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الإخوة امزمالء
يرسين أن أكدم ممك ُذا ادلميل بلك ما حيتويَ من مؼلومات وإاجراءات ختص أوشطة الإدارة امؼامة
نلؼالكات امثلافية وامؼلمية أملني من هللا أن ىكون غيد حسن ظيمك وأن يكون دافؼا وانفؼا ممك م إالملام بلك
ما حيتاجَ غضو ُيئة امتدريس وامِيئة املؼاوهة من الإدارة امؼامة نلؼالكات امثلافية وامؼلمية .

مع حتيايت ممك بدوام امطحة وامؼافية،،،،،،
نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث

أ.د/السيد محمد حجاسى
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بسم هللا امرمحن امرحمي
يرس أرسة الإدارة امؼامة ابجلامؼة ان تلدم دميلل ددارة وايي يشلمل ضلورة مل ملن اوشلطة
ددارة وملد حرضيا غيلد اػلداد ُلذا ادلميلل ان يضلم سلانر امليلاانت ودوراق املطلوبلة مللك دملة
تلدهما ددارة ميك يكون مرأة ضادكة تؼكلس وشلاالا ددارة وملا تللوم بلَ ادملة امسلادة اغضلاء ُيئلة
امتدريس واملدرسني املساػدين واملؼيدين.
هبلللللذٍ املياسلللللدلة فلللللاإن ددارة تً لللللز ُلللللذٍ امفرضلللللة نلتوجلللللَ ابمشلللللكر وامتللللللدير نلسلللللديد
ا.د /رئل س اجلامؼللة وامسلديد ا.د  /انئللجل رئل س اجلامؼللة ناراسللات امؼليللا واملةلللوث ملسللا م امفؼللا
ورػاي م امشام يف سبيل تطوير امؼمل ابلدارة وهللا املوفق ايل سبيل امرشاد.
مع تحيات،،،
مدير عـــام
اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

أمال طه إبـــــزاهيـــم
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جامعــة كفر الشٌــخ
اإلدارة العامة للعالقات العلمٌة والثقافٌة

إدارة اإلعارات والمهمات العلمٌة







االعارات
االجازات
مهمات علمٌة علً نفقة البعثات
مهمات علمٌة علً اتفاقٌات ثقافٌة موقعة بٌن الجامعة ومثٌالتها من الجامعات العربٌةواالجنبٌة
مهمات علمٌة طبقا لالتفاقٌات الموقعة بٌن وزارة التعلٌم العالً ب ج.م.ع والدول االخري
مهمات شخصٌة

االعارات
تنص المادة ( ) 58من قانون تنظٌم الجامعات على-:
مع مراعاة عدم االخالل بحسن سٌر العمل فى القسم وفى الكلٌة او المعهد ٌ،جوز اعارة اعضاا يٌةاة التادرٌ
لجامعة اجنبٌة او معهد علماى اجنباى فاى مساتوك الكلٌاات او للعمال باوزارات الحكوماة ومصاالحها او الهٌةاات
والمؤسسات العامة والدولٌة او بجهة غٌر حكومٌة فٌما تخصصاوا فٌاة متاى كانات المهماة فاى مساتوك الوظٌفاة
التا ى ٌشااولونها فااى الجامعااة وتكااون االعااارة بقاارار ماان رةااٌ الجامعااة بعااد اخاام ردك مجل ا الكلٌااة اوالمعهااد
المختص.

 مع األخذ في اإلعتبارالضوابظ التالية-:
الٌجاااوز التااارخٌص فاااى االعاااارة قبااال انقضاااا ثاااالا سااانوات علاااى باااد خدماااة المااارخص لاااة فاااى يٌةاااة
التااادرٌ وملاااً طبقاااا ا لااانص الماااادة ( )09مااان قاااانون تنظاااٌم الجامعاااات والتاااى تااانص علاااى "-:ال ٌجاااوز
التااارخٌص فاااى إعاااارة عضاااو يٌةاااة التااادرٌ دو إٌفاااادا فاااى مهماااة علمٌاااة دو دجاااازة تفااار علماااى وبمراعااااة
حكااام الماااادة ") 55دو فاااى دجاااازة لمرافقاااة الااازوج قبااال إنقضاااا مااادة مماثلاااة للمااادة التاااى ساااب دن قضاااايا
العضاااو فاااى إعااااارة دو مهماااة علمٌااااة دو دجاااازة لمرافقااااة الااازوج وال ٌجااااوز التااارخٌص فااااى اإلعاااارة قباااال
إنقضا ثالا سنوات على بد خدمة المرحص له فى يٌةة التدرٌ .
مع مراعاة قواعد اإلعارات الخاصة بالسادة دعضا يٌةة التدرٌ
( )41بتارٌخ 2997/7/22ويى-:
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والتى اقريا مجل

