
 القواعد املنظمة

 التدريس ومعاونيهم والقيادات لسفر السادة أعضاء هيئة

 اجلامعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 املؤمترات اخلارجية
 قواعد عامة : البند األول

أن يكون عضو هيئة التدريس  قد مضى على تعيينه مدرساً  سانة كًملاة علاى اعقا  عناد  -1
 .على نفقة الجًمعةالتقدم عي مؤتمرات خًرجية 

أن يقاادم عضااو هيئااة التاادريس أقاا  خلااً  ق ااو  ال ماام ماان الج ااة المن مااة للمااؤتمر  -2
 المؤتمر. فيمعتمدا من الكلية ومرفقً   ه نسخة  من ال مم المشًرك  ه 

أال يكون ال مم المتقدم  ه العضو س ق اإلشتراك  ه كًمال  أو  جزء منه في مؤتمر أخار  -3
مجلاااة علمياااة مملياااة أو  فااايياااتم نشاااًر كاااًمال  أو جااازء مناااه  لااام ق( وكااا لك)إلقاااًء أو معلااا

 خًرجية .  
ً  مااااان  -4 المًجساااااتير والااااادكتورًا  رساااااًلتيأال يكاااااون ال مااااام المتقااااادم  اااااه العضاااااو مستخلقااااا

 التاايالخًقااتين  ًلمتقاادم وأال يكااون ال ماام مستخلقااً  ماان رسااًئ  المًجسااتير والاادكتورًا 
 أشرف علي ً.

المشااترك المق ااو  لءلقااًء  ااًلمؤتمر تسااًهم الجًمعااة لعضااو هيئااة تاادريس  مًلااة ال ماام فااي -5
المشااًركون وفااى مًلااة عاادم االتفااًق يمااشل م اعقاادم  شاارل أال يكااون قااد  وامااد فقاال  يمااددً

خاااال  الفتااارد المماااددد ل قاااً   خاااًرجيسااا ق منماااه مساااًهمة مااان الجًمعاااة لمضاااور ماااؤتمر 
 .للقواعد

 .سيعقد فيه المؤتمر ال يله العضو خال  العًم الجًمعي أن تكون فترد المؤتمر المتقدم  -6
توافينً الكليًت  موافقت ً مقمو ة  ًعوراق مستوفًد ومعتمادد مان السايد أ.دم عمياد الكلياة  -7

سا ق وأن تام إرسااًل ً  التاايلمضاور العضاو الماؤتمر ق اا  انعقاًدً  فتارد كًفيااة ما  النماً   
 .ؤتمرالستيفًئ ً من العضو المتقدم لمضور الم



له  مم مق و  لءلقاًءعن مان لاه  مام  ال يالترشيح للمؤتمر للعضو  فيتكون اعولوية  -8
 .الدوليالمؤتمر  فيمعلق 

 -النااادوات  -الماااؤتمرات ) الجًمعاااة  عاااد موعاااد انعقاااًد إلاااىتااارد  التااايتسااات عد الترشااايمًت  -9
 .ق   انعقًدهً  وقت غير كًف أو( ورش العم  -الدورات التدري ية

المااؤتمر الوامااد و مااد  فاايالوامااد  العلماايال يجااوز اشااتراك أكشاار ماان عضااو ماان القساام  -11
 .أققى عضوان على مستوى الجًمعة

دورات  –نادوات  – أن ال يؤشر سفر أعضًء هيئة التدريس للخًر  لمضاور )ماؤتمرات -11
 .فراالمتمًنًت خال  فترد الس فيالعم   وورش العم ( على النًمية التعليمية وسير –

 يج  أن يكون ال مم المتقدم  ه العضو مشيرا  قورد واضمة إلى جًمعة  ن ً -12
 .العًملين اعسًت دالمتفرغون معًملة  اعسًت ديعًم   -13
يل ق على السًدد عمداء الكلياًت والاوكالء جميا  القواعاد المل قاة علاى أعضاًء هيئاة  -14

 .التدريس عند السفر  لمضور المؤتمرات
 .مراجعة القواعد ك  سنتين تتم -15

للسادة أعضاء هيئة  حضور املؤمترات اخلارجية يف اجلامعة مساهمة :الثانيالبند 
 التدريس

