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اجلامعة وكلياتها ةنشأ  
 

 حتول ثم العلوم، و اآلداب كلييت إنشاء مت م،۱۹۷5 عام ويف م،۱۹۷۱افظة سوهاج بكلية الرتبية عام بدأ أول مركز للتعليم اجلامعي يف حم

در بها ص اليت الطب بكلية العمل بدأ ۱۹۹۱ عام ويف التجارة، كلية ۱۹۸۰ عام يف أنشئت أن بعد سوهاج يف أسيوط جلامعة فرع إلي املركز هذا

 عام ويف قنا، الرئيسي مركزها و الوادي، جنوب جلامعة فرعا سوهاج يف اجلامعة فرع بحأص ۱۹۹5 عام يف و ،۱۹۷۸قرار مجهوري سنة 

م أضيف إلي اجلامعة كليتا 2۰۰6ت كلية الزراعة، و مع صدور قرار الرئيس حممد حسين مبارك بإنشاء جامعة سوهاج عام أنشأ م۱۹۹6

 باجلامعة الكليات عدد أصبح و البيطري، الطب و اهلندسة كلييت بإنشاء اجلمهوري القرار صدر م2۰۰۸التعليم الصناعي والتمريض، ثم يف عام 

 مت 2۰۱۵ عام يف و.  الرياضية والرتبية الصيدلة كلييت إنشاء قرار صدر السوهاجي، اجملتمع االحتياج وتلبية 2۰۱۰ عام ويف كليات، عشر

م، 2۰۱5لسنة  35۱2م أنشئت كلية اآلثاربقرار رئيس الوزراء رقم ث  االلسن تلبيًتا الحتياجات اجملتمع السوهاجي،و احلقوق كلييت افتتاح

كلية باإلضافة  ۱۸ت كلية احلاسبات واملعلومات ليصبح عدد كليات اجلامعةئم، ثم أنش2۰۱۷ -2۰۱6وبدأت الدراسة بها يف العام اجلامعي 

 املعهد الفين للتمريض كلية احلاسبات واملعلومات وكلية الرتبية النوعية و إىل

 تاريخ االنشاء الكلية م تاريخ االنشاء الكلية م

 2۰۰۷ الطب البيطرى ۱۰ ۱۹۷۱ الرتبية ۱

 2۰۰۷ اهلندسة ۱۱ ۱۹۷5 العلوم 2

 2۰۱2 الصيدلة ۱2 ۱۹۷5 اآلداب 3

 2۰۱2 الرتبية الرياضية ۱3 ۱۹۸۱ التجارة 4

 2۰۱5 احلقوق ۱4 ۱۹۹2 الطب 5

 2۰۱5 اآللسن ۱5 ۱۹۹6 الزراعة 6

فين للتمريضاملعهد ال ۷  2۰۱۷ اآلثار ۱6 2۰۰3 

 2۰۱۹ احلاسبات واملعلومات ۱۷ 2۰۰5 التمريض ۸

 2۰2۰ الرتبية النوعية ۱۸ 2۰۰5 التكنولوجيا والتعليم ۹

 

م يف دعم مسرية التنمية واملشاركة يف القضايا القومية بكل ما متلكه من  2۰۰6منذ إنشائها عام   اجلامعة بدور مهم  وتقوم

وتقنية وخربات خمتلفة، وذلك من خالل إسهامات مراكزها و وحداتها ذات الطابع اخلاص يف خدمة اجملتمع  قدرات بشرية

 وتنمية البيئة، مبا تقدمه من خدمات يف اجملاالت املختلفة
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 نبذة عن اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية
اسةات العليةا والبثةوت حتةت  ا ةراي السةيد أ.د  نائةب رئةيس         تتبع اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافيةة قطةاع الدر  

 اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبثوت.

م وتقةوم االدارة بتقةديم خةدماتها للسةادة أعضةاء هيئةة       2۰۰6مت إنشاء اإلدارة باجلامعة منذ بداية استقالل اجلامعةة عةام   

 -التدريس ومعاونيهم باجلامعة علي النثو التالي:

 طبقا للقواعد والقوانني املنظمة لذلكأعضاء هيئة التدريس للخارج والداخل وذلك  ةءات إعارإجرا اختاذ. 

  اجازات التفرغ العلمي واجازارت مرافقة الزوج والزوجةة   حنواختاذ اجراءات سفر اعضاء هيئة التدريس باجلامعة

 .واستقدام األساتذة الزائرين للجامعة لجامعات األجنبية.ل

  االتصةال باجلامعات األجنبية ومداومةة   إلجراء أحبات والتدريبسفر أعضاء هيئة التدريس  إجراءاتالقيام بإنهاء 

 بهم

  تواجد باخلارج والتواصةل مةع كليةاتهم الختةاذ    ها للبعد انتهاء املدد املسموح هلم باملنقطعني األعضاءمتابعة حاالت 

 .م اإلجراءات الالزمة بشأنه

  واختاذ اإلجراءات الالزمة النعقادها  تعقدها اجلامعة مؤمترات التى للاعداد خطة سنوية 

 اإلجراءات الالزمة ملشاركة السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى املؤمترات والدورات التدريبية وورش  اختاذ

 العمل سواء داخلية أو خارجية .

 دوات العامةة واحللقةات الدراسةية    والنة  واالجتماعةات ؤمترات فى املة أعضاء هيئة التدريس  مشاركةإجراءات  اختاذ

 .فى الداخل واخلارج لتمثيل اجلامعة

  اجلامعة  احتياجاتمشروع خطة اإليفاد والبعثات حسب جتهيز والبعثات فى وضع خطة االيفاد والبعثات مشاركة

واملد واإلنهاء كافة إجراءات اإليفاد  واختاذمن كافة التخصصات والفروع العلمية املختلفة ومتابعة تنفيذ هذه اخلطة 

حيت حتقيق الغرض من اإليفاد والعودة  والتواصل املستمر معهم لعضو البعثة الدراسيهلذه البعثات ومتابعة التقدم 

 الرض الوطن واستالم العمل .

 العلمةي الثقافية والعلمية بةني اجلامعةة واجلامعةات واهليئةات العلميةة ومراكةز البثة          االتصاالت تعزيزو تنظيم 

 .الدوليةواحمللية 

 والبةاحثني وتنشةيا املشةروعات الدراسةية      واملدرسةني املسةاعدين   الدراسة والتدريب باخلارج للمعيةدين  اإلعالن عن

 .الواردة من اإلدارة العامة للبعثات واجمللس االعلي للجامعات والعلمية املشرتكة

  تر يح وسفر األعضاء عليها . و إجراءات قبوهلا واختاذترد للجامعة من اجلهات املختصة  اليتتلقى املنح 
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 إجراءات اإليفاد ومتابعةة التقةدم الدراسةى     واختاذدراسية أو تدريبية  اتإجاز يفلإليفاد   إجراءات الرت يح اختاذ

 حلني حتقيق الغرض من املنثة والعودة .عضو لل

  واختةاذ امج التنفيذيةة هلةا   األجنبية والةرب الدول تعقدها مجهورية مصر العربية مع  اليتالثقافية  االتفاقياتتلقى 

 ومتابعتها. االتفاقياتالربامج التنفيذية بهذه  يفختص اجلامعة  اليتإجراءات تنفيذ البنود 

 املبا رة بني اجلامعة واجلامعات األجنبية.التعاون واالتفاقيات  القيام بإعداد بروتوكوالت 
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 أ.د/ رئيس الجامعة

العلمية  اإلدارة العامة للعالقات

   الثقافيةو

 

االعارات إدارة 

 والمهمات العلمية

إدارة المؤتمرات العلمية 

يات الدوليةواالتفاق  

نائب رئيس الجامعة لشئون أ.د/ 

 الدراسات العليا والبحوث

 إدارة البعثات

 

 

ل التنظيميــهليكا  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

على أن يقوم بدور تكاملى وإسرتاتيجى مةع منظومةة البعثةات مبةا      اجلامعةب (ثنيعت)رعاية املبمكتب  تد ني

فيها اإلدارات املعنية على مستوى اجلامعة والكليات املعنية وذلك للمساعدة جلذب املبتعثني للعةودة اىل ارض  

ة للوطن وكذلك لضمان املشاركة الفاعلة للجامعة يف خطةة  الوطن واالستفادة منهم بالشكل الذى حيقق اعلى فائد

 البعثات السنوية وكذلك يف برامج االيفاد املستثدثة يف اإلدارة املركزية للبعثات.
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 إدارة اإلعارات واملهمات العلمية
ات تتولي اإلدارة العمل كل ما خيص السادة اعضاء هيئةة التةدريس مةن  اعةارات داخليةة او خارجيةة واجةاز       

مرافقة الزوج والزوجة واالجازات اخلاصة باإلضافة للمهمات العلمية سواء كانت عن طريق البعثات او هيئات 

  .ىأخر من جامعة او جهةالعضو ا حصل عليهومهمات خاصة فاقيات أتتنفيذَا الاو
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 أواًل : االعـــارات:
 1- أنواع االعــارات:

اخل مجهورية مصر العربية للعمل جبهة حكومية او غري حكومية سواء جامعة ويقصد بها إعارة د إعارة داخلية:

 خاصة او  ركة او مستشفى اخل .............

قصد بها إعارة للعمل باى من اجلامعات او الشركات أو املؤسسات العربية او األجنبية املختلفة خارج ي: إعارة خارجية

 مجهورية مصر العربية

 2- القوانني والقررات املنظمة للعمل باالدارات:
 (۱۱۷،  ۹۱،  ۹۰ مكرر ۸6، ۷۸، ۷۷مواد:  ۱۹۷2لسنة ( 4۹قانون تنظيم اجلامعات رقم ) -۱

 .2۰۱3 6 ۸( بتاريخ 5۹2ورقم ) 2۰۱3 ۸ 25( بتاريخ 56۷) قرارى اجمللس األعلى للجامعات رقم -2

 .اجملس اجلامعة والقواعد التنظيمية هلت قرار -3

 على النثو التاىل: يتم العمل مبا سبق

قانون تنظيم اجلامعات مبواده التالية: -1  
  (:77ادة )امل

وال تعيني أحد من غري أعضاء هيئة التدريس يف وظيفة أستاذ او أستاذ مساعد إال إذا كان الجيوز تعيني أحد يف وظيفة مدرس 

 موجودا داخل اجلمهورية.
بعد إنتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة  أستاذ أو أستاذ مساعدتعيني أحد أعضاء هيئة التدريس يف وظيفة  وال جيوز

 (.۱۱۷علمية أو أجازة مرافقة الزوج إال بعد عودته إىل العمل ، وذلك دون إخالل حبكم املادة)

  (:78ادة)امل
اخلارج بالشروط العامة  إستثناء من حكم املادة السابقة جيوز يف حالة الضرورة تعيني أعضاء يف هيئة التدريس من املقيمني يف

املبينة يف هذا القانون وال يعترب قرار التعيني نافذا إال إذا عاد املعني واستلم عمله يف الوظيفة املعني فيها خالل ثالثة أ هر من 

 تاريخ صدور قرار التعيني وإال اعترب قرار التعيني كأن مل يكن .
حمددة من جامعة إلي اخري أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من جيوز ندب اعضاء هيئة التدريس ملدة  : (84املادة )

رئيس اجلامعة بناء على موافقة جملس الكلية املختصة بعد اخذ رأي جملس القسم املختص ويعترب الندب كل الوقت إعارة 

  .ختضع ألحكام اإلعارات "
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  -لي:يم على ما 1994( لسنة 142( واملعدلة بالقانون رقم )85املادة )
أعضاء هيئة التدريس جلامعة أجنبية  ةجيوز إعارأو املعهد لقسم ويف الكلية يف ا" مع مراعاة عدم اإلخالل حبسن سري  العمل 

أو معهد علمي أجنيب يف مستوى الكليات أو للعمل بوزارات احلكومة ومصاحلها أو اهليئات أو املؤسسات العامة والدولية أو 

 صوا فيه متى كانت املهمة يف مستوي الوظيفة اليت يشغلونها يف اجلامعة .جبهة غري حكومية فيما ختص

وتتقرر اإلعارة ملدة سنتني قابلة  ،  وتكون اإلعارة بقرار من رئيس اجلامعة بعد اخذ رأي جملس الكلية أو املعهد املختص

وجيوز لرئيس   ،عارة ملدة اخري د اإليللتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس اجلامعة املختص وجيوز جمللس اجلامعة جتد

جملس الوزراء يف احلاالت اليت تقتضيها مصلثة قومية جتديدها مرة اخري فأكثر بناء علي عرض الوزير املختص بالتعليم 

ومع ذلك جيوز يف احوال خاصة ان تؤدي اجلامعة مرتبه وحتسب مدة ، ويتقاضي املعار مرتبه من اجلهة املعار اليها  ،العالي

ة يف املكافأة او املعاش علي ان يؤدي عضو هيئة التدريس املعار األحتياطي عنها . ويعامل فيما خيتص باقدميته اإلعار

  .والعالوات املستثقة له كما لو كان يف اجلامعة وحيتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته

جتديد اإلعارات بعد العام السادس بناءًا على عرض  " علمًا بانه مت تفويض السيد األستاذ الدكتور   وزير التعليم العالي فى

 السيد األستاذ   رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس الكلية وأخذ رأي جملس القسم املختص "

 : ( مكرر86ادة )امل
املناصب يعترب عضو هيئة التدريس الذى يتقلد منصبًا عاما أو أكثر يف حكم املعار من وظيفته يف اجلامعة طوال مدة  غله هلذه 

العامة فإذا ترك منصبه العام عاد إىل  غل وظيفته األصلية يف هيئة التدريس إذا كانت  اغرة وإال  غلها بصفة  خصية 

ويوضع على أول وظيفة ختلو أو تنشأ من فئة درجته فإذا كان تركه املنصب العام بع بلوغه السن املقررة لرتك اخلدمة يف 

ذات الكلية أو املعهد الذى يعمل به قبل  غله املنصب العام ويعامل يف هذه احلالة مبقتضى حكم  اجلامعة عاد أستاذًا متفرعًا يف

من هذا القانون ويسرى حكم هذه املادة على أصثاب املناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا  ۱2۱املادة 

 أعضاء يف هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة.
يقصد باملنصب العام يف حكم هذه املادة من يعامل معاملة الوزير على األقل وفى مجيع األحوال يستثق من يعود إىل وظيفته و

   جمموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدالت بصفه  خصية.

 : (90املادة ) 
( أو ۸۸غ علمي ومبراعاة حكم املادة )ال جيوز الرتخيص يف اعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده يف مهمة علمية أو إجازة تفر 

 يف إجازة ملرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة اليت قضاها العضو يف إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج .
 ة املرخص له فى هيئة التدريس .خدموال جيوز الرتخيص يف اإلعارة قبل انقضاء ثالت سنوات من بدء 
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 : (91املادة )
مرافقة الزوج  وإجازةالتفرغ العلمي  وإجازاتيزيد جمموع مدد اإلعارات واملهمات العلمية  أنيف مجيع األحوال ال جيوز 

ورعاية الطفل عن عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس . وجيوز يف احلاالت اليت تقتضيها املصلثة القومية 

الوزراء بناء على عرض الوزير املختص بالتعليم العالي بعد اخذ رأي رئيس التجاوز عن هذه املدة بقرار من رئيس جملس 

 ... " املختصة.اجلامعة 
 :(117املادة ) 

يعترب عضو هيئة التدريس مستقيال إذا انقطع عن عمله أكثر من  هر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه 

ستة أ هر علي األكثر من تاريخ  لوذلك ما مل يعد خال ،أخرى أجازةالزوج أو أي مرافقة  أجازةمن إعارة أو مهمة علمية أو 

 وتعترب خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . االنقطاع

وقدم عذرًا قاهرًا وقبله جملس اجلامعة بعد أخذ رأي جملس الكلية أو املعهد ، فإذا عاد خالل األ هر الستة املذكورة    

 اعترب غيابه إجازة خاصة مبرتب يف الشهرين األولني وبدون مرتب يف األربعة أ هر التالية . ، وجملس القسم

ال يدخل ضمن مدة أما إذا عاد خالل األ هر الستة املذكورة ومل يقدم عذرًا أو قدم عذرًا مل يقبل فيعترب غيابه انقطاعًا    

اواًل( وذلك دون إخالل بقواعد   ۷۰ اواًل( و )  6۹املادتني )  اخلدمة احملسوبة يف املعاش ول ضمن املدد املنصوص عليها يف

أو إجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء علمى التأديب وال جيوز الرتخيص له من بعد يف إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ 

 ( . ۹۰( و )۱ ۸۸ضعف املدد املنصوص عليها يف املواد )

  -بإعارات األساتذة املتفرغني : خلاصاوللجامعات  األعلىاجمللس  تقرارا -2

م التأكيد علي قراره السابق ۱۹۹۸  ۹ 3جبلسته املنعقدة بتاريخللجامعات  األعلىقرارت اجمللس       

  -م علي :۱۹۹۷ ۹ 4واملمتد حيت  ۱۹۹۷ ۸ ۱4بتاريخ 

 ملدة اإلعارة لعضو هيئة التدريس هي ست سنوات . األقصىأن يكون احلد  .1

التفرغ العلمي علي عشر سنوات طوال مدة خدمة  وإجازاتجمموع مدد اإلعارات واملهمات العلمية  ال جيوز أن يزيد .2

 .عضو هيئة التدريس 

جيوز يف احلاالت اليت تقتضيها املصلثة القومية التجاوز عن مدة العشر سنوات إذا كان عضو هيئة التدريس املعار  .3

نائب  –نصب قيادي يف اجلامعة املعار إليها ) رئيس جامعة  اغال لوظيفة يف منظمة دولية أو أن يكون  اغال مل

 عميد كلية (  –رئيس جامعة 

 أن تسري هذه الضوابا علي األساتذه املتفرغني .  .4
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  -قرار اجمللس األعلى للجامعات : -3 
 

املتضمن املوافقة 2۰۱۸ ۷ 2۱املنعقدة بتاريخ  (6۷۷قرر اجمللس األعلى للجامعات جبلسته رقم )    

( الصادر 56بشأن إعادة النظر يف تطبيق قرار اجمللس األعلي للجامعات رقم )لى اقرتاح جامعة عني مشس ع

م واخلاص بتطبيق قواعد اإلعارة على السادة األساتذة املتفرغني 2۰۱3 ۸ ۱جبلسته املنعقدة بتاريخ 

املتفرغني جملالس األقسام  لتضررهم من تطبيق هذا القرار على ان يرتك امر مدة اإلعارة للسادة األساتذة

 والكليات حسب حاجة العمل . 

