
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2222الطبعة الثانية   



 



 

 المحتويات فهرس

 



 م موضوعات الفهرس الصفحات

 1 رؤية ورسالة اجلامعة 9

 2 رؤية ورسالة  قطاع الدراسات العليا 11

 3 كلمة رئيس اجلامعة 13

 4 ئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثكلمة نائب  ر 15

 5 نشأة اجلامعة وكلياهتا 16

 6 نبذة عن اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية 17

 7 اهليكــل التنظيمي 19

 8 إدارة اإلعارات واملهمات العلمية 20

 9 -االعارات اخلارجية  –االعارات الداخلية  21

 10 ات املنظمة للعمل باالداراتالقوانني والقرر- 21

 12 بيان بسفريات عضو هية تدريس جامعة  سوهاج- 33

 13 املؤمتــــــــــــرات واالتفاقيات 41

 14 اإلتفاقيــات 48

 15 البعثــــــات 51

 16 بعض األسئلة واإجلابة عليها 91

 17 ملخص اجنازات  قطاع الدراسات العليا والبحوث 97

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلمة نائب رئيس اجلامعة
 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 ا.د/ حسان النعمانى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 الجامعة وكلياتها ةنشأ
نشاء لكييت الآداب و العلوم، مث حتول 5791م، ويف عام ۱۷۹۱بدأ  أ ول مركز للتعلمي اجلامعي يف حمافظة سوهاج بلكية الرتبية عام  م، مت ا 

بدأ  العمل بلكية الطب اليت  5775جارة، ويف عام لكية الت ۱۷۹۱عام  هذا املركز ا يل فرع جلامعة أ س يوط يف سوهاج بعد أ ن أ نشئت يف

أ صبح فرع اجلامعة يف سوهاج فرعا جلامعة جنوب الوادي، و مركزها الرئييس قنا،  5771، و يف عام ۱۷۹۹صدر هبا قرار مجهوري س نة 

نشاء جامعة سوهاج عامأ  م أ نش5771ويف عام  م أ ضيف ا يل 6001 ت لكية الزراعة، و مع صدور قرار الرئيس محمد حس ين مبارك ب 

نشاء لكييت الهندسة و الطب البيطري، و أ صبح عدد ۸۱۱۹اجلامعة لكيتا التعلمي الصناعي والمتريض، مث يف عام  م صدر القرار امجلهوري ب 

نشاء لكييت الصيدةل والرتبية الر ۸۱۱۱اللكيات بجلامعة عرش لكيات، ويف عام  ايضية . و يف وتلبية الاحتياج اجملمتع السوهايج، صدر قرار ا 

 2156مث أ نشئت لكية الآاثربقرار رئيس الوزراء رمق   مت افتتاح لكييت احلقوق والالسن تلبيتًا الحتياجات اجملمتع السوهايج، ۸۱۱۲عام 

ت لكية احلاس بات واملعلومات ليصبح عدد لكيات ئم، مث أ نش 6059 -6051م، وبدأ ت ادلراسة هبا يف العام اجلامعي 6051لس نة 

 املعهد الفين للمتريض لكية احلاس بات واملعلومات ولكية الرتبية النوعية و لكية بال ضافة ا ىل 58اجلامعة

 اترخي الانشاء اللكية  م اترخي الانشاء اللكية  م

 6009 الطب البيطرى 50 5795 الرتبية 5

 6009 الهندسة 55 5791 العلوم 6

 6056 الصيدةل 56 5791 الآداب 2

 6056 الرتبية الرايضية 52 5785 التجارة 4

 6051 احلقوق 54 5776 الطب 1

 6051 الآلسن 51 5771 الزراعة 1

  الآاثر 51 6002 املعهد الفين للمتريض 9

 6057 احلاس بات واملعلومات 59 6001 المتريض 8

 6060 الرتبية النوعية 58 6001 التكنولوجيا والتعلمي 7

نشاهئا   اجلامعة بدور همم  وتقوم م يف دمع مسرية التمنية واملشاركة يف القضااي القومية بلك ما متلكه من قدرات برشية وتقنية  6001عام منذ ا 

سهامات مراكزها و وحداهتا ذات الطابع اخلاص يف خدمة اجملمتع وتمنية البيئة، مبا تقدمه .من خدمات يف  وخربات خمتلفة، وذكل من خالل ا 

اجملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالت ا تلفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة



 

 

 

 

 

 

تدشين مكتب )رعاية المبتعثين( بالجامعة على أن يقوم بدور تكاملى وإستتااتيجى متم مومومتة 

البعثتتاب بمتتا  يإلتتا ا ااراب المعويتتة علتتى معتتتول الجامعتتة والكليتتاب المعويتتة و لتت  للمعتتاعد  

 ائتتد   لجتت ا المبتعثتتين للعتتوا  التتى ارو التتودن واهستتتلاا  متتوإلي بالاتتك  التت ل ي قتت  اعلتتى

للودن وك ل  لضمان المااركة اللاعلة للجامعة  ت  طةتة البعثتاب العتووية وكت ل   ت  بتاام  

 اهيلاا المعت دثة    ا اار  الماكزية للبعثاب.

 التنظيمي لهيكلا

 
 
 
 

االدارة العامة للعالقات                            

 لعلمية والثقافيةا

ادارة االعارات 

 والمهمات
 إدارة البعثات

ادارة المؤتمرات العلمية 

 واالتفاقيات الدولية

ا.د نائب رئيس الجامعة 

لشؤون الدراسات العليا 

 والبحوث

 رئيس الجامعة /د.أ



 

 

 العلمية والمهماتإدارة اإلعارات 

تتول  ا اار  العم  ك  ما يخص العاا  اعضاء هيئة التدريس 

ازاب ماا قتتتة التتتزو  متتتن  اعتتتاراب ااطليتتتة او طار يتتتة وا تتت

والزو ة واه ازاب الخاصة با ضا ة للمإلماب العلميتة ستواء 

ومإلمتاب لاقياب أتتولي اَ هكانت عن داي  البعثاب او هيئاب او

  .لأطا من  امعة او  إلةالعضو ا حص  عليإلطاصة 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 والً : االعاراتأ

 أنواع االعارات -1

   مإلورية مصا العابية للعم  بجإلة حكومية او غيا ويقصد بإلا إعار  ااط: إعار  ااطلية

 حكومية سواء  امعة طاصة او شاكة او معتالى الخ .............

قصد بإلا إعار  للعم  بال من الجامعاب او الااكاب أو المؤسعاب العابية ي ة:إعار  طار ي

 او األ وبية المختللة طار   مإلورية مصا العابية

 للعمل باالدارات:لمنظمة القوانين والقررات ا -2

 (119,  41,  49 مكرر 78, 97, 99مواد:  1491لسنة ( 94قانون تنظيم الجامعات رقم ) -1

 .7/8/1912( بتاريخ 741ورقم ) 17/7/1912( بتاريخ 789) قرارى المجلس األعلى للجامعات رقم -1

 .امجلس الجامعة والقواعد التنظيمية لهت قرار -2

 لى النحو التالى:عيتم العمل بما سبق 

 :قانون تنظيم الجامعات بمواده التالية -1

 (:99مادة )

وال تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس فيي وظيفية أسيتاو او أسيتاو مسياعد  ال اليجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس 

  وا كان موجودا داخل الجمهورية.

بعيد  نتهياء ميا رخي  لي  فيي  مين  عيارة أو  أو أستاو مساعد تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاو وال يجوز

 (.119مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج  ال بعد عودت   لى العمل , وولك دون  خالل بحكم المادة)

 (:97مادة)

 سيتنناء مين حكيم المييادة السيابقة يجيوز فيي حاليية الضيرورة تعييين أعضيياء فيي هيئية التيدريس ميين المقيميين فيي الخييارج 

بالشروط العامة المبينة في هوا القانون وال يعتبر قرار التعيين نافوا  ال  وا عاد المعيين واسيتلم عملي  فيي الوظيفية المعيين 

 فيها خالل نالنة أشهر من تاريخ صدور قرار التعيين و ال اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن .

 : (48الماا  )

مين جامعية  ليي اخير  أو للقييام بعميل وظيفية عامية أخيرى بقيرار مين  " يجوز ندب اعضاء هيئية التيدريس لميدة محيددة 

رئيس الجامعة بناء على موافقة مجليس الكليية المختصية بعيد اخيو رأ  مجليس القسيم المخيت  ويعتبير النيدب كيل الوقيت 

  . عارة تخضع ألحكام اإلعارات "

 

 

 



 

 

 

  -ي:يلم على ما 1994( لسنة 142( والمعدلة بالقانون رقم )58المادة )

أعضاء هيئية التيدريس لجامعية  ةيجوز  عارأو المعهد لقسم وفي الكلية في ا" مع مراعاة عدم اإلخالل بحسن سير  العمل 

أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسيات العامية 

 صوا في  متى كانت المهمة في مستو  الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة .والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخص

لميدة سينتين  وتتقيرر اإلعيارة ,  وتكون اإلعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخو رأ  مجليس الكليية أو المعهيد المخيت 

ويجيوز   ,عارة لميدة اخير  د اإليقابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المخت  ويجوز لمجلس الجامعة تجد

لرئيس مجليس اليوزراء فيي الحياالت التيي تقتضييها مصيلحة قوميية تجدييدها ميرة اخير  فيأكنر بنياء عليي عير  اليوزير 

وميع وليك يجيوز فيي احيوال خاصية ان تيؤد  , ويتقاضيي المعيار مرتبي  مين الجهية المعيار اليهيا  ,المخت  بالتعليم العالي

ة في المكافأة او المعاش علي ان يؤد  عضو هيئة التدريس المعيار األحتيياطي عنهيا . الجامعة مرتب  وتحسب مدة اإلعار

ويعامييل فيمييا يخييت  باقدميتيي  والعييالوات المسييتحقة ليي  كمييا لييو كييان فييي الجامعيية ويحييتفظ ليي  بوجيي  عييام بكافيية مميييزات 

  .وظيفت 

تجدييد اإلعيارات بعيد العيام السيادس بنياءاً عليى  " علماً بان  تم تفيوي  السييد األسيتاو اليدكتور / وزيير التعلييم العيالي فيى

 عر  السيد األستاو / رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية وأخو رأ  مجلس القسم المخت  "

 ( مكرر58مادة )

يعتبر عضو هيئة التدريس الوى يتقلد منصباً عاما أو أكنر في حكم المعار من وظيفت  في الجامعية طيوال ميدة شيغل  لهيوه 

اصب العامة فيذوا تيرك منصيب  العيام عياد  ليى شيغل وظيفتي  األصيلية فيي هيئية التيدريس  وا كانيت شياغرة و ال شيغلها المن

بصيفة شخصيية ويوضيع عليى أول وظيفية تخليو أو تنشيأ مين فئيية درجتي  فيذوا كيان تركي  المنصيب العيام بيع بلوغي  السيين 

الكليية أو المعهيد اليوى يعميل بي  قبيل شيغل  المنصيب العيام  المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أسيتاواً متفرعياً فيي وات

من هوا القانون ويسرى حكم هوه المادة عليى أصيحاب المناصيب العامية  111ويعامل في هوه الحالة بمقتضى حكم المادة 

 وقت العمل بأحكام هوا القانون  وا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة.

بالمنصب العام في حكم هوه المادة من يعامل معاملة الوزير على األقل وفى جمييع األحيوال يسيتحق مين يعيود  ليى  ويقصد

   وظيفت  مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدالت بصف  شخصية.

 : (92المادة )      

فير  علميي وبمراعياة حكيم ال يجوز التيرخي  فيي اعيارة عضيو هيئية التيدريس أو  يفياده فيي مهمية علميية أو  جيازة ت" 

( أو في  جازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة ممانلة للمدة التي قضاها العضيو فيي  عيارة أو مهمية علميية أو 77المادة )

  جازة مرافقة الزوج .

 . ة المرخ  ل  فى هيئة التدريسخدموال يجوز الترخي  في اإلعارة قبل انقضاء نالث سنوات من بدء 

 : (91المادة )

مرافقية  و جيازةالتفير  العلميي  و جيازاتيزيد مجميوع ميدد اإلعيارات والمهميات العلميية  أنفي جميع األحوال ال يجوز " 

عيين عشيير سيينوات طييوال مييدة خدميية عضييو هيئيية التييدريس . ويجييوز فييي الحيياالت التييي تقتضيييها  الييزوج ورعاييية الطفييل



 

اليوزراء بنياء عليى عير  اليوزير المخيت  بيالتعليم  المصلحة القومية التجاوز عين هيوه الميدة بقيرار مين رئييس مجليس

  ... "المختصة.العالي بعد اخو رأ  رئيس الجامعة 

 (  119المادة ) 

" يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيال  وا انقطع عن عمل  أكنر من شهر بدون  ون ولو كان ولك عقب انتهاء ميدة ميا      

سيتة أشيهر  لووليك ميا ليم يعيد خيال ,أخيرى أجيازةمرافقة اليزوج أو أ   ةأجازرخ  ل  في  من  عارة أو مهمة علمية أو 

 وتعتبر خدمت  منتهية من تاريخ انقطاع  عن العمل . االنقطاععلي األكنر من تاريخ 

وقدم عوراً قاهراً وقبل  مجلس الجامعة بعيد أخيو رأ  مجليس الكليية أو المعهيد , فذوا عاد خالل األشهر الستة الموكورة    

 اعتبر غياب   جازة خاصة بمرتب في الشهرين األولين وبدون مرتب في األربعة أشهر التالية . , القسم ومجلس

ال ييدخل ضيمن ميدة  أما  وا عاد خالل األشهر الستة الموكورة ولم يقدم عوراً أو قدم عوراً لم يقبل فيعتبر غيابي  انقطاعياً    

اوالً( وولييك دون  /99 اوالً( و ) /84عليهييا فييي المييادتين )  الخدميية المحسييوبة فييي المعيياش ول ضييمن المييدد المنصييو 

أو  جيازة مرافقية علميى  خالل بقواعد التأديب وال يجوز الترخي  ل  من بعد فيي  عيارة أو مهمية علميية أو  جيازة تفير  

 ( . 49( و )77/1الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصو  عليها في المواد )

  -بذعارات األساتوة المتفرغين : الخا وعات للجام األعلىالمجلس  تقرارا
م التأكيتتد علتت  قتتاارب العتتاب  8994/ 3/9بجلعتتتا الموعقتتد  بتتتاريخللجامعتتاب  األعلتتىقتتاارب المجلتتس       

  -م عل  :8/9/8991والممتد حت   88/4/8991بتاريخ 

 لمدة اإلعارة لعضو هيئة التدريس هي ست سنوات . األقصىأن يكون الحد  -1

التفر  العلمي علي عشر سينوات طيوال ميدة  و جازاتن يزيد مجموع مدد اإلعارات والمهمات العلمية ال يجوز أ -1

 .خدمة عضو هيئة التدريس 

يجوز في الحاالت التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن مدة العشر سنوات  وا كان عضيو هيئية التيدريس  -2

 –اغال لمنصيب قيياد  فيي الجامعية المعيار  ليهيا ) رئييس جامعية المعار شاغال لوظيفة في منظمة دوليية أو أن يكيون شي

 عميد كلية (  –نائب رئيس جامعة 

 أن تسر  هوه الضوابط علي األساتوه المتفرغين .  -9

  -قرار المجلس األعلى للجامعات : 
 

عليى اقتييرا   المتضيمن الموافقية11/9/1917المنعقيدة بتيياريخ  (899قيرر المجليس األعليى للجامعييات بجلسيت  رقيم )    

( الصيادر بجلسيت  المنعقيدة 78بشيأن  عيادة النظير فيي تطبييق قيرار المجليس األعليي للجامعيات رقيم )جامعة عيين شيمس 

م والخا  بتطبيق قواعد اإلعارة عليى السيادة األسياتوة المتفيرغين لتضيررهم مين تطبييق هيوا القيرار 1/7/1912بتاريخ 

  وة المتفرغين لمجالس األقسام والكليات حسب حاجة العمل .على ان يترك امر مدة اإلعارة للسادة األسات

 -:على 1/6189 /61( الموعقد  بتاريخ 881وا   مجلس الجامعة بجلعتا رقي )   

والجامعتة حعتب  بوالكليا مالمتلاغين لمجالس األقعا  تاك أما مد  ا عار  للعاا  األسات     

 حا ة العم  . 