تتمماااا  الجًمعااااة تاااا اكر الساااافر  ًلدرجااااة الساااايًمية ) هً ااااً  وعااااودد(  وكاااا لك قيمااااة رساااام  -1
النمااو  ( دوالر أو مااً يعًدل ااً  ااًلعمالت اعخاارى و لااك علااى511االشااتراك  مااد أققااى )

 -: التًلي

 المدرس مرد وامدد كمد أققى أشنًء شغ  الو يفة 

 اعستً  المسًعد مرد وامدد كمد أققى أشنًء شغ  الو يفة 

 اعستً  مرد وامدد كمد اققى ك  شالم سنوات

تسااًهم الجًمعااة لعضااو هيئااة تاادريس وامااد فقاال ماان القساام لمضااور المااؤتمرات الخًرجيااة   -2
 ال ند الشًلم. في" 1ضح  ًلفقرد "ول قً للتقسيم المو 

( شارل أن يكونااً  2ال يزياد عادد المرشامين ماان الجًمعاة لمضاور الماؤتمر الوامااد عان )  -3
 . من كليتين مختلفتين



يراعاى التااوازن  اين الكليااًت الن رياة والكليااًت العملياة فااي عادد المشااًركين فاي المااؤتمرات  -4
 المملية والدولية.

يااتم  ات أو ورش العماا المااؤتمر  فاايضااو هيئااة التاادريس  ورقااة عماا  مًلااة مشااًركة ع فااي -5
 : مسًهمة الجًمعة  على النمو التًلي

الددددول اووروبيدددة  والددددول  الدول العربية 
 غير العربية اإلفريقية

اومددددددددددددددددددددددري  ي  
 والشرق اوقصى

 جنيها 0222 جنيها 0222 جنيها 0222 
 



 عد حضور املؤمتر اخلارجي(عضو هيئة التدريس ب من )املستندات املطلوبة
 .إدارد المؤتمر تفيد مضور المؤتمريقدم العضو ش ًدد معتمدد من  -1

يقاادم العضااو تقرياارا  مفقااال  عاان المااؤتمر وكاا لك نسااخة مقااورد ماان مل وعااًت المااؤتمر  -2
 :على شتم  التقريريو  دمن تًريخ العود خال  خمسة عشرد يومً  

 انعقًدً وعادد اععضاًء المشاًركين والادو  التاي   ن  د عًمة عن المؤتمر وموعد ومكًن
تم االلتقًء   اً أشناًء انعقاًد الماؤتمر ووساًئ   التيشًركت فيه أهم الشخقيًت العلمية 

 .استضًفت م كأسًت د زائرين فياالستعًنة   م  االتقً   سيًدت م والتي يمكن
 . أهم ال موم العلمية والتل يقية 
  ال مم المقدم من عضو هيئة التدريسأشيرت مو  التيأهم المنًقشًت  . 
  سااايمنًر علاااى مساااتوى القسااام  فااايخاااال  شااا ر مااان تاااًريخ العاااودد  فاااييناااًقش التقريااار

( للعاارع علااى مجلااس الدارسااًت العليااً CD)ويااتم إخلااًر الجًمعااة  ااًلتقرير و العلمااي
 وال موم 

ة ويمارم مان مًلة إخال  العضاو  ًلشارول الساً قة ياتم اساترداد قيماة مساًهمة الجًمعا في -3
   . لمدد شالم سنوات مضور مؤتمرات  ًلخًر 

 اخلارجية دون حتمل اجلامعة أية نفقات حضور املؤمترات: الثالثالبند 

يقرح  ًلسفر لك  من يرغ  من السًدد أعضًء هيئاة التادريس فاى مضاور ماؤتمرات أو  -1
معااة أيااة نفقااًت   ناادوات أو اجتمًعااًت أو زيااًرات أو دورات تدري يااة علااى أال تتمماا  الجً

  شرل أال يتعًرع  لك م  سير العملية التعليمية أو االمتمًنًت.