 -:على 2۰۱۹ 6  26( املنعقدة بتاريخ ۱46وافق جملس اجلامعة جبلسته رقم )   

 واجلامعة حسب حاجة العمل .  توالكليا ماملتفرغني جملالس األقسا ةترك أمر مدة اإلعارة للسادة األساتذ    

خاص مبوقف  السادة اعضاء هيئة التدريس املنتدبني 2۰۱۱ 6 4تاريخ قرار اجمللس األعلى للجامعات ب  

معاتهم أو اجلامعات احلكومية األخري واملستشارين اللعمل بوزارة التعليم العالي أو مشروعات التطوير جب

 -قرر ما يلي :وامللثقني الثقافيني باخلارج  

مشروعات التعليم العالي بوزارة  يس للعمل بوحداتأعضاء هيئة التدراملوافقة علي احتساب سنوات ندب أو تكليف  .1

بكافة التعليم العالي أو اجلامعات احلكومية األخري امتدادًا لعملهم األصلي وال حتسب سنوات إعارة مع متتعهم 

 والطبية والتأمينية .  حقوقهم القانونية واملادية

مشروعات التطوير بوزارة  عمل سواء بوحدات إدارةالسادة أعضاء هيئة التدريس لل إليهاأن تقوم اجلهات املنتدبني  .2

ج عند وايضًا املستشارين وامللثقني الثقافيني باخلار األخرىهم أو باجلامعات احلكومية التعليم العالي أو جبامعات

 األكادميية بوضع تقرير األداء لألنشطة بداًل من كلياتهم .  تقدمهم للثصول علي الدرجات

 

خاص بسداد املبالغ املستثقة 2۰۱2 ۸ 25لجامعات جبلسته املنعقدة بتاريخ على لألقرر اجمللس ا 

  -: للمجلس األعلى للجامعات يف حالة األنتداب ملعاهد او كليات خاصة داخل اجلمهورية 

واملعاهد اخلاصة  شأن املبالغ املسددة من اجلامعاتاعتماد بروتوكول موحد يطبق على كافة اجلامعات ب    

هيئات التدريس هلا من اجلامعات احلكومية على ان يشمل اإلعارات الداخلية جلهات  عضاءأمقابل ندب 

  -وينص علي ما يلي : أخري

 أعضاءللجامعات يف بداية كل فصل دراسي بأمساء  األعلىاجمللس  بإخطارالتوصية لدى السادة رؤساء اجلامعات  .1

  اخلاصة.هيئة التدريس املعارين للجامعات واملعاهد 
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هيئة التدريس بتوريد النسبة املتفق  أعضاءيف أمانة اجمللس مبطالبة اجلامعات واملعاهد اخلاصة املعار إليها تكل .2

  -عليها التاىل بيانها :

 ( عشرة اآلي جنيه مصرى مقابل الندب الكامل ملدة عام دراسي.۱۰۰۰۰)

 ( مخسة اآلي جنيه مصرى مقابل الندب لفصل دراسي واحد .5۰۰۰)

 الثة اآلي جنيه مصرى مقابل الندب ملدة يومني يف األسبوع. ( ث 3۰۰۰) 

  األسبوع.( ألف ومخسمائة جنيه مصري مقابل الندب ملدة يوم واحد يف ۱5۰۰) 

 . ت بأمانة اجمللس األعلي للجامعاتخيصص املبلغ احملصل ملصروفات جلان الرتقيا

لس األعلى للجامعات املبالغ املشار اليها وايداعها يف واملتضمن حتصيل امانة اجمل 2۰۱3 6 ۸( بتاريخ 5۹2قرار رقم )

 حساب فرعى باسم  ؤون هيئة التدريس باجلامعات احلكومية بامانة اجمللس األعلى للجامعات رقم

( 52۰( للصري منها على جلان الرتقيات الواردة بالقرار الوزاري رقم)۹ ۰54 ۸۷25۱ ۱)

 م.2۰۱3 ۱2 2۸بتاريخ

 -اعها يف هذا الشأن كما يلى:واإلجراءات الواجب إتب

تسليم خطاب موجه من السيد األستاذ الدكتور  رئيس اجلامعة او عميد الكلية املنتدب إليها عضو هيئة التدريس إىل امانة 

 اجمللس لسداد الرسوم املقررة وموضح بها مدة الندب او اإلعارة .

 ا .حتصل أمانة اجمللس املبالغ املقررة وإستصدار إيصال رمسي به

إصدار خطاب موجه إىل عميد الكلية اليت ينتمى اليها عضو هيئة التدريس باجلامعة احلكومية )اجلهة املنتدب أو املعار منها 

 الرسوم املقررة وموافقة اجمللس على اإلعارة. ادعضو هيئة التدريس( موضح به سد
 

م على املقرتحات املقدمة 2۰۰6 ۱2 23( بتاريخ 3وافق جملس الدراسات العليا والبثوت جبلسته رقم )

من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية والعلمية باجلامعة بشأن قواعد إعارة أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 

 -ومرافقني الزوج أو الزوجة بعد التعديالت لتصبح كاآلتي:

 يف هيئة التدريس . نهيأن يكون العضو قد أمضى ثالت سنوات على األقل يف خدمة فعلية باجلامعة منذ تعي -1

كثد أقصى من مجيع الوظائف املشغولة بالقسم ، ويستثنى من هذه النسبة من  %4۰أن تكون نسبة املعارين يف حدود  -2

قضى عشر سنوات يف خدمة فعلية باجلامعة كعضو هيئة تدريس ومل يسبق إعارته ويطبق هذا االستثناء على أول 

سوهاج ( وال يزيد عدد من يطبق  –جنوب الوادي  -امعة سوهاج ) أسيوط املوجودين يف القسم حبسب أقدمية العمل جب

 عليهم االستثناء على عضو هيئة تدريس واحد بكل قسم يف العام اجلامعي الواحد.

 يفضل عند اإلعارة من مل يسبق إعارته يف حالة التساوي يف اخلدمة الفعلية. -3
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با كامال أو إيفاده يف مهمة علمية أو منح أجازه ملرافقة الزوج إال بعد ال جيوز النظر يف إعارة من سبقت إعارته أو ندبه ند -4

 أن يقضى خدمة فعلية باجلامعة مدة مماثلة.

وأجازات مرافقة )وفى مجيع األحوال ال جيوز أن يزيد جمموع مدد اإلعارات واملهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي  -5

 ئة التدريس.على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هي (الزوج

املوافقة على احتساب احلاصلني على درجة الدكتوراه والعائدين من بعثات املنتظرين حلضور الدورة التدريبية على أصول  -6

 التدريس العامة واخلاصة لتعيينهم مدرسني ضمن النسبة احملسوبة عند اإلعارة.

اء هيئة التدريس بالقسم و حتسب املعاريني منهم املوافقة على احتساب السادة أعضاء هيئة التدريس املتفرغني ضمن أعض -7

 ضمن املعارين بالقسم.

 أن يكون احلد األقصى ملدة اإلعارة لعضو هيئة التدريس هي ست سنوات. -8

للتجاوز عن مدة العشر سنوات إال إذا كان عضو هيئة التدريس املعار  ت اليت تقتضيها املصلثة القوميةجيوز يف احلاال -9

نائب  –ة املعار إليها ) رئيس جامعة ةةةةةة دولية أو أن يكون  اغال ملنصب قيادي يف اجلامعةةنظمة يف مة اغال لوظيف

 عميد الكلية (. –رئيس جامعة 

عند إعارة عضو هيئة التدريس املشري أو املشرتك يف اإل راي على إحدى الرسائل لدرجة املاجستري أو الدكتوراه يكلف   -10

لرسالة  اليت يشري أو يشرتك يف اإل راي عليها للعرض على جملس الكلية لتثديد عضو املعار بإعداد تقرير مفصل عن ا

 .ههيئة التدريس الذي يتابع اإل راي بدال من

من العام التالي بالنسبة لألعضاء   ۸ 3۱وتنهي يف  ۹ ۱تبدأ اإلعارة مع بداية العام اجلامعي اعتبارا من   

 غري اجلامعات  أخرى جهةعند العمل بوزارة او ريخ استالم العمل املعارين للعمل باجلامعات وبداية من تا

  -:اإلجراءات الواجب إتباعها للثصول على إعارة للعام األول 

 عمل.المرفًقا به أصل عقد  التى يرغب اإلعارة إليها دولةالالقسم  للعمل بجملس تقدم العضو بطلب للسيد أ.د   رئيس ي -1

بعد التأكد من انطباق الشروط الالزمة لإلعارة ومساح النسبة املقررة يتم رفع األمر  ارةعلي اإلع جملس القسم توصية بعد -2

 الكلية.جمللس 

 موافقة جملس الكلية يتم رفع األمر للسيد أ.د.  نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبثوت .  بعد -3

 يتم التأ ري لإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية .  -4

  -التني :تكون احدي احل انوهعة األوراق والتأكد من توافر مجيع الشروط تتم مراج -5

  املطلوبةخطاب موجها للكلية مطالبًا العضو باستيفاء األوراق  حتريريتم فعدم استيفاء األوراق الالزمة للعرض إما  -أ

 تذكر(.و)  

   ليتم رفعها  رئيس اجلامعةنائب لسيد ا.د.  عرضها على المذكرة  حتريراستيفاء مجيع املتطلبات يتم  أما يف حالة–ب 



 

- 27 - 
 

 . صدار قرار بإعارة العضو إلست أ.د./ رئيس الجامعة الى السيد    

      رئيس  السيد ا.د.اىل ا.د.  نائب رئيس اجلامعة موجها  من السيد من العالقات الثقافية موقعا ر خطابيرتم حتي -6

  -آلتي:العضو ل إستيفاء اجلامعة على سفر العضو وطلب 

 سداد املستثقات املالية املختلفة  -أ  

 تقارير الرسائل املشري عليها العضو  اسات العليا بالكلية متضمنا تسلمتقديم خطاب من السيد مدير  إدارة الدر -ب

 .املتقدم لإلعارة      

 إخاْلء الطري من العهدة .  -ج 

     األخرى يف حالة الندب(العمل باجلهة  ) أو تاريخ استالماإلبالغ مبوعد مغادرة ارض الوطن  -د

 -كل من :عمل حساب للعضو علي  -ذ         

googel scholar 

linkin 

Research Gate 

E-mail-SU 

EKB 

 الطري.    وإخالء  ةاملستثقات املالية املستثقة عليه واستكمال األوراق املطلوبسداد  دم العضو صورة مبا يفيديق  -۷  

  .اإلجراءاتباقى صورة طبق األصل من قرار السفر إلمتام يتم تقديم   -۸

 املوضثة لإلدارة مرفقًا به الربقية إدارة  ئون العاملني بالكلية  عند وصول تلغراي مغادرة ارض الوطن ترسل  -۹

 إخاْلء الطري.اصل لتاريخ السفر و     

 اعتبارا من  رتب باجلامعةصري امل إيقاييتم إصدار األمر اإلداري الدال علي السفر ويتم  -۱۰

  ارض الوطن .  تاريخ مغادرة       

 األمر بصورة من  إدارة املعا ات ( –امللفات املركزية  - الكلية كل من )  يتم إخطار  -۱۱ 

 . رالدال على السف اإلداري      

  -األوراق املطلوبة للثصول علي اإلعارة للعام األول :

 أصةةةةل عقةةةةد التعاقد  -2                  طلب العضةةةةةةةةةةةةو  -۱ 

 موافقةةة جملةةس الكلية  -4            موافقة جملس القسم  -3 

 بيان حالةةةةةةةةةةةةةةةةة   -5 

  .السابقة املختلفة باألجازات واملهمات العلمية بيان  -6 

 ما يفيد بسداد املستثقات املالية.  -۷ 
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 رير الرسائل املشري عليها .خطاب اإلفادة بتسليم تقا -۸ 

 الء الطري .ةةةةةةةةةةةإخ -۹ 

 برقية بتاريخ املغادرة .  -۱۰ 

له باإلعارة يتقةدم مبةا يفيةد     تائج وامتدادها إلي فرتة التصريحالن أواإلمتثانات  أعماليف حالة مشاركة العضو يف  -۱۱ 

  .السفر  بعدأو أمر التكليف ملن سيقوم بعمله  باالنتهاء من تلك األعمال

   -السادس : من العام الثاني إلي اإلجراءات الواجب إتباعها لتجديد اإلعارة 

تفيةد   إليهةا إفادة من اجلهة املعار م املراد جتديده بدقه ومرفقًا به يتقدم العضو للقسم بطلب التجديد موضثًا به العا -1

 يد.اجلد اجلامعياستمراره بالعمل لديها للعام  أوجتديدها للتعاقد معه 

 جلامعة للدراسات العليا والبثوت ا رفع األمر للسيد أ.د.  نائب رئيستتم موافقة كل من جملسي القسم والكلية وي -2

 للتجديد. ترفع إىل السيد ا.د.  رئيس اجلامعة ومن اإلدارة بالتجديد  يتم إعداد مذكرة -3

مةن سةداد املسةتثقات     املعا ةات( للتأكةد  إدارة وإدارة امللفةات  -الكلية  -العضو عند إمتام املوافقة يتم إبالغ كل من ) -4

 .املالية

  -األوراق املطلوبة للتجديد حيت العام السادس  :

     طلب العضةةةةةةةةةةةةو .           -۱ 

 اجلديد ادة بالتجديد واالستمرار يف العمل أو العقد ةةةةإف -2

  ةةةم .موافقة جملس القس -3

 املالية.  تما يفيد بسداد املستثقا -5         . موافقةةة جملةةس الكلية -4

 اإلجراءات الواجب إتباعها لتجديد اإلعارة من العام السابع  إلي  العا ر  

يتقدم العضو للقسم بطلب التجديد موضثًا به العام املراد جتديده بدقه ومرفقًا به إفادة من اجلهة املعار إليهةا تفيةد    .1

 عمل لديها للعام اجلامعي اجلديد.لتجديدها للتعاقد معه أو استمراره بال

 جلامعة للدراسات العليا والبثوت ا رفع األمر للسيد أ.د.  نائب رئيستتم موافقة كل من جملسي القسم والكلية وي .2

اجلامعة متضمنا طلةب املوافقةة    لي موقعًا من السيد أ.د.  رئيسيتم عمل خطاب موجه للسيد أ.د.  وزير التعليم العا .3

 التجديد**ضو مع التنويه مبوافقة اجلامعة على على التجديد للع

 عام بعد العام السادس . بتجديد الإلعارة ويتم ذلك فى كل قرار اجلامعة  إصداريتم  الوزاريعند ورود القرار  .4

 

 

 



 

- 29 - 
 

   -األوراق املطلوبة للتجديد بعد  العام السادس :

 طلب العضةةةةةةةةةةةةو .       -۱ 

 القسةم.موافقة جملس  -2 

 موافقةةة جملةةس الكلية. -3

   املالية .  تما يفيد بسداد املستثقا -4

       -املوجه للسيد الوزير:السيد ا.د. رئيس اجلامعة  خبطاب إرفاقهايتم  أوراق       

 .د ةةةإفادة بالتجديد واالستمرار يف العمل أو العقد اجلدي -۱ 

 ) منوذج وارد من الوزارة ( .  س مستوفاة من الكلية ومعتمدةلساداستمارة بيانات لتجديد اإلعارة بعد العام ا -2 

 منوذج رقم     (عليها العضو)ات اليت حصل دارة موضثًا بها اإلجازات واملهماستمارة يتم عملها عن طريق اإل -3 
  

 . اإلعارة  فقة الزوجة إذا انطبقت عليه  روطفرتة مرا أثناءميكن السماح للعضو بالعمل  -ملثوظة : 
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 طلب سفر  للعمل بالخارج  ) إعارة ( 
  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 ... وبعد طيبة.تحية     
 

ارا للعمل بدولة            في وظيفة             لمدة      اعتبلسفر مجلس ا لقسم للموافقة على ال بطلبي هذا بأن أتقدم أتشرف       

             .على أن يكون  ذلك العام  20/     /       م إلى  20من     /    /   

  -علمــــــــا بــــــــــان:

 )        (    -عدد سنوات اإلعارة السابقة :      -في وظيفة مدرس  : يخ تعيينـــــتاري -

  -المهمات التي حصلت عليها خالل فترة عملي : -

     1-                                                                  2- 

  م                                   20م إلى    /     /    20إجازة تفرغ علمي خالل الفترة من     /     /    -

  -تاريخ أخر إجازة مرافقة :    -:مدة أجازات مرافقة) للزوجة / للزوج (  -

  -الجزاءات :الموقف من  -

 -2    -1 -ب :ــــات الطلـــــــمرفق -
                               3-    4-  

 كما انني اتعهد بسداد المستحقات المالية المقررة علي واي التزامات اخري باإلضافة إلي تقديم اخالء الطرف من العهدة قبل مغادرة  -
 ارض الوطن واإلبالغ بموعد السفر .    
 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــــه                   

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                              
  -تاريــــــــــــخ :ال                       

 -الرقم القومــي :        
  -الرقــم التأميني:                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأي القسم

 م على  20وافق مجلس القسم بجلسته رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /         
 )         (   -: بعد استبعاد السادة الحاصلين علي إجازات وجوبيه   عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسماجمالى  -1 -:علما بأن 

 )        (   -المعارين بالقسم : هيئة التدريس عدد أعضاء -2    
 

  رئيس مجلس القسم                                                                                           -التوقيـــــــــــــع:
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 
 م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها  
  

 

                                   -رئيس اللجنة :                                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأي الكلية
  م على 20/        /   ( المنعقدة بتاريخ     وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )   

 

 ا.د./ عميد الكلية   يعتمد                      
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 ( )من العام الثاني إلي السادسطلب تجديد إعارة 

 
  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 تحية طيبة .... وبعد     
 للعمل بدولة             في وظيفة                        لمدة      يد إجازتي لتجد القسم  لمجلس بطلبي هذا  بأن أتقدم أتشرف       

 على أن يكون  ذلك العام              .  20/     /     إلى  20اعتبارا من     /    /    

  -علمــــــــا بــــــــــان:

 )          (    -ابقة :عدد سنوات اإلعارة الس     -في وظيفة مدرس  : يخ تعيينـــــتاري -

  -المهمات التى حصلت عليها خالل فترة عملي : -

  1-                                                              2- 

  م                                   20م إلى    /     /    20اجازة تفرغ علمي خالل الفترة من     /     /    -

  -تاريخ أخر إجازة مرافقة :    -:زات مرافقة) للزوجة / للزوج ( مدة إجا -

  -الموقف من الجزاءات : -

 -2    -1 -ات الطلب :ــــــمرفق -
                           3-    4-  

 كما أنني أتعهد بسداد المستحقات المالية المقررة علي وأي التزامات أخري قبل مغادرة ارض الوطن .  -
 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   

 -:مقدمـــــــــــه                   
 -الوظيفــــــــة:                                                                                              

  -ــــــــخ:التاريــ                       
 -الرقم القومي:        

  -الرقــم التأمين:                                                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي القسم
 م على  20وافق مجلس القسم بجلسته رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /         

 )         (   -: بعد استبعاد السادة الحاصلين علي إجازات وجوبيه   عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسماجمالى  -1 -:علما بأن 
 )        (   -المعارين بالقسم : عدد أعضاء هيئة التدريس -2    
 
 -التوقيـــــــــــــع:                           

 رئيس مجلس القسم                                                                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 لجنة العالقات الثقافيةرأي  
 م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها  

                                   -رئيس اللجنة :                                 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي الكلية
  
  على (  )أ.د./ عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية م20/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )  

 

  ا.د./ عميد الكلية   يعتمد                         
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 طلب ندب كلي للعمل بالداخل

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 تحية طيبة .... وبعد     
 

فى وظيفة               لمدة                                   للعمل بـــ          لندبي ندباً كلياً  القسم لمجلس ي هذا بأن أتقدم بطلب أتشرف       

 على أن يكون  ذلك العام              .  20/     /          إلى  20اعتبارا من     /    /   

  -علمــــــــا بــــــــــان:

  -عدد سنوات اإلعــــــــــارة السابقة  : -                                       -في وظيفة مدرس  : يخ تعيينـــــتاري -

  -المهمات التي حصلت عليها خالل فترة عملي : -

  1-                                                    2- 

  م                                   20م إلى    /     /    20إجازة تفرغ علمي خالل الفترة من     /     /    -

  -تاريخ أخر إجازة للعمل بالخارج أو الندب الكلي  : -   -:مدة أجازات مرافقة) للزوجة / للزوج (  -

  -موقفي من الجزاءات : -

 -2    -1 -مرفقات الطلب : -
                       3-    4-  

ضافة إلي تقديم إخالء الطرف من العهدة قبل تنفيذ كما إنني أتعهد بسداد المستحقات المالية المقررة علي واي التزامات أخري باإل -
 الندب 

 واإلبالغ بتاريخ استالم العمل بالجهة المنتدب إليها .   
 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   

 -:مقدمـــــــــــــه                   
 -الوظيفــــــــــة :                                                                                              

  -التاريــــــــــــخ :                       
 -الرقم القومــي :        

  -رقــم التأميني:ال                                                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي القسم
 م على  20وافق مجلس القسم بجلسته رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /         
 

 )         (   -: بعد استبعاد السادة الحاصلين علي إجازات وجوبيه   عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسمى اجمال -1 -:علما بأن 
 )        (   -المعارين بالقسم : عدد أعضاء هيئة التدريس -2    
 -التوقيـــــــــــــع:                           

                                                                                             رئيس مجلس القسم                                                                                                            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 
  م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها  

 

                                   -رئيس اللجنة :                                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأي الكلية
  
  م على 20/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )  

  ا.د./ عميد الكلية   يعتمد                      
 يعتمد                                                                      المختص                                                                        العضو       

 عميد الكلية                                                                                                 
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 بيان بسفريات عضو هية تدريس
 جامعة  سوهاج
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 وزارة التعليم العالي

 وحدة المعلومات       
 استمارة بيانات

 بشأن طلب تجديد إعارة عضو هيئة التدريس بعد العام السادس

  

 يعتمد                                                                      المختص                                                                        العضو       

 

 عميد الكلية    

 

 
 
 

 

 

   اسم العضو

   الوظيفة

   الكلية

   جهة اإلعارة

 مجموع االعارات السابقة

 أجازة خاصة( –اعارات  –ة )مهمات علمي

 بيان تفصيلي 

  

   عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 نسبة المعارين علي مستوي القسم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة المعارين علي مستوي الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أية بيانات أخري
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 ات الخاصةاألجاز

 

  -ا:ـــــــأنواعه    

 رتب ـــــــبم -1

 بدون مرتب  -2

 

  -ــها:ــــشروط     
 

 .  فإن كانت في غير هذه الحال فقدت طبيعتها كاجازة خاصة ــون اثنــــــــاء الدراسةأن تكـــ -1

 مجلس  رأياخذبعد تتوافر أسباب ملحة وضرورية تستوجب الحصول عليها وذلك تبعاً لتقدير رئيس الجامعة  أن -2

 .الكلية ى عميدراو القسم    

 لجامعي .في العام ا أشهرمدة األجازة ثالثة  اال تتجاوز -3

 

  -الخاصة : لألجازةالقوانين المنظمة 
 

 ( ۹3المادة )تنص 
 

خاصلة بمرتلب أو بلدون  أجلازة" مع مراعاة صالح العملل   يجلوز التلرخيص لعضلو هيئلة التلدريس ألسلباب ملحلة فلي    

رأي عميلد الكليلة  ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخلذ دة محدودة ال تتجاوز ثالثة أشهرمرتب أثناء الدراسة ولم

 ومجلس القسم الخاص ".