 



 

 

طاص بموقف  العاا  اعضاء هيئة التدريس الموتتدبين 8/1/6188اب بتاريخ قاار المجلس األعلى للجامع  

معاتإلي أو الجامعاب ال كومية األطاي والمعتاارين اللعم  بوزار  التعليي العال  أو مااوعاب التةويا بج

 -قار ما يل  :والمل قين الثقا يين بالخار   

مشيروعات التعلييم العيالي  لتيدريس للعميل بوحيداتأعضياء هيئية االموافقة علي احتساب سنوات ندب أو تكلييف  -1

وزارة التعليييم العييالي أو الجامعييات الحكومييية األخيير  امتييداداً لعملهييم األصييلي وال تحسييب سيينوات  عييارة مييع ب

 والطبية والتأمينية .  بكافة حقوقهم القانونية والماديةتمتعهم 

مشيروعات التطيوير  يس للعميل سيواء بوحيدات  دارةالسيادة أعضياء هيئية التيدر  ليهاأن تقوم الجهات المنتدبين  -1

وايضيياً المستشييارين والملحقييين النقييافيين  األخييرىهم أو بالجامعييات الحكومييية بييوزارة التعليييم العييالي أو بجامعييات

 األكاديمية بوضع تقرير األداء لألنشطة بدالً من كلياتهم .  ج عند تقدمهم للحصول علي الدرجاتبالخار

 

خيا  بسيداد المبيالل المسيتحقة للمجليس األعليى 17/7/1911عليى للجامعيات بجلسيت  المنعقيدة بتياريخ قرر المجلس األ 

  -: للجامعات في حالة األنتداب لمعاهد او كليات خاصة داخل الجمهورية 

نيدب والمعاهيد الخاصية مقابيل  شأن المبالل المسددة من الجامعياتاعتماد بروتوكول موحد يطبق على كافة الجامعات ب    

  -وين  علي ما يلي : أخر هيئات التدريس لها من الجامعات الحكومية على ان يشمل اإلعارات الداخلية لجهات  أعضاء

للجامعيات فيي بدايية كيل فصيل دراسيي بأسيماء  األعليىالمجليس  بذخطيارالتوصية لدى السيادة رؤسياء الجامعيات  -1

  الخاصة.هيئة التدريس المعارين للجامعات والمعاهد  أعضاء

هيئية التيدريس بتورييد النسيبة  أعضياءتكليف أمانة المجليس بمطالبية الجامعيات والمعاهيد الخاصية المعيار  ليهيا  -1

  -المتفق عليها التالى بيانها :

 ( عشرة اآلف جني  مصرى مقابل الندب الكامل لمدة عام دراسي.19999)

 ( خمسة اآلف جني  مصرى مقابل الندب لفصل دراسي واحد . 7999)

 النة اآلف جني  مصرى مقابل الندب لمدة يومين في األسبوع. ( ن 2999) 

  األسبوع.( ألف وخمسمائة جني  مصر  مقابل الندب لمدة يوم واحد في 1799) 

 .  ت بأمانة المجلس األعلي للجامعاتيخص  المبلل المحصل لمصروفات لجان الترقيا -2

لس األعلى للجامعات المبالل المشار اليها واييداعها والمتضمن تحصيل امانة المج 7/8/1912( بتاريخ 741) قرار رقم

 رقيييم فيييي حسييياب فرعيييى باسيييم شيييؤون هيئييية التيييدريس بالجامعيييات الحكوميييية بامانييية المجليييس األعليييى للجامعيييات

( 719للصييييرف منهييييا علييييى لجييييان الترقيييييات الييييواردة بييييالقرار الييييوزار  رقييييم) (8/41678/178/9)

 م.17/11/1912بتاريخ

 -اعها في هوا الشأن كما يلى:واإلجراءات الواجب  تب

تسليم خطاب موج  من السيد األستاو الدكتور/ رئيس الجامعية او عمييد الكليية المنتيدب  ليهيا عضيو هيئية التيدريس  ليى 

 امانة المجلس لسداد الرسوم المقررة وموضح بها مدة الندب او اإلعارة .

 ا .تحصل أمانة المجلس المبالل المقررة و ستصدار  يصال رسمي به



 

 

 صيدار خطيياب موجي   لييى عمييد الكلييية التيي ينتمييى اليهيا عضييو هيئية التييدريس بالجامعية الحكومييية )الجهية المنتييدب أو 

 الرسوم المقررة وموافقة المجلس على اإلعارة. ادالمعار منها عضو هيئة التدريس( موضح ب  سد

 

م على 63/86/6111( بتاريخ 3وا   مجلس الدراساب العليا والب وث بجلعتا رقي )

المقتاحاب المقدمة من ا اار  العامة للعالقاب الثقا ية والعلمية بالجامعة باأن قواعد إعار  

 -أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وماا قين الزو  أو الزو ة بعد التعديالب لتصبح كاآلت :

 ن  في هيئة التدريس .يأن يكون العضو قد أمضى نالث سنوات على األقل في خدمة فعلية بالجامعة منو تعي -1

% كحد أقصى من جميع الوظائف المشغولة بالقسم , ويستننى من هوه النسبة 99أن تكون نسبة المعارين في حدود  -1

من قضى عشر سنوات في خدمة فعلية بالجامعة كعضو هيئة تدريس ولم يسبق  عارت  ويطبق هوا االستنناء على 

سوهاج ( وال يزيد عدد  –جنوب الواد   -بجامعة سوهاج ) أسيوط  أول الموجودين في القسم بحسب أقدمية العمل

 من يطبق عليهم االستنناء على عضو هيئة تدريس واحد بكل قسم في العام الجامعي الواحد.

 يفضل عند اإلعارة من لم يسبق  عارت  في حالة التساو  في الخدمة الفعلية. -2

ندبا كامال أو  يفاده في مهمة علمية أو منح أجازه لمرافقة الزوج ال يجوز النظر في  عارة من سبقت  عارت  أو ندب   -9

  ال بعد أن يقضى خدمة فعلية بالجامعة مدة ممانلة.

وأجازات )اإلعارات والمهمات العلمية وأجازات التفر  العلمي  جميع األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع مددوفى  -7

 هيئة التدريس.على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو  (مرافقة الزوج

الموافقة على احتساب الحاصلين على درجة الدكتوراه والعائدين من بعنات المنتظرين لحضور الدورة التدريبية على  -8

 أصول التدريس العامة والخاصة لتعيينهم مدرسين ضمن النسبة المحسوبة عند اإلعارة.

ن أعضاء هيئة التدريس بالقسم و تحسب الموافقة على احتساب السادة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين ضم    -9

 المعاريين منهم ضمن المعارين بالقسم.

 أن يكون الحد األقصى لمدة اإلعارة لعضو هيئة التدريس هي ست سنوات. -7

للتجاوز عن مدة العشر سنوات  ال  وا كان عضو هيئة  ت التي تقتضيها المصلحة القوميةيجوز في الحاال     -4

ة المعار  ليها ـــــة دولية أو أن يكون شاغال لمنصب قياد  في الجامعــة في منظمـيفالتدريس المعار شاغال لوظ

 عميد الكلية (. –نائب رئيس جامعة  –) رئيس جامعة 

عند  عارة عضو هيئة التدريس المشرف أو المشترك في اإلشراف على  حدى الرسائل لدرجة الماجستير أو  -19

فصل عن الرسالة  التي يشرف أو يشترك في اإلشراف عليها للعر  على الدكتوراه يكلف المعار بذعداد تقرير م

 . مجلس الكلية لتحديد عضو هيئة التدريس الو  يتابع اإلشراف بدال من

 

متتن العتتام التتتال  بالوعتتبة  /38/4وتوإلتت   تت   8/9تبتتدأ ا عتتار  متتم بدايتتة العتتام الجتتامع  اعتبتتارا متتن     

غيتا  أطتال  إلتةعود العم  بوزار  او بداية من تاريخ استالم العم  لألعضاء المعارين للعم  بالجامعاب و

 الجامعاب 



 

 

  -:ا  ااءاب الوا ب إتباعإلا لل صول على إعار  للعام األول 

مرفًقا بي  أصيل عقيد  التى يرغب اإلعارة  ليها دولةالالقسم  للعمل بمجلس تقدم العضو بطلب للسيد أ.د/  رئيس ي -1

 عمل.ال

بعد التأكد مين انطبياق الشيروط الالزمية لةعيارة وسيما  النسيبة المقيررة  علي اإلعارة قسممجلس ال توصية بعد -1

 الكلية.يتم رفع األمر لمجلس 

 موافقة مجلس الكلية يتم رفع األمر للسيد أ.د./ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .  بعد -2

 ة . التأشير لةدارة العامة للعالقات العلمية والنقافي يتم -9

  -حالتين :تكون احد  ال انوهتتم مراجعة األوراق والتأكد من توافر جميع الشروط  -7

  المطلوبةخطاب موجها للكلية مطالباً العضو باستيفاء األوراق  تحريريتم فعدم استيفاء األوراق الالزمة للعر   ما  -أ

 توكر(.و)  

   ليتم رفعها  رئيس الجامعةنائب عرضها على السيد ا.د./ ل موكرة تحريراستيفاء جميع المتطلبات يتم  أما في حالة–ب 

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

      / رئيسالسيد ا.د.الى موجها  رئيس الجامعةنائب ا.د./  من السيد من العالقات النقافية موقعا ر خطابيحرتم تي -8 

  -العضو لآلتي:  ستيفاء طلب الجامعة على سفر العضو و   

 سداد المستحقات المالية المختلفة  -أ  

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

 .المتقدم لةعارة      

  خاْلء الطرف من العهدة .  -ج

     األخرى في حالة الندب() أو تاريخ استالم العمل بالجهة لوطن اإلبال  بموعد مغادرة ار  ا -د  

 -كل من :للعضو علي  عمل حساب -و 

googel scholar 

linkin 

Research Gate 

E-mail-SU 

EKB 

   و خييالء  ةالمسييتحقات المالييية المسييتحقة علييي  واسييتكمال األوراق المطلوبييسييداد  دم العضييو صييورة بمييا يفيييديقيي  -9  

 الطرف. 

  .اإلجراءاتباقى يتم تقديم صورة طبق األصل من قرار السفر إلتمام   -7

 الموضحة لةدارة مرفقاً ب  البرقية  دارة شئون العاملين بالكلية  عند وصول تلغراف مغادرة ار  الوطن ترسل  -4

  خاْلء الطرف.اصل لتاريخ السفر و     

 اعتبارا من  صرف المرتب بالجامعة  يقافم يتم  صدار األمر اإلدار  الدال علي السفر ويت -19

  ار  الوطن .  تاريخ مغادرة       



 

 

 األمر بصورة من   دارة المعاشات ( –الملفات المركزية  - الكلية كل من )  يتم  خطار  -11    

 ر .الدال على السف اإلدار       

   -األوراق المةلوبة لل صول عل  ا عار  للعام األول :

 أصــــل عقــــد التعاقد  -1                  العضــــــــــــو طلب  -1 

 موافقــة مجلــس الكلية  -9       موافقة مجلس القسم  -2 

 بيان حالــــــــــــــــة  -7 

 السابقة المختلفة  باألجازات والمهمات العلمية ن بيا -8 

 ما يفيد بسداد المستحقات المالية.  -9 

 فادة بتسليم تقارير الرسائل المشرف عليها .خطاب اإل -7 

 الء الطرف .ـــــــــــ خ -4 

 برقية بتاريخ المغادرة .  -19 

لي  باإلعيارة يتقيدم بميا  تائج وامتدادها  ليي فتيرة التصيريحالن أواإلمتحانات  أعمالفي حالة مشاركة العضو في  -11 

  .بعد السفر سيقوم بعمل   أو أمر التكليف لمن يفيد باالنتهاء من تلك األعمال

   -العااس : من العام الثان  إل  ا  ااءاب الوا ب إتباعإلا لتجديد ا عار  

  ليهيا فيادة مين الجهية المعيار م المراد تجديده بدقي  ومرفقياً بي  يتقدم العضو للقسم بطلب التجديد موضحاً ب  العا -1

 الجديد. الجامعيعام استمراره بالعمل لديها لل أوتفيد تجديدها للتعاقد مع  

 لجامعة للدراسات العليا والبحوث ا رفع األمر للسيد أ.د./ نائب رئيستتم موافقة كل من مجلسي القسم والكلية وي -1

 للتجديد. ترفع  لى السيد ا.د./ رئيس الجامعة ومن اإلدارة بالتجديد  يتم  عداد موكرة -2

ميين سييداد  المعاشييات( للتأكييد دارة و دارة الملفييات -الكلييية  -العضييو عنييد  تمييام الموافقيية يييتم  بييال  كييل ميين ) -9

 .المستحقات المالية

  -األوراق المةلوبة للتجديد حت  العام العااس  :

    طلب العضــــــــــــو .         -1 

 الجديد ادة بالتجديد واالستمرار في العمل أو العقد ــــ ف -1

  ـــم .موافقة مجلس القس -2

 المالية.  تما يفيد بسداد المستحقا -7         . الكلية موافقــة مجلــس -9

 ا  ااءاب الوا ب إتباعإلا لتجديد ا عار  من العام العابم  إل   العاشا  

يتقدم العضيو للقسيم بطليب التجدييد موضيحاً بي  العيام الميراد تجدييده بدقي  ومرفقياً بي   فيادة مين الجهية المعيار  ليهيا تفييد  .1

 أو استمراره بالعمل لديها للعام الجامعي الجديد. لتجديدها للتعاقد مع 

 لجامعة للدراسات العليا والبحوث ا رفع األمر للسيد أ.د./ نائب رئيستتم موافقة كل من مجلسي القسم والكلية وي .1

عليى  الجامعية متضيمنا طليب الموافقية لي موقعاً من السيد أ.د./ رئييسيتم عمل خطاب موج  للسيد أ.د./ وزير التعليم العا .2

 التجديد**التجديد للعضو مع التنوي  بموافقة الجامعة على 

 عام بعد العام السادس . بتجديد الةعارة ويتم ولك فى كل قرار الجامعة   صداريتم  الوزار عند ورود القرار  .9

 



 

 

   -األوراق المةلوبة للتجديد بعد  العام العااس :

 طلب العضــــــــــــو .     -1 

 القسـم.جلس موافقة م -1 

 موافقــة مجلــس الكلية. -2

   المالية .  تما يفيد بسداد المستحقا -9

       -:المو ا للعيد الوزياالعيد ا.ا. رئيس الجامعة  بخةاا إر اقإلايتي  أوراق  **       

 .د ـــواالستمرار في العمل أو العقد الجدي  فادة بالتجديد -1 

 ) نمووج وارد من الوزارة ( .  لسادس مستوفاة من الكلية ومعتمدةعارة بعد العام ااستمارة بيانات لتجديد اإل -1 

 نمووج رقم     (عليها العضو)ات التي حصل دارة موضحاً بها اإلجازات والمهماستمارة يتم عملها عن طريق اإل -2 
  
 

 . ا عار   عليا شاود قة الزو ة إ ا انةبقت  تا  ماا أثواءيمكن العماح للعضو بالعم   -مل وظة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 طلب سفر  للعمل بالخارج  ) إعارة (  
  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /          
 

 ... وبعد طيبة.تحية     
 

لمدة      اعتبارا             للعمل بدولة            في وظيفة لسفر مجلس ا لقسم للموافقة على ال بطلبي هوا بأن أتقدم أتشرف       

             .على أن يكون  ولك العام  19/     /       م  لى  19من     /    /   

  -علمــــــــا بــــــــــان:

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

  -فترة عملي :المهمات التي حصلت عليها خالل  -

     1-                                                                  1- 

  م                                   19م  لى    /     /    19 جازة تفر  علمي خالل الفترة من     /     /    -

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

  -الموقف من الجزاءات : -

 -1    -1 -ب :ــــات الطلـــــــمرفق -
                               2-    9-  

 كما انني اتعهد بسداد المستحقات المالية المقررة علي وا  التزامات اخر  باإلضافة  لي تقديم اخالء الطرف من العهدة قبل مغادرة  -
 إلبال  بموعد السفر .  ار  الوطن وا  

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــــ                    

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                              
  -التاريــــــــــــخ :                       

 -الرقم القومــي :        
  -الرقــم التأميني:                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأ  القسم

 م على  19وافق مجلس القسم بجلست  رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /         
 (        )    -: بعد استبعاد السادة الحاصلين علي  جازات وجوبي    عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسماجمالى  -1 -:علما بأن 
 )        (   -المعارين بالقسم : عدد أعضاء هيئة التدريس -1    

 
  رئيس مجلس القسم                                                                                           -التوقيـــــــــــــع:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          
 لجنة العالقات النقافيةرأ  

 على م 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها  
  

 

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

 رأ  الكلية
  م على 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /     قم ) جلست  روافق مجلس الكلية ب  

 

  ا.د./ عميد الكلية   يعتمد                      
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( )من العام الثاني إلي السادسطلب تجديد إعارة 

 
  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /          
 

 تحية طيبة .... وبعد     
 للعمل بدولة             في وظيفة                        لمدة      لتجديد  جازتي  القسم  لمجلس بطلبي هوا  دمبأن أتق أتشرف       

 على أن يكون  ولك العام              .  19/     /      لى  19اعتبارا من     /    /    

  -علمــــــــا بــــــــــان:

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

  -المهمات التى حصلت عليها خالل فترة عملي : -

  1-                                                              1- 

                      م               19م  لى    /     /    19اجازة تفر  علمي خالل الفترة من     /     /    -

  -تاريخ أخر  جازة مرافقة :    -:مدة  جازات مرافقة) للزوجة / للزوج (  -

  -الموقف من الجزاءات : -

 -1    -1 -ات الطلب :ــــــمرفق -
                           2-    9-  

 ر  قبل مغادرة ار  الوطن . كما أنني أتعهد بسداد المستحقات المالية المقررة علي وأ  التزامات أخ -
 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   

 -:مقدمـــــــــــ                    
 -الوظيفــــــــة:                                                                                              

  -التاريــــــــــخ:                       
 -الرقم القومي:        

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

 رأ  القسم
 م على  19وافق مجلس القسم بجلست  رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /         
 ()            -: بعد استبعاد السادة الحاصلين علي  جازات وجوبي    عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسماجمالى  -1 -:علما بأن 
 )        (   -المعارين بالقسم : عدد أعضاء هيئة التدريس -1    

 
 -التوقيـــــــــــــع:                           

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

 لجنة العالقات النقافيةرأ   
 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها  

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

 رأ  الكلية
  

  على (  الكلية بالتفوي  عن مجلس الكلية)أ.د./ عميد  م19/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  

 

  ا.د./ عميد الكلية   يعتمد                         
 

 

 

 



 

 

 طلب ندب كلي للعمل بالداخل

 

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /           
 

 تحية طيبة .... وبعد     
 

للعمل بـــ                        فى وظيفة               لمدة                     ي ندباً كلياً لندب القسم لمجلس ي هوا بأن أتقدم بطلب أتشرف       

