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 رســـــفه
 سلُ اٌظفحخ اٌّٛضــــــــــــــــــــــــــــــــٛع َ

  الباب االول 

 6 سؤ٠خ اٌى١ٍخ  5

 6 سعبٌخ اٌى١ٍخ  8

 6 اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ثبٌى١ٍخ  أ٘ذاف 6

 6 ِٙبَ اٌؼاللبد اٌضمبف١خ  0

  الباب الثاني 

 0 ئعشاءاد اٌؼًّ ثاداسح اٌجؼضبد ٚإٌّح اٌذساع١خ ٚاٌمٛاػذ إٌّظّخ ٌٙب  5

 0 خطخ اٌجؼضبد 0

 0 اٌجؼضبد اٌخبسع١خ 2

 5 ثؼضبد اإلششاف اٌّشزشن  0

 0 اعزمذاَ اٌّششف األعٕجٟ  0

 0 اٌجؼضبد اٌذاخ١ٍخ 58

 2 اٌغفش ٌٍخبسط  55

 2 إٌّح اٌذساع١خ  58

  الباب الثالث 

 0 اٌّإرّشاد  56

 56 ٚاٌض٠بساد –ٚسػ اٌؼًّ  –إٌذٚاد  –اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ  50

 50 لٛاػذ اإل٠فبد اٌذاخٍٟ  ٌٍغبدح أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ 55

 50 لٛاػذ ئ٠فبد اٌّؼ١ذ٠ٓ ٚاٌّذسع١١ٓ اٌّغبػذ٠ٓ )فٟ اٌذاخً (  50

 50 اإلعشاءاد اٌّزجؼخ فٟ حبٌخ ِذ اٌّّٙخ اٌؼ١ٍّخ  52

  النماذج واالقرارات 

 0 (8ّٔٛرط سلُ ) 5

 58 ّٔٛرط ئلشاس فشدٞ 8

 55 ّٔٛرط ئلشاس صٚعٟ 6

 58 ّٔٛرط اإللشاس اٌغّبػٟ 0

 55 /أ(6ّٔٛرط سلُ ) 5

 50 /ة(6ّٚٔٛرط سلُ ) 0

 52 /ط(6ّٔٛرط سلُ ) 2
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الو

ب ا
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 رؤية الكلية  

 رسالة الكلية 

أهداف العالقات 
 الثقافية بالكلية 

 مهام العالقات الثقافية 
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 : رؤية الكلية
رٍزضَ اٌى١ٍخ وّإعغةخ حى١ِٛةخ رؼ١ّ١ٍةخ ثزجةٛء ِىبٔةخ ِز١ّةضح ثة١ٓ و١ٍةبد اٌزشث١ةخ اٌش٠بضة١خ فةٟ اٌةٛ ٓ اٌؼشثةٟ فةٟ اٌخّةظ 

عٕٛاد اٌمبدِخ ِٓ خالي رمذ٠ُ ِغّٛػخ ِٓ اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ٚاٌخذِبد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌف١ٕخ ٌّخزٍف لطبػةبد اٌؼّةً راد اٌظةٍخ ثؼٍةَٛ 

 . ٌش٠بض١خاٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚا
 

 :رشالة الكلية 
 خ ،ش٠ةخ ٚاٌّٙةبساد اٌزطج١م١ةخ اٌّزخظظة٠ّزٍةه اٌّؼةبسف إٌظ اٌى١ٍخ ثاػذاد ٚرأ١ً٘ خش٠ظ رٚ وفبءح ػب١ٌةخ فةٟ األداء رٍزضَ

 .  ٚئٔزبط اٌجحٛس ٌخذِخ اٌج١ئخ اٌّح١طخ

 

 : بالكلية الثقافية العالقات  أهداف

 .   اٌضمبف١خ اٌؼاللبد ثمغُ األػّبي الرخبر رزجغ اٌزٟ اإلعشاءاد عشػخ -5

 رمةذَ اٌزةٟ اٌّغةزٕذاد  فةٟ رٛافش٘ةب اٌٛاعةت ٌٍشةشٚ  ِؼةب١ُٔٚٙ أٚ اٌزةذس٠ظ ١٘ئةخ أػضةبء ِةٓ اٌمغُ ِغ اٌّزؼب١ٍِٓ رؼش٠ف -8