الجامعة بجلسته رقم

 دن ٌكون العضو قد دمضً ثاالا سانوات علاى القال فاً خدماة فعلٌاة بالجامعاة منام تعٌٌناه عضاو
بهٌةة التدرٌ وال تحسب فً ياما المادة المادد التاً قضاايا فاً مهماات علمٌاة والنادب كال الوقات
والتفر العلمً وإجازات مرافقة الزوج دو الزوجة وما إلً ملً .
 ال ٌجوز النظر فً إعارة من سبقت إعارته دو ندبه ندبا ا كامالا دو إٌفادا فً مهمة علمٌة إال بعاد دن
ٌقضً مدة مماثلة فً خدمة فعلٌة بالجامعة
 فااً جمٌااع الحااوال ال ٌجااوز دن ٌزٌااد مجمااوع ماادد اإلعااارة والمهمااات العلمٌااة ودجااازات التفاار
العلمً على عشرة سنوات خالل مدة خدمة عضو يٌةة التدرٌ .
 عند الترشٌح لإلعارة ٌقوم عضو يٌةة التادرٌ المشار دو المشاترً علاى رسااةل علمٌاة لدرجاة
الماجستٌر دو الادكتوراا بععاداد تقرٌار مفصال عان الرسااةل التاً ٌشار دو ٌشاترً فاً اإلشارا
علٌها للعرض على مجل الكلٌة لتعٌٌن من ٌحل محلة دو من ٌنضم إلٌه فً اإلشرا .

 االوراق المطلوبة - :
 طلب اإلعارة المقدم من عضو يٌةة التدرٌ

.

 دصل التعاقد على دن ٌكون موث ومعتمد من جهة دولة التعاقد ووزارة الخارجٌة المصارٌة وملاً
للعام الول دما عند التجدٌد ٌكتفى بأصل العقد فقط.
 موافقة مجلسى القسم والكلٌة على اإلعارة .
 بٌان حالة لعضويٌةة التدرٌ المطلوب منحه اإلعارة للخارج على دن ٌوضح به المهماات العلمٌاة
السابقة واجازاتة الخاصة لمرافقة الزوج او الزوجة او اي نوع من انواع االجازات وتارٌخ التعٌٌن
فً وظٌفة مدر .
 إقرار من السٌد ا 9د /رةٌ القسم دو من ٌنوب عنه بأن إعارة عضاو يٌةاة التادرٌ
إنتدابات من داخل دو خارج الجامعة.

ال تتطلاب دٌاة

 إقرار بما ٌفٌد سداد مستحقات الجامعة المالٌة عند العودة لرض الوطن.
 إقرار مقدم من عضويٌةة التدرٌ
تدرٌسٌة وامتحانات.

معتمد ومختوم من السٌد د.د/عمٌد الكلٌاة بعادم ارتباطاه بأعماال

 تقاارٌر مفصالة عان الدارساٌن المشار علاٌهم دو المشاارً فاى اإلشارا علاى رسااةل الماجسااتٌر
والدكتوراة إما ك ان اإلشرا دكثر من سنة للعرض على مجل الكلٌة لتحدٌد عضو يٌةاة التادرٌ
المك ٌتابع االشارا مان بعادة وإما كاان اإلشارا دقال مان سانة ٌقادم اعتامار عان اإلشارا كتابتاا ا
لعمٌد الكلٌة.
 إخال طر

من الكلٌة المختصة

 تقدٌم ما ٌفٌد تحصٌل طواباع لمستشافى كفار الشاٌخ الجاامعى طبقاا ا لقارار د9د /رةاٌ
( )6033بتارٌخ 2942/6/7
 عدد 2طابع() IT
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الجامعاة رقام

اجراءات االعارة-:
-

-

بعد ورود االورا المطلوبة من الكلٌة مستكملة لالدارة العامة للعالقات الثقافٌة بالجامعاة ٌاتم العارض علاى
السٌد ا.د /ناةب رةٌ الجامعة للدراسات العلٌا والبحوا والسٌد د.د /رةٌ الجامعة للموافقة على االعارة.
ٌتسلم عضو يٌةة التدرٌ خطاب موجهة الاى ادارة المعاشاات بالجامعاة الساتٌفا النماامج المطلوباة باادارة
المعاشات و موافاة االدارة بما ٌفٌد ملً.
ٌقااوم عضااو يٌةااة التاادرٌ باااخال طرفااة ماان الكلٌااة وتااوافى االدارة بخطاااب ماان الكلٌااة مرف ا بااة اخااال
الطر .
ٌتم اخطار الكلٌة بالموافقة على االعارة.