 -م:23/3/2۰۱5( بتاريخ ۹6قرار مجلس الجامعة رقم )

الموافقة على أن تطبق قواعد منظمة لتعدد طلبات السادة أعضلاء هيئلة التلدريس بالسلفر للملكلة العربيلة السلعودية بنظلام 

 كتالي: شهور )لوكم( اعتباًرا من تاريخ مجلس الجامعة بدون أثر رجعي 3قضاء 

ال يجوز التعاقد مع إعارة أثناء عمل الللوكم   وإخطار الكليات بأن العضو الذي يحصل على ثالثة شهور فقط تعتبر "لوكم"

 على أن يكون مرة واحدة في العام.  وإال بعد العودة أو االستالم
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 بدون مرتب  (  –طلب منح اجازة خاصة )بمرتب  
  

 رئيس مجلس قسم      ستاذ الدكتور /  السيد األ        
 

 ... وبعد طيبة.تحية     
 

بون مرتب ( لمدة ثالثة أشهر  –منحي إجازة خاصة ) بمرتب مجلس ا لقسم للموافقة على ل بطلبي هذا بأن أتقدم أتشرف       

  -وذلك لالسباب الآلتية : 20/     /       م إلى  20اعتبارا من     /    /   

  1-    

  2-                                             

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــــه                   

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                              
  -التاريــــــــــــخ :                       

 -الرقم القومــي :        
  -الرقــم التأميني:                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأي القسم

  
 م على  20وافق مجلس القسم بجلسته رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /        

 
 

 )         (   -: لين علي إجازات وجوبيه  بعد استبعاد السادة الحاص عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسماجمالى  -1 -:علما بأن 
 )        (   -المعارين بالقسم : عدد أعضاء هيئة التدريس -2    
 
 -التوقيـــــــــــــع:                            

  رئيس مجلس القسم                                                                                                            
                                                                                               

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 عالقات الثقافيةلجنة الرأي 

  
 م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 
  

 

                                   -رئيس اللجنة :                                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الكليةالسيد األستاذ الدكتور / عميد رأي 
  
 

  

 يةا.د./ عميد الكل  يعتمد                      
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  -إجازة مرافقة الزوج / الزوجة:
 

حكم احملكمة  ضه خبصوصما مت عر بشأن م2۰۰3 5 22املنعقدة بتاريخ  جبلستهر اجمللس األعلى للجامعات اقر

  -يلي :كما اخلاص بإطالق اإلجازات م  2۰۰3 5 ۱۱بتاريخ الدستورية العليا 

املوافقة على إجازة مرافقة  واخلاص بوجوبيةد علي ضرورة التزام اجلامعات باحرتام حكم احملكمة الدستورية العليا يالتأك -1

 باجلامعات . الزوج او الزوجة بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس 

التوصية لدي السادة رؤساء اجلامعات بضرورة وضع جمموعة من الضمانات حتفظ حق اجلامعة يف عدم التصريح للمرافق  -2

رمسيًا يف جواز ن أن املرافق له إقامة عمل مثبتة م ج او الزوجة وذلك من خالل التأكدبالعمل خالل فرتة إجازة مرافقة الزو

 الزوجة مناسبًا ملنزلة عضو هيئة التدريس . أووم به الزوج وان العمل الذي يقالسفر 

  -كما قرر اجمللس األعلي للجامعات املوافقة على اآلتي :-
م ۱۹۷2( لسنة 4۹من القانون رقم ) (۸۹دستورية حكم املادة ) متطبيق حكم احملكمة الدستورية العليا بعد -۱

 بشأن تنظيم اجلامعات .

ازة ةةفيما يتعلق مبنح اج ۱۹۷2( لسنة 4۹( من القانون )۹۰بينية الواردة فى املادة )عدم األلتزام باملدة ال -2

والئثته التنفيذية فى هذا  ان باقى الشروط األخرى الواردة فى احكام قانون تنظيم اجلامعاتةةع سريةة الزوج مةةةمرافق

   من قانون تنظيم اجلامعات .  (۹۱الشأن وعلى اآل يتجاوز جمموع املدد عن عشر سنوات وفقا حلكم املادة)

  -:األوراق املطلوبة ملرافقة عضو هيئة تدريس )للزوج للزوجة( للعام األول

  .وةةةةةةةةةةةةةةةةب العضةلةةةةةةةةط  -۱

 القسم والكلية. يموافقة جملس  -2

 بيان حالة وظيفية مدرجا به تاريخ تعيينه يف وظيفة مدرس. -3

 الزوجة(.أصل عقد العمل )الزوج    -4

 بيان بأعضاء هيئة التدريس بالقسم موضثا به نسبة املعارين. -5

 بيان باألجازات السابقة واجلزاءات.  -6

 دكتوراه(. -بيان من إدارة الدراسات العليا بالكلية تفيد بتسليم التقارير املشري عليها من رسائل )ماجستري   -۷

 صورة من قسيمة الزواج.  -۸

 أثناء فرتة املرافقة.إقرار بعد العمل -۹

 ن ةةةةدم العمل داخل ارض الوطةموافقة جهة عمل )الزوج   الزوجة( إذا كان يعمل داخل ارض الوطن ويف حالة ع -۱۰

 قرار بأن )الزوج   الزوجة( ال يعمل داخل ارض الوطن بالقطاع العام أو اخلاص.يتقدم العضو بإ       

 عضو والزوج أو الزوجة صور بطاقات الرقم القومي لكل من ال -۱۱
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 -يف حالة جتديد املرافقة يتم موافاتنا باالتي:

 موافقة جهة عمل )الزوج   الزوجة( داخل ارض الوطن. -1

  هادة تفيد باستمرار عمل )الزوج   الزوجة( باخلارج. -2

 صورة طبق األصل من إقامة الزوج والزوجة معتمدة وموثقة. -3

 ة املرافقة.إقرار بعد العمل أثناء فرت -4

 سداد صندوق التكافل. -5

 سداد املعا ات املستثقة. -6

 الدخول واخلروجصورة من جواز السفر لكل من الزوج والزوجة موضثا بها تأ ريات  -۷

 -ملثوظة :   

 ه املرافق لهعمل الزوج او الزوج من التأكد  هنا جيب العكس ومرافقة للزوج   الزوجة والميكن  ميكن حتويل اإلعارة إلي اجازة 

  العضو عماًل فعليا باخلارج .  
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   طلب منح أجازة لمرافقة الزوجة

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 تحية طيبة .... وبعد     
 

   / السيد –السيدة  (زوجي –زوجتي لمنحى أجازة بدون مرتب لمرافقة ) القسم  لمجلس ي هذا بطلب بأن أتقدم أتشرف       

يعمل ( بدولــــة             في وظيفـة                        لمــــدة             –الذي(  )  تعمل  –) التي                               

         على أن يكون ذلك العام            20/     /          م إلى  20اعتبــــــارا من     /    /   

   -علمــــــــا بــــــــــان:

  -تاريخ أخر إجازة مرافقة :    -:مدة إجازات مرافقة) للزوجة / للزوج ( السابقة   -

  -موقفي من الجزاءات : -

 -2    -1 -مرفقات الطلب : -
                       3-    4-  

  -:كما إنني أتعهد -
 فقة . بعدم العمل خالل فترة المرا -1   

 الزوج (  . –باإلقامة فعلياً مع ) الزوجة   -2   

 بسداد المستحقات المالية المقررة علي وأي التزامات أخري .  -1  

 بتقديم إخالء الطرف من العهدة وخطاب اإلفادة وتقديم التقارير عن الرسائل المشرف عليها قبل مغادرة ارض الوطن .  -2  

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــه                   

 -الوظيفــــــــة :                                                                                              
  -التاريــــــــــخ :                       

 -الرقم القومي :        
  -الرقــم التأمين:                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 أي القسمر

  
 ( عن مجلس القسم ضا.د./ رئيس القسم بالتفوي) م 20وافق مجلس القسم بجلسته رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /        
 على 

 
 -التوقيـــــــــــــع:                           

  رئيس مجلس القسم                                                                                                            
                                                                                               

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأي الكلية

  
على ( ) أ.د./ عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكليةم 20/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )  
  

 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                           
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  طلب تجديد أجازة لمرافقة الزوجة 

 
  

 رئيس مجلس قسم      لسيد األستاذ الدكتور /  ا        
 

 تحية طيبة .... وبعد     
 

 السيد /  –السيدة  زوجي( –لتجــديـــد أجـــازة بدون مرتب  لمرافقة )زوجتي  القسم لمجلس ي هذا بطلب أتقدم بأن  أتشرف       

دولــــة             في وظيفـة                        لمدة            يعمل ( ب –الذي(  )  تعمل  –) التي                                

 على ان يكون ذلك العام                   .  20/     /        إلى  20اعتبـارا من     /    /   

   -علمــــــــا بــــــــــان:

  -إجازة مرافقة : تاريخ أخر    -:مدة إجازات مرافقة) للزوجة / للزوج ( السابقة   -

 -2    -1 -مرفقات الطلب : -
                       3-    4-  

  -:كما إنني أتعهد -
 

 بعدم العمل خالل فترة المرافقة .  -1   

 الزوج (  بدولة  –باإلقامة فعلياً مع ) الزوجة  -2   

 بسداد المستحقات المالية المقررة علي وأي التزامات أخري .  -3  

   

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــه                   

 -الوظيفــــــــة :                                                                                              
  -ريــــــــــخ :التا                       

 -الرقم القومي :        
  -الرقــم التأمين:                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأي القسم

  
 على  (عن مجلس القسم ضا.د./ رئيس القسم بالتفوي)م 20وافق مجلس القسم بجلسته رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /        

 
 
 
 -التوقيـــــــــــــع:                           

  رئيس مجلس القسم                                                                                                             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي الكلية
  
على  (أ.د./ عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية) م 20/        لمنعقدة بتاريخ   / ( ا    وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )  
  

 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                        
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واالتفاقياترات ــــــــــــاملؤمت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 42 - 
 

 مؤمترات تعقدها أو تنظمها اجلامعة 
 األوراق املطلوبة لعقد أو تنظيم مؤمتر باجلامعة :- 

الكلية او اقسامها قبل بدء العام املاىل يتم خماطبة السادة عمداء الكليات ملوافاتنا باملؤمترات والندوات وورش العمل اليت تنوي 

 املختلفة القيام بها او تنظيمها او األ راي عليها او املشاركة مع جهة اخري فى تنظيمها 

ر وحضور املشاركني األجانب املطلوبة المتام موافقة السيد أ.د.  رئيس اجلامعة واألمن على اقامة املؤمت كما يتم توضيح األوراق

 -:ور ة العمل( موضثا بها –موافقة جملسي القسم والكلية علي إقامة )املؤمتر بعد اخذ فيه 

 ور ة العمل(. –اسم ومكان وموعد انعقاد )املؤمتر  -۱

  ة العمل( ودعوة احلضور.ور –برنامج )املؤمتر   -2

 ور ة العمل( من داخل اجلامعة وخارجها ومن داخل مصر وخارجها. –عدد السادة املشاركني )املؤمتر   -3

 السرية الذاتية للسادة الضيوي من خارج مصر.  -4

 ور ة العمل(. –أهداي وحماور )املؤمتر   -5

 قائمة تفصيلية بأمساء الدول املشاركة.  -6

 ور ة العمل( ورسم نشر األحبات للمشرتكني بالداخل واخلارج. –سم اال رتاك يف احلضور )املؤمتر قيمة ر  -۷

 ور ة العمل( باحدي البنوك بسوهاج لتوريد رسم اال رتاك للصري منه  –ما يفيد بفتح حساب باسم )املؤمتر   -۸

 ور ة العمل(. –علي )املؤمتر      

 ور ة العمل(. –د وصورة من إعالن )املؤمتر منوذج إخطار عن حضور أجنيب للبال -۹

 اإلجــــــــــــراءات :- 
 ات ةةةةعلى خماطبة اجله م عمل مذكرة تفصيلية للعرض على السيد أ.د.  رئيس اجلامعة عن املؤمتر واملوافقةةةةيت -1

 األمنية على إقامة املؤمتر .      

 تتم املخاطبة األمنية إلقامة املؤمتر .   -2

 تم خماطبة اجلهات األمنية على حضور املشاركني األجانب .ي -3

 ة ةةةيد أ.د.  رئيس اجلامعةةة السةةةالغ الكلية املنظمة للمؤمتر مبوافقةةةة  يتم ابةةعند ورود املوافقات األمنية املوافق -4

 واجلهات األمنية علي إقامة املؤمتر وحضور املشاركني األجانب    
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 حضور املؤمترات )اخلارجية - املؤمترات الداخلية - ورش العمل- دوات تدريبية (
 أوال : حضوراملؤمترات اخلارجية:-

 -السادة أعضاء هيئة التدريس )مشاركة بدعم من اجلامعة(: -

 -:تنص قواعد اجلامعة يف حضور املؤمترات اخلارجية والندوات واملؤمترات الداخلية كما يلي -

للسادة أعضاء هيئة التدريس حلضور املؤمترات اخلارجية ملن له حبث مقبول لإللقاء أو  تساهم اجلامعة يف نفقات السفر -

 -املعلق باملبالغ التالية:

 جنيه مصري للمؤمترات املنعقدة بالدول العربية.  8000 -

 جنيه مصري للمؤمترات املنعقدة بالدول األوروبية. 15000 -

 ودول الشرق األقصى. جنيه مصري للمؤمترات املنعقدة باألمريكتني 18000 -

 تكون املساهمة مرة واحدة كل سنة للكليات املعتمدة ومرة واحدة كل عامني للكليات الغري معتمدة. -

 تصرف السلفه قبل بدء املؤمتر بشهر على األكثر. -

 -م علي املوافقة علي اآلتي:27/6/2012( املنعقدة يف 66كما قرر جملس اجلامعة جبلسته رقم ) -

يكون صرف مساهمة اجلامعة حلضور مؤمتر خارجي ببحث مقبول للسادة أعضاء هيئة التدريس عند اشرتاك املوافقة علي أن  -

 أكثر من عضو يف نفس البحث )يصرف لعضو واحد فقط(

 -م علي األتي:2۰۱2 ۹ 26( املنعقدة بتاريخ 6۸جملس اجلامعة جبلسته رقم )وافق  -

 –الفلبني  –اهلند  –الصني  –كوريا اجلنوبية  –وريا الشمالية ك –احتساب مساهمة اجلامعة للدول اآلتية )اليابان  -

نيوزيلندا  –كمبودي  –نيبال  –فيتنام  –سريالنكا  –سنغافورة  –تايالند  –بورما  –بنجالديش  –اندونيسيا  –ماليزيا 

لدول ضمن دول الشرق فقط مثانية عشر ألف جنيها ال غري حلضور املؤمترات اخلارجية واعتبار هذه ا 18000اسرتاليا(  -

 األقصى األسيوي ومعاملتها كاألمريكتني والشرق األقصى.

  -علي األتي: م2۰۱۸ ۱۰ 3۱املنعقدة بتاريخ  (۱3۷)جملس اجلامعة جبلسته رقم وافق  -

صي تغيري مساهمة اجلامعة ملدينة تومسك التابعة لدولة روسيا االحتادية اليت تقع ضمن األقاليم التابعة لدول الشرق االق -

فقط مثانية عشر ألف جنيها ال غري وذلك أسوة مبساهمة اجلامعة للمؤمترات املنعقدة لألمريكتني  18000األسيوي لتصبح 

فقط مخسة عشر ألف جنيها املساهمة املقررة للمؤمترات املنعقدة بالدول األوروبية  15000ودول الشرق االقصي بدال من 

 ثة عشر ساعة.حيث ان رحلة الطريان اليها تتجاوز الثال

 -م علي اآلتي:2۰۱3 ۱۰ 2۸( املنعقدة بتاريخ ۸۰جملس اجلامعة جبلسته رقم )وافق  -

حضور السادة عمداء الكليات مؤمترات وورش عمل وندوات يف جمال كلياتهم أو ممثلني هلا أو للجامعة مع استحقاقهم  -

حبق صرف  ماملساهمة املقررة لكل دولة مع احتفاظه لصرف مساهمة اجلامعة بقيمة تذاكر السفر وبدل اإلقامة مبا ال يتجاوز

مساهمة اجلامعة املقررة مبجالس اجلامعة السابقة كأعضاء هيئة تدريس عند التقدم للمشاركة يف مؤمترات بأحباث علي أن 

 يكون احلضور مرة واحدة يف العام املالي.
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 ثانيا :- املؤمترات وورش العمل والدورات التدريبية الداخلية :-
-السادة أعضاء هيئة التدريس )مشاركة بدعم من اجلامعة(: -  - 1  

-م املوافقة علي:30/9/2018( بتاريخ 136قرر  جملس اجلامعة جبلسته رقم )  

( فقا ألفان جنيهةةا 2۰۰۰مساهمة اجلامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس حلضور املؤمترات الداخلية لتصبح )رفع قيمة  -

 ( فقا ألف جنيها يف حالة احلضور كمستمع .  ۱۰۰۰بث  و )الغري يف حالة التقدم ب

  -:م 2۸/۹/2۰۰۹( بتاريخ 35تنص قواعد مجلس  الجامعة بجلسته رقم ) -

عند مشاركة عضو هيئة التدريس يف ورشة العمل أو الدورات التدريبية بالداخل اليت ختدم ختصصه تتحمل اجلامعة نفقات      

  مشاركته حدود ألف جنية سنوياً.

-السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس )مشاركة بدعم من اجلامعة(:  -2 -  

-م علي اآلتي:27/2/2018( بتاريخ 130وافق  جملس اجلامعة رقم )  

 فقط  1500تساهم اجلامعة يف حضور املدرسني املساعدين واملعيدين للمؤمترات الداخلية بأحباث مقبولة مببلغ   -

 ي دفعة واحدة أو دفعتني خالل العام املالي الواحد.ألف ومخسمائة جنيها كحد أقصي عل -

تساهم اجلامعة يف حضور املدرسني املساعدين واملعيدين )للمؤمترات والدورات التدريبية وورش العمل الداخلية( اليت ختدم   -

خالل  فقط ألف جنيه كحد أقصي علي دفعة واحدة أو دفعتني 1000التخصصات بناء علي رأي املشرف الرئيسي مببلغ 

 العام املالي الواحد.

 ثالثًا : قواعد اخرى
-السادة أعضاء هيئة التدريس )مشاركة بدون دعم من اجلامعة(:حضور -1 -  

م يف حضور املؤمترات اخلارجية والندوات 2۰۰۹ ۹ 2۸( بتاريخ 35تنص قواعد اجلامعة جبلستها رقم ) -

 -واملؤمترات الداخلية كما يلي:

رات باخلارج بدون حب  مقبول بشرط أال تتثمل اجلامعة أي نفقات حبد أقصي ثالثة لعضو هيئة التدريس حضور مؤمت -

 مؤمترات خارجية يف السنة الواحدة.