 .( أعضًء من القسم لمضور نفس المؤتمر3أال يزيد عدد أعضًء هيئة التدريس عن ) -2

 األوراق املطلوبة حلضور املؤمترات اخلارجية دون مساهمة اجلامعة

 ضوموافقة مجلس القسم  والكلية على سفر الع -1

 الدعود الموج ة للعضاو مان الج اة المن ماة للماؤتمر أو نشارد الماؤتمر معتمادد مان السايد  -2
 .أ.دم عميد الكلية



 الكليات يف زيارات علمية أو مهمات رمسية ووكالء سفر عمداء : الرابعالبند 

لسايًدت م  تتمم  الجًمعة ت اكر السافر  ًللاًئرد  ًلدرجاة السايًمية و اد  السافر المقارر
زيااًرات علمياااة  قااافت م عمااداء أو وكاااالء  ماااد أققااى مااارد وامااادد لكااا  دورد  فااايعنااد سااافرهم 

الوكًلاة   ناًء علاى دعاود موج اة لسايًدت م   و لاك  خاالف ماً يكلفاون  العمًدد أو فيانتخً ية 
 . ه من م مًت رسمية من ق   الجًمعة

لى دعود موج ة لسيًدت م ما  يقرح للسًدد وكالء الكليًت  زيًرد علمية وامدً  نًءا  ع
الاا هً  والعااودد و ااد  الساافر المقاارر ماارد وامااد خااال  فتاارد  فاايتمماا  الجًمعااة تاا اكر الساافر 

 .الوكًلة  خالف مً يكلف له من م مًت رسمية من ق   الجًمعة

 (الندوات العلمية اخلارجية)
 .لمناقشة موضوعات علمية محدودة علميالمقصود بالندوة العلمية  ل لقاء 

يفضاااا  عنااااد الساااافر للناااادوات الخًرجيااااة أم يكااااون اعولويااااة للسااااًدد المدرسااااين المسااااًعدين  -1
 .فًلمدرسين

( شارل  2ال يزيد عدد المرشمين من الجًمعاة لمضاور النادوات العلمياة الخًرجياة عان )  -2
 .أن يكونً من كليتين مختلفتين

 :التًليتسًهم الجًمعة لمضور الندوات الخًرجية على النمو  -3

الدددول اووروبيددة والدددول  العربية  الدول
 غير العربية اإلفريقية

اومددددري  ي  والشددددرق 
 اوقصى

 جنيها 0022    جنيها 0022 جنيها 0022   
 

 (الدورات التدريبية اخلارجية)
ل مددن ي يهدددى الددى ا  ردداو هبددرات ومهددارات علميددة  و يقصددد بالدددورة ال دريبيددة  ددل عمدد
 .عملية جديدة وفقًا لبرنامج محدد

 -:مع مراعاة شروط الدورة و هصصها   ي المفاضلة بي  المرشحي  وفقًا للقواعد ال الية
يفضااا  مااان كاااًن تخققاااه الااادقيق أقااار  لموضاااوط الااادورد ويتفاااق مااا  الخلاااة الخمساااية  -1

 .لل موم  ًلجًمعة
 .فًلمدرسين المسًعدين -ية  للمعيدين تكون اعولو  -2



دورد شام يفضا  مان يكاون قاد مضاى علاى   فايعند التسًوي يفض  من لم يس ق له السفر  -3
 .الو يفة المًلية فًلو يفة السً قة اعك ر سنً    فيعودته مدد ألو  شم يفض  اعقدم 

ا من كلياة وامادد الدورد الوامدد  شالم أعضًء  فقل ويفض  أال يكونو  فيتشًرك الجًمعة  -4
 .الدورد ال يخص سوى كلية وامدد من الجًمعة إال إ ا كًن تخقص

ويمانح  االشاتراكالدورد الخًرجية نفقًت السفر ورسام  فيتتمم  الجًمعة للعضو المشًرك  -5
أعضاًء هيئاة التادريس أو راتا  عضاو م ماة علمياة  معاًونيله رات  عضاو  عشاة للساًدد 

تزيد مدد الدورد عن شالشاة أشا ر وال يماق للمشاترك  أال للسًدد أعضًء هيئة التدريس على
شاًرك  التايم  مسًهمة الجًمعاة إال  عاد شاالم سانوات مان الادورد   أخرى دورد  االلتمًق

 .في ً
سيمنًر ويناًقش  فييقدم العضو المرشح خال  ش ر من عودته تقريرا  مفقال عن الدورد  -6

ياة شام علاى مجلاس الدراساًت العلياً مجلاس القسام شام يعارع علاى مجلاس الكل فايالتقرير 
 .وال موم  ًلجًمعة

 .والدورات التدري ية الداخلية وورش العم  المؤتمرات والندوات -7
 :تسًهم الجًمعة في  مضورهً على النمو التًلي -8