 على أن يكون  ولك العام              .  19/     /           لى  19اعتبارا من     /    /   

  -علمــــــــا بــــــــــان:

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

  -المهمات التي حصلت عليها خالل فترة عملي : -

  1-                                                    1- 

                                    م 19م  لى    /     /    19 جازة تفر  علمي خالل الفترة من     /     /    -

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

  -موقفي من الجزاءات : -

 -1    -1 -مرفقات الطلب : -
                       2-    9-  

المقررة علي وا  التزامات أخر  باإلضافة  لي تقديم  خالء الطرف من العهدة قبل تنفيو كما  نني أتعهد بسداد المستحقات المالية  -
 الندب 

 واإلبال  بتاريخ استالم العمل بالجهة المنتدب  ليها .   
 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   

 -:ــ مقدمـــــــــــ                   
 -الوظيفــــــــــة :                                                                                              

  -التاريــــــــــــخ :                       
 -الرقم القومــي :        

  -الرقــم التأميني:                                                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رأ  القسم
 م على  19   وافق مجلس القسم بجلست  رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /      

 
 )         (   -: بعد استبعاد السادة الحاصلين علي  جازات وجوبي    عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسماجمالى  -1 -:علما بأن 
 )        (   -المعارين بالقسم : عدد أعضاء هيئة التدريس -1    
 -التوقيـــــــــــــع:                           
                                                                                             رئيس مجلس القسم                                                                                                            

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 لجنة العالقات النقافيةرأ  

 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها  
  

 

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

 رأ  الكلية
  

  م على 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  

  يد الكلية ا.د./ عم  يعتمد                      

 يعتمد                                                                      المختص                                                                        العضو       

 

 عميد الكلية    



 

 

 

 

 

 

 

 بيان بسفريات عضو هيئة تدريس

 جامعة سوهاج 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 وزارة التعليم العالي
 وحدة المعلومات       

 استمارة بيانات
 أن طلب تجديد إعارة عضو هيئة التدريس بعد العام السادسبش

  

 يعتمد                                                                      المختص                                                                        العضو       

 

 عميد الكلية    

 

 
 
 

 

 

 

   اسم العضو

   الوظيفة

 

 الكلية
  

   جهة اإلعارة

 مجموع االعارات السابقة

 أجازة خاصة( –اعارات  –)مهمات علمية 

 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ات الخاصةاألجاز
 

  -ا:ـــــــأنواعإل    

 رتب ـــــــبم -1

 بدون مرتب  -1

 

  -ا:ــاــــشاود     
 

 .  في غير هوه الحال فقدت طبيعتها كاجازة خاصةفذن كانت  أن تكـــــون اننــــــــاء الدراسة -1

 مجلس  رأ اخوبعد تتوافر أسباب ملحة وضرورية تستوجب الحصول عليها وولك تبعاً لتقدير رئيس الجامعة  أن -1

 .الكلية ى عميدراو القسم    

 في العام الجامعي . أشهرمدة األجازة نالنة  اال تتجاوز -2

 

  -لخاصة :ا لألجازةالقوانين المنظمة 
 

 ( 99المادة )تنص 
 

خاصية بمرتيب أو بيدون  أجيازة" مع مراعاة صالح العميل , يجيوز التيرخي  لعضيو هيئية التيدريس ألسيباب ملحية فيي    

ويكون ولك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخيو رأ  عمييد الكليية  دة محدودة ال تتجاوز نالنة أشهرمرتب أنناء الدراسة ولم

 .ومجلس القسم الخا  "

 -م:29/9/2218( بتاريخ 98قرار مجلس الجامعة رقم )

الموافقة على أن تطبق قواعد منظمة لتعدد طلبات السادة أعضياء هيئية التيدريس بالسيفر للملكية العربيية السيعودية بنظيام 

 شهور )لوكم( اعتباًرا من تاريخ مجلس الجامعة بدون أنر رجعي كتالي: 2قضاء 

ال يجوز التعاقد مع  عارة أنناء عمل الليوكم , ويحصل على نالنة شهور فقط تعتبر "لوكم"  خطار الكليات بأن العضو الو 

 على أن يكون مرة واحدة في العام., و ال بعد العودة أو االستالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بدون مرتب  (  –طلب منح اجازة خاصة )بمرتب  
  

 قسم  رئيس مجلس     السيد األستاو الدكتور /          
 

 ... وبعد طيبة.تحية     
 

بون مرتب ( لمدة نالنة أشهر  –منحي  جازة خاصة ) بمرتب مجلس ا لقسم للموافقة على ل بطلبي هوا بأن أتقدم أتشرف       

  -وولك لالسباب الآلتية : 19/     /       م  لى  19اعتبارا من     /    /   

  1-    

  1-                                             

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــــ                    

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                              
  -التاريــــــــــــخ :                       

 -الرقم القومــي :        
  -الرقــم التأميني:                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأ  القسم

  
 م على  19وافق مجلس القسم بجلست  رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /        
 
 

 (         )   -: بعد استبعاد السادة الحاصلين علي  جازات وجوبي    عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسماجمالى  -1 -:علما بأن 
 )        (   -المعارين بالقسم : عدد أعضاء هيئة التدريس -1    

 
 -التوقيـــــــــــــع:                           

  رئيس مجلس القسم                                                                                                            
                                                                                               

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 لجنة العالقات النقافيةرأ  

  
 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   بجلستها وافقت اللجنة 

  
 

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

 الكليةالسيد األستاو الدكتور / عميد رأ  
  

 

  

 يةا.د./ عميد الكل  يعتمد                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  -إجازة مرافقة الزوج / الزوجة:
 

حكيم المحكميية  ميا تيم عرضي  بخصيو  بشيأن م11/7/1992المنعقيدة بتيياريخ  بجلسيت ر المجليس األعليى للجامعيات اقير

  -يلي :كما الخا  بذطالق اإلجازات م  11/7/1992بتاريخ دستورية العليا ال

الموافقة على  جيازة  والخا  بوجوبيةد علي ضرورة التزام الجامعات باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا يالتأك -1

 مرافقة الزوج او الزوجة بالنسبة للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات . 

لد  السادة رؤساء الجامعات بضرورة وضع مجموعة من الضمانات تحفظ حق الجامعة في عدم التصريح  التوصية -1

ن أن المرافيق لي   قامية عميل مي ج او الزوجية ووليك مين خيالل التأكيدللمرافق بالعمل خالل فترة  جازة مرافقة اليزو

 ناسباً لمنزلة عضو هيئة التدريس .الزوجة م أووان العمل الو  يقوم ب  الزوج رسمياً في جواز السفر منبتة 

  -كما قرر المجلس األعلي للجامعات الموافقة على اآلتي : -

م بشيأن 1491( لسينة 94من القانون رقيم ) (74دستورية حكم المادة ) متطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعد -1

 تنظيم الجامعات .

ازة ـييـفيمييا يتعلييق بميينح اج 1491( لسيينة 94( ميين القييانون )49)عييدم األلتييزام بالمييدة البينييية الييواردة فييى المييادة  -1

والئحتي  التنفيويية فيى  ان باقى الشروط األخرى الواردة فى احكام قانون تنظيم الجامعاتــع سريـة الزوج مـــمرافق

   ت . ( من قانون تنظيم الجامعا41لمدد عن عشر سنوات وفقا لحكم المادة)هوا الشأن وعلى اآل يتجاوز مجموع ا

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

  .وــــــــــــــــب العضـلــــــــط  -1 -

 القسم والكلية. يموافقة مجلس  -1 -

 بيان حالة وظيفية مدرجا ب  تاريخ تعيين  في وظيفة مدرس. -2 -

 أصل عقد العمل )الزوج / الزوجة(. -9 -

 هيئة التدريس بالقسم موضحا ب  نسبة المعارين. بيان بأعضاء -7 -

 بيان باألجازات السابقة والجزاءات.  -8 -

 دكتوراه(. -بيان من  دارة الدراسات العليا بالكلية تفيد بتسليم التقارير المشرف عليها من رسائل )ماجستير   -9 -

 صورة من قسيمة الزواج.  -7 -

  قرار بعد العمل أنناء فترة المرافقة.-4 -

 ن ــــدم العمل داخل ار  الوطـموافقة جهة عمل )الزوج / الزوجة(  وا كان يعمل داخل ار  الوطن وفي حالة ع -19

 قرار بأن )الزوج / الزوجة( ال يعمل داخل ار  الوطن بالقطاع العام أو الخا .يتقدم العضو بذ       

 صور بطاقات الرقم القومي لكل من العضو والزوج أو الزوجة  -11 -

 

 



 

 

 

 -*في حالة تجديد املرافقة يتم موافاتنا باالتي:

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

 شهادة تفيد باستمرار عمل )الزوج / الزوجة( بالخارج. -1 -
 صورة طبق األصل من  قامة الزوج والزوجة معتمدة ومونقة. -2 -

  قرار بعد العمل أنناء فترة المرافقة. -9 -

 صندوق التكافل. سداد -7 -

 سداد المعاشات المستحقة. -8 -

 الدخول والخروجصورة من جواز السفر لكل من الزوج والزوجة موضحا بها تأشيرات  -9 -

 -ملحوظة :     -

عمل الزوج او الزوج   من التأكد  هنا يجب العكس ومرافقة للزوج / الزوجة واليمكن  يمكن تحويل اإلعارة  لي اجازة  -

  عمالً فعليا بالخارج .   العضو المرافق ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   طلب منح أجازة لمرافقة الزوجة

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /          
 

 تحية طيبة .... وبعد     
 

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

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

 على أن يكون ولك العام                   .  19/     /          م  لى  19اعتبــــــارا من     /    /   

   -مــــــــا بــــــــــان:عل

  -تاريخ أخر  جازة مرافقة :    -:مدة  جازات مرافقة) للزوجة / للزوج ( السابقة   -

  -موقفي من الجزاءات : -

 -1    -1 -مرفقات الطلب : -
                       2-    9-  

  -:كما  نني أتعهد -
 بعدم العمل خالل فترة المرافقة .  -1   

 الزوج (  . –باإلقامة فعلياً مع ) الزوجة   -1   

 بسداد المستحقات المالية المقررة علي وأ  التزامات أخر  .  -1  

 بتقديم  خالء الطرف من العهدة وخطاب اإلفادة وتقديم التقارير عن الرسائل المشرف عليها قبل مغادرة ار  الوطن .  -1  

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــ                    

 -الوظيفــــــــة :                                                                                              
  -التاريــــــــــخ :                       

 -ي :الرقم القوم        
  -الرقــم التأمين:                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأ  القسم

  
 ( عن مجلس القسم  ا.د./ رئيس القسم بالتفوي) م 19وافق مجلس القسم بجلست  رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /        
 على 
 

 -التوقيـــــــــــــع:                           
  رئيس مجلس القسم                                                                                                            
                                                                                               

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأ  الكلية

  
على ( ) أ.د./ عميد الكلية بالتفوي  عن مجلس الكليةم 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  

  

 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                           
 

 

 

 

 

 



 

 

  طلب تجديد أجازة لمرافقة الزوجة 

 
  

 رئيس مجلس قسم      ستاو الدكتور /  السيد األ        
 

 تحية طيبة .... وبعد     
 

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

في وظيفـة                        لمدة                         يعمل ( بدولــــة –الو (  )  تعمل  –) التي                                

 على ان يكون ولك العام                   .  19/     /         لى  19اعتبـارا من     /    /   

   -علمــــــــا بــــــــــان:

  -رافقة :تاريخ أخر  جازة م    -:مدة  جازات مرافقة) للزوجة / للزوج ( السابقة   -

 -1    -1 -مرفقات الطلب : -
                       2-    9-  

  -:كما  نني أتعهد -
 

 بعدم العمل خالل فترة المرافقة .  -1   

 الزوج (  بدولة  –باإلقامة فعلياً مع ) الزوجة  -1   

 بسداد المستحقات المالية المقررة علي وأ  التزامات أخر  .  -2  

   

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــ                    

 -الوظيفــــــــة :                                                                                              
  -ــــخ :التاريــــــ                       

 -الرقم القومي :        
  -الرقــم التأمين:                                                                                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأ  القسم

  
 (عن مجلس القسم  ا.د./ رئيس القسم بالتفوي)م 19تاريخ    /     /   وافق مجلس القسم بجلست  رقم )      ( المنعقدة ب     
 على 
 
 
 

 -التوقيـــــــــــــع:                           
  رئيس مجلس القسم                                                                                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رأ  الكلية

  
على  (أ.د./ عميد الكلية بالتفوي  عن مجلس الكلية) م 19/        بتاريخ   /  ( المنعقدة    وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  

  

 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                        

 

 

             



 

 

 

 

 

 

 

 واالتفاقياترات ــــــــــــالمؤتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 

 مؤتمرات تعقدها أو تنظمها الجامعة 

  -لعقد أو تنظيم مؤتمر بالجامعة : األوراق المطلوبة

الكليية قبل بدء العام المالى يتم مخاطبة السادة عمداء الكليات لموافاتنا بالمؤتمرات والندوات وورش العميل التيي تنيو   -

 او اقسامها المختلفة القيام بها او تنظيمها او األشراف عليها او المشاركة مع جهة اخر  فى تنظيمها 

ر وحضييور وراق المطلوبيية التمييام موافقيية السيييد أ.د./ رئيييس الجامعيية واألميين علييى اقاميية المييؤتمكمييا يييتم توضيييح األ -

 -:ورشة العمل( موضحا بها –موافقة مجلسي القسم والكلية علي  قامة )المؤتمر بعد اخو المشاركين األجانب في  

 ورشة العمل(. –اسم ومكان وموعد انعقاد )المؤتمر  -1 -

 ورشة العمل( ودعوة الحضور. – برنامج )المؤتمر  -1 -

 ورشة العمل( من داخل الجامعة وخارجها ومن داخل مصر وخارجها. –عدد السادة المشاركين )المؤتمر   -2 -

 السيرة الواتية للسادة الضيوف من خارج مصر.  -9 -

 ورشة العمل(. –أهداف ومحاور )المؤتمر   -7 -

 قائمة تفصيلية بأسماء الدول المشاركة.  -8 -

 ورشة العمل( ورسم نشر األبحاث للمشتركين بالداخل والخارج. –يمة رسم االشتراك في الحضور )المؤتمر ق  -9 -

 ورشة العمل( باحد  البنوك بسوهاج لتوريد رسم االشتراك للصرف من   –ما يفيد بفتح حساب باسم )المؤتمر   -7 -

 ورشة العمل(. –علي )المؤتمر       -

 ورشة العمل(. –للبالد وصورة من  عالن )المؤتمر  نمووج  خطار عن حضور أجنبي -4 -

  -:اإلجــــــــــــراءات 

 ات ــــعلى مخاطبة الجه م عمل موكرة تفصيلية للعر  على السيد أ.د./ رئيس الجامعة عن المؤتمر والموافقةـــيت -1 -

 األمنية على  قامة المؤتمر .       -

 تتم المخاطبة األمنية إلقامة المؤتمر .   -1 -

 يتم مخاطبة الجهات األمنية على حضور المشاركين األجانب . -2 -

 ة ـــيد أ.د./ رئيس الجامعــة الســـال  الكلية المنظمة للمؤتمر بموافقـــة  يتم ابــعند ورود الموافقات األمنية الموافق -9 -

 والجهات األمنية علي  قامة المؤتمر وحضور المشاركين األجانب     -

-  

 دوات تدريبية ( -ورش العمل -المؤتمرات الداخلية  -الخارجية )ت حضور المؤتمرا  -

 -لمؤتمرات الخارجية:: حضوراأوال 

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

 -:يوات والمؤتمرات الداخلية كما يلتن  قواعد الجامعة في حضور المؤتمرات الخارجية والند -

سفر للسادة أعضاء هيئة التدريس لحضور المؤتمرات الخارجية لمن ل  بحث مقبول لةلقاء تساهم الجامعة في نفقات ال -

 -أو المعلق بالمبالل التالية:

 جني  مصر  للمؤتمرات المنعقدة بالدول العربية.  7999 -



 

 

 جني  مصر  للمؤتمرات المنعقدة بالدول األوروبية. 17999 -

 كتين ودول الشرق األقصى.جني  مصر  للمؤتمرات المنعقدة باألمري 17999 -

 تكون المساهمة مرة واحدة كل سنة للكليات المعتمدة ومرة واحدة كل عامين للكليات الغير معتمدة. -

 تصرف السلف  قبل بدء المؤتمر بشهر على األكنر. -

 -م علي الموافقة علي اآلتي:19/8/1911( المنعقدة في 88كما قرر مجلس الجامعة بجلست  رقم ) -

أن يكون صرف مساهمة الجامعة لحضور مؤتمر خارجي ببحث مقبول للسادة أعضاء هيئة التدريس عند  الموافقة علي -

 اشتراك أكنر من عضو في نفس البحث )يصرف لعضو واحد فقط(

 -م علي األتي:28/9/2212( المنعقدة بتاريخ 85رقم ) بجلستهمجلس الجامعة وافق  -

 –الفلبيين  –الهنيد  –الصيين  –كورييا الجنوبيية  –كورييا الشيمالية  – احتساب مساهمة الجامعية لليدول اآلتيية )اليابيان -

نيوزيلنيدا  –كمبيود   –نيبال  –فيتنام  –سريالنكا  –سنغافورة  –تايالند  –بورما  –بنجالديش  –اندونيسيا  –ماليزيا 

وه اليدول ضيمن دول فقط نمانية عشر ألف جنيها ال غير لحضور المؤتمرات الخارجيية واعتبيار هي 17999استراليا(  -

 الشرق األقصى األسيو  ومعاملتها كاألمريكتين والشرق األقصى.