عينيه( لكليات اجلامعة احلاصلة على شهادة اإلعتماد من اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد –منح حوافز )مادية   -2 -  
 م2۰۱۷ ۱۰ 3۰( بتاريخ ۱26قرر جملس اجلامعة رقم ) -أ       

زيادة نسبة مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات املعتمدة يف حضور املؤمترات احمللية والدولية لتصبح   -ب

بتلك  %25أعضاء بدال من  ۱۰من أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس باألقسام اليت يزيد عدد أعضائها عن  35%

 األقسام.
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م املتضمنة املوافقة علي توصيات اللجنة 2۰۱3 ۱ 22( الصادر بتاريخ ۷2اجلامعة رقم )تطبيقا لقرارات جملس  -

عينية( لكليات اجلامعة اليت حصلت عليها  هادات اعتماد من اهليئة  –املشكلة لدراسة كيفية منح حوافز )مادية 

 -القومية لضمان اجلودة واالعتماد كالتالي:

لية املعتمدة باملشاركة مبؤمتر علمي واحد خارجي ببث  مقبول كل عام جامعي يسمح للسادة أعضاء هيئة التدريس بالك -

 بدال من مؤمتر واحد كل عامني علي نفقة اجلامعة.

-عدم صرف مساهمة اجلامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس مع التقدم بأحباث مقبولة: -3  -  
عدم صري مساهمة اجلامعة للسادة أعضاء  يم املوافقة علي اآلت2۰۱4 4 2۸( بتاريخ ۸6قرر جملس اجلامعة رقم ) -

 -هيئة التدريس املتقدمني بأحبات مقبولة باملؤمترات اخلارجية يف احلاالت اآلتية:

 ةةة قبل مرور عام من تاريخ التعيني يف وظيفة مدرس باجلامعة.-۱     

 ي أو العودة من اإلعارة أو مهمة علمية.ةةةة قبل مرور عام من تاريخ استالمه العمل يف حالة النقل من أي جامعة أخر2     

)بدون دعم من  املؤمترات خارجية ) معيدين ومدرسني مساعدين (  السادة معاوني أعضاء هيئة التدريسحضور  -أ

 -اجلامعة(:

 -م علي ما يلي:2۰۰۹ ۹ 2۸( بتاريخ 35تنص قواعد جملس اجلامعة جبلسته رقم )

 متر واحد خارجي يف السنة علي أال تتثمل اجلامعة أية نفقات.جيوز للمدرسني املساعدين واملعيدين حضور مؤ -

مدرس مساعد باجلامعات املصرية  -صري دعم ماىل لشباب الباحثني املتميزين من معاوني اعضاء هيئة التدريس فقا معيد

  -الذين يقومون بنشر لبثاثهم من خالل حضور مؤمترات دولية علي نفقة البعثات :

علي  انطالق مبادرة تهدي  باب الباحثني املتميزين من  2۰۱2 4 4الوزير األسبق يف    يد ا.د.بناء على موافقة الس -

من خالل  أحباثهممدرس مساعد باجلامعات املصرية الذين يقومون بنشر  -هيئة التدريس فقا معيد أعضاءمعاوني 

  -:علي النثو التالي للمؤمترات  ماىلمت حتديد دعم حضور مؤمترات دولية 

 للدول العربية (  ۸۰۰۰)    -

 للدول األوربية (۱۰۰۰۰)    -

 لألمريكتني واسرتاليا ودول  رق اسيا وجنوب افريقيا . ( ۱4۰۰۰)    -

م املوافقة علي رفع قيمة الدعم املالي حلضور املؤمترات 2۰۱۷ ۸ 23كما قررت اللجنة التنفيذية للبعثات جبلسة   -

 م السابق امن قيمة الع %5۰الدولية بنسبة 
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 طلب حضور مؤتمر خارجي
 

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          

 تحية طيبة .... وبعد     

 : كالتاليبيانه  ( خارجياجتماع –ورشة عمل  –ندوة  – لحضور) مؤتمرللسفر  يبطلب لمجلس القسم   بأن أتقدم أتشرف       

 -: اداالنعقمكان  -     -المؤتمر: عنوان -

 م 20إلي     /     /       20من    /   /     -ــدة:ــــالمـــــــــــ -      -ـــة:ــــــالدولـــــ -

  -طلب المساهمة : -      -نوع المشاركة : -

 -ث:ــــالبحنوان ع -

 -باللغة العربيــــة:   

   -باللغة اإلنجليزية:   

 -األعضاء المشاركين في البحث : أسماء -

1-          3- 
2-  4- 
   -قائمين باإللقاء :الير غالبحث  فيالسادة المشاركين  توفيع -
1-          3- 
2-  4- 

  -علمــــــــا بــــــــــان:

  -مدرس:في وظيفة ا لتعيين خ ـــــتاري -

  م 20/      /            -تاريخ أخر عودة من مهمة أو إعارة: -

  -العام : هذا  ها خاللتحضرعدد المؤتمرات التي  -

 -أخر مؤتمر ونوع المشاركة به: حضور  تاريخ -

 -1  -مرفقات الطلب : -
                        2- 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــه                                  

  -التاريخ :                   -الوظيفـــــــة :                                                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي القسم
  

 على عن مجلس القسم ( ض) ا.د./ رئيس القسم بالتفويم  20وافق مجلس القسم بجلسته رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /        
 
 

  -والنسبة تسمح :    -علما بأن عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم :
 
 -ـــــــــع:التوقيــــ                           

  رئيس مجلس القسم                                                                                                            
                                                                                               

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 لجنة العالقات الثقافية رأي 

 م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /    رقم )   ابجلسته اللجنة  ت وافق  

  -اللجنة :رئيس                                   
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي الكلية
 على ) أ.د./ عميد الكلية بالتفويض عن مجلس الكلية ( م 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /    وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )    

 ا.د./ عميد الكلية  عتمدي             
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 طلب حضور مؤتمر داخلي
  

 رئيس مجلس قسم     السيد األستاذ الدكتور /              
 

 تحية طيبة .... وبعد     
 

  -كالتالي:بيانه داخلي  دورة تدريبية ( –ورشة عمل  –وة ند – لحضور) مؤتمر يبطلبلمجلس القسم بأن أتقدم  أتشرف       
 

      -المؤتمر: عنوان -

 م 20إلي     /     /       20من    /     /     -المـــــــــــدة:  -                                               -: االنعقادمكان  -

  -مة :طلب المساه  -               -نوع المشاركة : -

 -ث:ــــالبحنوان ع -

 -باللغة العربيــــة:    

   -باللغة اإلنجليزية:   

 -األعضاء المشاركين في البحث : أسماء -
1-     2- 
3-     4- 

     -قائمين باإللقاء :غيرال البحث فيالسادة المشاركين  توقيع  -
1-     2- 
3-     4-   

  -علمــــــــا بــــــــــان:
   -في وظيفة مدرس  : يخ تعيينـــــتاري -

 م 20/     /           -ونوع المشاركة به: تهتاريخ أخر مؤتمر حضر -              -العام : هذا  ها خاللتالتي حضر الداخلية  عدد المؤتمرات -

 -2    -1 -مرفقات الطلب :

        2-    4-            

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــه                   

 م 20/      /               -التاريخ :                   -الوظيفـــــــة:                                                                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

 رأي القسم
  

 على عن مجلس القسم ( ض) ا.د./ رئيس القسم بالتفوي م  20وافق مجلس القسم بجلسته رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /        
 
 

  -والنسبة تسمح :    -بأن عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم : علما
 
 -التوقيـــــــــــــع:                           

  رئيس مجلس القسم                                                                                                                      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 
  
 م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 
  

 

  -للجنة :رئيس ا                                 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأي الكلية
   
 على لس الكلية ( ) أ.د./ عميد الكلية بالتفويض عن مج   م20/       ( المنعقدة بتاريخ   /    وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )   
  
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد            
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ات ــاقيـتفاإل  
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 خطوات عقد اتفاقية ) مذكرة تفاهم (  أو بروتوكول تعاون
  

بةناء على ما ورد للمجلس األعلى للجامعات من وزارة اخلارجية متضمنًا أهمية استخدام مذكةةةةرة تفاهةةم بةةةدال 

وبناًء اقيةةةة وذلك عند اقرتاح أي مشروعات للتعاون بني اجلامعات املصرية ونظرياتها يف الدول األجنبية مةةن اتف

  -م اآلتي :ةةةيتعليه 

ع ةةمجيع البنود املتفق عليها م موضثًا بها عقد مذكرة تفاهم مبقرتحها بنموذج ملذكرة التفاهميف تتقدم الكلية الراغبة  -۱

 الطري اآلخر.

 .إلبداء الرأي عرض املذكرة على جملس الدراسات يتم  -2

 يتم عرض املذكرة على الشئون القانونية لدراسية مدى قانونيتها . -3

 يتم عرضها على جملس اجلامعة .  -4

 س ةها علي اجمللةةةاجمللس لعرضة ألمان إلرساهلام خماطبة اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بوزارة التعليم العالي ةةيت  -5

 ة ةةةةلغتني العربية واالجنليزيلبا( نسخ 5عدد ) أرفاقالالزمة ويتم  ت واحلصول علي املوافقات األمنيةللجامعا األعلى      

 بني اجلامعات . توصيف األتفاقيات منوذج بنود  إرفاقمع       

 تفعيل .الللجامعات واجلهات األمنية على بنودها يتم  األعلىبعد ورود موافقة اجمللس  – 6

 ن ةةل عة ام بتقريرعلي للجامعات وافى اجمللس االياليت تربمها اجلامعة  االتفاقيةبعد مضي عام من سريان وتفعيل  – ۷

 وذلك بناء علي قرارات جلنة العالقات الثقافية املشكلة بقرار من اجمللس األعلى للجامعات . األتفاقية ومبا مت فيها       

  ات الثقافيةـة العالقـاجتماع جلنقرارات وتوصيات         -

(.م 26/10/2017( بتاريخ 686للجامعات جبلسته رقم ) ىــــاألعلس ــن اجمللــــرار مـــة بقـــاملشكل)              -  

  -يلي :م أوصي اإلجتماع مبا 9/11/2017بتاريخ  -1 -
 ات املصرية عليها أن توايف أمانة اجمللس بعد مضي عام جامعي كامل من سريان وتفعيل أي اتفاقية تربمها اجلامع  -۱

 للجامعات بتقرير  امل عن األتفاقية ومبا مت فيها . األعلى    

 واد تبادل الزيارات ةةةةا او مةيف حالة تر يح اعضاء هيئة التدريس العاملني باجلامعة للربامج التنفيذية بكافة جماالته  -2

 هيئة التدريس.  يراعي أن يكون املر ح من  باب اعضاء     

  -اآلتي:م 11/1/2018( بتاريخ 122اللجنة جبلستها رقم ) قررت -2 -
يرسل هذا  أناملذكورة على  البياناتللجامعات الستيفاء كافة  وإرسالهبني اجلامعات  االتفاقياتاعتماد منوذج بنود توصيف 

  األخرى.اجلامعة واجلهات  اجمللس بعد استيفائه مع كافة االتفاقيات اليت تربم بني ألمانةالنموذج 
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  -هذا اجلزء ميأل بواسطة اجلامعة : -
 نموذج بنود توصيف اإلتفاقيات بين الجامعات 

 البيان العنصر م

  أسم الجامعة  1

  العنوان )موضوع اإلتفاقية ( 2

  الطرف اآلخر لإلتفاقية  3

  مدة اإلتفاقية  4

  الغرض من اإلتفاقية  5

  خطة اإلسترتيجية عالقة الغرض بال 6

7 
النواتج والمخرجات المستهدفة من 

 اإلتفاقية 
 

  مسئول اإلتفاقية بالجامعة ) المنسق(  8
 

 رئيس الجامعة         منسق الجامعة           

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 -:هذا الجزء يمأل بواسطة لجنة العالقات الثقافية 

 

  -تاريـــــخ العرض :      -عضــــــو اللجنـــــة :

 

  -رأي عضـــو اللجنة :

 

  -الرأي النهائي للجنة :

 

  -مالحظات :

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  -: إرشادات

*يجب تقديم تقرير سنوي إلدارة الجامعة عن مدي التطور في اإلتفاقية ومخرجها في وقت التقرير علي أن ترفعها إدارة 

 للجامعات . األعلىالجامعة بصورة مجمعة ألمانة المجلس 

 (.لتحديد فاعلية الكلفة )ات لهذه اإلتفاقية والمخرج ت* يجب أن يتضمن التقرير تحليالً ماليا للمدخالت والعمليا
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اتــالبعث  
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 طبقًا لقانون رقم )112( لسنة 1959 بتنظيم شؤون البعثات واالجازات الدراسية واملنح 
 

  -الغرض من البعثات : (:1مادة )  -
فنية أو عملية أو احلصول علي  الغرض من البعثة سواء اكانت داخل اجلمهورية أم خارجها هو القيام بدراسات علمية أو

 مؤهل علمي أو كسب مران عملي وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلثة عامة 

  -هي :وأنواع البعثات (:2مادة ) -
 إعداد حب  علمي .   هادة أو القيام بدراسة عملية أوبعثة علمية للثصول على درجة علمية او دبلوم أو  -أ

 ة .بعثة عملية لكسب مران أو خرب -ب

 تناول الغرضني السابقني معًا.تبعثة عملية  -ج

 مقررات دراسيةملعرفة نظرية أو تطبيقية أو حضوربعثة قصرية ملتابعة التطورات احلديثة يف ناحية من نواحي ا -د

 مومسية معينة .     

  خارجهاداخل اجلمهورية او وجيوز أن تتضمن البعثة اخلارجية أو الداخلية من أي من هذة األنواع دراسة لفرتة معينة    

                                    .وال تعترب بعثة يف تطبيق احكام هذا القانون املهام واملأموريات اليت تؤدي يف اخلارج    

 دور اإلدارة فى اعمال البعثات :- -
 وإبالغ لمية واختاذ إجراءاتإ راي مشرتك ( وخطة للمهمات الع –داخلية  –وضع خطة البعثات اخلمسية ) خارجية  -1

 البعثات بها لتمكن البعثات من وضع خطتها السنوية .     

الرت ح والسفر واملتابعة للمعيدين واملدرسني املساعدين اعضاء  البعثات واألجازات واختاذ اجراءات التقدم والقبول  -2

 .  دة إىل ارض الوطن باخلارج إلي ان يتم حتقيق الغرض من البعثة والعو الدراسية بانواعها

 اختاذ اجراءات الرت يح والسفر يف املهمات العلمية بانواعها  -3

  -:اد ـــــواع اإليفـــــأن          
                    ة ةةةةةةةات خارجيةةةةبعث -1

 ةةةةةةةةات داخليةةةةةةبعث -2

 بعثات إ راي مشرتك -3

 ةة ةمهمةةةةةةةةةات علمية -4

 دراسةةةةةةةيةازات ةاج -5
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  طــــــرق اإليفــــــاد  -
 

املساعدين يف ملعيدين املدرسني لكل من ايتم حاليًا اإليفاد بوزارة التعليم العالي ) اإلدارة العامة لإليفاد واأل راي العلمي (  

ية الالزمة للدكتوراه ملادة العةةةع املةةةحلصول على املاجستري أو الدكتوراه أو جلمالغرض  ا بعثات للخارج سواء كان

ات ةةأحبإلجراء  ات علميةةةةةوأيضا إيفاد السادة أعضاء هيئة التدريس يف مهم للمدرسني املساعدين املسجلني للدكتوراه

  -: التالينيالنظامني  بأحدباخلارج 

 ة ةةها املختلفةةةبأنواعالبعثات  لعامة للبعثات بتخصيص عةةةدد منوم اإلدارة اةةةةتقوفى هذا النظام  -التخصيص:نظام  -۱

 للشروط واجملاالت  الواردة فى اإلعالن. عليها وذلك طبقًااألعضاء املهمات للجامعات لرت يح و                           

 لبعثات واملهمات العلمية عن طريةق ل رة العامة للبعثات عن فتح التقدمويف هذا النظام تعلن اإلدا -التنافسي:ام ةةةالنظ -2

  -:بعد موافقة اجلامعة على التقدم علي املوقع التالي  أوالالتنافس ويتم التقدم الكرتونيا                         

-casm.edu.eg/English/E-http://www.mohe 

issions/grant_ mission/Login.jspm/ services 

 .   (ثم يتم تقديم األوراق ورقيًا باإلدارة العامة للبعثات ) اإلدارة العامة لإليفاد واأل راي العلمي                         
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    ايفاد السادة معاوني اعضاء هيئة التدريس لبعض اجلهات الداخلية 
مثل ًا داخليا لبعض اجلهات بارض الوطن تتم املوافقة على ايفاد بعض من معوني اعضاء هيئة التدريس ايفاد

وذلك يف حالة احتياج رسائلهم هلذ اإليفاد وقد يكون هذا 5۷35۷مستشفيات القصر العيين أو مستشفي 

   و فرتة زمنية قد متتد لعام حسب اإلحتياج وحتقيق الغرض من اإليفاد . اإليفاد أليام حمددة خالل األسبوع ا
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 مدرس مساعد ( لجهة أخرى –د ) معيد إيفاطلب 
 

  

السيد األستاذ الدكتور /           رئيس مجلس قسم        
 

تحية طيبة .... وبعد       
 

وذلك لــــ                              ي لإليفاد إلي                           بطلبالقسم  بأن أتقدم لمجلس أتشرف         

  م . 20/     /            م  إلى 20اعتبارا من     /    /        لمدة               

 - مرفقات الطلب :-

     . موافقة الجهة الموفد إليها الباحث على قبول إيفاده بها -1  

.موافقة المشرف الرئيسي على اإليفاد -2    

.ة بحثه أو تخصصهخطاب من المشرف الرئيسي أو القسم يفيد احتياج الباحث الإليفاد لخدم -3      

   

 

موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                     
-:مقدمـــــــــــــه                     

-الوظيفــــــــــة :                                                                                                
  -التاريــــــــــــخ :                       

-الرقم القومــي :          
  -الرقــم التأميني:                                                                                              

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأي القسم
  

على ) رئيس القسم بالتفويض عن مجلس القسم ( م  20وافق مجلس القسم بجلسته رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /          
 
 

-التوقيـــــــــــــع:                             
  رئيس مجلس القسم                                                                                                            

                                                                                               
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

لجنة العالقات الثقافيةرأي   
  

م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها   
  

 

                         -رئيس اللجنة :                               

          
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

 رأي الكلية
  

لى ع) ا.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م20/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )     
 

                                                                     

ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                                                                                       



 

- 56 - 
 

           البعثات اخلارجية      -
علي بعثات خارجية يف التخصصات النادرة واحلديثة  اليت ال تتوفر دراستها  املدرسني املساعدين واملعيدين  يكون إيفاد   

متد لعام خامس ذلك وفقا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات جبلسته بتاريخ متصلة ال  بالوطن وتكون مدتها أربع سنوات

صول علي الدرجة وذلك مبوافقة اجلامعة )اجلهة م مع إمكانية احلصول علي عام للتدريب العملي بعد احل2۰۱۷ 3 2۸

 املوفدة(.

 -:ةيالبعثات اخلارجوقد تكون 

احملةدد    وذلك طبقا للشروط اليت ترد يف اإلعالن الوارد من البعثات وبالتخصصةات والعةدد   -:بنظام التخصيص  -1

 للجامعة.