 .اٌالصِخ اٌّٛافمبد ػٍٟ ٌٍحظٛي رزجغ اٌزٟ ٚاٌخطٛاد

 رزٛلةف أْ دْٚ خالٌةٗ ِةٓ األػّةبي رٕغةض ِإعغةٟ ٔظةبَ ٚخٍك ٠خٍفُٛٔٙ ِٚٓ اٌمغُ فٟ اٌؼب١ٍِٓ ث١ٓ ٚاٌخجشح اٌّؼشفخ ٔمً -6

 . ِب شخض ػٍٟ

 . اٌٙبَ اٌمطبع ٘زا فٟ اٌغٛدح ٚلٛاػذ اٌّحبعجخ ِجذأ ٚأػّبي اٌمغُ فٟ اٌشفبف١خ ِجذأ رطج١ك -0

 

  الثقافية العالقات مهام

 .  اٌغبِؼخ ٌّخب جخ     ا  ر١ّٙذ اٌى١ٍخ ِغٍظ ػٍٟ ٌٍؼشع ِزوشاد ِٓ ٠زجؼٙب ِٚب اٌضمبف١خ اٌؼاللبد ٌغٕخ ئػذاد -5

 ع١ّةةغ صةةُ ِٚةةٓ ،(  اٌؼ١ٍّةةخ اٌّّٙةةبد – اٌّشةةزشن اإلشةةشاف – اٌخبسع١ةةخ – اٌذاخ١ٍةةخ) ثبٌجؼضةةبد اٌخبطةةخ اٌزششةة١ح ئػةةذاد -8

 .اٌؼٛدح ٚحزٝ اٌفزشح رٌه خالي اٌّششح ِٚزبثؼخ ثبٌغفش اٌخبطخ اإلعشاءاد

 ثذْٚ أٚ ثٕفمبد(  خبسع١خ – داخ١ٍخ) اٌّإرّشاد فٟ ٌٍّشبسوخ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػضبء ثزشش١حبد اٌخبطخ اإلعشاءاد ئٔٙبء -6

 . رٌه ػٍٟ اٌغبِؼخ ِٛافمخ ألخز ِخب جبد ِٓ ٠زجؼٙب ِٚب ٔفمبد

 ٌٚغٕةخ اٌؼ١ٍّةخ األلغةبَ ِٛافمةبد ِةٓ ٠زجؼٙب ِٚب اٌؼًّ ٚٚسػ(  ٚاٌذ١ٌٚخ اإلل١ّ١ٍخ) ٚاٌّإرّشاد ٌٍٕذٚاد اٌى١ٍخ خطخ ئػذاد -0

 . اٌغبِؼخ ِخب جخ صُ اٌى١ٍخ ِٚغٍظ اٌضمبف١خ اٌؼاللبد

 . اٌؼ١ٍّخ األلغبَ ػٍٟ ػشضٙب صُ اٌزٕف١ز٠خ ٚاٌمشاساد اٌغبِؼخ ِخب جبد اعزالَ -5

 ٚاٌغٙةةبد اٌغبِؼةةخ ِةةٓ اٌةةٛاسدح اٌذساعةة١خ ٚاٌّةةٕح اٌزؼةةبْٚ ٚارفبل١ةةبد ثةةبٌجشرٛوٛالد اٌخبطةةخ اٌّٛضةةٛػبد ع١ّةةغ رشعّةةخ -0

 .ثبٌى١ٍخ األلغبَ ػٍٟ ػشضٙب صُ األخشٜ األعٕج١خ
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ي
ب الثان

البا
 

 إجراءات العمل بإدارة البعثات والمنح الدراسية والقواعد المنظمة لها 

 خطة البعثات

 البعثات الخارجية

 بعثات اإلشراف المشترك 

 استقدام المشرف األجنبي 

 البعثات الداخلية

 السفر للخارج 

 المنح الدراسية 
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 : لها املنظمة والقىاعد الدراشية واملنح البعثات بئدارة العمل إحراءات

 ( . اٌذاخ١ٍخ – اٌّشزشن اإلششاف – اٌخبسع١خ) ثأٔٛاػٙب اٌجؼضبد رٕف١ز ئعشاءاد ارخبر -5

 ػ١ٍّةخ دسعةخ ػٍٟ ٌٍحظٛي اٌشخظ١خ إٌّح ٚوزٌه األعٕج١خ اٌذٚي ِٓ ٌٍذٌٚخ اٌّمذِخ اٌذساع١خ إٌّح رٕف١ز ئعشاءاد ارخبر -8