  -علي األتي: م91/12/2215المنعقدة بتاريخ  (191)مجلس الجامعة بجلسته رقم وافق  -

تغيييير مسيياهمة الجامعيية لمدينيية تومسييك التابعيية لدوليية روسيييا االتحادييية التييي تقييع ضييمن األقيياليم التابعيية لييدول الشييرق  -

فقييط نمانييية عشيير ألييف جنيهييا ال غييير وولييك أسييوة بمسيياهمة الجامعيية للمييؤتمرات  17999االقصييي األسيييو  لتصييبح 

فقط خمسة عشر ألف جنيها المساهمة المقررة للمؤتمرات  17999المنعقدة لألمريكتين ودول الشرق االقصي بدال من 

 النالنة عشر ساعة.المنعقدة بالدول األوروبية حيث ان رحلة الطيران اليها تتجاوز 

 -م علي اآلتي:25/12/2219( المنعقدة بتاريخ 52مجلس الجامعة بجلسته رقم )وافق  -

حضييور السييادة عمييداء الكليييات مييؤتمرات وورش عمييل ونييدوات فييي مجييال كلييياتهم أو ممنلييين لهييا أو للجامعيية مييع  -

جياوز المسياهمة المقيررة لكيل دولية ميع استحقاقهم لصرف مساهمة الجامعة بقيمة تيواكر السيفر وبيدل اإلقامية بميا ال يت

بحق صرف مساهمة الجامعة المقررة بمجالس الجامعة السابقة كأعضاء هيئة تيدريس عنيد التقيدم للمشياركة  ماحتفاظه

 في مؤتمرات بأبحاث علي أن يكون الحضور مرة واحدة في العام المالي.

 -: المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية الداخلية -ثانيا :

 -:السادة أعضاء هيئة التدريس )مشاركة بدعم من الجامعة( -1

 -:م الموافقة علي92/9/2215( بتاريخ 198قرر  مجلس الجامعة بجلسته رقم ) -

( فقيط ألفيان 1999مساهمة الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس لحضور الميؤتمرات الداخليية لتصيبح )رفع قيمةة        -

 فقط ألف جنيها في حالة الحضور كمستمع .  ( 1999م ببحث و )الغير في حالة التقد اجنيهــ

  -:م 25/9/2229( بتاريخ 98تنص قواعد مجلس  الجامعة بجلسته رقم ) -

عنييد مشيياركة عضييو هيئيية التييدريس فييي ورشيية العمييل أو الييدورات التدريبييية بالييداخل التييي تخييدم تخصصيي  تتحمييل       -

 ا.ً مشاركت  حدود ألف جنية سنوي الجامعة نفقات

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

 -م علي اآلتي:21/2/2215( بتاريخ 192وافق  مجلس الجامعة رقم ) -

 فقط  1799ــ تساهم الجامعة في حضور المدرسين المساعدين والمعيدين للمؤتمرات الداخلية بأبحاث مقبولة بمبلل 1 -



 

-       

 د أقصي علي دفعة واحدة أو دفعتين خالل العام المالي الواحد.ألف وخمسمائة جنيها كح -

ـييـ تسيياهم الجامعيية فييي حضييور المدرسييين المسيياعدين والمعيييدين )للمييؤتمرات والييدورات التدريبييية وورش العمييل 1     -

 فقط ألف جنيي  كحيد أقصيي عليي دفعية 1999الداخلية( التي تخدم التخصصات بناء علي رأ  المشرف الرئيسي بمبلل 

 واحدة أو دفعتين خالل العام المالي الواحد.

 نالناً : قواعد اخرى -

 -:السادة أعضاء هيئة التدريس )مشاركة بدون دعم من الجامعة(حضور -1

م فيييي حضيييور الميييؤتمرات الخارجيييية والنيييدوات 17/4/1994( بتييياريخ 27تييين  قواعيييد الجامعييية بجلسيييتها رقيييم ) -

 -والمؤتمرات الداخلية كما يلي:

دريس حضور مؤتمرات بالخارج بدون بحث مقبول بشرط أال تتحمل الجامعة أ  نفقات بحد أقصيي نالنية لعضو هيئة الت -

 مؤتمرات خارجية في السنة الواحدة.

 عينيه( لكليات الجامعة الحاصلة على شهادة اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد –منح حوافز )مادية   -2 -

 م92/12/2211( بتاريخ 128قم )قرر مجلس الجامعة ر -أ 

% من 98زيادة نسبة مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المعتمدة في حضور المؤتمرات المحلية والدولية لتصبح   -ب

 % بتلك األقسام.28أعضاء بدال من  12أعداد السادة أعضاء هيئة التدريس باألقسام التي يزيد عدد أعضائها عن 

م المتضمنة الموافقة علةي توصةيات اللجنةة المشةكلة 22/1/2219( الصادر بتاريخ 12ت مجلس الجامعة رقم )تطبيقا لقرارا -

عينيةة( لكليةات الجامعةة التةي حصةله عليهةا شةهادات اعتمةاد مةن الهيئةة القوميةة لضةمان  –لدراسة كيفية منح حوافز )مادية 

 -الجودة واالعتماد كالتالي:

يس بالكلية المعتمدة بالمشاركة بمؤتمر علمي واحد خارجي ببحث مقبول كل عام جامعي بدال يسمح للسادة أعضاء هيئة التدر

 من مؤتمر واحد كل عامين علي نفقة الجامعة.

 -عدم صرف مساهمة الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس مع التقدم بأبحاث مقبولة: -3 

عدم صرف مساهمة الجامعة للسادة أعضاء  لي اآلتيم الموافقة ع25/4/2214( بتاريخ 58قرر مجلس الجامعة رقم ) -

 -هيئة التدريس المتقدمين بأبحاث مقبولة بالمؤتمرات الخارجية في الحاالت اآلتية:

 ـــ قبل مرور عام من تاريخ التعيين في وظيفة مدرس بالجامعة.-1     

 .معة أخري أو العودة من اإلعارة أو مهمة علميةــــ قبل مرور عام من تاريخ استالمه العمل في حالة النقل من أي جا2     

 

)بةدون دعةم  المةؤتمرات خارجيةة ) معيةدين ومدرسةين مسةاعدين (  السادة معاوني أعضاء هيئة التدريسحضور  - أ

 -من الجامعة(:

 -م علي ما يلي:25/9/2229( بتاريخ 98تنص قواعد مجلس الجامعة بجلسته رقم ) -

 .حضور مؤتمر واحد خارجي في السنة علي أال تتحمل الجامعة أية نفقات يجوز للمدرسين المساعدين والمعيدين -

مةدرس مسةاعد بالجامعةات المصةرية الة ين  -صرف دعم مالى لشباب الباحثين المتميزين من معاوني اعضاء هيئة التدريس فقط معيد

  -:علي نفقة البعثات يقومون بنشر لبحاثهم من خالل حضور مؤتمرات دولية 

عليي  انطيالق مبيادرة تهيدف شيباب البياحنين المتمييزين  9/9/1911الوزير األسيبق فيي  / افقة السيد ا.د.بناء على مو -

 من  أبحانهممدرس مساعد بالجامعات المصرية الوين يقومون بنشر  -فقط معيدهيئة التدريس  أعضاءمن معاوني 

 



 

-  

  -:لتالي علي النحو اللمؤتمرات  مالىتم تحديد دعم خالل حضور مؤتمرات دولية  -

 للدول العربية (  7999)    -

 للدول األوربية (19999)    -

 لألمريكتين واستراليا ودول شرق اسيا وجنوب افريقيا . ( 19999)    -

م الموافقة عليي رفيع قيمية اليدعم الميالي لحضيور الميؤتمرات 12/7/1919كما قررت اللجنة التنفيوية للبعنات بجلسة   -

 م السابق اع% من قيمة ال79الدولية بنسبة 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 طلب حضور مؤتمر خارجي
 

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /          

 تحية طيبة .... وبعد     

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

 -: االنعقادمكان  -     -المؤتمر: عنوان -

 م 19 لي     /     /       19من    /   /     -ــدة:ــــالمـــــــــــ -      -ـــة:ــــــالدولـــــ -

  -طلب المساهمة : -      -نوع المشاركة : -

 -ث:ــــالبحنوان ع -

 -باللغة العربيــــة:   

   -باللغة اإلنجليزية:   

 -األعضاء المشاركين في البحث : أسماء -

1-          2- 
1-  9- 
   -قائمين باإللقاء :الير غالبحث  فيالسادة المشاركين  توفيع -
1-          2- 
1-  9- 

  -علمــــــــا بــــــــــان:

  -مدرس:في وظيفة ا لتعيين خ ـــــتاري -

  م 19/      /            -تاريخ أخر عودة من مهمة أو  عارة: -

  -العام : هوا  ها خاللتعدد المؤتمرات التي حضر -

 -أخر مؤتمر ونوع المشاركة ب : حضور  تاريخ -

 -1  -مرفقات الطلب : -
                        1- 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــ                    

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

 رأ  القسم
  

 على عن مجلس القسم (  ) ا.د./ رئيس القسم بالتفويم  19وافق مجلس القسم بجلست  رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /        
 
 

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

 -التوقيـــــــــــــع:                           
  رئيس مجلس القسم                                                                                                            

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

 لجنة العالقات النقافية رأ  
 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /    رقم )   ابجلسته اللجنة  ت وافق  

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

 رأ  الكلية
 على لية ( ) أ.د./ عميد الكلية بالتفوي  عن مجلس الكم 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /    وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )    

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد             

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 طلب حضور مؤتمر داخلي
  

 رئيس مجلس قسم     السيد األستاو الدكتور /              
 
 تحية طيبة .... وبعد     
 

  -كالتالي:بيان  داخلي  دورة تدريبية ( –ورشة عمل  –ندوة  – ؤتمرلحضور) م يبطلبلمجلس القسم بأن أتقدم  أتشرف       
 

      -المؤتمر: عنوان -

 م 19 لي     /     /       19من    /     /     -المـــــــــــدة:  -                                               -: االنعقادمكان  -

  -لب المساهمة :ط  -               -نوع المشاركة : -

 -ث:ــــالبحنوان ع -

 -باللغة العربيــــة:    

   -باللغة اإلنجليزية:   

 -األعضاء المشاركين في البحث : أسماء -
1-     1- 
2-     9- 

     -قائمين باإللقاء :غيرال البحث فيالسادة المشاركين  توقيع  -
1-     1- 
2-     9-   

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

/     /           -ونوع المشاركة ب : ت تاريخ أخر مؤتمر حضر -                      -العام : هوا  ها خاللتالتي حضر الداخلية  عدد المؤتمرات -

 م 19

 -1    -1 -مرفقات الطلب :

        1-    9-            

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                   
 -:مقدمـــــــــــ                    

      /      /         -التاريخ :                   -الوظيفـــــــة:                                                                                              
 م 19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 رأ  القسم

  
 على عن مجلس القسم (  ي) ا.د./ رئيس القسم بالتفو م  19وافق مجلس القسم بجلست  رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /        
 
 

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

 -التوقيـــــــــــــع:                           

  ئيس مجلس القسم ر                                                                                                                     
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 لجنة العالقات النقافيةرأ  ------

  
 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 

  
 

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

 رأ  الكلية
   

 على ) أ.د./ عميد الكلية بالتفوي  عن مجلس الكلية (    م19/       ( المنعقدة بتاريخ   /    وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )   
  

 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تلاقياب ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أو باوتوكول تعاون ) م كا  تلاهي (  طةواب عقد اتلاقية

  

جية متضمناً أهمية استخدام موكــــرة تفاهــم بـــدال بـناء على ما ورد للمجلس األعلى للجامعات من وزارة الخار

وبناًء علي  مــن اتفاقيـــة وولك عند اقترا  أ  مشروعات للتعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الدول األجنبية 

  -م اآلتي :ـــيت

جمييع البنيود المتفيق عليهيا  وضحاً بهام عقد موكرة تفاهم بمقترحها بنمووج لموكرة التفاهمفي تتقدم الكلية الراغبة  -1

 ع الطرف اآلخر.ــم

 .إلبداء الرأ  يتم عر  الموكرة على مجلس الدراسات  -1

 يتم عر  الموكرة على الشئون القانونية لدراسية مدى قانونيتها . -2

 يتم عرضها على مجلس الجامعة .  -9

 س ـها علي المجلـــالمجلس لعرضة ألمان إلرسالهاارة التعليم العالي م مخاطبة اإلدارة العامة للعالقات النقافية بوزــيت  -7 

لغتين العربيييية لبيييا( نسيييخ 7عيييدد ) أرفييياقالالزمييية وييييتم  ت والحصيييول عليييي الموافقيييات األمنييييةللجامعيييا األعليييى      

 ة ــــواالنجليزي

 بين الجامعات . توصيف األتفاقيات نمووج بنود   رفاقمع       

 تفعيل .الللجامعات والجهات األمنية على بنودها يتم  األعلىافقة المجلس بعد ورود مو – 8

 ن ــل عـشام ربتقريعلي للجامعات وافى المجلس االيالتي تبرمها الجامعة  االتفاقيةبعد مضي عام من سريان وتفعيل  – 9

 كلة بقرار من المجلس األعلى للجامعات . وولك بناء علي قرارات لجنة العالقات النقافية المشاألتفاقية وبما تم فيها       

  اب الثقا يةـة العالقـا تماع لجوقااراب وتوصياب        

 (.م 28/12/2211( بتاريخ 885للجامعات بجلسته رقم ) ىــــاألعلس ــن المجلــــرار مـــة بقـــالمشكل)        

  -يل  :م أوص  ا  تماع بما 9/88/6181بتاريخ  -8

 عام جامعي كامل من سريان وتفعيل أ  اتفاقية تبرمها الجامعات المصرية عليها أن توافي أمانة المجلس  بعد مضي  -1

 للجامعات بتقرير شامل عن األتفاقية وبما تم فيها . األعلى    

 تبادل الزيارات  وادــــا او مـفي حالة ترشيح اعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة للبرامج التنفيوية بكافة مجاالته  -1

 . يراعي أن يكون المرشح من شباب اعضاء هيئة التدريس     

  -اآلت : م88/8/6184( بتاريخ 866اللجوة بجلعتإلا رقي ) قارب -6

يرسل  أنالموكورة على  البياناتللجامعات الستيفاء كافة  و رسال بين الجامعات  االتفاقياتتماد نمووج بنود توصيف اع

  األخرى.المجلس بعد استيفائ  مع كافة االتفاقيات التي تبرم بين الجامعة والجهات  مانةألهوا النمووج 

 

  -: ه ا الجزء يمأل بواسةة الجامعة



 

 نمو   بووا توصيف ا تلاقياب بين الجامعاب 

 البيان العنصر م

  أسي الجامعة  8

  العووان )موضوع ا تلاقية ( 6

  الةاف اآلطا لإلتلاقية  3

    ا تلاقية مد 8

  الغاو من ا تلاقية  7

  عالقة الغاو بالخةة ا ستاتيجية  1

1 
الووات  والمخا اب المعتإلد ة من 

 ا تلاقية 
 

  معئول ا تلاقية بالجامعة ) الموع (  4
 

 رئيس الجامعة         موع  الجامعة           

  

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

 -:ه ا الجزء يمأل بواسةة لجوة العالقاب الثقا ية 

 

  -تاريـــــخ العاو :      -عضــــــو اللجوـــــة :

 

  -رأي عضـــو اللجوة :

 

  -الاأي الوإلائ  للجوة :

 

  -مالحماب :

 

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

  -: إرشاااب

*يجب تقديي تقايا سووي  اار  الجامعة عن مدي التةور    ا تلاقية ومخا إلا    وقت التقايا عل  أن تا عإلا إاار  

 . للجامعاب األعلىالجامعة بصور  مجمعة ألمانة المجلس 

 (.لت ديد  اعلية الكللة )والمخا اب لإل ب ا تلاقية  ب* يجب أن يتضمن التقايا ت ليالً ماليا للمدطالب والعمليا

 



 

 

 

 

 البعثاب
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  شؤون البعثاب واه ازاب الدراسية والموح تومييب 8979( لعوة 886رقي ) دبقاً لقانون

 

  -الغاو من البعثاب : (:8ماا  ) 

نة سواء اكانت داخل الجمهورية أم خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول علي الغر  من البع

  مؤهل علمي أو كسب مران عملي وولك لسد نق  أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة

  -ه  :وأنواع البعثاب (:6ماا  )

  عداد بحث علمي .  ام بدراسة عملية أوشهادة أو القيبعنة علمية للحصول على درجة علمية او دبلوم أو  -أ 

 بعنة عملية لكسب مران أو خبرة . -ب

 تناول الغرضين السابقين معاً.تبعنة عملية  -ج

 مقررات دراسيةلمعرفة نظرية أو تطبيقية أو حضوربعنة قصيرة لمتابعة التطورات الحدينة في ناحية من نواحي ا -د

 موسمية معينة .     

  خارجهاالبعنة الخارجية أو الداخلية من أ  من هوة األنواع دراسة لفترة معينة داخل الجمهورية او ويجوز أن تتضمن    

                                    .وال تعتبر بعنة في تطبيق احكام هوا القانون المهام والمأموريات التي تؤد  في الخارج    

 -: دور اإلدارة فى اعمال البعنات

 و بال   شراف مشترك ( وخطة للمهمات العلمية واتخاو  جراءات –داخلية  –البعنات الخمسية ) خارجية  وضع خطة -1

 البعنات بها لتمكن البعنات من وضع خطتها السنوية .     