يهةا االختيةار بطريقةة تنافسةية طبقةا      الوارد من البعثات واليت يكةون ف  لإلعالنوذلك طبقا  -:بالنظام التنافسي  -2

      العامة للبعثات. باإلدارةعها اللجنة املشكلة هلذا الغرض تضللمعايري اليت 

-شروط اإليفاد علي البعثات اخلارجية: -  
 لرت ح علي ان تتوافر يف املتقدم الشروط اآلتية.ل التقدم  يتم موافاة اإلدارة مبوافقة جملسي القسم والكلية علي

 

 د.للمدرس املساع واألفضلية مساعد مضى عليه عامني باخلدمةمدرس كون معيدا أو ن يأ .1

 اإلعالن.عاما يف تاريخ  3۰يزيد سن املتقدم للبعثة عن  أال  .2

 كان غري مسجل  وإذا اإلعالنمده التسجيل عن عام يف تاريخ  تزيدفال للدكتوراه  مسجالإذا كان املتقدم  .3

 .لى املاجستري عن عامنيمدة حصوله عتزيد  فالللدكتوراه  .4

 األقل.جيد جدا على  األوليأن يكون التقدير العام للدرجة اجلامعية   .5

عنةد التقةدم    IELTS درجةة  5.5أو   IBT درجةه  6۱درجه يف التويفل الدولي تعادل   5۰۰احلصول على  .6

 (. االمتثانن تاريخ الشهادة سنتني م ر)صالحيةغوية املطلوبة لكل دوله عند السفباملستويات الل االلتزام مع

 .  ICDL رالشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتاحلصول على  .7

 .أن يكون قد أدى اخلدمة العسكرية أو أعفى منها .8

 .يكون قد سبق حصوله على بعثة أو منثة بغرض احلصول على الدكتوراه أال  .9
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-ة:املطلوب األوراق -  
 االجنليزية. تني العربية وام يف التخرج باللغوالتقدير الع األوىل هادة معتمده بالدرجة اجلامعية  .1

  هادة التقديرات يف مجيع املواد املختلفة يف مجيع سنوات الدراسة والتقدير العةام يف كةل سةنه دراسةية علةى حةده       .2

 االجنليزية. تني العربية وباللغ

 االجنليزية. تني العربية وما يعادهلا باللغ واملاجستري أ هادة  .3

 ه.ل للماجستري أو للدكتوراخ التسجيبيان بتاري .4

 .املوقف من اخلدمة العسكريةبما يفيد   .5

 .صوره بطاقة الرقم القومي .6

 ).االمتثانالشهادة ملدة سنتني من تاريخ  )صالحية هادة املستوى اللغوي  .7

 .ICDLللكمبيوترة رخصه القيادة الدولية  هاد .8

 .ولة للثصول على الدكتوراهإقرار بان املتقدم مل يسبق حصوله على بعثة أو منثة مقدمه للد .9

 .  باإلعالن ةاملوضث لإلر اداتوحمددا طبقا  مفصال االجنليزيةمشروع خطة الدراسة للدكتوراه معتمد باللغة  .10

         يفيد موافقة مبدئية من مشري أو مشرفني يف دولتني خمتلفتني على اخلطة البثثية إن أمكن مع مراعاة املستوى ما  .11

 .للجامعة وللجنة العلمية احلق يف املفاضلة بينهما األكادمييتيب العلمي للمشري والرت

 ة.ة جهة العمل للتقدم هلذه البعثموافق  .12

 ة.جنليزيالوا ةعربيال تنيباللغاستمارات بيانات معتمدة  .13

 .بهم للرجوع إليهم عند احلاجة االتصالخمتلفني ووسائل أساتذة ثة الأمساء ث  .14

مبا يف ذلك  األوراقكافة  الستكمالمن تاريخ اعتماد الرت يح  عام خالل جيةتكون مهله التنفيذ للبعثة اخلار .15

 .املستوى اللغوي املطلوب للسفر

منوذج تعاري واتصال خاص باملبعوثني باخلارج ) خاص مببعوثي جامعة سوهاج فقا( وهذا النموذج خاص فقا  .16

 لتقدميه  لإلدارة العالقات العلمية والثقافية باجلامعة . 
 

) حي  يقوم  اإليفاداملكتب الثقايف بدولة  ملخاطبةالعامة للبعثات  اإلدارة إلي ايتم إرساهل - :السابقة األوراقاستيفاء بعد  

املتوقع أن يقوم املكتب بالرد  امل باملوافقة واحلجز يف  ومن األكادميي للعضواملكتب الثقايف املصري مبخاطبة اجلامعة للثجز 

 ن. هري خالل

 -باالتي:يتم موافاة اجلامعة  األجنبيةجز بإحدى اجلامعات احلبعد احلصول على وذلك  ذ البعثة اخلارجيةعند تنفي    

 بتجميد التسجيل للباح .ما يفيد  .1

  األمنية علي السفر.وافقة امل .2
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 .مبرتب يصري بالداخل أربع سنواتالقرار اخلاص بالسفر بعد موافقة جملس القسم والكلية ملدة  إصدار .3

 .للسفر الالزمةالتعهدات استيفاء  .4

 .يتضمن توضيح مدى تقدم املبعوت دراسيااألجنيب املشري  األستاذمن  سنوي على أن توافى اجلامعة بتقرير .5

 

 -اإلجراءات املتبعة للتقدم وتنفيذ البعثة اخلارجية:
 العلمي.اإلعالن عن التخصصات املختلفة املتاحة لإليفاد من قبل اإلدارة العامة لإليفاد واإل راي   .6

 يتقدم العضو بطلب للقسم للتقدم للثصول علي بعثة خارجية. .7

 نيابة عن جملسي القسم والكلية(. –بعد اخذ موافقة جملسي القسم والكلية )أو رئيس القسم وعميد الكلية  .8

 مراجعة األوراق والشروط عن طريق اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية باإلدارة املركزية.  .9

رض األمر علي السيد أ.د  نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبثوت ورئيس اجلامعة للتقدم يتم ع .10

 للرت ح )موافقة جهة العمل علي التقدم(.

 يتم موافاتنا مبوافقة اإلدارة العامة للبعثات بالقاهرة خبطاب قبول الرت ح. .11

رجتها العلمية واليت ميكن أن جيد بها التخصص الذي قيام املر ح مبراسلة احدي اجلامعات األجنبية املعرتي بد .12

 يفيد موضوع دراسته.

 الباح .وفتح ملف لديهم عن طريق يتم إرسال مجيع األوراق السابقة إلي اإلدارة العامة للبعثات  .13

رس بعد ورود خطاب احلجز األكادميي للباح  من اإلدارة العامة للبعثات بالقاهرة مدرجا بها تاريخ استقبال الدا .14

 للدراسة باخلارج.

 تتم موافقة جملسي القسم والكلية علي السفر. .15

يتم عرض األمر علي السيد أ.د  نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبثوت والسيد أ.د  رئيس اجلامعة  .16

 .السفر قرار للموافقة علي سفر الباح  وإصدار

دارة العامة للعالقات العلمية والثقافية الستكمال األوراق يتم خماطبة الكلية عن طريق اإل السفر قرار عقب إصدار .17

 اخلاصة بسفر الباح .

 -عند موافاة اإلدارة باألوراق التالية:
 ي من العهدة.إخالء الطر .1

 املوافقة األمنية علي السفر. .2

 إبالغنا تلغرافيا مبيعاد السفر. .3

 .وملدة أربع سنوات السفريتم إصدار األمر اإلداري اخلاص بسفر الباحث اعتبارا من تاريخ 
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 طلب للتقدم للترشح لمنحة / لبعثة )خارجية (
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 ... وبعد طيبة.تحية     
 

  بدولة           للتقدم للترشح لمنحة / بعثة                 يبطلب لسيادتكم بأن أتقدم  أتشرف       
                   

 وذلك للـــــ                                          طبقاً لــ    
    

  -:علمــــاً بـــان
 

  -تاريخ تعييني بالجامعة : -1
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
    

1- 2-  
3- 4- 

 
 

 ماوتفضلوا بقبول وافر االحتر                                                           
 -:ـهمقدمــــــــــــــ                   

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                      
  -ـــــخ :التاريـــــ                        

 -ي :ـــرقم القومال                             
  -الرقــم التأميني:                                                                                                     

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  20( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلسته رقم )       

 
 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

 رئيس مجلس القسم                                                                         
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 20/        /   ( المنعقدة بتاريخ       وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
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 طلب لقبول الترشح  لمنحة   / لبعثة )خارجية (  
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 ... وبعد طيبة.ة تحي    
 

           بدولة                                بعثة                للمنحة / لقبول ترشحي  يبطلب لسيادتكمبأن أتقدم  أتشرف       
                   

 الوارد من                                                      بناء علي                        وذلك                                           طبقاً لــ    
   

  -:علمــــاً بـــان
 

  -تاريخ تعييني بالجامعة :
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
        1-         2-  
        3-                                                  4- 

 
 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           
 -:ـهمقدمــــــــــــــ                   

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                      
  -ـــــخ :ــالتاريـــ                        

 -ي :ــرقم القومـال                   
  -الرقــم التأميني:                                                                                                      

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  20( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلسته رقم )       

 
 -ــــــــــع:التوقيـــ                           
   

 رئيس مجلس القسم                                                                         
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يةلجنة العالقات الثقافرأي 

  
 م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 
  

 

  -رئيس اللجنة :                          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 20/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
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 جمهورية مصر العربية 

                   وزارة التعليم العالي       

 اإلدارة العامة للبعثات    

 األشراف العلمي واإليفاد                                                       

 استمارة بيانات

 لعضو متقدم لبعثة حكومية خارجية للحصول على الدكتوراه 

 ــــــــــــــــــــــ

 ..................................... الجامعــــــة:.........................................................كود البعثة :...........................

 ....................الجامعة صاحبة البعثة :.......................................................................................................

 ......................أسم العضو:.......................................................الكليــــــة:...............................................

 ....................................الوالد :............................................................ المستوى اللغوي:........................

 ...................الجد:............................................................. الموقف من التجنيد :.......................................

 .............قة الشخصية :.........................................باقي االسم :.................................................... رقم البطا

 ...................تاريخ الميالد:................................................... سجــــــل مدني :...........................................

 ...............................  الرقـــــم القومي:..................................................جهة الميالد:................................

 ....................الحالة االجتماعية :............................................ الجــــــــنس:...............................................

لجلللللللللللللللللللللللامعي :............................................. رقلللللللللللللللللللللللم جلللللللللللللللللللللللواز السلللللللللللللللللللللللفر )أن المؤهلللللللللللللللللللللللل ا

 ..............وجد(:....................................

 ............تاريخ الحصول على المؤهل الجامعي :..................... تاريخ جواز السفر :.............................................

 ..............تقدير التخرج:................................................... جهة إصدار جواز السفر :....................................

 ......................تاريخ التعيين في وظيفة معيد :................................. عنوان العضو :......................................

 ..............تخصص درجة الماجستير :........................................................................................................

تللللللللللللللللللللاريخ الحصلللللللللللللللللللللول علللللللللللللللللللللى الماجسلللللللللللللللللللللتير:................................ تليفللللللللللللللللللللون العضلللللللللللللللللللللو 

...................:......................................... 

 .............تاريخ التعيين في وظيفة مدرس مساعد:...................... تليفون العمل:.................................................

 .....................................................تاريخ التسجيل لدرجة الدكتوراه :...............................محمول العضو :......

 ..................الوظيفة الحالية :..................................................البريد األلكترونى :.......................................

 .......................................................................البعثة أو المنحة السابق ترشيحه وموقفة من الترشيح )أن وجد(:

 ..............التخصص العام :.................................................. التخصص الدقيق:............................................
 

 توقيع رئيس القسم                             توقيع العضو                                  

 ........................    يعتمد ،،،،                                                      .......................  
 

 عميد الكلية                                                                

 .......استمارة رقم:................
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STUDY TO PH. D. DEGREE 

NAME :…………………………………………………………………………………… 

DATE OF BIRTH :……………………………………………………………………… 

SEX :……………………………………………………………………………………… 

NATIONALITY :………………………………………………………………………… 

ADDRESS :………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE NUMBER :……………………………………………………………… 

FAX :……………………………………………………………………………………… 

PRESENT EMPLOYMENT :………………………………………………………….. 

STARTING DATE OF PRESENT EMPLOYMENT :………………………………. 

PREVIOUS EMPLOYMENT :………………………………………………………… 

 

ACADEMIC QUALIFICATIONS( PLEASE SPECIFY DEGREES OBTAINED, 

NAME OF UNIVERSITY, DATES , STUDY AREA, GENERAL GRADE, ETC.): 

(1) B.SC :………………………………………………………………………………… 

 

(2) M. SC :………………………………………………………………………………. 

TITLE OF M.SC. THESIS :…………………………………………………………… 

 

PURPOSE OF STUDY ABROAD : TO OBTAIN PH.D . 

DURATION OF STUDY : 4 YEARS . 

THIS STUDY WILL BE FINANCED BY : EGYPTIAN GOVERNMENT 

SCHOLARSHIP COVERING TUITION FREE AND LIVING ALLOWANCE. 

GENERAL SUBJECT OF EXPECTED PH. D .: 

TITLE OF EXPECTED PH. D THESIS : …………………………………………… 

ARE YOU AT PRESENT REGISTERED FOR PH. D. DEGREE IN EGYPT (IF 

YES PLEASE GIVE DETAILS): 

ANY OTHER INFORMATION YOU WISH TO ADD :……………………………. 

DATE :……………………………….. 

SIGNATURE : ……………………… 

Signature                                    Regist 
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 (أقرار الضامن ) الوالد أو ولى أألمر

  .......................................................................................................واللقب والوظيفة (..... األسم أنا الموقع على هذا )

 ....................................أبن ..........................والقاطن في ........................................بمحافظة.................................

 .......................................مقر ألعائلة .................................................................................................................

 ۰أتعهد بموجب هذا اإلقرار بطريق التضامن والتكامل مع ) أسم عضو البعثة (

 وضامنة بأن أرد جميع ما أتفق على العضو في أألحوال اآلتية :الذي أنا ولية 

أذا لم يقم العضو بخدمة الحكومة في الجهة التي تحدد له عند عودته لمدة تحتسب على أساس سنتين عن كل سنة في  -أ

 نهاء البعثة البعثة وبحد أقصى قدرة سبع سنوات إال إذا تضامنت شروط البعثة أطول وذلك من تصريح عودته للبالد عقب إ

 إذا صدر قرار من الجهة المختصة بفصله أو إنهاء بعثته ألحد األسباب اآلتية : -ب

 ۰عدم اإلنهاء من الدراسة خالل المدة المقرره .۱

 ۰ارتكاب ما يستوجب الفصل أو بإنهاء البعثة كجزاء تأديبي  .2

 ۰مخالفة قانون البعثات  .3

أي من البنود السابقة يتم التقاضي أمام الجهات القضائية التي تختارها  في حالة عدم وفائي بااللتزامات المالية المرتبة على -ج

 ۰الحكومة إما في مصر أو في الدولة التي أتخذ فيها محل أقامتي العادية 

أن اخطر اإلدارة العامة للبعثات بعنوان سكنى الجديد فى حالة تغيير محل سكنى المبلغ لها وذلك خالل شهر على األكثر من  -د

 ۰السكن تغير محل

 م                                                                         )التوقيع الضامن ( 2۰/   /        تحريرا في

                                                                                                      ............................... 

 الوالد أو ولى األمر                                                                                                          

 ....................................العنوان بالتفصيل :...........................................................................................................

 

 

 بيانات تمأل بمعرفة اإلدارة العامة للبعثات

 ...................................السيد )الضامن(:..............................................................................................................

 ...................../ عائلية / رقم ........................... سجل مدني ..........................محافظة ..................... حامل بطاقة شخصية

 الصادر بتاريخ :.............................................................قد وقع على اإلقرار المبين أعاله بأمضائة أمامنا

 ........توقيع المصدق: .....................................                                                                                

 أسم المصدق :.......................................................

 ..............................وظيفة المصدق :.....................

 خاتم الدولة        2۰تحريرا في     /   /   
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 بعثات اإلشراف املشرتك
يكون إيفاد املدرسني املساعدين علي بعثات اإل راي املشرتك بهدي احلصول علي درجةة الةدكتوراه مةن داخةل ارض الةوطن       

وإنهاء اجلزء اخلارجي من الرسةالة ملةدة عةام قابةل      وجيوز السفر لتنفيذ بعثة اإل راي املشرتك باخلارج جلمع املادة العلمية

للتجديد بناء علي تقرير املشري األجنيب حبد أقصي عامان وتكون مدة البعثة مخس سنوات مةن تةاريخ التسةجيل بنةاء علةي      

 تقرير األستاذ املشري املصري الرئيسي داخل ارض الوطن.

 -: وقد تكون بعثات اإلشراف المشترك

 ك طبقا للشروط اليت ترد يف اإلعالن الوارد من البعثات وبالتخصصات والعدد احملدد للجامعة.بنظام التخصيص وذل .1

بالنظام التنافسي وذلك طبقا لإلعالن الوارد من البعثات واليت يكون فيها االختيار بطريقة تنافسةية طبقةا للمعةايري     .2

     اليت تذعها اللجنة املشكلة هلذا الغرض باإلدارة العامة للبعثات.   

 -شروط اإليفاد علي بعثات اإلشراف املشرتك:
 -يتم موافاة اإلدارة مبوافقة جملسي القسم والكلية علي الرت ح علي أن تتوافر يف املتقدم الشروط اآلتية: .1

أن يكون املتقدم معيدا أو مساعد باح  حاصال على درجة املاجستري أو مدرسةا مسةاعدا أو باحثةا مسةاعدا يف إحةدى       .2

وظيفةة   يف) يف حاله كونه معيد ومل يعةني   رجة خبطة البعثات وأال تقل مدة خدمته يف التعني عن عامنياجلهات املد

مدرس مساعد فيمكنه تقديم ما يفيد تعينيه يف هذه الوظيفة قبل السفر ، وفى حاله عدم تعينيه سيتم اسةتبعاده مةن   

 .اإلعالن (

 .عالنعاما يف تاريخ اإل 35أال يزيد سن املتقدم للبعثة عن  .3

 .للدكتوراه كشرط للسفر على أال يزيد التسجيل عن عامني يف تاريخ اإلعالن أن يكون التسجيل  .4

 .أن يكون املتقدم حاصال على املاجستري يف ختصص البعثة .5

عند التقدم وااللتزام باملسةتوى   IBTدرجة تويفل دولي  5۹أو  IELTSدرجات يف اختبار  5.5احلصول على  .6

تطلبه اجلامعات األجنبية صالحية الشهادة ملدة سنتني من تاريخ االمتثان ويقدم أصةل  ةهادة    اللغوي األعلى الذي

 .اللغة

بالنسبة لتخصص اللغات فيتم إعفائه من تقديم املستوى اللغوي املطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة دوله اإليفةاد   .7

بشرط أن تكةون الدراسةة بةنفس اللغةة و احلصةول       كما يتم إعفاء احلاصلني علي املاجستري من اخلارج من  رط اللغة

على املستوى اللغوي املطلوب للدول غري الناطقة باللغة االجنليزية و تكون الدراسة بها بلغة غةري االجنليزيةة وفقةا    

 .للمستويات احملددة لكل لغة عند السفر

 .أن يكون التقدير العام للدرجة اجلامعية األوىل جيد جدا على األقل .8

 ن قد أدى اخلدمة العسكرية أو أعفى منها.أن يكو .9
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أال يكون قد سبق له احلصول على بعثة أو منثة مقدمة للدولة بغرض احلصول على الدكتوراه وفى حاله تقدمة علةى   .10

 .و يلغى تر يثه علي البعثة  منثه ومل يبت بقبوله فيها عند اإلعالن للبعثات يتم إيفاده على املنثة عند قبوله بها

 .ستمارات البيانات من اجلهة املوفدة ) معتمدة وخمتومة من الكلية واجلامعة(اعتماد ا .11

 . من تاريخ اعتماد النتيجة  خالل عاملتنفيذ لبعثات األ راي املشرتك يتم ا .12

 -:  املشرتك اإلشراف لبعثة األوراق املطلوبة
 خطاب االتفاق بني املشري املصري الرئيسي واملشري األجنيب. .1

 لذي يدرس داخل وخارج ارض الوطن.بيان باجلزء ا .2

بيان من إدارة الدراسات العليا متضمنا تاريخ التسجيل لدرجة الدكتوراه باعتماد السيد أ.د  نائةب رئةيس اجلامعةة     .3

 لشئون الدراسات العليا والبثوت وكذلك إضافة املشري األجنيب.