 . ػ١ٍّخ ِبدح عّغ أٚ

 . اٌجؼضبد ِٓ اٌّمذِخ اٌؼ١ٍّخ اٌّّٙبد رٕف١ز ئعشاءاد ارخبر -6

(  دساعةة١خ ِةٕح أٚ خبسع١ةخ ثؼضةبد ػٍةٟ ٌٍّجؼةٛص١ٓ ثبٌٕغةجخ) ثبٌى١ٍةخ اٌؼّةً ٚاعةزالَ ٌٍةٛ ٓ اٌؼةٛدح حزةٝ اٌّٛفةٛد٠ٓ ِزبثؼةخ -0

 ٚاإلشةشاف اٌذاخ١ٍةخ اٌجؼضةبد ػٍٟ ٌٍّجؼٛص١ٓ ثبٌٕغجخ) اٌجؼضخ أزٙبء أٚ اٌؼ١ٍّخ اٌذسعخ ػٍٟ اٌحظٛي حزٝ ٚاٌذاخً ثبٌخبسط

 ( . اٌّشزشن

 اٌغةةفبساد أٚ اٌزىٌٕٛٛع١ةةب أٚ  اٌؼٍّةةٟ اٌجحةةش أوبد١ّ٠ةةخ أٚ ٌٍغبِؼةةبد األػٍةةٝ اٌّغٍةةظ ِةةٓ اٌةةٛاسدح ثةةبٌّٕح اٌى١ٍةةخ ئخطةةبس -5

 . ٠خظٗ ف١ّب وال   و١ٍخ ثىً ػٕٙب ٌإلػالْ أعٕج١خ عٙبد ِٓ أٚ ثبٌخبسط اٌّظش٠خ

 

 : البعثات خطة
 ػٓ ػ١ٍٙب اٌزشش١ح ٠ٚزُ ، ثبٌمب٘شح ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ ٌإلداسح االٌىزشٟٚٔ اٌّٛلغ  ش٠ك ػٓ اٌجؼضبد خطخ ػٓ اإلػالْ  ٠زُ

 .اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ٚص٠ش/د.أ اٌغ١ذ ِٓ اػزّبد٘ب ثؼذ إٌز١غخ ٚرؼٍٓ ػٕٙب اٌّؼٍٓ اٌزخظظبد ٌٍششٚ  ٚفمب   ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح  ش٠ك

 
ا
 الخارحية البعثات:  أول

 : الصفر وإحراءات املصتندات

 . ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ِٓ ٚاسد  حغش خطبة -5

 . اٌحغض ٚسٚد ػٕذ اٌى١ٍخ ِخب جخ ٠زُ -8

 . اٌغفش ػٍٟ ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِغٍظ  ِٛافمخ -6

 . اٌغفش ػٍٟ األِٓ ِٛافمخ -0

 . اٌغفش ػٍٟ اٌغبِؼخ ِٛافمخ -5

 . ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -0

 

 : الخارحية البعثة مد
٠غٛص ِذ٘ب ٌؼبَ خبِظ ثّٛافمخ اٌّغبٌظ اٌّخزظخ ثبٌغبِؼخ ػٍٟ اْ رذسط ٚ(  عٕخ+  عٕٛاد أسثؼخ) اٌجؼضخ ِذح رحذد

 .حبٌخ ثحبٌخ
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2 

 الخارحية : ثةمصتندات مد البع

 . اٌغفش ػٍٟ األِٓ ِٛافمخ -5

 رمش٠ش اٌّششف األعٕجٟ . -8

 سأٞ اٌّغزشبس اٌضمبفٟ .  -6

 : املد إحراءات

 . اٌّذ ػٍٟ اٌزٕف١ز٠خ اٌٍغٕخ ِٛافمخ -5

 . ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -8

 .(  اٌشاثغ اٌؼبَ ثؼذ اٌغبِؼخ سئ١ظ/ د.أ) اٌغبِؼخ ِٛافمخ -6

 .  ٌٍّجؼٛص١ٓ اٌّذ  ٍت ٚسٚد ػٕذ ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِغٍظ ثشأٞ اٌضمبف١خ اٌؼاللبد لغُ ٌّٛافبح اٌؼ١ٍّخ األلغبَ ِخب جخ ٠زُ -0

 :  العىدة

 : 5050َ ٌغٕخ 558 لبْٔٛ 68ِٓ ِبدح
 أٚلف ٚئال دساعزٗ أزٙبء ِٓ األلً ػٍٟ شٙش خالي ٚ ٕٗ ئٌٟ ٠ؼٛد ْإٌّحخ أ أٚ اٌذساع١خ اإلعبصح أٚ اٌجؼضخ ػضٛ ػٍٟ

