدٌنة)والمنعقد فً 

 الى 

 بحث ممتركبحث فردي:      هو

 : أقر انا 

  ًبعدم حصولً على أي دعم مالً من اٌه جهة خارجٌة وذلك لحضور المؤتمر الدول
 .المذكور اعاله

 أقر بأن رسم االشتراك الخاص بالمؤتمر الدولً المذكور أعاله: 

 ضمن اإلقامة أو أي نثرٌات أخرى  تال ي

 ٌتضمن اإلقامة

 

 اتعهد بأن اسمً سٌدرج فً الموقع الرسمً للمؤتمر الدولً قبل السفر .1

 .اتعهد بأن موضوع تخصص المؤتمر متصل بالتخصص الدقٌق .2

                                         وهذا اقرار منى بذلك

  :(رباعً)االسم 

 :                   الوظٌفة

 :                        التوقٌع
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 في حانت انبحج انًشترك

 (4.و.ث.ع )تُازل انًشاركيٍ في انبحج

 /د.أقر أنا أ

 :   التوقٌع -1

 :   التوقٌع -2

 :   التوقٌع -3

 :  التوقٌع -4
 :بالتنازل عن القاء البحث وعنوانه

 بالغة العربٌة

 باللغة اإلنجلٌزٌة 

 وذلك بالمؤتمر الدولً

 (دولة ) (مدٌنة )والذى سٌعقد فً 

 الى فً الفترة من

 /     الدكتورالسٌد

 توقٌع عضو هٌئة التدرٌس

 : االسم 

 :  الوظٌفة

 :  التوقٌع

 درئٌس مجلس القسم.توقٌع السٌد  ا
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 (5. م.ث.ع)  إقراراث

 :أقر أنا الموقع ادناه بأن البحث المشارك به وعنوانه

 بالغة العربٌة 

 باللغة اإلنجلٌزٌة 

 :  والذي سوف أقوم بإلقائه فً المؤتمر الدولً بالخارج 

  (دولة )(مدٌنة)والمنعقد فً 

 الى وذلك فً الفترة من  

 بحث ممتركبحث فردي                :      هو

 (4.و.ث.ع)في حانت كىٌ انبحج يشترك يتى ًيْمء ًَىذج : يهحىظت

 أقر بعدم حصولً على أي دعم مالً من اٌه جهة اخرى سوى الجامعة وذلك لحضور المؤتمر الدولً المذكور اعاله   

 : ٌوجد رسم اشتراك للمؤتمر 

 ٌوجد رسم اشتراك  

  ال ٌوجد رسم اشتراك 

 :فً حالة وجود رسم امتراك 

 :أقر بأن رسم االمتراك الخاص بالمؤتمر الدولً المذكور أعًله

 ضمن اإلقامة أو أي نثرٌات أخرى  تال ي

 ٌتضمن اإلقامة

 

 اتعهد بأن اسمً سٌدرج فً الموقع الرسمً للمؤتمر الدولً قبل السفر

 .اتعهد بأن موضوع تخصص المؤتمر متصل بالتخصص الدقٌق .1

                                         وهذا اقرار منى بذلك

  :(رباعً)االسم 

 :                   الوظٌفة

 :                        التوقٌع

 (6.م.ث.ع)
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 نهًعيد وانًدرس انًساعد فقط

 تعهد

بأننً أجٌد لغة المؤتمر الدولً بعنوان  اتعهد أنا 

 الى والمقرر انعقاده فً الفترة من 

 بدولة  .اجادة تامة

 . مرفق صورة مهادة االجادة

  وهذا اقرار منى بذلك

 : االسم 

 :    الوظٌفة

 : التوقٌع

 

 