 الدورات وورش العمل المؤ مرات والندوات

 جنيه كمد أققى 511 جنيه كمد أققى 711

 و الدددورة   و ورشددة العمددل ضددو ا ا  ددا  المددؤ مر  و الندددوةو  حمددل ال ليددة بدددل الرددفر للع
 -و لك على    يراعى ما يلي : ،هارج النطاق الجغرافي لل لية

فاااي مًلاااة مشاااًركة أكشااار مااان عضاااو  فاااي  مااام واماااد يقسااام رسااام االشاااتراك علاااى الساااًدد  -1
 المشًركين  ًلتسًوي.

 ه ً الفترد . فيأال يتعًرع  لك م  سير العملية التعليمية واالمتمًنًت  -2
المؤتمر الوامد  مسًهمة من الجًمعة عان شالشاة أعضاًء  لمضورأال يزيد عدد المرشمين  -3

 من ك  كلية ، ويستشنى السًدد العمداء والوكالء من شرلي ال مم والعدد.
   .جني ً كمد أققى عند مضور الدورات التدري ية الداخلية 511تسًهم الجًمعة  م لغ  -4



تدري يااة الداخليااة علااى السااًدد المعياادين والمدرسااين المسااًعدين يقتقاار مضااور الاادورات ال -5
 .كقًعدد عًمة
 ال رشيح على القواعد ال الية :د  في  ي المفاضلة 

 يفض  من كًن تخققه الدقيق أقر  لموضوط الدورد . -1
 عند التسًوي يفض  المعيد  شم المدرس المسًعد. -2
 يفض  من لم يس ق له مضور دورد . التسًويعند  -3

 الرمسية ماتامله
i. د اعسااااتً  ياااارخص  ًلم مااااة الرساااامية سااااواء كًناااات داخليااااة أو خًرجيااااة ماااان السااااي

 .الدكتورم رئيس الجًمعة

ii.  م مااة رساامية لتمشياا  الجًمعااة فااي مًلااة عقااد اتفًقيااًت أو اختيااًًر  فااييماانح الموفااد
م ماااة رسااامية  فاااي( خاااًرجي - داخليماااؤتمر) فااايرئيساااً  أو مقاااررا عمااادى اللجاااًن 

علاااى أن تتممااا  الجًمعاااة نفقاااًت السااافر المقااارر مااا  قااارف  اااد   مماااشال للجًمعاااة
 .  تزداد ليلة وامدد لل هً  وأخرى للعودد أنالم مة على  ليًليالسفر له عن 

iii.  م ماااة رسااامية داخااا  الاااولن تتممااا  الجًمعاااة نفقاااًت االنتقاااً   فااايإ ا كاااًن اإليفاااًد
   .الم مة ليًلي هً ً  وعودد  و د  السفر المقرر عن 

iv.  يزيد  د  السفر عن الم مة الرسمية عن عشرد أيًم أال  اعموا  جمي فييراعى. 

 دعوة األساتذة الزائرين األجانب
  الكلياًت التً عاة للجًمعاة  أساًت د أجًنا  مان  فاياالساتعًنة  ىيجوز عناد الضارورد الققاو

 فاااي وى الخ ااارات العًلمياااة والمعتااارف   ااام دولياااً  وفاااى مااادود التخققاااًت الناااًدرد و لاااك 
 إجااااراءتجااااًر  معمليااااة أو  فاااايممًضاااارات علميااااة أو المشااااًركة  إللقااااًءدود أضاااايق الماااا

 عمليًت جرامية .

  تتمم  الجًمعة نفقًت السافر  هً اً  وعاودد  ًلعملاة المقارية  ًلدرجاة السايًمية المخفضاة
 . مً لم تتمم  الج ة الموفدد نفقًت السفر

  استرامة الجًمعة فيتتم اإلقًمة .   
  رامج شقًفية أو ترفي ية لألسًت د الزائرين .ية أال تتمم  الجًمعة مقًريف  



 رغبة األساتذة الزائرين األجانب يف إجراء أحباث باجلامعة(.)
 .موافقة مجلس القسم والكلية على مضور ال ًمم اعجن ي 
 . تمديد  داية ون ًية الفترد ال مشية 
 .عدم تمم  الجًمعة أية نفقًت 