 .  أخشٞ عضاءاد أٚ أحىبَ ِٓ ٚاٌٍٛائح اٌمٛا١ٔٓ ثٗ رمضٟ ثّب اإلخالي ػذَ ِغ ِشرجخ طشف

 :  العىدة مصتندات
 ٚإٌّح اٌجؼضبد ثاداسح ٚرمذَ ػبئذ ِجؼٛس اعزّبسح ٌزحش٠ش ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ ٌإلداسح أعجٛع خالي اٌؼضٛ ٠زٛعٗ اٌؼٛدح ثؼذ

 . اٌؼًّ ٚاعزالِٗ ٌؼٛدرٗ اٌالصِخ اإلعشاءاد الرخبر ثبٌغبِؼخ اٌضمبف١خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ ثبإلداسح

 
ا
 : املعترك إلاظراف بعثات:  ثاهيا

 ِٓ عٕٛاد خّظ ٌّٚذح ثؼبَ ػبَ ٚرّذ ٌٍزشش١ح ٌٍجؼضبد اٌزٕف١ز٠خ اٌٍغٕخ اػزّبد ربس٠خ ِٓ اٌّشزشن اإلششاف ثؼضخ ِذح رجذأ

 .  اٌزغغ١ً ربس٠خ

 : العلمية القناة فتح إحراءات

 . أعٕجٟ ِششف ئضبفخ ػٍٟ ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِغٍظ ِٛافمخ -5

 ِشةةبسن أعةةزبر اٌّشةةشف ٠ىةةْٛ اْ ٠ٚشةةزش  األعٕجةةٟ اٌّشةةشف ئضةةبفخ ػٍةةٟ(  اٌغبِؼةةخ سئةة١ظ ٔبئةةت/ د.أ) اٌغبِؼةةخ ِٛافمةةخ -8

(Associate prof )ٚأعزبر أ ((prof ٚأ Senior Lecture)( )2/2/8880 اٌزٕف١ز٠خ اٌٍغٕخ لشاس. ) 

 . اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ثٛصاسح اٌضمبف١خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلداسح ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -6

 

 :بالداخل املد

 . ٚاإلعشاءاد اٌّغزٕذاد -5

 . اٌّششف رمش٠ش -8

 . ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِغٍظ ِٛافمخ -6

 . ٌٍجؼضبد اٌزٕف١ز٠خ اٌٍغٕخ ِٛافمخ -0

 . ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -5
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 : الخارجي الجزء اشتكمال

 : وإلاحراءات املصتندات

 .ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ِٓ اٌٛاسد األعٕج١خ ثبٌغبِؼخ اٌحغض خطبة -5

 .اٌّحذدح اٌفزشح خالي اعزمجبٌٗ ػٍٟ األعٕجٟ اٌّششف ِٛافمخ -8

 . اٌّجؼٛس عفش ػٍٟ اٌّظشٞ اٌّششف ِٛافمخ -6

 . عفش ػٍٟ األِٓ ِٛافمخ -0

 . ٚاٌى١ٍخ اٌم١ُ ِغٍظ ِٛافمخ -5

 . اٌغفش ػٍٟ اٌغبِؼخ سئ١ظ ٔبئت/د.أ اٌغ١ذ ِٛافمخ -0

 .ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -2

 . ٌٍجؼضبد اٌزٕف١ز٠خ اٌٍغٕخ ِٛافمخ -0

 :  بالخارج املد

 :  وإلاحراءات املصتندات

 . اٌضمبفٟ اٌّغزشبس ِٓ ٚخطبة األعٕجٟ اٌّششف ِٓ رمش٠ش -5

 . ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِغٍظ ِٛافمخ -8

 (. اٌغبِؼخ سئ١ظ ٔبئت/ د.أ) اٌغبِؼخ ِٛافمخ -6

 . ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -0

 . ع١بدرٗ العزمجبي األعٕجٟ اٌّششف دػٛح -5

 . ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِغٍظ ِٛافمخ -0

 (. اٌغبِؼخ سئ١ظ ٔبئت/ د.أ) اٌغبِؼخ ِٛافمخ -2

 . اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ثٛصاسح اٌضمبف١خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -0

 : ألاحنبي املعرف اشتقدام
  : وإلاحراءات املصتندات

 ( . ثحش خطخ ػٍٟ االرفبق أٚ – إٌّبلشخ ٌحضٛس)اٌّحذد اٌّٛػذ فٟ ِظش ٌض٠بسح دػٛح األعٕجٟ اٌّششف  ِٛافمخ -5