الترشح والسفر والمتابعة للمعيدين والمدرسين المساعدين اعضاء  البعنات واتخاو اجراءات التقدم والقبول  -1

 .  بالخارج  لي ان يتم تحقيق الغر  من البعنة والعودة  لى ار  الوطن  ات الدراسية بانواعهاواألجاز

 اتخاو اجراءات الترشيح والسفر في المهمات العلمية بانواعها  -2

 

  -: ادـــــواع اإليفـــــأن          
                    ة ـــــــات خارجيــــبعن -1

 ةـــــــات داخليــــــبعن -1

 بعنات  شراف مشترك -2

 ـة ـمهمـــــــــات علميـ -9

 ازات دراســـــــيةـاج -7

 

 

 

 



 

 

 

 اد ــــــرق اإليفــــــط       

 

المساعدين لمعيدين المدرسين لكل من ايتم حالياً اإليفاد بوزارة التعليم العالي ) اإلدارة العامة لةيفاد واألشراف العلمي (  

مية الالزمة للدكتوراه لادة العـــع المـــلحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو لجمالغر   ا سواء كان في بعنات للخارج

اث ــأبحإلجراء  ات علميةــــوأيضا  يفاد السادة أعضاء هيئة التدريس في مهم للمدرسين المساعدين المسجلين للدكتوراه

  -: التاليينالنظامين  بأحدبالخارج 

 ة ــها المختلفـــالبعنات بأنواع لعامة للبعنات بتخصي  عـــدد منوم اإلدارة اــــتقوفى هوا النظام  -ي :التخصنظام  -1

 للشروط والمجاالت  الواردة فى اإلعالن. عليها وولك طبقاً األعضاء المهمات للجامعات لترشيح و                           

 لبعنات والمهمات العلمية عن طريـق ل رة العامة للبعنات عن فتح التقدمعلن اإلداوفي هوا النظام ت -التنافسي:ام ـــالنظ -1

  -:بعد موافقة الجامعة على التقدم علي الموقع التالي  أوالويتم التقدم الكترونيا  التنافس                        

-casm.edu.eg/English/E-hehttp://www.mo 

issions/grant_ mission/Login.jspm/services  

 

 .   (نم يتم تقديم األوراق ورقياً باإلدارة العامة للبعنات ) اإلدارة العامة لةيفاد واألشراف العلمي                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 ض الجإلاب الداطلية ايلاا العاا  معاون  اعضاء هيئة التدريس لبع   

تتي الموا قة على ايلاا بعض من معون  اعضاء هيئة التدريس ايلاااً ااطليا لبعض 

و ل     حالة 71371مث  معتالياب القصا العيو  أو معتال  الجإلاب بارو الودن 

و  تا  احتيا  رسائلإلي لإل  ا يلاا وقد يكون ه ا ا يلاا أليام م دا  طالل األسبوع ا

   تمتد لعام حعب ا حتيا  وت قي  الغاو من ا يلاا . زموية قد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

مدرس مساعد ( لجهة أخرى –إيفاد ) معيد طلب   

 

  

السيد األستاو الدكتور /           رئيس مجل       س قسم 
 

تحية طيبة .... وبعد       
 

وولك لــــ                                                      ي لةيفاد  لي   بطلبالقسم  بأن أتقدم لمجلس أتشرف         

  م . 19/     /            م   لى 19لمدة                   اعتبارا من     /    /    

 - مرفقات الطلب :-

     . موافقة الجهة الموفد  ليها الباحث على قبول  يفاده بها -1  

.ي على اإليفادموافقة المشرف الرئيس -1    

.خطاب من المشرف الرئيسي أو القسم يفيد احتياج الباحث الةيفاد لخدمة بحن  أو تخصص  -2      

   

 

موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                     
-:مقدمـــــــــــــ                      

-الوظيفــــــــــة :                                                                                                
  -التاريــــــــــــخ :                       

-الرقم القومــي :          
  -قــم التأميني:الر                                                                                              

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

 رأ  القسم
  

على مجلس القسم ( ) رئيس القسم بالتفوي  عن م  19وافق مجلس القسم بجلست  رقم )      ( المنعقدة بتاريخ    /     /          
 
 

-التوقيـــــــــــــع:                             
  رئيس مجلس القسم                                                                                                            

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

لجنة العالقات النقافيةرأ    
  

على م 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /     رقم )   وافقت اللجنة بجلستها   
  

 

                         -رئيس اللجنة :                               

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

 
 

 رأ  الكلية
  

على ) ا.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م19/        ( المنعقدة بتاريخ   /     )  وافق مجلس الكلية بجلست  رقم    
 

 
                                                                     

ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                                                                                       

 



 

 

           البعثاب الخار ية      

علييي بعنييات خارجييية فييي التخصصييات النييادرة والحدينيية  التييي ال تتييوفر  المدرسييين المسيياعدين المعيييدين و يكييون  يفيياد   

التنفيويية للبعنيات بجلسيت  تميد لعيام خيامس وليك وفقيا لقيرار اللجنية متصلة ال  دراستها بالوطن وتكون مدتها أربع سنوات

م مع  مكانية الحصول علي عام للتدريب العملي بعيد الحصيول عليي الدرجية ووليك بموافقية الجامعية 17/2/1919بتاريخ 

 )الجهة الموفدة(.

 -ة:يالخار  البعثابوقد تكون 

  العيددوولك طبقا للشروط التي ترد في اإلعالن اليوارد مين البعنيات وبالتخصصيات و -: بومام التخصيص -1

 المحدد للجامعة.

اليوارد مين البعنيات والتيي يكيون فيهيا االختييار بطريقية تنافسيية  لةعيالنووليك طبقيا  -: بالومام التوا ع  -1

      العامة للبعنات. باإلدارةعها اللجنة المشكلة لهوا الغر  تضطبقا للمعايير التي 

 

 -:شروط اإليفاد علي البعثات الخارجية

 لترشح علي ان تتوافر في المتقدم الشروط اآلتية.ل التقدم  بموافقة مجلسي القسم والكلية علي يتم موافاة اإلدارة 

 

 د.للمدرس المساع واألفضلية مساعد مضى علي  عامين بالخدمةمدرس ن يكون معيدا أو أ -1

 اإلعالن.عاما في تاريخ  29يزيد سن المتقدم للبعنة عن  أال -1

 كان غير مسجل  و وا اإلعالنمده التسجيل عن عام في تاريخ  تزيدفال  للدكتوراه مسجال وا كان المتقدم  -1

 ن.مدة حصول  على الماجستير عن عاميتزيد  فالللدكتوراه 

 األقل.جيد جدا على  األوليالعام للدرجة الجامعية أن يكون التقدير   -2

 عند التقدم مع IELTS درجة 7.7أو   IBT درج  81درج  في التويفل الدولي تعادل   799الحصول على    -9

 (. االمتحانالشهادة سنتين من تاريخ  ر)صالحيةغوية المطلوبة لكل دول  عند السفبالمستويات الل االلتزام

 .  ICDL رالشهادة الدولية لقيادة الكمبيوتالحصول على  -7

 .أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها -8

 .غر  الحصول على الدكتوراهيكون قد سبق حصول  على بعنة أو منحة ب أال  -9

 -ة:المطلوب األوراق

 االنجليزية. تين العربية ووالتقدير العام في التخرج باللغ األولىشهادة معتمده بالدرجة الجامعية  -1

شهادة التقديرات في جميع المواد المختلفة في جميع سنوات الدراسة والتقيدير العيام فيي كيل سين  دراسيية عليى  -1

 االنجليزية. و تين العربيةباللغ حده

 االنجليزية. تين العربية وما يعادلها باللغ والماجستير أشهادة  -2

 ه.خ التسجيل للماجستير أو للدكتورابيان بتاري -9

 .الموقف من الخدمة العسكريةبما يفيد   -7



 

 

 .صوره بطاقة الرقم القومي -8

 ).االمتحانالشهادة لمدة سنتين من تاريخ  )صالحيةشهادة المستوى اللغو   -9

 .ICDLللكمبيوتررخص  القيادة الدولية  ةشهاد -7

 . قرار بان المتقدم لم يسبق حصول  على بعنة أو منحة مقدم  للدولة للحصول على الدكتوراه -4

 .  باإلعالن ةالموضح لةرشاداتومحددا طبقا  مفصال االنجليزيةمشروع خطة الدراسة للدكتوراه معتمد باللغة  -19

شرفين فيي دولتيين مختلفتيين عليى الخطية البحنيية  ن أمكين ميع مراعياة يفيد موافقة مبدئية من مشرف أو م ما  -11

 .للجامعة وللجنة العلمية الحق في المفاضلة بينهما األكاديميالعلمي للمشرف والترتيب  المستوى

 ة.ة جهة العمل للتقدم لهوه البعنموافق  -11

 ة.نجليزيالوا ةعربيال تينباللغاستمارات بيانات معتمدة  -12

 .بهم للرجوع  ليهم عند الحاجة االتصالمختلفين ووسائل اتوة أسنة الأسماء ن  -19

بميا فيي وليك  األوراقكافية  السيتكمالمين تياريخ اعتمياد الترشييح  عيام خيالل تكون مهل  التنفيو للبعنة الخارجيية -17

 .المستوى اللغو  المطلوب للسفر

قيط( وهيوا النميووج خيا  نمووج تعارف واتصال خا  بالمبعونين بالخارج ) خا  بمبعوني جامعية سيوهاج ف -18

 فقط لتقديم   لةدارة العالقات العلمية والنقافية بالجامعة . 

 

)  اإليفيادالمكتيب النقيافي بدولية  لمخاطبيةالعامية للبعنيات  اإلدارة  ليي هاييتم  رسيال - :السيابقة األوراقبعد استيفاء         

المتوقيع أن يقيوم المكتيب بيالرد شيامل  ومن اديمي للعضواألكحيث يقوم المكتب النقافي المصر  بمخاطبة الجامعة للحجز 

 ن.شهري خاللبالموافقة والحجز في 

 -باالتي:يتم موافاة الجامعة  األجنبيةحجز بذحدى الجامعات البعد الحصول على وولك  عند تنفيو البعنة الخارجية    

 بتجميد التسجيل للباحث.ما يفيد  -1

  األمنية علي السفر.موافقة ال -1

 .بمرتب يصرف بالداخل أربع سنواتلسفر بعد موافقة مجلس القسم والكلية لمدة القرار الخا  با  صدار -2

 .للسفر الالزمةاستيفاء التعهدات  -9

 .يتضمن توضيح مدى تقدم المبعوث دراسيااألجنبي المشرف  األستاومن  سنو  على أن توافى الجامعة بتقرير 

 

 -:الخارجيةاإلجراءات المتبعة للتقدم وتنفي  البعثة 

 اإلعالن عن التخصصات المختلفة المتاحة لةيفاد من قبل اإلدارة العامة لةيفاد واإلشراف العلمي.  -1

 يتقدم العضو بطلب للقسم للتقدم للحصول علي بعنة خارجية. -1

 نيابة عن مجلسي القسم والكلية(. –بعد اخو موافقة مجلسي القسم والكلية )أو رئيس القسم وعميد الكلية  -2

 راجعة األوراق والشروط عن طريق اإلدارة العامة للعالقات العلمية والنقافية باإلدارة المركزية.م  -9

يييتم عيير  األميير علييي السيييد أ.د/ نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون الدراسييات العليييا والبحييوث ورئيييس الجامعيية للتقييدم  -7

 للترشح )موافقة جهة العمل علي التقدم(.

 



 

 

 

 رة العامة للبعنات بالقاهرة بخطاب قبول الترشح.يتم موافاتنا بموافقة اإلدا -8

قيام المرشح بمراسلة احد  الجامعات األجنبية المعتيرف بيدرجتها العلميية والتيي يمكين أن يجيد بهيا التخصي  اليو   -9

 يفيد موضوع دراست .

 الباحث.وفتح ملف لديهم عن طريق يتم  رسال جميع األوراق السابقة  لي اإلدارة العامة للبعنات  -7

عييد ورود خطيياب الحجييز األكيياديمي للباحييث ميين اإلدارة العاميية للبعنييات بالقيياهرة مييدرجا بهييا تيياريخ اسييتقبال الييدارس ب -4

 للدراسة بالخارج.

 تتم موافقة مجلسي القسم والكلية علي السفر. -19

لجامعية يتم عر  األمر علي السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعية لشيئون الدراسيات العلييا والبحيوث والسييد أ.د/ رئييس ا -11

 .السفر قرار للموافقة علي سفر الباحث و صدار

ييتم مخاطبية الكليية عين طرييق اإلدارة العامية للعالقيات العلميية والنقافيية السيتكمال األوراق  السفر قرار عقب  صدار -11

 الخاصة بسفر الباحث.

 -عند موافاة اإلدارة باألوراق التالية:

 ف من العهدة. خالء الطر -1

   العلا.الموا قة األموية عل -1

 . بالغنا تلغرافيا بميعاد السفر -2

 .ولمدة أربع سنوات يتم  صدار األمر اإلدار  الخا  بسفر الباحث اعتبارا من تاريخ السفر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 طلب للتقدم للترشح لمنحة / لبعثة )خارجية (
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /          
 
 ... وبعد بة.طيتحية     
 

  بدولة           للتقدم للترشح لمنحة / بعنة                 يبطلب لسيادتكم بأن أتقدم  أتشرف       
                   

 وولك للـــــ                                          طبقاً لــ    
    

  -:علمــــاً بـــان
 

  -تاريخ تعييني بالجامعة : -1
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
    

1- 1-  
2- 9- 

 
 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           
 -:ـ مقدمــــــــــــــ                    

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                  
  -ـــــخ :التاريـــــ                         

 -ي :ــرقم القومـال                   
  -الرقــم التأميني:                                                                                                 

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

------ 

 رأي القسم
                    ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                 م  19( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلست  رقم )       
 

 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

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

------ 
  

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /       وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طلب لقبول الترشح  لمنحة   / لبعثة )خارجية (  
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /          
 
 ... وبعد طيبة.تحية     
 

           بدولة                                بعنة                للمنحة / لقبول ترشحي  يبطلب لسيادتكمبأن أتقدم  أتشرف       
                   

 بناء علي                                         الوارد من                                     وولك                                           طبقاً لــ    
   

  -:علمــــاً بـــان
 

  -تاريخ تعييني بالجامعة :
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
        1-         1-  

        2-                                                  9- 
 
 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           
 -:ـ مقدمــــــــــــــ                    

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                  
  -ـــــخ :التاريـــــ                         

 -ي :ــرقم القومـال                   
  -قــم التأميني:الر                                                                                                 

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

------ 

 رأي القسم
 نيابة عن مجلس القسم ( علي                                     ) ا.د./ رئيس القسمم  19( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلست  رقم )       
 

 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

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

------ 

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 

  
 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 

  
 

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

----  
  

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
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 وزارة التعليم العالي                         

 اإلدارة العامة للبعثات    
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 استمارة بيانات

 قدم لبعثة حكومية خارجية للحصول على الدكتوراه لعضو مت
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...............................................:............. 

 .............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                                                
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 عميد الكلية                                                                

STUDY TO PH. D. DEGREE 

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

TITLE OF M.SC. THESIS :…………………………………………………………… 
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 أقرار الضامن ) الوالد أو ولى أألمر(

  ....................................واللقب والوظيفة (........................................................................ األسم أنا الموقع على ه ا )

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

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

 2أتعهد بموجب ه ا اإلقرار بطريق التضامن والتكامل مع ) أسم عضو البعثة (

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

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

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

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

 2هاء من الدراسة خالل المدة المقررهعدم اإلن .1

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

 2مخالفة قانون البعثات  .9

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

 2الحكومة إما في مصر أو في الدولة التي أتخ  فيها محل أقامتي العادية 

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

 2تغير محل السكن

 م                                                                         )التوقيع الضامن ( 22/   /        تحريرا في

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

 الوالد أو ولى األمر                                                                                                          

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

 

 

 بيانات تمأل بمعرفة اإلدارة العامة للبعثات

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

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

 ...........................................قد وقع على اإلقرار المبين أعاله بأمضائة أمامناالصادر بتاريخ :..................

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

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

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

 خاتم الدولة        22تحريرا في     /   /   

 

 

 

 



 

 

 بعثات اإلشراف المشترك

ار تة التدكتوراب بإلدف ال صتول علت   ا شااف الماتاكيكون إيلاا المدرسين المعاعدين عل  بعثاب      

من ااط  ارو الودن ويجوز العلا لتوليت  بعثتة ا شتااف الماتتاك بالختار  لجمتم المتاا  العلميتة وإنإلتاء 

الجزء الخار   من الاسالة لمد  عتام قابت  للتجديتد بوتاء علت  تقايتا الماتاف األ وبت  ب تد أقصت  عامتان 

يتا األستتا  الماتاف المصتاي الائيعت  وتكون مد  البعثة طمس سوواب متن تتاريخ التعتجي  بوتاء علت  تقا

 .ااط  ارو الودن

 -: بعثاب ا شااف الماتاكوقد تكون 

بومام التخصتيص و لت  دبقتا للاتاود التت  تتاا  ت  ا عتالن التوارا متن البعثتاب وبالتخصصتاب  -8

 والعدا الم دا للجامعة.

اهطتيتار بةايقتة توا عتية ان الوارا من البعثاب والت  يكون  يإلا بالومام التوا ع  و ل  دبقا لإلع  -6

 دبقا للمعاييا الت  ت عإلا اللجوة الماكلة لإل ا الغاو با اار  العامة للبعثاب.     