 .لغة أالجنليزيةبيان معتمد بالدرجة اجلامعية األوىل والتقدير العام يف التخرج بال .4

بيان التقديرات يف مجيع املواد املختلفة يف مجيع سنوات الدراسة والتقدير العام يف كل سنه دراسية على حده باللغة  .5

 .االجنليزية

 .  هادة معتمدة تثبت احلصول على املاجستري أو ما يعادهلا .6

 . أن يكون املتقدم حاصال على املاجستري يف ختصص البعثة .7

عنةد التقةدم و مةع االلتةزام      IBTدرجة تويفل دولي   5۹   أو  IELTSدرجات يف اختبار 5.5احلصول على  .8

ني مةن تةاريخ االمتثةان ويقةدم     تصالحية الشهادة ملدة سنوباملستوى اللغوي األعلى الذي تطلبه اجلامعات األجنبية 

 . أصل  هادة اللغة

املطلوب إذا كان التخصص متفق مع لغة دوله اإليفةاد   بالنسبة لتخصص اللغات فيتم إعفائه من تقديم املستوى اللغوي .9

كما يتم إعفاء احلاصلني علي املاجستري من اخلارج من  رط اللغة بشرط أن تكةون الدراسةة بةنفس اللغةة و احلصةول      

 على املستوى اللغوي املطلوب للدول غري الناطقة باللغة االجنليزية و تكون الدراسة بها بلغة غةري االجنليزيةة وفقةا   

 .للمستويات احملددة لكل لغة عند السفر

 .مشروع خطة الدراسة للدكتوراه معتمد وخمتوم فيما ال يزيد عن ثالثة صفثات .10

 .  هادة بتاريخ التسجيل للدكتوراه معتمدة من جهة العمل ) موافقة اجلامعة علي التسجيل ( .11

لبثثية أن أمكةن مةع مراعةاة الرتتيةب األكةادميي      ما يفيد موافقة من احد األساتذة األجانب بدولة اإليفاد على اخلطة ا .12

 .للجامعة وللجنة العلمية احلق يف املفاضلة بينهما

نائةب رئةيس اجلامعةة للدراسةات العليةا        الةدكتور  األستاذوافقة جهة العمل للتقدم هلذه البعثات معتمدة من السيد م .13

 .والبثوت
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 . عند احلاجة مةع توضيح االتصال بهم توضيح أمساء ثالثة أساتذة خمتلفني ميكن الرجوع إليةةهم .14

 .اعتماد استمارات البيانات من اجلهة املوفدة ) معتمدة وخمتومة من الكلية و اجلامعة( .15

أقرار معتمد من اجلهة املوفدة يفيد بان املتقدم مل يسةبق حصوله علةةةى بعثةة أو منثةة أو مهمةة علميةة عةةةةن طريةق        .16

احد الربامج علةى   -منثة مقدمة للدولة  -مهمة علمية  -بعثة خارجية  -ك إ راي مشرت -البعثات ) بعثه داخليه 

 أو إي برنامج من الربامج املمولة من البعثات(.  -نفقة البعثات 

من اهليئة العامة للتأمني الصثي الذي تتبعةه اجلامعةة مةع ذكةر ان العضةو      اجنليزي(  -نتيجة الكشف الطيب )عربي .17

 الئق للسفر .  

  خصية . ( صورة 2عدد ) .18

 منوذج تعاري واتصال خاص باملبعوثني باخلارج ) خاص مببعوثي جامعة سوهاج فقا( وهذا  .19

 النموذج خاص فقا لتقدميه  لإلدارة العالقات العلمية والثقافية باجلامعة .  .20

 .اإلشراف املشرتك اإلجراءات املتبعة للتقدم وتنفيذ بعثة
 العلمي. واإل راي لإليفادالعامة  اإلدارةمن قبل  إليفادليتم اإلعالن عن التخصصات املختلفة املتاحة  .1

 املشرتك. اإل راييتقدم العضو بطلب للقسم للتقدم للثصول علي بعثة  .2

 نيابة عن جملسي القسم والكلية(. –رئيس القسم وعميد الكلية  أوبعد اخذ موافقة جملسي القسم والكلية ) .3

 املركزية. باإلدارة والثقافيةالعامة للعالقات العلمية  اإلدارةوالشروط عن طريق  األوراقيتم مراجعة  .4

يتم عرض األمر علي السيد أ.د  نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسةات العليةا والبثةوت ورئةيس اجلامعةة للتقةدم        .5

 للرت ح.

 يتم موافاتنا مبوافقة اإلدارة العامة للبعثات بالقاهرة خبطاب قبول الرت ح. .6

 -دارس بناء علي اإلجراءات اآلتية:يتم فتح القناة العلمية لل .7

قيام املر ح مبراسلة احدي اجلامعات األجنبية املعرتي بدرجتها العلمية واليت ميكن أن جيد بها التخصةص الةذي    .8

يكون مشري علي رسالة الدكتوراه للباحة    أجنيب أستاذاحلصول علي اتفاق مع  إلييفيد موضوع دراسته باإلضافة 

 تكون مراسالت املر ح موقعة من املشري املصري الرئيسي. أنللتنفيذ وجيب من خالل املدة احملددة 

لفتح القناة العلمية باعتماد السيد أ.د  نائب رئةيس اجلامعةة لشةئون الدراسةات العليةا       األجنيباملشري  إضافةيتم  .9

 والبثوت.

الذي مت احلجز بها للدارس  ألجنبيةاالعامة للبعثات ملخاطبة اجلامعة  اإلدارة إليالسابقة  األوراقمجيع  إرساليتم  .10

 اخلاص بالباح . األكادمييملوافاتنا باحلجز 
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العامة للبعثات بالقاهرة مدرجا بها تاريخ اسةتقبال الةدارس    اإلدارةللباح  من  األكادمييبعد ورود خطاب احلجز  .11

 .ة باخلارجسللدرا

 تتم موافقة جملسي القسم والكلية علي السفر. .12

لسيد أ.د  نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبثوت والسيد أ.د  رئيس اجلامعةة  يتم عرض األمر علي ا .13

 للموافقة علي سفر الباح  وإصدار القرار.

عقب إصدار القرار يتم خماطبة الكلية عن طريق اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية الستكمال األوراق اخلاصة  .14

 بسفر الباح .

 -:لوبة إلستصدار االمر اإلدارى السفراملط األوراق

 إخالء الطري من العهدة. .1

 املوافقة األمنية علي السفر. .2

 إبالغنا تلغرافيا مبيعاد السفر. .3

 يتم إصدار األمر اإلداري اخلاص بسفر الباح  اعتبارا من تاريخ السفر. .4
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 خارجية ( –طلب للتقدم للترشح لمنحة / لبعثة )إشراف مشترك 
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 ... وبعد طيبة.تحية     
 

  بدولة           للتقدم للترشح لمنحة / بعثة                 يبطلب لسيادتكم بأن أتقدم  أتشرف       
                   

 ك للـــــوذل                                          طبقاً لــ    
    

  -:علمــــاً بـــان
 

  -تاريخ تعييني بالجامعة : -2
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
    

2- 2-  
3- 4- 

 
 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           
 -:ـهمقدمــــــــــــــ                   

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                      
  -ـــــخ :التاريـــــ                        

 -ي :ــرقم القومـال                  
  -الرقــم التأميني:                                                                                                     

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  20/     ( المنعقدة بتاريخ    /          وافق مجلس القسم بجلسته رقم )       

 
 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

 رئيس مجلس القسم                                                                         
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 20/        ( المنعقدة بتاريخ   /       وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
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 طلب لقبول الترشح  لمنحة   / لبعثة) إشراف مشترك(  
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 ... وبعد طيبة.تحية     
 

           بدولة                                بعثة                ل لمنحة /لقبول ترشحي  يبطلب لسيادتكمبأن أتقدم  أتشرف       
                   

 بناء علي                                         الوارد من                                     وذلك                                           طبقاً لــ    
   

 ً   -: بـــانعلمــــا
 

  -تاريخ تعييني بالجامعة :
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
        1-         2-  
        3-                                                  4- 

 
 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           
 -:ـهمقدمــــــــــــــ                   

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                      
  -ـــــخ :التاريـــــ                        

 -ي :ــرقم القومـال                  
  -الرقــم التأميني:                                                                                                      

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  20( المنعقدة بتاريخ    /     /          لقسم بجلسته رقم )  وافق مجلس ا     

 
 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

 رئيس مجلس القسم                                                                         
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 

  
 لى م ع20/       ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 
  

 

  -رئيس اللجنة :                          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  
  

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 20/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
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 طلب لفتح قناة علمية لعضو بعثة إشراف مشترك          
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 .. وبعد .طيبة.تحية     
 

 للموافقة على فتح القناة العلمية بين كلية                جامعة سوهاج وكلية                              يبطلبلسيادتكم بأن أتقدم  أتشرف       
 

 وذلك لزوم تنفيذ بعثة األشراف المشترك الحاصل عليها بدولة                              بجامعة 
 

 -ن :بـــاعلمــــاً 

 م تم اعتماد ا.د./ نائب رئيس الجامعة تسجيل موضوع الرسالة  .  20بتاريخ       /    /      -1

 م اعتماد السيد أ.د./ نائب رئيس الجامعة إضافة المشرف األجنبي إلي لجنة األشراف 20بتاريـخ       /     /    -2

 المشرف األجنبي على فتح القناة. تم االتفاق بين كل من األستاذ المشرف الرئيسي و  -3

  -عنوان الرسالة : -4

  -: لجنة األشراف -5

    1-    2-    3-                     4-  

  -: اتـــــــــــالمرفق
        1-         2-  
        3-                                                  4- 

 
 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           
 -:ـهمقدمــــــــــــــ

 -الوظيفــــــــــــة:
 -التاريــــــــــخ :

 -ي :ــرقم القومـال
 -الرقــم التأميني:

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  20( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلسته رقم )       

 
 -: التوقيـــــــــــــع                           

 رئيس مجلس القسم                                                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 

  
 م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )   بجلستها وافقت اللجنة 
  

 

  -رئيس اللجنة :                          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 20/        ( المنعقدة بتاريخ   /     س الكلية بجلسته رقم ) وافق مجل 
 

     ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
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 طلب سفر عضو بعثة إشراف مشترك لتنفيذ الجزء الخارجي          
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /               
 

 ... وبعد طيبة.تحية     
 

لسفري لمدة عام بمرتب ) قابل للتجديد( إلى            لتنفيذ الجزء الخارجي من رسالة  يبطلبلسيادتكم بأن أتقدم  أتشرف       

من الخطة الخمسية                                          / العام  حيث أنني عضو بعثة إشراف مشترك من بعثات الدكتوراه الخاصة بي 

 للبعثات بالنظام                         بناء علي خطاب الحجز                الوارد من                                     

   

  -:علمــــاً بـــان
 

  -تاريخ فتح القناة العلمية :                          -شيحي :تاريخ قبول تر        تاريخ تعييني بالجامعة 
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
        1-         2-  
        3-                                                  4- 

 
 

 محتراوتفضلوا بقبول وافر اال                                                           
 -:ـهمقدمــــــــــــــ                   

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                       
  -ـــــخ :التاريـــــ                         

 -ي :رقم القومـــال                                 
  -الرقــم التأميني:                                                                                                      

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  20( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلسته رقم )       

 
 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

 رئيس مجلس القسم                                                                         
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 

  
 م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /        م )  رق وافقت اللجنة بجلستها 
  

 

  -رئيس اللجنة :                          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 20/        ( المنعقدة بتاريخ   /     جلسته رقم ) وافق مجلس الكلية ب 
 
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
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  السيد األستاذ الدكتور / رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالقاهرة
  
 
 

 ة طيبة...... وبعد تحي         

 

                    -أنا أ.د./                               تم األتفاق بيني أتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأنه      

       المشرف الرئيسي وبين المشرف األجنبي أ.د./

نهلاء العملل برسلالة اللدكتوراه فلي الالزمة إل  ةعلى خطة البحث وعنوان البحث الجزء الداخلي والخارجي  والخطة الزمني

تخصللللللللص                   والخاصللللللللة بالباحللللللللث /                                       المللللللللدرس المسللللللللاعد بقسللللللللم              

مللللللن الخطللللللة الخمسللللللية                      بالجامعة والحاصل علي بعثة إشراف مشترك ضمن ترشيحات العام         

                 بالنظام   

  -وعنوان الرسالة كالتالي:

 "  -باللغة العربيـــــة: -1

 " -باللغة اإلنجليزية : -2

 

 والتوجيه التخاذ الالزممرسل للعلم واإلحاطة 

 وتفضلوا بقبول وافر األحترام    

  
 

  المشرف الرئيسي                    
 

 أ.د./                   
 

 يعتمد                                                                                                      
 أ.د.   /   عميد الكلية                                                                                                                       
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 ف الرئيسي علي فتح القناةموافقة المشر

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 السيد األستاذ / مدير عام أدارة البعثات بالقاهرة     
 
 

 تحية طيبة ...... وبعد          

 

 طة سيادتكم علما بأنه ال مانع لدي أنا أ.د./                                                 أتشرف بإحا     

 والمشرف الرئيسي علي رسالة الباحث  /                                         عضو بعثة األشراف المشترك لدولة                   

للللللزوم تنفيلللللذ بعثلللللة األشلللللراف المشلللللترك    سوهاج وجامعة من فتح القناة العلمية بين كل من جامعة 

 والمرشح  عليها من قبل اإلدارة العامة للبعثات 

 والتوجيه التخاذ الالزممرسل للعلم واإلحاطة 

 وتفضلوا بقبول وافر األحترام    

  
 

  المشرف الرئيسي                    
 

 أ.د./                   
 

 يعتمد                                                                                             
 أ.د.   /   عميد الكلية                                                                                                              
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 علي سفر عضو بعثة األشراف المشتركموافقة المشرف الرئيسي 
 
 
 
 السيد األستاذ / مدير عام أدارة البعثات بالقاهرة     
 
 

 تحية طيبة ...... وبعد          

 

 أتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأنه ال مانع لدي أنا أ.د./                                                    

والمرشلح  لباحلث  /                                         عضلو بعثلة األشلراف المشلتركوالمشرف الرئيسي عللي رسلالة ا

لتنفيذ الجزء الخارجي ملن   سفر الباحث إلي دولة من عليها ضمن ترشيحات  العام                                  

 م 20/           /   رسالة الدكتوراه الخاصة به  لمدة عام ) قابل للتجديد ( إعتبارا من 

 مرسل للعلم واإلحاطة والتوجيه التخاذ الالزم

 وتفضلوا بقبول وافر األحترام    

  
 

  المشرف الرئيسي                    
 

 أ.د./                   
 

  يعتمد                                                                                            
 عميد الكلية 
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 طلب مد عام ثان بالخارج لعضو بعثة إشراف مشترك 

 
  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاذ الدكتور /          
 

 ... وبعد طيبة.ية تح    
 

م   حيث أنني عضــو 20لمـــد بقائــــــي  بالخارج لعام ثان إعتبارا من      /      /      يبطلبم ــــلسيادتكدم ــــبأن أتق أتشرف       

للبعثات بالنظام                       /           من الخطة الخمسية                                 بعثــة إشراف مشــــترك من بعثـــــات العام 

         -----------(   قمت بنشر بحث  )علمــــاً بأنني الستكمال الجزء الخارجي 

  -:اتـــــــــــالمرفق
        1-         2-  
        3-                                                  4- 

 
 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           

 -:ـهمقدمــــــــــــــ                   
 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                      
  -ـــــخ :ــالتاريـــ                         

 -ي :ــرقم القومـال                   
  -الرقــم التأميني:                                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 المشرف الرئيسي رأي
  -المشرف الرئيسي على رسالة الباحث على مد بقائه للعام الثاني وذلك لألسياب األتية :                   تمت موافقتي أنا أ.د./                      

1-  
2-                                            
 
                                                              -: التوقيـــــــــــــع                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  20( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلسته رقم )       

 
 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

 رئيس مجلس القسم                                                                         
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 

  
 م على 20/       ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 
  

 

  -رئيس اللجنة :                          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 20/        يخ   / ( المنعقدة بتار       وافق مجلس الكلية بجلسته رقم )  

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
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 أقرار الضامن ) الوالد أو ولى أألمر(

 
  .........................................................................واللقب والوظيفة (................................... األسم أنا الموقع على هذا )

 ....................................أبن ..........................والقاطن في ........................................بمحافظة.................................

 .............................................................................................................................................مقر ألعائلة ...........

 ۰أتعهد بموجب هذا اإلقرار بطريق التضامن والتكامل مع ) أسم عضو البعثة (

 ى العضو في أألحوال اآلتية :الذي أنا ولية وضامنة بأن أرد جميع ما أتفق عل

أذا لم يقم العضو بخدمة الحكومة في الجهة التي تحدد له عند عودته لمدة تحتسب على أساس سنتين عن كل سنة في  -ت

 البعثة وبحد أقصى قدرة سبع سنوات إال إذا تضامنت شروط البعثة أطول وذلك من تصريح عودته للبالد عقب إنهاء البعثة 

 لجهة المختصة بفصله أو إنهاء بعثته ألحد األسباب اآلتية :إذا صدر قرار من ا -ث

 ۰عدم اإلنهاء من الدراسة خالل المدة المقرره .4

 ۰ارتكاب ما يستوجب الفصل أو بإنهاء البعثة كجزاء تأديبي  .5

 ۰مخالفة قانون البعثات  .6

اضي أمام الجهات القضائية التي تختارها في حالة عدم وفائي بااللتزامات المالية المرتبة على أي من البنود السابقة يتم التق -ح

 ۰الحكومة إما في مصر أو في الدولة التي أتخذ فيها محل أقامتي العادية 

أن اخطر اإلدارة العامة للبعثات بعنوان سكنى الجديد فى حالة تغيير محل سكنى المبلغ لها وذلك خالل شهر على األكثر من  -ذ

 ۰تغير محل السكن

 م                                                                         )التوقيع الضامن ( 2۰/   /        تحريرا في

                                                                                                      ............................... 

 الوالد أو ولى األمر                                                                                                          

 ....................................العنوان بالتفصيل :...........................................................................................................

 

 

 بيانات تمأل بمعرفة اإلدارة العامة للبعثات

 ...................................السيد )الضامن(:..............................................................................................................

 .................................. سجل مدني ..........................محافظة .....................حامل بطاقة شخصية / عائلية / رقم ..............

 الصادر بتاريخ :.............................................................قد وقع على اإلقرار المبين أعاله بأمضائة أمامنا

 ........توقيع المصدق: .....................................                                                                                

 أسم المصدق :.......................................................

 ..............................وظيفة المصدق :.....................

 خاتم الدولة        2۰/     تحريرا في     / 
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أوالمشرف الثاني في حالة اعتذار المشرف  ) المشرف الرئيسية التدريسئثانيًا سفر عضو هي

 بالخارج:  عضو بعثة أشراف مشترك لإلشراف على رسالة  (الرئيسي  

 

 بالتفويض  القسميتقدم العضو بطلب مصثوبًا مبوافقة جملس القسم أو رئيس  .1

 . ستقباله املناسب إل وعداملحمدد بها  للعضو دعوة من املشري األجنيب يشرتط أن يكون .2

والنصف الثاني من  ال جيوز سفر أعضاء هيئة التدريس لإل راي على رسالة الباح  خالل  هري يوليو وأغسطس  .3

 للبعثات. هر سبتمرب من كل عام وفًقا لقرارات اللجنة التنفيذية 

 .ة التدريس لإل راي على رسالة الباح  تتثمل البعثات نفقات سفر عضو هيئ .4

املشري الرئيسي بشرط  اعتذارعند   للمشري الثاني على رسالة الباح  احلق يف السفر لإل راي على رسالة الباح .5

ذلك موافقةة  بة تقديم اعتذار جمللس القسم وموافقة جملس القسم على قبول االعتذار وسفر املشري الثاني ومصةثوبًا  

  ستقباله. ال املشري األجنيب

عن رسةالة الباحة  وتةذكرة الطةريان وصةورة عةن جةواز سةفره          المفص ايقدم عضو هيئة التدريس بعد عودته تقرير .6

 .لبعثات رمسًيا من اللعالقات الثقافية لتسوية املبالغ اليت تلقاها 

 ةراي يفضةل   م املوافقة علي انه يف حالة تعدد اإل2۰۱5 3 23( بتاريخ ۹6قرر جملس اجلامعة جبلسته رقم ) .7

سفر السادة أعضاء هيئة التدريس العاملني باجلامعة املسجل بها الباح  بغض النظر أن يكون مشةري رئيسةي مةن    

م بإعادة النظةر يف  2۰۱5 3 ۱۷عدمه وذلك بناء علي اقرتاح جملس الدراسات العليا والبثوت باجلامعة بتاريخ 

 ح  باخلارج.سفر السادة أعضاء هيئة التدريس لإل راي علي رسالة با

 -استضافة املشري األجنيب املشارك يف األ راي على رسالة باح  عضو بعثة إ راي مشرتك :

  -:بزيارة مصر مرة واحدة املشري األجنيب يقوم       

علةي فةتح القنةاة العلميةة     مع املشري املصةري الرئيسةي    تفاقاالبغرض بداية أنشاء القناة العلمية للباح  وذلك وذلك يف 

  ومتابعة الدارس وتقدمه يف البث وجدول زمين لتنفيذ اجلزء الداخلي واخلارجي للرسالةصة بالرسالة ووضع خطة اخلا

 . عودة الباح  من اخلارج وإعداد الرسالة للمناقشة أو بعد 

 للثصول على القرار الوزاري لسفر املشري املصري ملتابعة عضو بعثة ا راي مشرتك باخلارجاألوراق املطلوبة  

املتفق عليه بةني املشةرفني    حمدد به موعد السفر طبقا للموعد موافقة ا.د.  رئيس اجلامعة علي سفر املشري املصري  .1

 واملدة والبلد والغرض . املصري واألجنيب 

 صورة من دعوة املشري األجنيب موجهة للمشري املصري . .2

 وتاريخ املد فى حالة املد لعام ثان .تاريخ سفر الدارس  .3
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ه األوراق عن طريةق اإلدارة العامةة للعالقةات العلميةة والثقافيةة باجلامعةة الةي اإلدارة العامةة للعالقةات          ترسل هذ .4

 الثقافية بالوزارة المتام احلصول على القرار الوزاري . 