 . اعزمجبٌٗ ػٍٟ اٌّظشٞ اٌّششف ِٛافمخ -8

 . ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِغٍظ ِٛافمخ -6

 . ( اٌغبِؼخ سئ١ظ ٔبئت/ د.أ) اٌغبِؼخ ِٛافمخ -0

 . اٌؼبٌٟ اٌزؼ١ٍُ ثٛصاسح اٌضمبف١خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -5

 
ا
 : الداخلية البعثات:  ثالثا

 ربس٠خ ِٓ عٕٛاد خّظ ألظٟ ثحذ ثؼبَ ػبَ ٚرّذ ٌٍزشش١ح ٌٍجؼضبد اٌزٕف١ز٠خ اٌٍغٕخ اػزّبد ربس٠خ ِٓ اٌجؼضخ ِذح رجذأ

 . اٌزغغ١ً
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 : البعثة مد وإحراءات مصتندات

 .   اٌّظشٞ اٌّششف رمش٠ش -5

 . ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِغٍظ ِٛافمخ -8

 ٌٍؼةبَ اٌغبِؼخ سئ١ظ/ د.أ ٚ  اٌغبِؼخ سئ١ظ ٔبئت/د.أ ٚ ساثغ ػبَ حزٝ أٚي ػبَ(  اٌغبِؼخ سئ١ظ ٔبئت/ د.أ) اٌغبِؼخ ِٛافمخ -6

 .  اٌخبِظ

 .  ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -0

 . اٌّذ ػٍٟ اٌزٕف١ز٠خ اٌٍغٕخ ِٛافمخ -5

 : للخارج الصفر
 ٌشعبٌخ اٌالصِخ اٌؼ١ٍّخ اٌّبدح ٌغّغ آخش ػبَ ٌّٚذح ٌٍزغذ٠ذ لبثً ػبَ ٌّذح ٌٍخبسط اٌذاخ١ٍخ اٌجؼضخ ػضٛ عفش ٠غٛص

 .األعٕجٟ اٌّششف ئضبفخ دْٚ ِشزشن ئششاف ثؼضخ ػضٛ عفش ئعشاءاد ٔفظ ٚرزخز اٌذوزٛساٖ

 : البعثة إنهاء
 ئخطبس ٠زُ اٌى١ٍخ لشاس ٚثظذٚس اٌزغغ١ً ربس٠خ ِٓ عٕٛاد اٌخّظ ثٕٙب٠خ أٚ اٌذسعخ ػٍٟ ثبٌحظٛي اٌذاخ١ٍخ اٌجؼضخ رٕزٟٙ

 . ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح

 : الدراشية املنحثالثا : 
 اٌحظٛي ثغشع ٚرٌه األعٕج١خ اٌغبِؼبد احذٞ ِٓ ثّؼشفزٗ اٌؼضٛ ػ١ٍٙب ٠حظً شخظ١خ ِٕح أٚ ٌٍذٌٚخ ِمذِخ ِٕح ٟ٘

  جمب   ِشرت ثذْٚ أٚ ثّشرت دساع١خ أعبصح ػٍٟ( اٌّغبػذ اٌّذسط أٚ اٌّؼ١ذ) ثّٛعجٙب ٠حظً ػ١ٍّخ ِبدح عّغ أٚ ػ١ٍّخ دسعخ ػٍٟ

 (. اٌغبِؼخ)  اٌّٛفذح اٌغٙخ ٌشأٞ

 :  إلايفاد مدة

 :80/8/8880 ثزبس٠خ ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح وزبة
 ( عٕٛاد أسثغ ِشٚس ثؼذ ئال رّذ ٚال ِزظٍخ عٕٛاد أسثغ اٌخبسع١خ اٌجؼضخ ِذح)

 ػٛدح ثؼذ رغٛٞ عٕٛاد عجغ ػٓ رض٠ذ اٌزٟ ٚاٌّذح(  عٕٛاد عجغ) ألظٟ ثحذ حذٞ ػٍٟ ػبَ وً رّذ اٌذساع١خ األعبصح)

 ( .ٌٍٛ ٓ اٌؼضٛ

 : املنح من لشتفادة الصفر ومصتندات إحراءات

 .اٌّششح لجٛي ػٍٟ إٌّبحخ اٌغٙخ ِٛافمخ -5

 .ِشرت ثذْٚ أَ ثّشرت اٌذساع١خ اإلعبصح وبٔذ ئرا ٚػّب إٌّحخ ِٓ اٌغشع رحذ٠ذ ٠زُ ٚأْ ٚاٌى١ٍخ اٌمغُ ِغٍغٟ ِٛافمخ -8