 -شروط اإليفاد علي بعثات اإلشراف المشترك:

 -يتم موافاة اإلدارة بموافقة مجلسي القسم والكلية علي الترشح علي أن تتوافر في المتقدم الشروط اآلتية: -1

تقدم معيدا أو مساعد باحث حاصال عليى درجية الماجسيتير أو مدرسيا مسياعدا أو باحنيا مسياعدا فيي أن يكون الم -2

) في حال  كون  معيد ولم يعيين   حدى الجهات المدرجة بخطة البعنات وأال تقل مدة خدمت  في التعين عن عامين

ر , وفى حالي  عيدم تعينيي  سييتم وظيفة مدرس مساعد فيمكن  تقديم ما يفيد تعيني  في هوه الوظيفة قبل السف في

 .استبعاده من اإلعالن (

 .عاما في تاريخ اإلعالن 27أال يزيد سن المتقدم للبعنة عن  -9

 .للدكتوراه كشرط للسفر على أال يزيد التسجيل عن عامين في تاريخ اإلعالن أن يكون التسجيل  -4

 .أن يكون المتقدم حاصال على الماجستير في تخص  البعنة -8

عند التقدم وااللتيزام بالمسيتوى  IBTدرجة تويفل دولي  74أو  IELTSدرجات في اختبار  7.7 الحصول على -8

اللغو  األعليى اليو  تطلبي  الجامعيات األجنبيية صيالحية الشيهادة لميدة سينتين مين تياريخ االمتحيان ويقيدم أصيل 

 .شهادة اللغة

ب  وا كان التخص  متفق مع لغية دولي  بالنسبة لتخص  اللغات فيتم  عفائ  من تقديم المستوى اللغو  المطلو -1

اإليفاد كما يتم  عفاء الحاصلين علي الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط أن تكون الدراسة بينفس اللغية 

و الحصول على المستوى اللغو  المطلوب للدول غير الناطقة باللغة االنجليزية و تكون الدراسية بهيا بلغية غيير 

 .يات المحددة لكل لغة عند السفراالنجليزية وفقا للمستو

 .أن يكون التقدير العام للدرجة الجامعية األولى جيد جدا على األقل -5

 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها. -9

 



 

 

 

أال يكون قد سبق ل  الحصول على بعنة أو منحة مقدمة للدولة بغر  الحصول على الدكتوراه وفى حالي  تقدمية  -12

و يلغيى ترشييح    بقبول  فيها عنيد اإلعيالن للبعنيات ييتم  يفياده عليى المنحية عنيد قبولي  بهيا على منح  ولم يبت

 .علي البعنة

 .اعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة ) معتمدة ومختومة من الكلية والجامعة( -11

 . من تاريخ اعتماد النتيجة  خالل عاملتنفيو لبعنات األشراف المشترك يتم ا -12

 

 -:  اإلشراف المشترك لبعثة المطلوبةاألوراق 

 خطاب االتفاق بين المشرف المصر  الرئيسي والمشرف األجنبي. -1

 بيان بالجزء الو  يدرس داخل وخارج ار  الوطن. -1

بيان من  دارة الدراسات العليا متضمنا تاريخ التسجيل لدرجة الدكتوراه باعتماد السيد أ.د/ نائيب رئييس الجامعية  -2

 عليا والبحوث وكولك  ضافة المشرف األجنبي.لشئون الدراسات ال

 .بيان معتمد بالدرجة الجامعية األولى والتقدير العام في التخرج باللغة أالنجليزية -9

جميع المواد المختلفة في جميع سنوات الدراسة والتقدير العام في كل سن  دراسية على حيده  بيان التقديرات في -7

 .باللغة االنجليزية

 . بت الحصول على الماجستير أو ما يعادلهاشهادة معتمدة تن -8

 . أن يكون المتقدم حاصال على الماجستير في تخص  البعنة -9

عنيد التقيدم و ميع االلتيزام  IBTدرجية تويفيل دوليي   74   أو  IELTSدرجيات فيي اختبيار 7.7الحصول عليى  -7

ين مين تياريخ االمتحيان تسين صيالحية الشيهادة لميدةوبالمستوى اللغيو  األعليى اليو  تطلبي  الجامعيات األجنبيية 

 . ويقدم أصل شهادة اللغة

بالنسبة لتخص  اللغات فيتم  عفائ  من تقديم المستوى اللغو  المطلوب  وا كان التخص  متفق مع لغية دولي   -4

اإليفاد كما يتم  عفاء الحاصلين علي الماجستير من الخارج من شرط اللغة بشرط أن تكون الدراسة بينفس اللغية 

لى المستوى اللغو  المطلوب للدول غير الناطقة باللغة االنجليزية و تكون الدراسية بهيا بلغية غيير و الحصول ع

 .االنجليزية وفقا للمستويات المحددة لكل لغة عند السفر

 .مشروع خطة الدراسة للدكتوراه معتمد ومختوم فيما ال يزيد عن نالنة صفحات -19

 . ة العمل ) موافقة الجامعة علي التسجيل (شهادة بتاريخ التسجيل للدكتوراه معتمدة من جه -11

مييا يفيييد موافقيية ميين احييد األسيياتوة األجانييب بدوليية اإليفيياد علييى الخطيية البحنييية أن أمكيين مييع مراعيياة الترتيييب  -11

 .األكاديمي للجامعة وللجنة العلمية الحق في المفاضلة بينهما

نائيب رئييس الجامعية للدراسيات العلييا  /اليدكتور األستاووافقة جهة العمل للتقدم لهوه البعنات معتمدة من السيد م -12

 .والبحوث

 . توضيح أسماء نالنة أساتوة مختلفين يمكن الرجوع  ليــهم عند الحاجة مـع توضيح االتصال بهم -19

 .اعتماد استمارات البيانات من الجهة الموفدة ) معتمدة ومختومة من الكلية و الجامعة( -17



 

 

أو منحية أو مهمية علميية عــيـن  بان المتقدم لم يسـبق حصول  علــيـى بعنية أقرار معتمد من الجهة الموفدة يفيد -18

احييد  -منحيية مقدميية للدوليية  -مهميية علمييية  -بعنيية خارجييية  - شييراف مشييترك  -طريييق البعنييات ) بعنيي  داخلييي  

 أو    برنامج من البرامج الممولة من البعنات(.  -البرامج على نفقة البعنات 

من الهيئة العامة للتأمين الصحي الو  تتبع  الجامعة مع وكر ان العضيو انجليز (  -بينتيجة الكشف الطبي )عر -19

 الئق للسفر . 

 ( صورة شخصية . 1عدد ) -17

 نمووج تعارف واتصال خا  بالمبعونين بالخارج ) خا  بمبعوني جامعة سوهاج فقط( وهوا  -14

 ة بالجامعة . النمووج خا  فقط لتقديم   لةدارة العالقات العلمية والنقافي     -19

 .اإلشراف المشترك اإلجراءات المتبعة للتقدم وتنفي  بعثة

 العلمي. واإلشراف لةيفادالعامة  اإلدارةمن قبل  لةيفاديتم اإلعالن عن التخصصات المختلفة المتاحة  -1

 المشترك. اإلشرافيتقدم العضو بطلب للقسم للتقدم للحصول علي بعنة  -1

 نيابة عن مجلسي القسم والكلية(. –رئيس القسم وعميد الكلية  أولكلية )بعد اخو موافقة مجلسي القسم وا -2

 المركزية. باإلدارة والنقافيةالعامة للعالقات العلمية  اإلدارةوالشروط عن طريق  األوراقيتم مراجعة  -9

تقيدم يتم عر  األمر علي السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسيات العلييا والبحيوث ورئييس الجامعية لل -7

 للترشح.

 فقة اإلدارة العامة للبعنات بالقاهرة بخطاب قبول الترشح.يتم موافاتنا بموا -8

 -يتم فتح القناة العلمية للدارس بناء علي اإلجراءات اآلتية: -9

قيام المرشح بمراسلة احيد  الجامعيات األجنبيية المعتيرف بيدرجتها العلميية والتيي يمكين أن يجيد بهيا التخصي   -7

يكييون مشييرف علييي رسييالة  أجنبييي أسييتاوالحصييول علييي اتفيياق مييع   ليييدراسييت  باإلضييافة الييو  يفيييد موضييوع 

تكييون مراسييالت المرشييح موقعيية ميين المشييرف  أنالييدكتوراه للباحييث ميين خييالل المييدة المحييددة للتنفيييو ويجييب 

 المصر  الرئيسي.

امعية لشيئون الدراسيات العلييا لفتح القناة العلمية باعتماد السيد أ.د/ نائب رئييس الج األجنبيالمشرف   ضافةيتم  -4

 والبحوث.

الييو  تييم الحجييز بهييا  األجنبيييةالعاميية للبعنييات لمخاطبيية الجامعيية  اإلدارة  ليييالسييابقة  األوراقجميييع   رسيياليييتم  -19

 الخا  بالباحث. األكاديميللدارس لموافاتنا بالحجز 

ة مدرجا بها تياريخ اسيتقبال اليدارس العامة للبعنات بالقاهر اإلدارةللباحث من  األكاديميبعد ورود خطاب الحجز  -11

 .ة بالخارجسللدرا

 تتم موافقة مجلسي القسم والكلية علي السفر. -11

يييتم عيير  األميير علييي السيييد أ.د/ نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون الدراسييات العليييا والبحييوث والسيييد أ.د/ رئيييس  -12

 الجامعة للموافقة علي سفر الباحث و صدار القرار.

اطبية الكليية عين طرييق اإلدارة العامية للعالقيات العلميية والنقافيية السيتكمال األوراق عقب  صدار القيرار ييتم مخ -19

 الخاصة بسفر الباحث.



 

 

 -:المطلوبة إلستصدار االمر اإلدارى السفر األوراق

  خالء الطرف من العهدة. -1

 الموافقة األمنية علي السفر. -1

  بالغنا تلغرافيا بميعاد السفر. -2

 .خا  بسفر الباحث اعتبارا من تاريخ السفريتم  صدار األمر اإلدار  ال -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

           
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 خارجية ( –للتقدم للترشح لمنحة / لبعثة )إشراف مشترك  طلب
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /          
 
 وبعد ... طيبة.تحية     
 

  بدولة           للتقدم للترشح لمنحة / بعنة                 يبطلب لسيادتكم بأن أتقدم  أتشرف       
                   

 وولك للـــــ                                          طبقاً لــ    
    

  -:علمــــاً بـــان
 

  -تاريخ تعييني بالجامعة : -1
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
    

1- 1-  
2- 9- 

 
 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           

 -:ـ مقدمــــــــــــــ                    
 -ظيفــــــــــة :الو                                                                                                  
  -ـــــخ :التاريـــــ                         

 -ي :ــرقم القومـال                   
  -الرقــم التأميني:                                                                                                 

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

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  19( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلست  رقم )       
 

 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

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

  

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /       وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
 

 ة) إشراف مشترك(  لقبول الترشح  لمنحة   / لبعثطلب 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /          

 
 ... وبعد طيبة.تحية     
 

           بدولة                                بعنة                للمنحة / لقبول ترشحي  يبطلب لسيادتكمبأن أتقدم  أتشرف       
                   

 بناء علي                                         الوارد من                                     وولك                                           طبقاً لــ    
   

  -:علمــــاً بـــان
 

  -تاريخ تعييني بالجامعة :
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
        1-         1-  

        2-                                                  9- 
 
 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           
 -:ـ مقدمــــــــــــــ                    

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                  
  -ـــــخ :التاريـــــ                         

 -ي :ــرقم القومـال                   
  -الرقــم التأميني:                                                                                                 

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

------ 

 رأي القسم
 ( علي                                     ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسمم  19( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلست  رقم )       
 

 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

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

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 

  
 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 

  
 

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

----  
  

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            
 

 

 

 

 



 

 

 طلب لفتح قناة علمية لعضو بعثة إشراف مشترك          
 

  

 رئيس مجلس قسم      السيد األستاو الدكتور /          
 
 ... وبعد طيبة.تحية     
 

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

 وولك لزوم تنفيو بعنة األشراف المشترك الحاصل عليها بدولة                              بجامعة 
 

 -ن :علمــــاً بـــا

 .  م تم اعتماد ا.د./ نائب رئيس الجامعة تسجيل موضوع الرسالة  19بتاريخ       /    /      -1

 م اعتماد السيد أ.د./ نائب رئيس الجامعة  ضافة المشرف األجنبي  لي لجنة األشراف 19بتاريـخ       /     /    -1

 تم االتفاق بين كل من األستاو المشرف الرئيسي والمشرف األجنبي على فتح القناة.   -2

  -عنوان الرسالة : -9

  -: لجنة األشراف -7

    1-    1-    2-                     9-  

  -: اتـــــــــــالمرفق
        1-         1-  
        2-                                                  9- 

 
 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           
 -:ـ مقدمــــــــــــــ
 -ــــة:الوظيفــــــــ

 -التاريــــــــــخ :
 -ي :ــرقم القومـال

 -الرقــم التأميني:

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

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  19بتاريخ    /     /    ( المنعقدة       وافق مجلس القسم بجلست  رقم )       
 

 -: التوقيـــــــــــــع                           

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

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 

  
 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 

  
 

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

 رأي الكلية
  

  على لكلية ( ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس ام 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  
 
 

     ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            

 

 

 

                                        



 

           
 

 طلب سفر عضو بعثة إشراف مشترك لتنفي  الجزء الخارجي          
 

  

 جلس قسم رئيس م     السيد األستاو الدكتور /               
 
 ... وبعد طيبة.تحية     
 

لمدة عام بمرتب ) قابل للتجديد(  لى            لتنفيو الجزء الخارجي من رسالة  لسفر  يبطلبلسيادتكم بأن أتقدم  أتشرف       

                          /           من الخطة الخمسية      حيث أنني عضو بعنة  شراف مشترك من بعنات العام  الدكتوراه الخاصة بي 

 للبعنات بالنظام                         بناء علي خطاب الحجز                الوارد من                                     

   

  -:علمــــاً بـــان
 

  -ح القناة العلمية :تاريخ فت                          -تاريخ قبول ترشيحي :        تاريخ تعييني بالجامعة 
 

  -: اتـــــــــــالمرفق
        1-         1-  
        2-                                                  9- 

 
 

 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           
 -:ـ ــمقدمــــــــــــ                    

 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                  
  -ـــــخ :التاريـــــ                         

 -ي :ــرقم القومـال                   
  -الرقــم التأميني:                                                                                                 

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

------ 

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  19لمنعقدة بتاريخ    /     /   ( ا       وافق مجلس القسم بجلست  رقم )       
 

 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

 رئيس مجلس القسم                                                                         
 

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

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 

  
 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 

  
 

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

 

 رأي الكلية
  

  على ة نيابة عن مجلس الكلية ( ) أ.د./ عميد الكليم 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /     وافق مجلس الكلية بجلست  رقم )  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            

 



 

 

 السيد األستاو الدكتور / رئيس قطاع الشئون النقافية والبعنات بالقاهرة               
  
 
 

 تحية طيبة...... وبعد          

 

                    -أنا أ.د./                               تم األتفاق بيني أن  أتشرف بذحاطة سيادتكم علما ب     

       المشرف الرئيسي وبين المشرف األجنبي أ.د./

الالزمة إلنهياء العميل برسيالة اليدكتوراه فيي   ةعلى خطة البحث وعنوان البحث الجزء الداخلي والخارجي  والخطة الزمني

والخاصيييييييية بالباحييييييييث /                                       المييييييييدرس المسيييييييياعد بقسييييييييم                 تخصيييييييي                 

ميييييين الخطيييييية الخمسييييييية                      بالجامعة والحاصل علي بعنة  شراف مشترك ضمن ترشيحات العام         

 بالنظام                   

   -وعنوان الرسالة كالتالي:

 "  -عربيـــــة:باللغة ال -1

 " -باللغة اإلنجليزية : -1

 

 والتوجي  التخاو الالزمة مرسل للعلم واإلحاط

 وتفضلوا بقبول وافر األحترام ,,,

  
 

  المشرف الرئيسي                    
 

 أ.د./                   
 

 يعتمد ,,                                                                                                   
 أ.د.   /   عميد الكلية                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 موافقة المشرف الرئيسي علي فتح القناة
 

 
 
 

 مدير عام أدارة البعنات بالقاهرة  السيد األستاو /    
 
 

 تحية طيبة ...... وبعد          

 

                    -أتشرف بذحاطة سيادتكم علما بأن  ال مانع لد  أنا أ.د./                                   

 بعنة األشراف المشترك لدولة                    والمشرف الرئيسي علي رسالة الباحث  /                                         عضو

ليييييزوم تنفييييييو بعنييييية األشيييييراف المشيييييترك    من فتح القناة العلمية بين كل من جامعة سوهاج وجامعة 

 والمرشح  عليها من قبل اإلدارة العامة للبعنات 

 والتوجي  التخاو الالزممرسل للعلم واإلحاطة 

 وتفضلوا بقبول وافر األحترام ,,,

  
 

  المشرف الرئيسي                    
 

 أ.د./                   
 

 يعتمد ,,                                                                                          
 أ.د.   /   عميد الكلية                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 سفر عضو بعنة األشراف المشتركموافقة المشرف الرئيسي علي 

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

                                             
           

 

 
 
 

 السيد األستاو / مدير عام أدارة البعنات بالقاهرة     
 
 

 تحية طيبة ...... وبعد          

 

                    -أتشرف بذحاطة سيادتكم علما بأن  ال مانع لد  أنا أ.د./                                   

والمرشيح  الرئيسي عليي رسيالة الباحيث  /                                         عضيو بعنية األشيراف المشيترك والمشرف

لتنفيو الجزء الخارجي مين   سفر الباحث  لي دولة من عليها ضمن ترشيحات  العام                                  

 م 19/      /        عتبارا من ديد (  رسالة الدكتوراه الخاصة ب   لمدة عام ) قابل للتج

 مرسل للعلم واإلحاطة والتوجي  التخاو الالزم

 وتفضلوا بقبول وافر األحترام ,,,

  
 

  المشرف الرئيسي                    
 

 أ.د./                   
 

 يعتمد ,,                                                                                          
 عميد الكلية 