 -:سفر عضو هيئة التدريس كاستاذ زائر الحدي الدول 

دول األجنبية كأستاذ زائر إال بعد موافقة جملس القسم أو ال جيوز لعضو هيئة التدريس التقدم بطلب  خصي للسفر إلحدى ال

رئيس القسم وجملس الكلية أو عميد الكلية مصثوًبا بةذلك بةدعوة مةن اجلامعةة الداعيةة لزيةارة سةيادته وملةدة ال تزيةد عةن           

 أسبوعني دون أن تتثمل جامعة سوهاج أي نفقات. 

ا: سفر عضو هيئة التدريس يف مهمات علمية:
ً
 ثالث

مع مراعاة عدم اإلخالل حبسن سري  –( من قانون تنظيم اجلامعات والئثته التنفيذية اليت تنص على ۸۷للمادة )طبقا  -

العمل يف القسم أو يف الكلية أو املعهد جيوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس يف مهمات علمية مؤقتة خارج اجلامعة وذلك بقرار 

عليا والبثوت بناء على اقرتاح جملس الكلية أو املعهد بعد أخذ رأى من رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس الدراسات ال

جملس القسم املختص وتكون املهمة العلمية ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى 

 املوفد فيها مرتبه كامال طوال مدة املهمة

  . شروطهااملهمات عن طريق اإلدارة العامة للبعثات وفقا ل -أ

قد تكون املهمة العلمية ستة أ هر أو تسعة أو ثالثة وال جيوز فيهةا املةد ملةدة أخةرى إال يف حالةة الضةرورة وهةي ختةص          

 .عاًما  45إال يزيد سن املدرس عن عمر وتكون هذه  للتقدم هلا طاملدرسني واألساتذة املساعدين ويشرت

 . عاًما 5۰أال يزيد سن األستاذ املساعد عن   -    

 .عاًما  55أال يزيد سن األستاذ عن   -    

  .يفضل احلاصل على الدكتوراه من الوطن  -    

أن يكون حاصل على مستوى لغة دولي أو دورة لغة ثانية للدولةة الةيت سةوي يقةوم بتنفيةذ هةذه املهمةة عليهةا         أ.

 .م عضو واحدوير ح من كل قسم األكرب سًنا ثم األقدم يف تاريخ التعيني بشرط أن ميثل كل قس

  -مهمات علمية خاصة :   
 أي نفقات وتتثمل اجلهة املاحنة نفقاتها قد تكون املهمات مهمة خاصة دون أن تتثمل اجلامعة أو البعثات     

 -:  احلصول على جيب علي العضو  ويف كال احلالتني

وموافقةة األمةن   ملاحنةة للمهمةة   جلهةة ا ادعوة للتقدم هلذه املهمة مع إرفاق  كل من جملسي القسم والكلية موافقة -

 علي السفر 

 يتم عرض األمر علي جملس الدراسات . -

 رئيس اجلامعة علي السفر . األستاذ الدكتور  ثم تتم موافقةالسيد  -
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انت مهمة خاصة أو عامة ال جيوز لسيادته مغادرة أرض الوطن بعد موافقة اجلامعة والبعثات إال بإخطةار الكليةة   سواء كا

يها التاريخ الذي سوي يغادر فيه أرض الوطن وكذلك عمل إخالء طري خةاص بسةيادته مةن الكليةة هلةذه      بربقية حيدد ف

 عليهإرسال فاكس عند وصول الدولة املسافر إليها للسيد أ.د  عميد الكلية حيدد فيها تاريخ مغادرته أرض الوطن و واملهمة

خةالل  رض الوطن وإحضار اسةتمارة مبعةوت عائةد مةن البعثةات      ستالم العمل يف اليوم التالي لوصوله أالتقدم البعد العودة 

 اسبوع من تاريخ وصول ارض الوطن . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 80 - 
 

 جمهورية مصر العربية

 يم العالي ــوزارة التعل 

                                                                                                                        اإلدارة العامة للبعثات   
 اإلشراف العلمي                                      

 استمارة بيانات عضو مهمة علمية
 

 .............ي:.................................................................................ـــــــــم ثالثــــــأالس

 .....الد :.............................................................................................ـــخ الميــــتاري

 ...........الحالة أالجتماعية:........................................................................................

  -الضرورة : الذين يمكن الرجوع لهم عندعنوان وتليفون أقارب العضو بالوطن 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 ........الموقف من التجنيد :........................................................................................

 ........العنوان بالوطن ورقم التليفون:...........................................................................

..........................................................................................................................  

 .......الوظيفة الحالية : ............................................................................................

 ........ها : ...........................................................................................الجهة التابع ل

 .........تاريخ التعيين : .............................................................................................

 ....................................................................................الوظائف السابقة: ...............

.......................................................................................................................... 

تواريخ ( : المؤهالت الحاصل عليها وأسم الجامعة ) مع تحديد ال

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 الغرض من الدراسة بالخارج: مهمة علمية 

 .....................مدة الدراسة : ..................................................................................

موضوع الدراسة / البحث بالخارج باللغة العربية 

..........................................................................................................................  

موضوع الدراسة / البحث بالخارج باللغة أالنجليزية: 

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 .................افتها:.........................................................أي بيانات أخرى يرى العضو إض

 توقيع العضو:....................................

 ختم واعتماد الجهة الموفدة          التاريـــــــــخ:....................................
 يعتمد ،،،،،                                                                                          

 عميد الكلية
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INFORMATION SHEET 

 
NAME:……………………………………………………………… …….. 

DATE OF BIRTH:………………………………………………………………………….. 

NATIONALITY:……………………………………………………………………....... 

SEX:……………………………………………………………………………… 

MARITAL STATUS:……………………………………………………………………….. 

ADDRESS :………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE :………………………………………………………............................ 

FAX :…………………………………………………………………………… 

PRESENT EMPLOYEMENT :……………........................................................................ 

 

STARTING DATE OF PRESENT EMPLOYMENT :………………………………….. 

PREVIOUS EMPLOYMENT :…………………………………………………………… 

(1) …………………………………………………………………………………………… 

 

(2) …………………………………………………………………………………………… 

 

ACADEMIC QUALIFICATIONS (PLEASE SPECIFY DEGREES OBTAINED , NAME 

OF UNIVERSITY , DATES , STUDY AREA, GRADE, ETC.) :……………… 

(1) B .SC. :………………………………………………………………………………….. 

(2) M. SC. :…………………………………………………………………………………. 

(3) PH. D. :…………………………………………………………………………………. 

(4) OTHER :……………………………………………………………………………….. 

 

TITLE OF PH . D. THESIS :……………………………………………………………… 

 

PURPOSE OF STUDY ABROAD : POST – DOCTORAL RESEARCH . …………… 

DURATION OF STUDY :………………………………………………………………… 

FIELD OF STUDY / RESEARCH ( IN DETAIL ) …………………………………….. 

 

ANY OTHER INFORMHTION YOU WISH TO ADD :………………………………. 

 

 

DATE :……………………………………………. 

 

 

SIGNATURE :…………………………………… 
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 المنح واألجازات الدراسية

  -يكون اإليفاد يف أجازة دراسية على :
 منح مقدمة للدولة  .1

 مصدر متويل خارجي .2

 على نفقة الدارس الشخصية   .3

  -( من قانون تنظيم اجلامعات تنص على :46املادة )
عيدين واملدرسني املساعدين فى بعثات إلي اخلارج أو على منح أجنبية أو الرتخيص هلةم يف اجةازات دراسةية    " جيوز ايفاد امل 

مبرتب أو بدون مرتب ، ويكون ذلك بقرار من رئيس اجلامعة بناء على اقرتاح جملس الكلية أو املعهد بعد أخةذ رأي جملةس   

 ( . 36ى اجلامعة وذلك دون أخالل حبكم املادة )القسم املختص وموافقة جملس الدراسات العليا والبثوت ف

  -تنص على :بشأن البعثات واإلجازات الدراسية واملنح 1959( لسنة 112( من القانون رقم )18املادة )
 .باجلامعةيكون العضو امضي يف اخلدمة سنتني عمل فعلي  أن .1

خةتص بعةد اخةذ رأي اللجنةة التنفيذيةة      سنة ميالدية وقت اإليفاد وجيةوز للةوزير امل   4۰أال يزيد سن املوظف عن  .2

 للبعثات العتبارات تتصل باملصلثة العامة.

أن يكون تقدير املوظف عند خترجه بدرجة جيد علي األقل وان يكون تقرير عن كفايته يف عمله عن العامني يف حالةة   .3

 صري املرتب اآلخرين بتقدير ممتاز وبتقدير جيد إذا كان طلب األجازة بدون مرتب.
 

 در التمويل للمنحمصا

 -منح مقدمة للدولة :   
يوفد عليها كل مةن املعيةدون للثصةول علةى املاجسةتري و املدرسةون املسةاعدون        املصرية وهنا تقدم بعض الدول منثًا للثكومة 

ء كةل عةام   للثصول على الدكتوراه فى أجازات دراسية ومتنح األجازة الدراسية ملدة عام قابل للتجديد والبد من املد بعد انتهةا 

 . من األجازة الدراسية إلي انتهاء الغرض منها

  -منح على اتفاقيات دولية:
وبنةاء علةى الةربامج     وهذه املنح تقدم تنفيذًا لالتفاقيات الثنائية بني مجهوريةة مصةر العربيةة والةدول األجنبيةة األخةري         

نا يف األجازة الدراسية هنا طبقًا للغرض املراد تنفيةذه  التنفيذية اليت تتضمن منثًا فى جماالت خمتلفة ومتنح ويكون اإليفاد ه

 سواء كان احلصول على املاجستري او الدكتوراه أو مجع مادة علمية أو منح تدريبية . 

  -منح على اتفاقيات ثنائية :
لةدول األجنبيةة أو   يكون ذلك تنفيذا لبنود اتفاقية ثنائية بني اجلامعة أو أحدي كلياتها مع جامعات او مؤسسات علميةة با    

 العربية ويكون اإليفاد هنا يف األجازة الدراسية هنا طبقًا للغرض املراد تنفيذه.

 



 

- 83 - 
 

  -شخصية :منح 
يوفد عليها األعضاء عن طريق تقدمهم هلذه املنح بصفتهم الشخصية وقد يكون الغرض منها مجع مادة علمية الزمةة للرسةالة    

لى درجة سواء ماجستري او دكتوراه . وهنا ختتلف مدة األجةازة الدراسةية طبقةًا    او أ راي مشرتك او التدريب او احلصول ع

للغرض املراد حتقيقه ولكن فى مجيع األحوال فى حالة زيادة األجازة الدراسية عن عام البد من ان يذكر فى قرار منح األجازة 

التةالي قبةل انتهةاء العةام األول مبةدة كافيةة مةع         ان تكون مدة األجازة عام قابل للتجديد وجيب على العضو التقدم للمد للعام

 ارسال تقارير من املشري واجلامعة عن حالته باخلارج واحتياجه للمد لتثقيق الغرض من اإليفاد . 

 م  2۰۰۱ ۸ 23 حتىواملمتدة  2۰۰۱ ۷ 3۰للجامعات جبلسته يف  األعلىوقد قرار اجمللس 

 العام اخلامس مبرتب وبعد العام اخلامس بدون مرتب " حتى"املوافقة علي مد البعثات واإلجازات الدراسية 

  -األوراق املطلوبة العتماد اإلجازة الدراسية :
 طلب العضو للثصول على إجازة دراسية موضثا به السبب .  .1

 بيان حالة وظيفية موضح به تاريخ التعيني وتقدير التخرج . .2

 ازة والغرض منها .موافقة كل من جملسي القسم والكلية مع توضيح نوع اإلج .3

 خطاب قبول اجلامعة األجنبية موضثًا به الغرض من الدراسة ومدتها وتاريخ بداية الدراسة بها . .4

 الن املنثة .ةةةةةةةإع .5

 للمنثة . املاليحتديد مصدر التمويل  .6

 (  واالجنليزيةخطة البث  ) باللغتني العربية  .7

 املوقف من التجنيد للذكور  .8

 املوقف من التسجيل  .9

 اجنليزي( . –ارة بيانات للعضو ) عربي استم .10

 واملعلومات بوزارة التعليم العالي على السفر ) املوافقة املنية ( . لالستطالعموافقة اإلدارة العامة  .11

 استيفاء التعهدات املالية . .12

الل استمارة تعاري وتواصل ) خاصة جبامعة سوهاج ( موضثًا بها بيانات التواصل مع العضةو واملشةري األجةنيب خة     .13

 فرتة التواجد باخلارج . 

 استكمال األوراق املطلوبة باإلدارة العامة للبعثات . .14
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 بعد ذلك تتم موافقة اجلامعة على السفر .    

 -ويقوم العضو بالتسجيل اإللكرتوني بالبعثات عن طريق الرابا األتي :    

-casm.edu.eg/English/E-ww.mohehttp://w 

_ mission/Login.jspmissions/grant/ services 

للتنبيةه علةي مجيةع     أرسةلت وذلك بناء على ما ورد من اإلدارة العامة لإليفاد واإل راي العلمي بوزارة التعليم العةالي والةيت   

درجات علمية أو جلمع املادة العلمية او للتدريب  السادة الدارسني احلاصلني علي منح دراسية للدراسة باخلارج للثصول علي

منح مقدمة للدولة ( بضرورة  –منثة منظمة  -اتفاق ثنائي –منح  خصية  -) متويل خارجي ةالياملدر اصامل اى من سواء علي

 .  التسجيل اإللكرتوني من خالل الرابا السابق

 بالعضو للتمكن من اعتماد اإلجازة الدراسية . يتم تسليم ملف ورقي لإلدارة العامة للبعثات وفتح ملف خاص  -

عند السفر البد من تقديم اخالء الطري من العهدة واألبالغ تلغرافيا مبوعد مغادرة ارض الةوض للةتمكن مةن اصةدار      -

 األمر اإلداري اخلاص بسفر العضو . 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mohe-casm.edu.eg/English/E-
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 النمـــــــــــــــــــاذج
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APPLICATION FOR ADMISSION TO 

سوهاج    جامعة              
العلمية والثقافيةاإلدارة العامة للعالقات   

 استمارة بيانات عضو موفد في أجازه دراسية 

 .............................اســــم المرشح :.....................................................................................................

 .........................................الكليـــــــــــــــة :..............................................................القسم:..................................

 .......................................................................................................الوظيفة الحالية :..........................................

 ....................................تاريخ العمل بها :............................................................................................................

 الوظائف السابقة وتاريخ العمل بكل منها :

۱-................................................................................................................................................................... 

2-................................................................................................................................................................... 

3-............................................................................................................................................................... 

 المؤهالت الدراسية وتاريخها وجهة الحصول عليها :

۱-......................................................................................................................................................... 

2-........................................................................................................................................................... 

3-......................................................................................................................................................... 

4-......................................................................................................................................................... 

 .............................................................................................التقدير العام في التخرج :......................................

 .............................تاريخ الميالد :..............................................................................................................

  .....................لكفاية في العمل في العامين األخيرين:................................................................................تقدير ا

 . ...........................الموقف من التسجيل للدكتوراه:.........................................................................................

 ...........................الموقف من التجنيد :..........................................................................................................

 .........................................................................الغرض من الدراسة :.......................................................

 ....................موضوع الدراسة :         التخصص العام :...................................................................................

 ....................دقيق:..................................................................................التخصص ال                               

 ۰نوع المنحة : شخصية / مقدمة للدولة / اتفاق ثقافي مع الجهة من هيئة دولية 

 ۰نوع اإليفاد : أجازه دراسية بمرتب / بدون مرتب / مهمة علمية 

 . ...................ية:.................................................................................................................الحالة االجتماع

 ................................عــــنوان العضو :.....................................................................................................

              2۰تحريرا في     /     /        

 ختم الجهة         اعتماد الجهة                                                       توقيع العضو                                          
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   Sohag University 

INFORMATION SHEET 

Name:………………………………………………………………………………….. 

Date of Birth:…………………………………………………………………………. 

Nationality:…………………………………………………………….. 

Sex:…………………………………….. 

Marital Status:…………………………………………………… 

Address:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

Phone:………………………………………………………. 

Fax:…………………………………………………………. 

Colleague:………………………………………… 

Department:………………………………. 

Present Employment:……………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………. 

Starting Date of present Employment:………………………………………….. 

Previous Employments and their dates: 

1-……………………………………………………………………………………….. 

2-……………………………………………………………………………………….. 

3-……………………………………………………………………………………….. 

4-……………………………………………………………………………………….. 

Academic Qualifications ( please specify : date ,name of university, and grade): 

1-……………………………………………………………………………………….. 

2-……………………………………………………………………………………….. 

3-……………………………………………………………………………………….. 

4-……………………………………………………………………………………….. 

Military Status:……………………………………………………………………… 

Purpose of Study Abroad:…………………………………………………………… 

Title of Study:…………………………………………………………………………. 