 .اٌغفش ػٍٟ األِٓ ِٛافمخ -6

 .اٌغفش ػٍٟ اٌغبِؼخ ِٛافمخ -0

 .ٌٍجؼضبد اٌؼبِخ اإلداسح ئخطبس -5

 .ٌٍجؼضبد اٌزٕف١ز٠خ اٌٍغٕخ ِٛافمخ -0
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ث
ب الثال

البا
 

 المؤتمرات 

 –ورش العمددل  –الندددوات  –الدددورات التدريبيددة 
 والزيارات

قواعددددد اإليفدددداد الددددداخلي  للسددددادة  ع دددداء  ي ددددة 
 التدريس ومعاونيهم

فددي )قواعددد إيفدداد المعيددديد والمدرسددييد المسدداعديد 
 ( الداخل 

 اإلجراءات المتبعة في حالة مد المهمة العلمية 
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 : إلايفاد

 . اٌّإرّشاد -5

 . اٌزذس٠ج١خ اٌذٚساد -8

 . اٌؼ١ٍّخ اٌّّٙبد -6

 

 
ا
 : املؤثمرات:  أول

أعٕج١خ أٚ ل١ِٛخ ٠زُ ف١ٗ رمذ٠ُ ِٕٚبلشخ ٠ٚمظذ ثبٌّإرّشاد أٞ ٌمبء ػٍّٟ رٕظّٗ ١٘ئخ ػ١ٍّخ أٚ د١ٌٚخ أٚ  : اٌّإرّشاد

 ثحٛس ػ١ٍّخ ِىزٛثخ أٚ ِؼٍمّخ .

 

 : " بنفقات ببحث" مؤثمر في لالظتراك

 خطبة لجٛي اٌجحش . -5

 ٔششح اٌّإرّش  . -8

 ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ػٍٟ اٌغفش . -6

 اٌغ١شح اٌزار١خ. -0

اٌغةفش ال ٠ةإصش ػٍةٟ أػّةبي االِزحبٔةبد فةٟ شةٙش خطبة ِٓ اٌغ١ذ أ.د/ ػ١ّذ اٌى١ٍةخ ِٛعةٗ ٌٍغة١ذ أ.د/ سئة١ظ اٌغبِؼةخ ثةأْ  -5

 ١ٔٛ٠ٛ (  ٚوزٌه ال ٠إصش ػٍٟ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ فٟ شٙشٞ عجزّجش ٚأوزٛثش ِٓ وً ػبَ . –)ِب٠ٛ 

 أٞ ِإرّش ػٍّٟ  ِٓ لجً ثٕفمبد  اعزفبء ّٔٛرط ئلشاس اٌخبص ثّشبسوخ ػضٛ ٚاحذ ثأٔٗ ٌُ ٠غجك ٌٗ اٌزمذَ ثٙزا اٌجحش فٟ -0

 اعزفبء ّٔٛرط اإللشاس اٌغّبػٟ فٟ حبٌخ ِشبسوخ أوضش ِٓ ػضٛ فٟ اٌجحش. -2

 ئسفبق ثشٔبِظ اٌّإرّش . -0

  : هفقات بدون  بحث بدون  مؤثمر في لالظتراك
 : الترظيح إحراءات

 .ّٔٛرط حضٛس ِإرّش ثبٌذاخً ثذْٚ ثحش  -5

 اٌّإرّش  ِٓ اٌغٙخ إٌّظّخ  .اٌذػٛح أٚ ٔششح  -8

 ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ػٍٟ اٌغفش . -6

 
ا
 : والزيارات – العمل ورط – الندوات – التدريبية الدورات:  ثاهيا

٠مظذ ثبٌذٚساد اٌزذس٠ج١ةخ وةً ػّةً عّةبػٟ ِةٕظُ ِؼٍةٓ ػٕةٗ ٠ٙةذف ئٌةٟ اوزغةبة خجةشاد ِٚٙةبساد  : اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ -5

 ػ١ٍّخ أٚ ػ١ٍّخ عذ٠ذح .