 
                                                                                                           

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 ب مد عام ثان بالخارج لعضو بعثة إشراف مشترك طل

 
  

 يس مجلس قسم رئ     السيد األستاو الدكتور /          
 
 ... وبعد طيبة.تحية     
 

م   حيث أنني عضــو 19لمـــد بقائــــــي  بالخارج لعام نان  عتبارا من      /      /      يبطلبم ــــلسيادتكدم ــــبأن أتق أتشرف       

للبعنات بالنظام                                           /           من الخطة الخمسية             بعنــة  شراف مشــــترك من بعنـــــات العام 

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

  -:اتـــــــــــالمرفق
        1-         1-  
        2-                                                  9- 

 
 موتفضلوا بقبول وافر االحترا                                                           

 -:ـ مقدمــــــــــــــ                    
 -الوظيفــــــــــة :                                                                                                  
  -ـــــخ :التاريـــــ                         

 -ي :ــرقم القومـال                   
  -الرقــم التأميني:                                                                                                 

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

 

 المشرف الرئيسي رأي
  على رسالة الباحث على مد بقائ  للعام الناني وولك لألسياب األتية المشرف الرئيس                   تمت موافقتي أنا أ.د./                      
:-  
1-  
1-                                            
 

                                                              -: التوقيـــــــــــــع                           

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

 رأي القسم
 ) ا.د./ رئيس القسم نيابة عن مجلس القسم ( علي                                    م  19( المنعقدة بتاريخ    /     /          وافق مجلس القسم بجلست  رقم )       
 

 -التوقيـــــــــــــع:                           
   

 رئيس مجلس القسم                                                                         
 

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

 لجنة العالقات الثقافيةرأي 

  
 م على 19/       ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )   وافقت اللجنة بجلستها 

  
 

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

----  
 

 رأي الكلية
  

  على ) أ.د./ عميد الكلية نيابة عن مجلس الكلية ( م 19/        ( المنعقدة بتاريخ   /        رقم )  وافق مجلس الكلية بجلست  
 
 

 ا.د./ عميد الكلية  يعتمد                                            



 

 

 أقرار الضامن ) الوالد أو ولى أألمر(

  ......................................................................................................واللقب والوظيفة (...... األسم أنا الموقع على ه ا )

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

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

 2أتعهد بموجب ه ا اإلقرار بطريق التضامن والتكامل مع ) أسم عضو البعثة (

 ضامنة بأن أرد جميع ما أتفق على العضو في أألحوال اآلتية :ال ي أنا ولية و

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

 هاء البعثة البعثة وبحد أقصى قدرة سبع سنوات إال إذا تضامنه شروط البعثة أطول وذلك من تصريح عودته للبالد عقب إن

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

 2عدم اإلنهاء من الدراسة خالل المدة المقرره .4

 2ارتكاب ما يستوجب الفصل أو بإنهاء البعثة كجزاء تأديبي  .8

 2مخالفة قانون البعثات  .8

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

 2الحكومة إما في مصر أو في الدولة التي أتخ  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

 2السكنتغير محل 

 م                                                                         )التوقيع الضامن ( 22/   /        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        22تحريرا في     /   /   

 

 

 

 

 



 

أوالمشةةرف الثةةاني فةةي حالةةة اعتةة ار  ف الرئيسةةي) المشةةرة التةةدريسئةةثانيًةةا سةةفر عضةةو هي

   بالخارج: عضو بعثة أشراف مشترك لإلشراف على رسالة  (المشرف الرئيسي  
 

 بالتفوي   القسميس يتقدم العضو بطلب مصحوباً بموافقة مجلس القسم أو رئ -1

 . ستقبالا المواسب   موعدالم دا بإلا  ياتاد أن يكون للعضو اعو  من المااف األ وب  -1

  طالل شإلاي يوليو وأغعةسأعضاء هيئة التدريس لإلشااف على رسالة الباحث  ه يجوز سلا -2

 .للبعناتوية عام وفًقا لقرارات اللجنة التنفيوالنصف الناني من شهر سبتمبر من كل             

 .تتحمل البعنات نفقات سفر عضو هيئة التدريس لةشراف على رسالة الباحث  -9

المشيرف الرئيسيي  اعتوارعند  ثللمشرف الناني على رسالة الباحث الحق في السفر لةشراف على رسالة الباح -7

النياني ومصيحوباً بشرط تقديم اعتوار لمجلس القسم وموافقة مجلس القسم على قبيول االعتيوار وسيفر المشيرف 

  الستقبال .  ولك موافقة المشرف األجنبيب

عن رسالة الباحث وتوكرة الطيران وصورة عن جواز سفره  المفص ايقدم عضو هيئة التدريس بعد عودت  تقرير -8

 .لبعنات رسمًيا من اللعالقات النقافية لتسوية المبالل التي تلقاها 

م الموافقة علي ان  في حالة تعدد اإلشيراف يفضيل 12/2/1917( بتاريخ 48قرر مجلس الجامعة بجلست  رقم ) -9

سفر السادة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعة المسجل بها الباحث بغ  النظير أن يكيون مشيرف رئيسيي 

م بذعييادة 19/2/1917ميين عدميي  وولييك بنيياء علييي اقتييرا  مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بالجامعيية بتيياريخ 

 سادة أعضاء هيئة التدريس لةشراف علي رسالة باحث بالخارج.النظر في سفر ال

 -استضافة املشرف األجنيب املشارك يف األشراف على رسالة باحث عضو بعثة إشراف مشرتك :

  -:بزيارة مصر مرة واحدة المشرف األجنبي يقوم  -1

عليي فيتح القنياة العلميية ر  الرئيسيي مع المشرف المصي تفاقاالبغر  بداية أنشاء القناة العلمية للباحث وولك وولك في 

 ثومتابعة الدارس وتقدم  في البح وجدول زمني لتنفيو الجزء الداخلي والخارجي للرسالةالخاصة بالرسالة ووضع خطة 

 . عودة الباحث من اخلارج وإعداد الرسالة للمناقشة أو بعد 

 ي ملتابعة عضو بعثة اشراف مشرتك باخلارجللحصول على القرار الوزاري لسفر املشرف املصراألوراق املطلوبة  

المتفيق عليي  بيين  محدد ب  موعد السفر طبقا للموعيد موافقة ا.د./ رئيس الجامعة علي سفر المشرف المصر   -1

 ر  . والمدة والبلد واللالمشرفين المصر  واألجنبي 

 صورة من دعوة المشرف األجنبي موجهة للمشرف المصر  . -1

 يخ المد فى حالة المد لعام نان .وتارتاريخ سفر الدارس  -2

ترسيل هيوه األوراق عين طريييق اإلدارة العامية للعالقيات العلميية والنقافييية بالجامعية اليي اإلدارة العامية للعالقييات  -9

 النقافية بالوزارة التمام الحصول على القرار الوزار  . 

 

 



 

 -:سفر عضو هيئة التدريس كاستاذ زائر الحدي الدول 

مجليس القسيم ة التدريس التقدم بطلب شخصي للسفر إلحدى الدول األجنبية كأستاو زائر  ال بعد موافقة ال يجوز لعضو هيئ

مصحوًبا بولك بدعوة من الجامعة الداعية لزيارة سيادت  ولمدة ال تزيد عن  أو رئيس القسم ومجلس الكلية أو عميد الكلية

 أسبوعين دون أن تتحمل جامعة سوهاج أ  نفقات. 

 فر عضو هيئة التدريس يف مهمات علمية:ثالًثا: س

مع مراعاة عدم اإلخيالل بحسين  –( من قانون تنظيم الجامعات والئحت  التنفيوية التي تن  على 79طبقا للمادة ) -

سير العمل في القسم أو في الكلية أو المعهد يجوز  يفاد أعضاء هيئية التيدريس فيي مهميات علميية مؤقتية خيارج 

رئيس الجامعية بعيد موافقية مجليس الدراسيات العلييا والبحيوث بنياء عليى اقتيرا  مجليس  الجامعة وولك بقرار من

الكلية أو المعهد بعد أخو رأى مجلس القسم المخت  وتكون المهمة العلمية لميدة سينة واحيدة قابلية للتجدييد عنيد 

 الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتب  كامال طوال مدة المهمة

  مات عن طريق اإلدارة العامة للبعثات وفقا لشروطها .امله -أ

قد تكون المهمة العلمية ستة أشهر أو تسعة أو نالنة وال يجوز فيها المد لمدة أخرى  ال فيي حالية الضيرورة وهيي      

 . عاًما 97 ال يزيد سن المدرس عن عمر وتكون هوه  للتقدم لها طتخ  المدرسين واألساتوة المساعدين ويشتر

 .عاًما  79أال يزيد سن األستاو المساعد عن   -   

 .عاًما  77أال يزيد سن األستاو عن  -   

   .يفضل الحاصل على الدكتوراه من الوطن  -   

أن يكون حاصل على مستوى لغة دولي أو دورة لغة نانية للدولة التي سوف يقوم بتنفيو هيوه المهمية عليهيا  - أ

 .األقدم في تاريخ التعيين بشرط أن يمنل كل قسم عضو واحدويرشح من كل قسم األكبر سًنا نم 

  -مهمات علمية خاصة :   

 أي نفقات وتتحمل اجلهة املاحنة نفقاتها قد تكون املهمات مهمة خاصة دون أن تتحمل اجلامعة أو البعثات    

 -:  احلصول على جيب علي العضو  ويف كال احلالتني

 وموافقة األمن علي السفر جلهة املاحنة للمهمة ادعوة للتقدم هلذه املهمة مع إرفاق  ةكل من جملسي القسم والكلي موافقة -

 .يتم عرض األمر علي جملس الدراسات  -

 



 

 

 

 . رئيس اجلامعة علي السفر األستاذ الدكتور /ثم تتم موافقةالسيد  -

جامدوة والعداوات  ال عطخنوار الك يوة ععر يوة دته مغادرة أرض الوون  عدود مواة وة الانت مهمة خاصة أو عامة ال يجوز لسياسواء كا

 رسوال  ويحدد ةيها التاريخ الذي سوف يغادر ةيه أرض الوون  وكوذلع عمول  خورء نورف خواد عسويادته مو  الك يوة لهوذ  المهموة

الت ود   عدود الدوودة ع يوهةاكس عند وصوول الدولوة المسواةر  ليهوا ل سويد أمدد عميود الك يوة يحودد ةيهوا تواريخ مغادرتوه أرض الوون  و

خورل اسوعوم مو  تواريخ وصوول ستر  الدمل ةي اليو  التالي لوصوله أرض الون  و حاار استمارة معدو  عادد م  العداوات ال

 ارض الون  م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 : عنوان وتليفون أقارب العضو بالوطن ال ين يمكن الرجوع لهم عند

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

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

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

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

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

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

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

 ........الجهة التابع لها : ...........................................................................................

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

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

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

المؤهالت الحاصل عليها وأسم الجامعة ) مع تحديد التواريخ ( : 

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

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

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

 الغرض من الدراسة بالخارج: مهمة علمية 

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

موضوع الدراسة / البحث بالخارج باللغة العربية 

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

البحث بالخارج باللغة أالنجليزية: موضوع الدراسة / 

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

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

 .................أي بيانات أخرى يرى العضو إضافتها:.........................................................

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

 هة الموفدة ختم واعتماد الج         التاريـــــــــخ:....................................
 يعتمد ،،،،،                                                                                          

 عميد الكلية

 

 

 



 

 

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 :…………………………………… 
 

 

 

 

 

 



 

 

 الموح واأل ازاب الدراسية 

 

  -يكون اإليفاد في أجازة دراسية على :

 منح مقدمة للدولة  -1

 مصدر تمويل خارجي -1

 على نفقة الدارس الشخصية   -2

  -( من قانون توميي الجامعاب توص على :81الماا  )

" يجوز ايفاد المعيدين والمدرسين المساعدين فى بعنات  لي الخارج أو على منح أجنبية أو الترخي  لهم في اجازات   

دراسية بمرتب أو بدون مرتب , ويكون ولك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقترا  مجلس الكلية أو المعهد بعد أخو 

 ( . 28مجلس القسم المخت  وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة وولك دون أخالل بحكم المادة ) رأ 

باتأن البعثتاب وا  تازاب الدراستية والمتوح 8979( لعتوة 886( من القتانون رقتي )84الماا  )

   -توص على :

 .بالجامعةيكون العضو امضي في الخدمة سنتين عمل فعلي  أن -1

سنة ميالدية وقت اإليفاد ويجوز للوزير المخت  بعد اخو رأ  اللجنة التنفيوية  99د سن الموظف عن أال يزي -1

 للبعنات العتبارات تتصل بالمصلحة العامة.

درجة جيد علي األقل وان يكون تقرير عن كفايت  في عمل  عن العامين أن يكون تقدير الموظف عند تخرج  ب -2

 قدير ممتاز وبتقدير جيد  وا كان طلب األجازة بدون مرتب.في حالة صرف المرتب اآلخرين بت

 مصادر التمويل للمنح

 -موح مقدمة للدولة :   

يوفييد عليهييا كييل ميين المعيييدون للحصييول علييى الماجسييتير و المدرسييون المصييرية وهنييا تقييدم بعيي  الييدول منحيياً للحكوميية 

زة الدراسية لمدة عام قابل للتجديد والبد من المد بعد المساعدون للحصول على الدكتوراه فى أجازات دراسية وتمنح األجا

 . انتهاء كل عام من األجازة الدراسية  لي انتهاء الغر  منها

  -موح على اتلاقياب اولية:

وبنياء عليى البيرامج  وهوه المنح تقدم تنفيواً لالتفاقيات الننائية بيين جمهوريية مصير العربيية واليدول األجنبيية األخير    

ة التي تتضمن منحاً فى مجاالت مختلفة وتمنح ويكيون اإليفياد هنيا فيي األجيازة الدراسيية هنيا طبقياً للغير  الميراد التنفيوي

 تنفيوه سواء كان الحصول على الماجستير او الدكتوراه أو جمع مادة علمية أو منح تدريبية . 

  -موح على اتلاقياب ثوائية :

بين الجامعة أو أحد  كلياتها ميع جامعيات او مؤسسيات علميية باليدول األجنبيية أو  يكون ولك تنفيوا لبنود اتفاقية ننائية   

 العربية ويكون اإليفاد هنا في األجازة الدراسية هنا طبقاً للغر  المراد تنفيوه.



 

  -شخصية :موح 

لميية الزمية يوفد عليها األعضاء عن طريق تقدمهم لهوه المنح بصفتهم الشخصية وقد يكيون الغير  منهيا جميع ميادة ع 

للرسالة او أشراف مشترك او التيدريب او الحصيول عليى درجية سيواء ماجسيتير او دكتيوراه . وهنيا تختليف ميدة األجيازة 

الدراسية طبقاً للغر  المراد تحقيق  ولكن فى جميع األحوال فى حالة زيادة األجازة الدراسيية عين عيام البيد مين ان ييوكر 

ألجازة عام قابل للتجديد ويجب على العضو التقيدم للميد للعيام التيالي قبيل انتهياء العيام فى قرار منح األجازة ان تكون مدة ا

 األول بمدة كافية مع ارسال تقارير من المشرف والجامعة عن حالت  بالخارج واحتياج  للمد لتحقيق الغر  من اإليفاد . 

 م 63/4/6118 حتىوالممتد   31/1/6118للجامعاب بجلعتا     األعلىوقد قاار المجلس 

 العام الخامس بمرتب وبعد العام الخامس بدون مرتب "  حتى"الموافقة علي مد البعنات واإلجازات الدراسية 

  -الدراسية :األوراق المةلوبة هعتماا ا  از  

 طلب العضو للحصول على  جازة دراسية موضحا ب  السبب .  -1

 لتخرج .بيان حالة وظيفية موضح ب  تاريخ التعيين وتقدير ا -2

 موافقة كل من مجلسي القسم والكلية مع توضيح نوع اإلجازة والغر  منها . -9

 خطاب قبول الجامعة األجنبية موضحاً ب  الغر  من الدراسة ومدتها وتاريخ بداية الدراسة بها . -4

 الن المنحة .ـــــــ ع -8

 للمنحة . الماليتحديد مصدر التمويل  -8

 (  ليزيةواالنجخطة البحث ) باللغتين العربية  -1

 الموقف من التجنيد للوكور  -5

 الموقف من التسجيل  -9

 انجليز ( . –استمارة بيانات للعضو ) عربي  -12

 والمعلومات بوزارة التعليم العالي على السفر ) الموافقة المنية ( . لالستطالعموافقة اإلدارة العامة  -11

 استيفاء التعهدات المالية . -12

هاج ( موضحاً بها بيانات التواصل مع العضو والمشيرف األجنبيي استمارة تعارف وتواصل ) خاصة بجامعة سو -19

 خالل فترة التواجد بالخارج . 

 استكمال األوراق المطلوبة باإلدارة العامة للبعنات . -14

 بعد ولك تتم موافقة الجامعة على السفر .   