۱- General………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

2- Detailed………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Type of Mission:    Personal (  ) Governmental (  ) International Agency (  ) 

Type of Scholarship: Vacation with Salary (  ) 

                                  Vacation without salary (  ) 

                                  Scientific Project (  ) 

Date:     /     /                                           Signature                                    Register 
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 بيانات المبعوث

 -:الوظيفية الدرجة :االسم

 -:التخصص -:القسم

 -:التأميني الرقم -:القومي الرقم

 -:اإللكتروني البريد -:التليفون

 :اإليفاد من الغرض :اإليفاد نوع

 :السفر تاريخ -:الترشيح تاريخ

 -:البحثية النقطة -:الدقيق صصالتخ

 -:إليها الموفد الجامعة اسم -:إليها الموفد الدولة اسم

 (االتصالاألنصال  ووسائل) الرئيسي المشرف بيانات

 -:الفاكس :االسم

 -:اإللكتروني البريد -:التليفون

 (تصالألا ووسائل) األجنبي المشرف بيانات

 -:الفاكس :االسم

 -:اإللكتروني البريد -:التليفون

 اإلدارة عام مدير                                                                اإلدارة مدير                                             العضو توقيع

 ن مهرا صابر لبنه/أ                                                                                                                                                                                   

 
 

 م2۷/5/2۰۱۸  بتاريخ        ( 2) رقم رإصدا       SP.VPP.U2F000109(                                ۹) رقم نموذج

 

 نموذج تعارف واتصال خاص

 )بالمبعوثين بالخارج(
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 -:اجلامعة بواسطة ميأل اجلزء هذا
 
 

 
 

 

 
 

 البيان العنصر  م

  الجامعة اسم ۱

  (االتفاقية موضوع) العنوان 2

  لالتفاقية االخر الطرف 3

  االتفاقية مده 4

   االتفاقية من الغرض 5

  االستراتيجية بالخطة الغرض عالقة 6

  االتفاقية من المستهدفة والمخرجات النواتج ۷

  (المنسق) بالجامعة االتفاقية مسئول ۸

 اجلامعة رئيس                                                                                                                                               اجلامعة  منسق    

 
 

 

 -:الثقافية العالقات جلنة بواسطة  ألمي  اجلزء هذا

 -:العرض تاريخ                                                                                                              -:اللجنة عضو
                                                                                                     

 -:اللجنة عضو رأى
 

 -:للجنة  النهائي  الرأي

 :مالحظات

   -:اداتإر 

 اداره ترفعها أن على التقرير وقت يف وخمرجاتها االتفاقية يف التطور مدى عن اجلامعة إلدارة سنوي تقرير تقديم جيب* 

 .للجامعات االعلى اجمللس ألمانه جممعة بصوره اجلامعة

 (.الكلفة فاعلية لتثديد االتفاقية هلذا واملخرجات والعمليات للمدخالت ماليا حتليال التقرير يتضمن أن جيب* 

 

        نموذج بنود توصيف االتفاقيات بين الجامعات
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 بيان بسفريات عضو هيئة تدريس بجامعة سوهاج

 

 -------------------------------------------------: االســـم

 -------------------------------------------------:الوظيفة 

 -------------------------------------------------:التــوقيع

 

 2۰2۰تحريراً في     /       / 

 
  

   االسم

   الوظيفة

   الكلية

 بيان تفصيلي بالسفريات السابقة

   مهمة علمية

   أجازة تفرغ علمي

   أجازة مرافق زوج

   إعـــــــــارات 
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 بعض األسئلة واإلجابة عليها
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  -أمثلتها:للرد عليها من  بعض املبعوثني وحيتاجونويرددها سأهلا هناك بعض األسئلة ي
 بعثة أو منحه هل حيق يل صرف نفقات احلصول على الرخصة الدولية للكمبيوتر؟ ومتي ؟أنا عضو  -س

    ICDLنعم تتثمل اجلامعة نفقات احلصول على الرخصة الدولية للكمبيوتر  -أ

 علي للجامعات للمر ثني فقا على منح او بعثات وذلك بناء على توصية اجمللس اال

 .  م    وميت ؟ قبل السفر2۰۰6 ۱2 25موموافقة جملس اجلامعة بتاريخ 2۰۰4 ۱۰ 3( بتاريخ 422رقم )

أنا مدرس مساعد ومت قبول ترشيحي لبعثة او منحـة فهـل حيـق يل صـرف تكـاليح امتحـان اللغـة  -س
 ؟ ومىتاملطلوبة للرتشح  للبعثة او املنحة؟  

 )تويفل أوما يعادله ( املطلوبة للرت حاجلامعة تكاليف امتثان اللغة تتثمل نعم -أ

مشةرتك ( وذلةك    إ ةراي  –داخلية  –) خارجية ات بعثةةةةةة يللمدرسني املساعدين باجلامعة الذين يتم تر يثهم عل  

  -ي :ةةةةةةةةةةةة؟ كاآلت ومتىم، 2۰۰6 ۱2 25بتاريخبناء علي موافقة جملس اجلامعة جبلسته املنعقدة 

 احلجز للعضو وقبل السفر .  عد ورودب  -البعثات اخلارجية : .1

بعد صدور قرار اللجنة التنفيذية للبعثات باغتماد البعثة وتقديم العضو للمستوي  -بعثات األ راي املشرتك : .2

 اللغوي املطلوب قبل السفر .

 بعد تقدم العضو للمستوي اللغوي وقبل سفره جلمع املادة العلمية . -البعثات الداخلية : .3

 يـؤثرحيـق يل؟  وهـل  ثة اشراف مشرتك وارغب فى تعديل جوهري ملوضوع الرسالة فهلعضو بعأنا  -س
 مدة البعثة ؟ ذلك علي

و االجنيب الرئيسي  نيواملشرف القسم والكلية  سينعم ميكنك عمل تعديل ملوضوع الرسالة ولكن البد من موافقة جمل -ج

 على التعديل .

لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات  طبقا تاريخ التسجيل الثابت مبذكرة الرت يح بالنسبة ملدة البعثة  يظل اإلبقاء على     

 م .) املدة الكلية للبعثة مخس سنوات من تاريخ التسجيل ( .2۰۰۰ 4 4يف 

السـتكمال عـع  أنا عضو بعثة اشراف مشرتك وحصلت على املد لعام ثاني وارغب يف البقـاء بعـده  -س
 وما املدة املسموح بها ؟  املادة العلمية فهل جيوز ذلك؟

علي نفقتك اخلاصة  بقائك بعد انتهاء العامني ) املدة املقررة لك الستكمال مجع املادة العلمية اراستمرميكنك نعم  -ج

كل من املشري األجنيب واجلامعة األجنبية  وذلك بعد موافقة وز اخلمس سنوات من تاريخ التسجيلعلي اآل تتجا

اجلامعة علي ذلك . وذلك بناء علي قرار اللجنة  ايف واملشري الرئيسي املصري والقسم والكلية ثم والبعثات واملكتب الثق

  م . 2۰۰۸ ۱۰ 2۸التنفيذية للبعثات  يف
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من إشـراف مشـرتك إ   اجـازة دراسـية  أيفادى تغيري  نوع يفأنا عضو بعثة أشراف مشرتك وارغب  -س
 املسموح يل بها للبقاء باخلارج؟  وما هي املـــدة  ؟جراءاتللحصول على الدكتوراه من اخلارج فما هي اإل

دراسية للثصول على الدكتوراه من اخلارج  إجازةمشرتك إىل  إ راياألصلي من بعثة  اإليفادتغيري نوع  نعم ميكنك -ج

على  م باملوافقة2۰۰۸ ۱۰ 2۸)وذلك بناء على قرار اللجنة التنفيذية للبعثات جبلسة خارجي  ماليعلى مصدر 

  م(2۰۰6 6 ۱۰تعديل قرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر جبلسة 

  -يشرتط موافقة اجلهة األجنبية املاحنة على الشروط اآلتية : وفى هذه احلالة    

مراعاة حقوق النشر وبراءة األخرتاع وخمرجات البث  خالل اإلجازة الدراسية مع اجلهة املاحنة واملشرفني  .1

 املصريني .

 كتابة امسه على رسالة الدكتوراه . يفحقه قة اجلهة املوفدة وموافقة املشري املصري مع حفظ مواف .2

 عند نشر البثوت فى اجملالت العلمية مراعاة كتابة أن التمويل كان من خالل البعثة املصرية . .3

 كتابة اسم اجلامعة املوفدة للمبعوت جبانب اجلامعة اليت يدرس بها باخلارج . .4

 ىل موافقة كل من املشري املصري الرئيسي والقسم والكلية ثم اجلامعة . باإلضافة إ 

 -:املدة املسموح لك بها 

 م 2۰۱۷ 3 2۸الدارسيني املوفدين علي متويل خارجي قبل صدور قرار  .1

اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر  م بالعودة إلي قرار2۰۱۸ 5 ۷ا يف قررت اللجنة التنفيذية للبعثات جبلسته"

لي مصري ماىل خارجي ( سنوات جلميع حاالت الدارسني ع۷حبد اقصي   )م بتثديد مدد اإليفاد ۸۸ 5 ۱۱يف 

 .م." بدون مرتبات من البعثات 2۰۱۷ 3 2۸صدور قرار   املوفدين قبل

  -م:2۰۱۷ 3 2۸الدارسني املوفدين على متويل خارجي بعد صدور قرار .2

 مدة اإلجازة الدراسية حتسب من تاريخ السفر.  علمةةةا باندة املسموح بها مخس سنوات فقا امل

 كيح ميكن احلصول علي خطاب التفرغ لعضو بعثة اشراف مشرتك ؟ -س
 كليته  بعد اعتماد تر يح العضو من اللجنة التنفيذية للبعثات ميكنه احلصول علي خطاب التفرغ لدراسته ويكون ذلك من  -ج

 رتك ؟بعثة األشراف املش إلنهاءاملدة احملددة  -س
 أقرب .  أيهماتنهي بع  األ راي املشرتك بنهاية اخلمس سنوات من تاريخ التسجيل أو تاريخ  املناقشة  -ج

 أنا حاصل علي منحة شخصية وال تتحمل البعثات أي نفقات هل الزم التسجيل بها  ؟ -س
م اعتماد اإلجازة ةةةيت حتىوذلك نعم البد من التسجيل وفتح ملف باإلدارة العامة للبعثات مهما كان نوع املنثة  -ج

د خمالفة الن اللجنة التنفيذية للبعثات هي اجلهة اليت تعتمد ةةالدراسية للعضو وفى حالة سفره بدون فتح ملف بها يع

 للدارسني احلاصلني على منح دراسية للدراسة باخلارج . اإلجازات الدراسية 
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 يري املشرف فهل ميكن ذلك ، وكيح؟عضو بعثة ونظرا لظروف طارئة تطلب األمر تغ أنا -س
م املوافقة علي عدم تغيري املشرفني إال مرة واحدة فقا 2۰۰۸ ۷ ۷نعم ، حي  قررت اللجنة التنفيذية بالتفويض يف  -ج

 -خالل مدة اإليفاد وذلك لألسباب اآلتية:

 مرض أو وفاة احد املشرفني.  .1

 االستقالة من اجلامعة.  .2

 ة أخري ببلد آخر.االنتقال أو اإلعارة إلي جامع .3

 عدم حصول العضو علي تأ رية الدولة املوفد إليها ألي سبب من األسباب. .4

( بتاريخ 53۱مع إلزام مجيع اجلهات املعنية بتنفيذ ما جاء بقرارات اللجنة العليا جبلستها رقم )

بعنوان الرسالة م بالتنبيه علي األساتذة املشرفني بتثمل مسئولية اإل راي بشكل جدي مع التمسك 2۰۰2 5 ۱۱

 وخطة البث  اليت مت االتفاق عليها بني املشرفني قبل الرت ح لتثقيق أقصي استثمار للوقت املتاح.

 ؟ما هو دور املكاتب الثقافية عند اختيار املشرف األجنبي -س
 -تقوم املكاتب الثقافية بدورها يف إبالغ املشرفني األجانب مع مراعاة اآلتي: -ج

 Senior( أو )Prof( أو أستاذ )Associate Profجنيب أستاذ مشارك )أن يكون املشري األ .1

Lecture.) 

 أن يكون املشرفني األساسيني املشاركني يف فتح القناة العلمية يف سن مناسب وليس علي و ك اإلحالة إلي املعاش.  .2

 كون مغالي فيها.أن يتم حتديد قيمة مصروفات األحبات املطلوبة قبل السفر حي  أنها يف بعض األحيان ي  .3

ما هو قرار اجمللس االعلي للجامعات بشأن معادلة درجة الدكتوراه التي حيصل عليها املبعوثني علي  -س
نفقة الدولة من اجلامعات اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات والطـالب الوافـدين مـن اخلـارج علـي درجـة 

 ؟الدكتوراه علي املنح الدراسية املقدمة للدولة
 -:اآلتيم علي 2۰۱4 ۱2 2لس االعلي للجامعات جبلسته املنعقدة بتاريخ قرر اجمل -ج

املوافقة علي معادلة درجة الدكتوراه اليت حيصل عليها كال من املعيدين واملدرسني املساعدين للثصول علي درجة  -:أوال

ة من احدي املؤسسات واهليئات للدولة ، منح مقدم ةالدكتوراه من اخلارج يف بعثات علمية )علي نفقة الدولة ، منح مقدم

 -دراسية للثصول علي درجة الدكتوراه علي منح  خصية( واملوفدين من: أجازاتيف  املوفدينالتعليمية ، 

 م والئثته التنفيذية.۱۹۷2( لسنة 4۹اجلامعات املصرية اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات رقم ) -

م والئثته 2۰۰۹( لسنة ۱2رقم ) واألهليةاخلاصة  اخلاضعة لقانون اجلامعات واألهليةاجلامعات اخلاصة  -

 التنفيذية.

 املعاهد العليا اخلاصة اخلاضعة لوزارة التعليم العالي. -
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 .األزهرجامعة  -

 السادات والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي. أكادميية -

 املراكز البثثية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة البث  العلمي. -

 -توافر الضوابا التالية: وذلك بشرط

 .اإليفادبعاليه علي  إليهااملشار  األخرىاجلهات  أوموافقة جملس اجلامعة  .1

 إذا أصالاملبعوت للتخصص املوفد عليه  أوموافقة جملسي الكلية والقسم املختص علي خطة البث  وعدم تغيري املوفد  .2

 ة والقسم املختص.طرأ أي تغيري علي خطة البث  ويكون ذلك مبوافقة جملسي الكلي

العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي واملكاتب الثقافية  لإلدارةالعلمي  اإل راياملوفد حتت  أويكون املبعوت  أن .3

 املصرية باخلارج.

املبعوت من املؤسسات التعليمية املعرتي بها وسبق معادلة درجة الدكتوراه اليت متنثها يف  أوتكون جهة املوفد  أن .4

( لسنة 4۹بنظريتها اليت متنثها اجلامعات املصرية اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات رقم )صصات احد التخ

 م والئثته التنفيذية.۱۹۷2

يكون التنسيق يف هذا الشأن بني جلنة املعادالت باجمللس االعلي للجامعات واملكاتب الثقافية املصرية باخلارج  أن -ثانيا:

 بوزارة التعليم العالي. العامة للبعثات اإلدارةعن طريق 

طب الفم  أواملبعوثني للثصول علي درجة الدكتوراه يف ختصصات الطب البشري  أوتعرض احلاالت اخلاصة باملوفدين  -ثالثا:

العالج الطبيعي علي جلنة املعادالت باجمللس االعلي للجامعات ويصدر بشأنها قرارات معادلة  أوالتمريض  أو واألسنان

لة موضثا بها التخصصات املناظرة اليت متنثها اجلامعات املصرية اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات رقم  خصية حالة حبا

 بها. العالج الطبيعي وكلياتالتمريض  وكليات واألسنانب الفم طت كليام من كليات الطب البشري ۱۹۷2( لسنة 4۹)

 ؟لسفر أم الأنا عضو أجازة دراسية فهل ميكن أن تساهم اجلامعة يف تذاكر ا -س
 م أن يرتك ذلك األمر لكل جامعة حي  أنها جهة االختصاص.2۰۱6 ۱۱ ۱۷قرر اجمللس االعلي للجامعات بتاريخ  -ج
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 ملخص اجنازات قطاع الدراسات العليا و البحوث

راسات العليا والبثوت باجلامعة من خالل عمل منظومة متكاملة للقطاع بإدارته املختلفة سواء على مسةتوى  سرنا قدمًا يف تطوير قطاع الد

 الدراسات العليا أو العالقات الثقافية أو املكتبات حبي  تشمل املنظومة لوائح الدراسات العليا بالكليات ومةواد قةانون تنظةيم اجلامعةات    

وأيضًا قررات جملس جامعة سوهاج وجملس الدراسات وذلك فيما خيص قطاع الدراسات العليا  وكذلك قررات اجمللس األعلى للجامعات

م:2۰2۰ 2۰۱۹والبثوت وفيما يلى نعرض لكم أهم مامت تأسيسه خالل عام   

  عمل دليل للدراسات العليا يضم مجيع لوائح الدراسات العليا بالكليات. مت 

 2۰22 -2۰۱۹ثية للجامعة من حبخطة  إعداد  

 سنويًاد مؤمتر  باب الباحثني عق 

  فى تقييم  2۰۱۹عام يف قطاع علوم الفيزياء  3۰۱رفع تصنيف اجلامعة اىل املركزTHE 

 بكليات اآلثار واهلندسة وااللسن والتمريضجمالت علمية جديدة خلدمة الباحثني 4اضافه 

  ن جلان الرتقيات التابعة للمجلس األعلى ضمن اجملالت املعتمدة م تدخل  جمالت علمية تابعة جلامعة سوهاج۱۰انشاء عدد

 للجامعات

 مؤمتر علمي دولي يف اجملاالت العلمية املختلفة 4۰اكثر من  عقد 

 تهإنشاء املنتدى العلمى والثقافى  باجلامعة وعقد الندوات العلمية والثقافية الدورية باجلامعة حتت مظل 

  النيل. منثة دراسية للماجستري والدكتوراه لدول حوض  25تقديم 

 من الربامج اجلديده يف خمتلف الكليات (۸) إنشاء عدد 

 عامليةًا   نشر العلمي للباحثني ملن له احبات منشورة فى دوريةات مصةنفة  للجنيه مكافأة  ونصري مبلغ مليون واربعمائة ومخس

 وهلا معامل تأثري لرفع تصنيف اجلامعة.

 زيادة حافز اإل راي واملناقشة 

 مليون جنيه. 2۰من  بمبا يقروالتجهيزات املعملية لكليات اجلامعة  إستكمال البنية التثتية 

 .توقيع برتوكول تعاون بني جامعة سوهاج وجامعة مرييت ملدها خبربات أعضاء هيئة التدريس والتعاون املشرتك بينهم 

  بدال من ورقيًا للدراسات العليا الكرتونيًا التقديم. 

 ( مةواد قةانون تنظةيم     -جملةس اجلامعةة    تقرارا –جمللس االعلى للجامعات ا تراراقعمل دليل موحد للدراسات العليا يضم

الدراسةات العليةا والبثةوت علةى      ألنشةطة اجلامعات( التى ختص قطاع الدراسات العليا والبثوت وكذلك صيغ طلبات التقةدم  

 -سبيل املثال:

  دراسية.طلبات التقدم للقيد والتسجيل واملنح وكذلك احلصول على إجازة او منثة 

  يشتمل علىدليل موحد للعالقات الثقافية 

 .املواد املتضمنة بقانون تنظيم اجلامعات والئثته التنفيذية 

   .قررات اجمللس االعلى للجامعات 
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   االعةارات واملةرافقني    –مةنح مةا بعةد الةدكتوراه      –املةنح الدراسةية    –قررات جملس جامعة سوهاج فيما خيص )البعثةات– 

 لعلمية(. ما خيص السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من معلومات.وحضور املؤمترات ا

  2۰2۰ 2۰۱۹و  2۰۱۹ 2۰۱۸دليل الرسائل العلمية التى اجيزت عام 

 إنشاء صندوق الوقف اخلريى 

  .إنشاء مكتب للتعاون الدوىل 

  املكتبة املركزية باجلامعةوإفتتاح تد ني 

 

 فةى  تقةدمهم  ومةدى  حالتهم على للوقوي العلمى البث  فى املتعثرين املساعدين سنيواملدر املعيدين السادة عن تقرير إعداد مت 

 .منهم كٍل مع فردية لقاءات عقد بعد وذلك بهم اخلاصة العلمية الرسائل

 طالب الوافدين مت اآلتى:بالنسبة لل 

 يب يتضمن التعريةف بالكليةات   خماطبة السفارات وامللثقيات الثقافية العربية واألفريقية عن طريق مطبوعات ومنشورات وكت

 واألقسام والربامج التعليمية والبثثية وخاصة اجلديدة واملتميزة. باجلامعة.  

 .التعريف باجلامعة من خالل  بكة املعلومات متضمنة معلومات دليل الطالب واللوائح لكل كلية 

  بعنوان:تد ني موقع على االنرتنت لقطاع الدراسات العليا والبثوت 

 http://www.sohag-univ.edu.eg/high_studies/ 

  وباألخص اآلتى:ذكره يتضمن كل ما سبق-  

  الدليل املوحد للدراسات العليا 

 دليل املكتبات -دليل العالقات الثقافية  -دكتوراه(  -دليل الرسائل املمنوحة )ماجستري 

 القيد والتسجيل( -)الربامج  نظام الدراسة 

  دبلوم( -دكتوراه -اال راي على الرسائل اجلامعية )ماجستري  –القواعد العامة للدراسات العليا )دليل القواعد العامة 

 منح الدرجات( –امتثانات الدراسات العليا  -تشكيل جلان احلكم على الرسائل 

 روط التشكيل واملنح للدرجات(  –االوراق املطلوبة للتقديم  –فدين الطالب الوافدين )قواعد وإجراءات قبول الطالب الوا  

 :مت عمل جمموعات للتواصل االلكرتونى عن طريق )الواتس والربيد االلكرتوني( الول مرة مع كل من 

  جملس الدراساتجمموعة ألعضاء 

 لطالب الوافدين للمتابعة وتقديم املقرتحات او الشكاوى إن وجدجمموعة ا 

  ملعارين واملرافقني ملتابعة احواهلم وتقديم املقرتحات او الشكاوى إن وجد.اجمموعة 

  ملتابعة احلالة الدراسةية والوقةوي علةى     وأصثاب املنح واملهمات العلمية املبتعثني للدراسة باخلارججمموعة

 واملهام املبتع  من اجلها. مدى تقدمهم فى البث  العلمى

ا.د  امحد حممد حممد سليمان                                                                                                           

لشؤون الدراسات العليا والبثوت  نائب رئيس اجلامعة                                                                          

http://www.sohag-univ.edu.eg/high_studies/
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