٠مظةذ ثبٌض٠ةبسح اٌؼ١ٍّةخ اإل٠فةبد ثٙةذف ص٠ةبسح اٌّإعغةبد اٌؼ١ٍّةخ ِٚظةبٔغ األعٙةضح اٌؼ١ٍّةخ ٚاٌشةشوبد  : اٌض٠بساد اٌؼ١ٍّخ -8

اٌّزخظظةةخ ٚاٌغبِؼةةبد ِٚشاوةةض اٌجحةةٛس اٌؼ١ٍّةةخ ٚاٌّؼب٘ةةذ اٌؼ١ٍّةةخ ِٕٚبلشةةخ اٌّشةةشٚػبد اٌؼ١ٍّةةخ ٚإٌةةذٚاد اٌز١ّٙذ٠ةةخ 

 ٌذ١ٌٚخ ٚشؼجٙب ٚاٌحٍمبد اٌذساع١خ اٌّىضفخ .ٌٍّإرّشاد ٚحضٛس اعزّبػبد االرحبداد اٌؼ١ٍّخ ا
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٠مظذ ثبٌّّٙبد اٌؼ١ٍّخ رٍه اٌزٟ ٠ىةْٛ اإل٠فةبد ػ١ٍٙةب ثغةشع رؼ١ّةك اٌّؼشفةخ اٌؼ١ٍّةخ ٚاٌؼ١ٍّةخ أٚ ػّةً  : اٌّّٙبد اٌؼ١ٍّخ -6

 أثحبس .

 :  الترظيح إحراءات

 ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ػٍٟ اٌزشش١ح . -5

 إٌذٚح أٚ اٌض٠بسح .ئسفبق إٌّٛرط اٌخبص  ثبٌذٚسح أٚ  -8

 اٌذػٛح أٚ إٌششح ِٓ اٌغٙخ إٌّظّخ . -6

 خطبة لجٛي اٌجحش . -0

خطبة ِٓ اٌغ١ذ أ.د/ ػ١ّذ اٌى١ٍةخ ِٛعةٗ ٌٍغة١ذ أ.د/ سئة١ظ اٌغبِؼةخ ثةأْ اٌغةفش ال ٠ةإصش ػٍةٟ أػّةبي االِزحبٔةبد فةٟ شةٙش  -5

 ِٓ وً ػبَ . ١ٔٛ٠ٛ ( ٚوزٌه ال ٠إصش ػٍٟ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ فٟ شٙشٞ عجزّجش ٚأوزٛثش –)ِب٠ٛ 

 : الجامعة مجلض قرارات

 .ٔفمبد ٌجبلٟ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ٠مزظش اٌغفش فٟ ص٠بسح ػ١ٍّخ ثٕفمبد ٌألعبرزح فمط ٠ٚىْٛ ثذْٚ  -5

 عفش أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثٕفمبد فٟ إٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ ثبٌخبسط ئرا وبٔذ ِٓ  ج١ؼزٙب رمذ٠ُ أثحبس . -8

 خ اٌزذس٠ظ ثّجٍغ :د عفش ػضٛ ١٘ئرىْٛ ِغبّ٘خ اٌغبِؼخ فٟ ٔفمب -6

 8888 . أٌفبْ ع١ٕٗ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ 

 8588. ٟأٌفبْ ٚخّغّبئخ ع١ٕٗ ٌذٚي اٌّغشة اٌؼشث 

 5888. خّغخ آٌف ع١ٕٗ ٌذٚي أٚسٚثب 

 0888. عزٗ آٌف ع١ٕٗ ٌذٚي أِش٠ىب ٚأع١ب )اٌششق األلظٝ ( ٚوٕذا ٚعٕٛة ئفش٠م١ب 

 بفخ اٌّجبٌغ اٌّمشسح.٠ىْٛ ٌٍى١ٍبد اٌّغبّ٘خ فٟ إٌفمبد ِٓ ِٛاسد٘ب اٌخبطخ ثبإلض -0

 قىاعد إلايفاد الداخلي  للصادة أعضاء هيئة التدريض ومعاوهيهم

 80/6/8880ِغٍظ اٌغبِؼخ فٟ 

 -ال ٠ض٠ذ ٔغجخ اإل٠فبد فٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ ػٓ : -5

 % فٟ اٌّإرّش  اٌؼٍّٟ اٌزٞ رٕظّٗ اٌى١ٍخ   .58 -8

 % فٟ اٌّإرّش اٌزٞ رٕظّٗ عٙبد خبسع١خ داخً اٌٛ ٓ ِٓ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ 85 -6

 82/55/8880ِغٍظ اٌغبِؼخ فٟ

 رغبُ٘ اٌغبِؼخ فٟ ٔفمبد ئ٠فبد أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ثبٌذاخً ثّب ال ٠زغبٚص ِشر١ٓ فٟ اٌؼبَ اٌّبٌٟ اٌٛاحذ . -5