 

 

 

 -ويقوم العضو بالتسجيل اإللكتروني بالبعنات عن طريق الرابط األتي :   

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

_ mission/Login.jspmissions/grant/services  

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


 

 

 

للتنبي  علي جميع  أرسلتوولك بناء على ما ورد من اإلدارة العامة لةيفاد واإلشراف العلمي بوزارة التعليم العالي والتي 

الدارسين الحاصلين علي منح دراسية للدراسة بالخارج للحصول علي درجات علمية أو لجمع المادة العلمية او السادة 

منح مقدمة  –منحة منظمة  -اتفاق ننائي –منح شخصية  -) تمويل خارجي ةماليالدر امصال اى من للتدريب سواء علي

 .  للدولة ( بضرورة التسجيل اإللكتروني من خالل الرابط السابق

 يتم تسليم ملف ورقي لةدارة العامة للبعنات وفتح ملف خا  بالعضو للتمكن من اعتماد اإلجازة الدراسية .  -

عند السفر البد من تقديم اخالء الطرف من العهيدة واألبيال  تلغرافييا بموعيد مغيادرة ار  اليو  لليتمكن مين اصيدار   -

 األمر اإلدار  الخا  بسفر العضو . 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بعض األسئلة وا  ابة عليإلا

  -أمنلتها:بع  المبعونين ويحتاجون للرد عليها من ويرددها سألها هناك بع  األسئلة ي

 بعنة أو منح  هل يحق لي صرف نفقات الحصول على الرخصة الدولية أنا عضو  -س

 للكمبيوتر؟ ومتي ؟     

    ICDLالدولية للكمبيوتر نعم تتحمل الجامعة نفقات الحصول على الرخصة  - ب

 علي للجامعات للمرشحين فقط على منح او بعنات وولك بناء على توصية المجلس اال    

 م    17/11/1998موموافقة مجلس الجامعة بتاريخ 2/19/1999( بتاريخ 911رقم )   

 ومتي ؟ قبل السفر .    

ليي صيرف تكياليف امتحيان اللغية المطلوبية للترشيح   أنا مدرس مساعد وتم قبيول ترشييحي لبعنية او منحية فهيل يحيق -س

 ؟ ومتىللبعنة او المنحة؟  

 )تويفل أوما يعادل  ( الجامعة تكاليف امتحان اللغة المطلوبة للترشحتتحمل نعم  - ج

مشيترك ( ووليك   شيراف –داخليية  –) خارجيية ات بعنـــــيـ يللمدرسين المساعدين بالجامعية اليوين ييتم ترشييحهم علي    

  -ي :ــــــــــــكاآلت ؟ متىوم, 17/11/1998بتاريخعلي موافقة مجلس الجامعة بجلست  المنعقدة بناء 

 الحجز للعضو وقبل السفر .  بعد ورود  -: البعنات الخارجية -1

بعد صدور قرار اللجنة التنفيوية للبعنات باغتماد البعنة وتقديم العضيو للمسيتو   -: بعنات األشراف المشترك -1

 لوب قبل السفر .اللغو  المط

 بعد تقدم العضو للمستو  اللغو  وقبل سفره لجمع المادة العلمية . -: البعنات الداخلية -2

 

 تعديل جوهر  لموضوع الرسالة فهلعضو بعنة اشراف مشترك وارغب فى أنا  -س

 مدة البعنة ؟ ولك علي يؤنريحق لي؟  وهل       

 القسم والكلية  سيالبد من موافقة مجلنعم يمكنك عمل تعديل لموضوع الرسالة ولكن  -ج

 على التعديل .و االجنبي الرئيسي  ينوالمشرف    

 طبقا بالنسبة لمدة البعنة  يظل اإلبقاء على تاريخ التسجيل النابت بموكرة الترشيح     

 م .) المدة الكلية للبعنة خمس سنوات 9/9/1999لقرار اللجنة التنفيوية للبعنات في     

 ريخ التسجيل ( .من تا    

 أنا عضو بعنة اشراف مشترك وحصلت على المد لعام ناني وارغب في البقاء بعده  -س

 الستكمال جمع المادة العلمية فهل يجوز ولك؟ وما المدة المسمو  بها ؟      

 بقائك بعد انتهاء العامين ) المدة المقررة لك الستكمال جمع  اراستمريمكنك نعم  -ج

 علي نفقتك الخاصة علي اآل تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التسجيل  لميةالمادة الع    

كل من المشرف األجنبي والجامعة األجنبية والبعنيات والمكتيب النقيافي والمشيرف الرئيسيي المصير   وولك بعد موافقة   

  م . 17/19/1997يالجامعة علي ولك . وولك بناء علي قرار اللجنة التنفيوية للبعنات  ف والقسم والكلية نم 

 من  شراف مشترك  لى  أيفادىي تغيير  نوع فأنا عضو بعنة أشراف مشترك وارغب  -س



 

  وما هي المـــدة  ؟للحصول على الدكتوراه من الخارج فما هي اإلجراءاتاجازة دراسية    

 المسمو  لي بها للبقاء بالخارج؟    

 دراسية   جازةمشترك  لى   شرافاألصلي من بعنة  اإليفادتغيير نوع  نعم يمكنك -ج

)وولك بناء على قيرار اللجنية التنفيويية للبعنيات بجلسية خارجي  ماليللحصول على الدكتوراه من الخارج على مصدر      

   م(19/8/1998م بالموافقة على تعديل قرار اللجنة التنفيوية للبعنات الصادر بجلسة 17/19/1997

  -الجهة األجنبية المانحة على الشروط اآلتية : يشترط موافقة وفى هوه الحالة    

مراعييياة حقيييوق النشييير وبيييراءة األختيييراع ومخرجيييات البحيييث خيييالل اإلجيييازة الدراسيييية ميييع الجهييية المانحييية  -1

 والمشرفين المصريين .

 كتابة اسم  على رسالة الدكتوراه . فيحق  موافقة الجهة الموفدة وموافقة المشرف المصر  مع حفظ  -1

 وث فى المجالت العلمية مراعاة كتابة أن التمويل كان من خالل البعنة المصرية .عند نشر البح -2

 كتابة اسم الجامعة الموفدة للمبعوث بجانب الجامعة التي يدرس بها بالخارج . -9

 باإلضافة  لى موافقة كل من المشرف المصر  الرئيسي والقسم والكلية نم الجامعة .  

 -:المدة المسمو  لك بها 

 م 17/2/1919ين الموفدين علي تمويل خارجي قبل صدور قرار الدارسي -1

    م بالعودة  لي قرار 9/7/1917قررت اللجنة التنفيوية للبعنات بجلستها في "     

 بحد اقصي م بتحديد مدد اإليفاد 11/7/77اللجنة التنفيوية للبعنات الصادر في      

 الى خارجي الموفدين قبل ( سنوات لجميع حاالت الدارسين علي مصرف م9)     

 م." بدون مرتبات من البعنات 17/2/1919صدور قرار      

   -م:17/2/1919الدارسين الموفدين على تمويل خارجي بعد صدور قرار -1

 المدة المسمو  بها خمس سنوات فقط .  

 علمـــا بان مدة اإلجازة الدراسية تحسب من تاريخ السفر. 

 التفر  لعضو بعنة اشراف مشترك ؟كيف يمكن الحصول علي خطاب  -س

 اللجنة التنفيوية للبعنات يمكن  الحصول علي خطاب التفر  لدراست  ويكون ولك من  بعد اعتماد ترشيح العضو من -ج

 كليت     

 بعنة األشراف المشترك ؟ إلنهاءالمدة المحددة  -س

 أقرب .  أيهمال أو تاريخ  المناقشة تنهي بعث األشراف المشترك بنهاية الخمس سنوات من تاريخ التسجي -ج

 أنا حاصل علي منحة شخصية وال تتحمل البعنات أ  نفقات هل الزم التسجيل بها  ؟ -س

 نعم البد من التسجيل وفتح ملف باإلدارة العامة للبعنات مهما كان نوع المنحة وولك  -ج

 د ــن فتح ملف بها يعم اعتماد اإلجازة الدراسية للعضو وفى حالة سفره بدوـــيت حتى    

 للدارسين مخالفة الن اللجنة التنفيوية للبعنات هي الجهة التي تعتمد اإلجازات الدراسية    

 الحاصلين على منح دراسية للدراسة بالخارج .    

 عضو بعنة ونظرا لظروف طارئة تطلب األمر تغيير المشرف فهل يمكن ولك , وكيف؟ أنا -س

م الموافقة علي عدم تغيير المشرفين  ال مرة واحيدة فقيط 9/9/1997ة التنفيوية بالتفوي  في نعم , حيث قررت اللجن -ج

 -خالل مدة اإليفاد وولك لألسباب اآلتية:



 

 مر  أو وفاة احد المشرفين. -1

 االستقالة من الجامعة. -1

 االنتقال أو اإلعارة  لي جامعة أخر  ببلد آخر. -2

 دولة الموفد  ليها أل  سبب من األسباب.عدم حصول العضو علي تأشيرة ال -9

م بالتنبيي  11/7/1991( بتياريخ 721مع  لزام جميع الجهات المعنية بتنفيو ما جاء بقرارات اللجنة العليا بجلسيتها رقيم )

علي األساتوة المشرفين بتحمل مسئولية اإلشراف بشكل جد  مع التمسك بعنوان الرسيالة وخطية البحيث التيي تيم االتفياق 

 ها بين المشرفين قبل الترشح لتحقيق أقصي استنمار للوقت المتا .علي

 ؟ما هو دور المكاتب النقافية عند اختيار المشرف األجنبي -س

 -تقوم المكاتب النقافية بدورها في  بال  المشرفين األجانب مع مراعاة اآلتي: -ج

 (.Senior Lecture( أو )Profو )( أو أستاAssociate Profأن يكون المشرف األجنبي أستاو مشارك ) -1

أن يكييون المشييرفين األساسيييين المشيياركين فييي فييتح القنيياة العلمييية فييي سيين مناسييب وليييس علييي وشييك اإلحاليية  لييي  -1

 المعاش.

 أن يتم تحديد قيمة مصروفات األبحاث المطلوبة قبل السفر حيث أنها في بع  األحيان يكون مغالي فيها. -2

العلي للجامعات بشأن معادلة درجة الدكتوراه التيي يحصيل عليهيا المبعيونين عليي نفقية الدولية ما هو قرار المجلس ا -س

من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات والطالب الوافدين من الخارج عليي درجية اليدكتوراه عليي المينح الدراسيية 

 ؟المقدمة للدولة

 -:اآلتيم علي 1/11/1919ريخ قرر المجلس االعلي للجامعات بجلست  المنعقدة بتا -ج

الموافقة علي معادلة درجة الدكتوراه التي يحصل عليها كال من المعيدين والمدرسين المساعدين للحصول علي  -:أوال

للدولة , منح مقدمة من احد  المؤسسات  ةدرجة الدكتوراه من الخارج في بعنات علمية )علي نفقة الدولة , منح مقدم

 -دراسية للحصول علي درجة الدكتوراه علي منح شخصية( والموفدين من: أجازاتفي  الموفدين, والهيئات التعليمية 

 م والئحت  التنفيوية.1491( لسنة 94م الجامعات رقم )الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظي -

 والئحت  التنفيوية.م 1994( لسنة 11رقم ) واألهليةالخاضعة لقانون الجامعات الخاصة  واألهليةالجامعات الخاصة  -

 المعاهد العليا الخاصة الخاضعة لوزارة التعليم العالي. -

 .األزهرجامعة  -

 السادات والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي. أكاديمية -

 المراكز البحنية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة البحث العلمي. -

 -وولك بشرط توافر الضوابط التالية:

 .اإليفادبعالي  علي   ليهاالمشار  األخرىالجهات  أوالجامعة موافقة مجلس  -1

المبعوث للتخص  الموفد عليي   أوموافقة مجلسي الكلية والقسم المخت  علي خطة البحث وعدم تغيير الموفد  -2

 طرأ أ  تغيير علي خطة البحث ويكون ولك بموافقة مجلسي الكلية والقسم المخت .  وا أصال

العاميية للبعنييات بييوزارة التعليييم العييالي والمكاتييب  لييةدارةالعلمييي  اإلشييرافلموفييد تحييت ا أويكييون المبعييوث  أن -9

 النقافية المصرية بالخارج.



 

المبعيوث مين المؤسسيات التعليميية المعتيرف بهيا وسيبق معادلية درجية اليدكتوراه التيي  أوتكون جهة الموفد  أن -4

مصيرية الخاضيعة لقيانون تنظييم الجامعيات رقيم بنظيرتهيا التيي تمنحهيا الجامعيات التمنحها في احيد التخصصيات 

 .م والئحت  التنفيوية1491( لسنة 94)

النقافييية المصييرية  يكييون التنسيييق فييي هييوا الشييأن بييين لجنيية المعييادالت بييالمجلس االعلييي للجامعييات والمكاتييب أن -نانيييا:

 العامة للبعنات بوزارة التعليم العالي. اإلدارةبالخارج عن طريق 

 أوالمبعيونين للحصيول عليي درجية اليدكتوراه فيي تخصصيات الطيب البشير   أوالحاالت الخاصة بالموفدين تعر   -نالنا:

العييالج الطبيعييي علييي لجنيية المعييادالت بييالمجلس االعلييي للجامعييات ويصييدر بشييأنها  أوالتمييري   أو واألسيينانطييب الفييم 

لقيانون منحهيا الجامعيات المصيرية الخاضيعة قرارات معادلة شخصية حالة بحالة موضحا بها التخصصات المناظرة التيي ت

 وكليياتالتميري   وكلييات واألسينانب الفيم طيت كليياالطيب البشير  م من كلييات 1491( لسنة 94تنظيم الجامعات رقم )

 بها. العالج الطبيعي

 ؟أنا عضو أجازة دراسية فهل يمكن أن تساهم الجامعة في تواكر السفر أم ال -س

 م أن يترك ولك األمر لكل جامعة حيث أنها جهة االختصا .19/11/1918معات بتاريخ قرر المجلس االعلي للجا -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا  ـــــــــــــــــــالوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

 

APPLICATION FOR ADMISSION TO 

سوهاج    جامعة              
العلمية والثقافيةاإلدارة العامة للعالقات   

 استمارة عيانات عاو موةد ةي أجاز  دراسية 

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

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

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

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

 الوظائف السابقة وتاريخ العمل بكل منها :

1-................................................................................................................................................................... 

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

9-............................................................................................................................................................... 

 المؤهالت الدراسية وتاريخها وجهة الحصول عليها :

1-......................................................................................................................................................... 

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

9-......................................................................................................................................................... 

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

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

 ..........................يخ الميالد :.................................................................................................................تار

  ........................................تقدير الكفاية في العمل في العامين األخيرين:.............................................................

 . .....................الموقف من التسجيل للدكتوراه:...............................................................................................

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

 .....................الغرض من الدراسة :...........................................................................................................

 ....................التخصص العام :................................................................................... موضوع الدراسة :        

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

 2نوع المنحة : شخصية / مقدمة للدولة / اتفاق ثقافي مع الجهة من هيئة دولية 

 2نوع اإليفاد : أجازه دراسية بمرتب / بدون مرتب / مهمة علمية 

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

 .........................عــــنوان العضو :............................................................................................................

              22تحريرا في     /     /        

 ختم الجهة         اعتماد الجهة                                                       توقيع العضو                                          

              

             



 

   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:…………………………………………………………………………. 

1- General………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

2- Detailed………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Type of Mission:    Personal (  ) Governmental (  ) International Agency (  ) 

Type of Scholarship: Vacation with Salary (  ) 

                                  Vacation without salary (  ) 

                                  Scientific Project (  ) 

Date:     /     /                                           Signature                                    Register  



 

 
 

 

 

 

 

 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 التخصص

 -:إليها الموفد الجامعة اسم -:إليها الموفد الدولة اسم

 (اهتصالاألنصال  ووسائل) سيالرئي المشرف بيانات

 -:الفاكس :االسم

 -:اإللكتروني البريد -:التليفون

 (تصالألا ووسائل) األجنبي المشرف بيانات

 -:الفاكس :االسم

 -:اإللكتروني البريد -:التليفون

 اإلدارة عام مدير                                                                اإلدارة مدير                                             العضو توقيع

  نمهرا صابر لبنه/أ                                                                                                                                                                                   

 
 

 م21/8/2215  بتاريخ        ( 2) رقم رإصدا       SP.VPP.U2F000109(                                9) رقم نموذج

 -:اجلامعة بواسطة ميأل اجلزء هذا

 

 نموذج تعارف واتصال خاص

 )بالمبعوثين بالخارج(

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 الجامعة اسم 1
 

 (االتفاقية موضوع) العنوان 2
 

 لالتفاقية االخر الطرف 9
 

 فاقيةاالت مده 4
 

  االتفاقية من الغرض 8
 

 االستراتيجية بالخطة الغرض عالقة 8
 

 االتفاقية من المستهدفة والمخرجات النواتج 1
 

 (المنسق) بالجامعة االتفاقية مسئول 5
 

 اجلامعة رئيس                                                                                                                                                              امعةاجل  منسق    

 
 

 

 -:الثقافية العالقات جلنة بواسطة  ألمي  اجلزء هذا

 -:العرض تاريخ                                                                                                              -:اللجنة عضو
                                                                                                     

 -:اللجنة عضو رأى
 

 -:للجنة  النهائي  الرأي

 :مالحظات
 

 

   -: رشادات
 المج س ألمانه مجمدة عصور  ةالجامد ادار  ترةدها أ  ع ى الت رير و ت ةي ومخرجاتها االتفا ية ةي التنور مدى ع  الجامدة إلدارة سنوي ت رير ت دي  يجب* 

 مل جامدات االع ى
 (مالك فة ةاع ية لتحديد االتفا ية لهذا والمخرجات والدم يات ل مدخرت ماليا تح ير الت رير يتام  أ  يجب* 

 

  

 

    نموذج بنود توصيف االتفاقيات بين الجامعات
 

 

 



 

 
 بيان بسفريات عضو هيئة تدريس بجامعة سوهاج

 

 -------------------------------------------------: االســـم

 -------------------------------------------------:الوظيفة 

 -------------------------------------------------:التــوقيع

 

 2222تحريرًا في     /       / 

 

 

   االسم

   الوظيفة

 

   الكلية

 

 بيان تفصيلي بالسفريات السابقة

 

   مهمة علمية

 

   أجازة تفرغ علمي

   أجازة مرافق زوج

   ب إعـــــــــارا