األوراق المطلوبة عند التجديد:







طلب التجدٌد المقدم من المعار.
ما ٌفٌد تجدٌد التعاقد.
موافقة مجلسى القسم والكلٌة على التجدٌد المطلوب.
ما ٌفٌد سداد مستحقات الجامعة المالٌة – التأمٌن والمعاشات .
صورة من جواز السفر موضح بها تأشٌرة العمل.

تجديد اإلعارة للعام الخامس والسادس
ٌ تم تجدٌد االعارة للعام الخام

والساد

بموافقة مجل

الجامعة

التجديد بعد العام السادس
ٌ تم التجدٌد بمخاطبة السٌد د.د  /وزٌر التعلٌم العالً ووزٌر الدولة للبحا العلمً للموافقة علً التجدٌد.
 است صدار قرار السٌد ا.د  /رةٌ الجامعة بالموافقة علً االعارة بنا علً موافقة السٌد ا.د /الوزٌر.
 ٌتسلم عضو يٌةة التدرٌ المعار عملة بالكلٌة فور انتها اعارتة المصرح له بها. وفً حالة طلبة قطع االعارة ٌتقدم بطلاب للساٌد د.د/عمٌاد الكلٌاة الخام الموافقاة المبدةٌاة علاً اساتالم العمال،وتقااوم االدارة العامااة للعالقااات الثقافٌااة بااالعرض علااً السااٌد د.د /ناةااب رةااٌ الجامعااة للدراسااات العلٌااا
والبحوا والسٌد ا.د /رةٌ الجامعة للموافقة علاً قطاع االعاارة واعتمااد اساتالم ساٌادتة العمال مان تاارٌخ
استالم العمل الفعلً بالكلٌة.

ملحوظة-:
 اجازة مرافقة ال زوجاة التاى ٌصارح فٌهاا للمرافا بالعمال تاخام حكام االعاارة طبقاا لكتااب الساٌد ا.د /وزٌارالتعلٌم العالى ووزٌر الدولة للبحا العلمى الوارد لالدارة بتارٌخ 2993/5/3م
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أحكام عامة-:
 ال ٌجوز ان ٌزٌد مجموع مدد االعارات والمهمات العلمٌة واجازات التفر العلمً علً عشرة دعوام طوال
مدة خدمة عضو يٌةة التدرٌ .
ٌ جوز فً الحاالت التً تقتضٌها المصلحة القومٌة التجاوز عن مدة العشر سنوات اما كان عضو يٌةة
التدرٌ المعار شاغال لوظٌفة فً منظمة دولٌة او ان ٌكون شاغال لمنصب قٌادي فً الجامعة المعار الٌها
(رةٌ جامعة – ناةب رةٌ الجامعة -عمٌد كلٌة)

اجازة مرافقة الزوج أو الزوجة ( ألعضاء هٌئة التدرٌس)
األوراق المطلوبة الجازة المرافق :
-