  -عدين )في الداخل (:قىاعد إيفاد املعيدين واملدرشيين املصا

 اٌّإرّشاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ فٟ اٌذاخً ثٕفمبد ِٓ اٌغبِؼخ ٚرٌه فٟ ِغبي رخظظُٙ اٌذل١ك . -5
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   : بدون هفقات –إلاحراءات املتبعة في حالة شفر أعضاء هيئة التدريض للخارج في مهمات علمية بنفقات 

: بنفقات
ا
 : أول

 ِشفمب  ثٙب :اٌغفش ِٛافمخ ِغٍظ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ػٍٟ  -5

 اٌغ١شح اٌزار١خ ِٓ ػٍٟ شجىخ اٌغبِؼخ 

 ِٟٛاٌشلُ اٌم 

 اٌذػٛح اٌّٛعٙخ ٌٍؼضٛ ِٛضحب  ثٗ ِذح اٌّّٙخ )ثذا٠زٙب ٚٔٙب٠زٙب( . -8

 .اعزّبساد اعزطالع سأٞ ٌٍّّٙخ اٌزٟ رض٠ذ ِذرٙب ػٓ صالصْٛ ٠ِٛب   -6
 . 586ّٔٛرط  -0

 

 :بدون هفقات 
ا
 :ثاهيا

اعز١فبء اإللشاس اٌخبص ثؼذَ ِطبٌجخ اٌؼضٛ ثأٞ دػُ ِبٌٟ أٚ ِخظظبد  ٛاي فزشح ئلبِزُٙ ثبٌخبسط ٚحزٝ االٔزٙةبء ِةٓ  -5

 اٌّّٙخ اٌؼ١ٍّخ ٚػٛدرٗ . 

 :إلاحراءات املتبعة في حالة مد املهمة العلمية 
 األعٕجٟ ثبٌّذح اٌّطٍٛة اٌّذ ٌٙب ِشفمب  ثٙب رمش٠ش ػٍّٟ ػٓ اٌّذح اٌغبثمخ . خطبة ِٓ اٌغبٔت -5

 ِٛافمخ ِغٍغٟ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ػٍٟ اٌّذ . -8

 إلاحراءات املتبعة لترظيح أعضاء هيئة التدريض علي مهمات علمية مقدمة للدولة من حهات أحنبية ومحلية
 اإلػالْ ػٓ اٌّّٙخ ثألغبَ اٌى١ٍخ اٌّخزٍفخ  . -5

 ِٛافمخ ِغٍغٟ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ ِشفمب  ثٗ :  -8

 . اٌغ١شح اٌزار١خ 

 . ِٟٛاٌشلُ اٌم 

 . ِٕٞٛب ٠ف١ذ رمذِخ ٌٍزمش٠ش  اٌغ 

 بنفقات  –حراءات املتبعة في حالة شفر أعضاء هيئة التدريض في مهمات رشمية إلا 
 ِٛافمخ ِغٍغٟ اٌمغُ ٚاٌى١ٍخ. -5

 خطبة اٌذػٛح . -8

 بنفقات  –أحكام منظمه للصفر في مهمات رشمية 
ِؼةخ ٌٍذساعةبد ٠خزض اٌغ١ذ أ.د/ سئ١ظ اٌغبِؼخ فٟ اإل٠فبد فٟ  اٌّّٙبد اٌشع١ّخ اٌزٟ ٠مزشحٙةب اٌغة١ذ أ.د/ ٔبئةت سئة١ظ اٌغب -5

 اٌؼ١ٍب ٚاٌجحٛس.

رزحًّ اٌغٙخ اٌّٛفذح )اٌى١ٍخ أٚ اٌغبِؼخ ( أعشح عفش اٌؼضٛ ر٘بثب  ٚػٛدح ثبٌذسعخ اٌغ١بح١خ حغت اٌّذح اٌّمشسح ِغ طشف  -8

 ثذي اٌغفش ػٓ ١ٌبٌٟ اٌّذح اٌّمشسح ٚرضداد ث١ٍٍخ ٚاحذح فٟ اٌز٘بة ِٚضٍٙب فٟ اٌؼٛدح .

 اٌّّٙخ اٌشع١ّخ ػٓ أعجٛػ١ٓ ئال ثّٛافمخ ِغٍظ اٌغبِؼخ .فٟ ع١ّغ األحٛاي ال ٠غٛص أْ رض٠ذ  -6

 