موجهدة  –فدي جميدع الحدا ت  -     و  الدعوة  ي جنبيش رط للموافقة على دعوة  ر ا  
م  الريد اور ا  الد  ور/ عميد ال لية يناًء على موافقة مجلس القردي وال ليدة مدع  رفداق 

 -اووراق اآل ية :

 نسخة من الميًد العلمية للزائر  .1
  رنًمج وخلة الزيااااااااًرد  .2
 تتم   ً المنًقشة  والتيلغة التخًل   .3
 .ر سيًدتهقورد من جواز سف .4

 جامعات أو مؤسسات أخرى( إىل)األساتذة الزائرين من اجلامعة 
 . وجود دعود موج ة لسيًدته من الج ة الزائر ل ً معتمدد من الكلية 
 .  موافقة القسم والكلية ويشترل أن تكون ق   السفر  وقت كًف 
   عند الضرورد .  دراسيال تزيد مدد الزيًرد عن شالشة أش ر أو فق 
 تمم  الجًمعة أية مقروفًت لألستً  الزائر وال يقرف له مرتا   ًلاداخ  لاو  فتارد ال ت

 الزيًرد . 



  
 
 
 (املقرتحات اخلاصة مبكافأة نشر األحباث)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .إجراءات التقدم للحصول على مكافأة نشر البحث يف اجملالت العلمية -أوالً:

 قة مجلسي القسم والكلية.أن يتقدم العضو  عد المقو  على مواف -1

أن يمااادد  خلااااً  الكليااااة أهميااااة ال ماااام ومكااااًن أجرائااااه وان المجلااااة ماااان  ااااين المجااااالت  -2
 .العلمية المتخققة  ات قيمة علمية عًلمية متميزد

أن يااتم توقيااا  جميااا  المشااًركين فاااي ال مااام ماان داخااا  الجًمعاااة أو خًرج ااً علاااى جميااا   -3
 خلً  من المشًرك اعجن ي. قفمًت ال مم، أو

وافااار لل مااام وقيمتاااه العلمياااة والتل يقياااة  لغاااه م ساااله علاااى  عر اااييقااادم ال ًمااام ملخاااص 
(CD وقور من غالف )المنشور في ً ال مم المجلة. 

 .شروط صرف مكافأة األحباث -: ثانياً 

تقاارف مكًفااأد نشاار اع مااًم لأل مااًم المنشااورد فااي مجااالت علميااة عًلميااة  ات ساامعة  -1
مجلة علاى أن يقاوم مجلاس الدراساًت  تمدياد الم اًلغ لل impact Factorمتميزد مس  

 للنشر الدولي لأل مًم العلمية مس  ك  قلًط ومرفق  يًن  ًلم ًلغ المقدمة.

تماانح مكًفااأد نشاار اع مااًم ععضااًء هيئااة التاادريس ومعااًوني م  ًلجًمعااة تشااجيعً  للنشاار  -2
 العلمي.

 ال يجوز التقدم  ًل مم أكشر من مرد . -3

 لى ال مم  اته أكشر من عًمين من تًريخ النشر .أن ال يكون قد مضى ع -4

أن ال يكااون ال ماام مسااتخلص ماان رسااًلة علميااة أو ساا ق المشااًركة  ًل ماام فااى مضااور  -5
 مؤتمر على نفقة الجًمعة 

ومتاى  1م1( جنيه سنويً  من مجم  النشار ت ادأ مان 5000ال يتجًوز العضو أكشر من ) -6
 .12م31



لنشاار الاادولي ماارتين فااي الساانة خااال  شاا ري يااتم ق ااو  اع مااًم للمقااو  علااى مكًفااأد ا -7
خاال   اللجناةيناًير ويوليوب ميام ياتم دراساة ها ً اع ماًم وتمدياد قيماة المكًفاأد مان ق ا  

  .الخمسة أش ر التًلية لش ري الق و 

علااى اععضااًء ماان داخاا  الجًمعااة   ًلتسااًويتقساام المكًفااأد كًملااة علااى ال ماام المشااترك  -8
 .فقل

سااتقوم  فمااص  التاايأققااى شاا ر ماان أسًسااي المرتاا  للجنااة تقاارف مكًفااأد ساانوية  مااد  -9
 .يتم تشكيل ً من ق   مجلس الدراسًت العليً وال موم والتي للمكًفأدالمستمقة  اع مًم

 