والزوجة مختومة بخاتم شعار الجمهورٌاة بعاد اإلطاالع علاى

صورة من جوازات سفر عضويٌةة التدرٌ
الصل.
دصل عقد العمل الخاص بالطر االخر فً العالقة الزوجٌة موث  +صورة طب الصل من إقاماة العمال
الخاص بالطر الخر فً العالقة الزوجٌة بعد اإلطالع على الصل .
فً حالة السفر لول مرة ٌكتفً بتأشٌرة عمل الزوجة والتاً تمانح مان سافارة دولاة العمال بالقاايرة وتكاون
مدة صالحٌتها ثالثة دشهر .
بٌانات اإلقامة " "Printمعتمدة ومختومة من إدارة الجوازات والهجرة التاابع لهاا ( بدولاة العمال ) وخاصاة
المملكة العربٌة السعودٌة بدٌالا عن دصل االقامة.
قرار الجازة الخاص بالطر الخر فً العالقة الزوجٌة وفاً حالاة عادم عملاه بالحكوماة دو القطااع العاام
ٌقدم إقرار معتمد بما ٌفٌد ملً.
صورة طب الصل من وثٌقاة الازواج  +إقارار مان عضاو يٌةاة التادرٌ بعساتمرار الحٌااة الزوجٌاة علاً
مسةولٌته الشخصٌة.
صورة طب الصل من تصرٌح عمل الطر االخر فً العالقة الزوجٌة بعد اإلطالع على الصل.
سداد مستحقات الجامعة المالٌة.
فً حالة عمل الزوج  /الزوجة بالقطاع الحكومً بالخارج فانه ٌكتفً فى حالاة التجدٌاد بخطااب دصالً مان
جهه العمل بالخارج ٌفٌد بأن سٌادته/سٌادتها علً رد العمل حتً تارٌخه مع تقدٌم رخصة اإلقامة.
ٌكتفً بعقد عمل الزوجة بالنسبة للزوجات بالدول الجنبٌة علً دن ٌكون العقد موثقا من مكتب العمل بدولاة
العمل دو شهادة سداد ضراةب العمل الخاصة بالزوجة.
فى حالة الدراساة بالخاارج ٌطلاب خطااب دصالى مان الجامعاة التاى ٌادر بهاا الازوج  /الزوجاة ماع تقادٌم
رخصة االقامة.
عند عودة عضو يٌةة التدرٌ وإستالمة العمل البد من تقدٌم دصل جواز السفر له ولزوجته.
عدد 2طابع () IT
ضرورة مراعاة إعتماد عودة وإستالم عضو يٌةة التدرٌ العمل بالكلٌة بعاد إنتهاا مادة اإلعاارة دو إجاازة
المراف من السٌد د.د /رةٌ الجامعة.
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اجازة مرافقة الزوج او الزوجة للمدرسٌن المساعدٌن والمعٌدٌن
تنص المادة ( )30من القانون رقم ( )17لسنة 4075م الخاص بالعاملٌن المدنٌٌن بالدولة علً -:
ٌ منح الزوج او الزوجة اما رخص الحديما بالسفر للخارج لمدة ستة اشهر علً االقل – اجازة خاصة
بدون مرتب وال ٌجوز ان تتجاوز يمة االجازة مدة بقا الزوج فً الخارج كما ال ٌجوز ان تتصل يمة
االجازة باعارة الً الخارج.
ملحوظة -:ال ٌجوز اعطا اعضا الهٌةة المعاوناة اجاازة اال بعاد مارور ساتة اشاهر علاً تاارٌخ بداٌاة اساتالم
العمل حٌا انها فترة اختبار طبقا لنص المادة (79مكرر) من قانون العاملٌن المدنٌٌن بالدولة والتاً تانص علاً
"ال ٌجوز اعادة العامل او منحة االجازات المنصاوص علٌهاا فاً البنادٌن  4،2مان الماادة ()30والماادة()79مان
يما القانون اثنا فترة االختبار".

ثالثا  :اجازة رعاٌة الطفل
تنص المادة ( )79من القانون رقم ( )17لسنة 4075م بشأن نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة على " -:تستح
العاملة إجازة بدون مرتب لرعاٌة طفلها بحد دقصى عامٌن فً المرة الواحدة ولثالا مرات طوال حٌاتها
الوظٌفٌة "
 تتحمل الجهة اإلدارٌة باشتراكات التأمٌن المستحقة علٌها وعلً العاملة وف دحكام يما القانون.ٌ -قضً القانون ( )442لسنة 4003بأن المقصود بالطفل يو كل من لم ٌبلغ سن  45سنة.

االوراق المطلوبة:
 طلب اإلجـازة.
 موافقة القسم ومجل الكلٌة.
 بٌان حالة.
 شهادة مٌالد الطفل.
 إقرار بقٌام الجامعة بسداد حصة التامٌن والمعاشات المستحقة علً العاملة دثنا اإلجازة (حٌا ٌنص علٌة
بالممكرة المقدمة للسٌد ا.د /رةٌ الجامعة للموافقة على االجازة كما ٌنص فى القرار على ملً مع قٌام
الجامعة بسداد حصة التأمٌن والمعاشات المستحقة علٌها اثنا االجازة).
 عدد 2طابع() IT
 إقرار بعدم موادرة درض الوطن.
 تقدٌم شهادة تحركات من إدارة الجوزات بمجمع التحرٌر بالقايرة فً حالة طلب التجدٌد وفى حالة العودة
بعد إنتها اإلجازة ٌضا يما المستند لألورا المطلوبة لتجدٌد اإلجازة دو إستالم العمل.
 للجامعة الح فى إستخراج شهادة تحركات لك عضو يٌةة تدرٌ فً حالة توافر دسباب تدعو لملً للتأكد
من سفرا دون علم الجامعة.
 مع مالحظة دن الحد القصى إلجازة رعاٌة الطفل  3سنوات طوال الحٌاة الوظٌفٌة.
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اإلجازة الخاصة بدون مرتب لمدة ثالثة دشهر
تنص المادة ( )06من القانون رقم ( )10لسنة  4072بشأن تنظٌم الجامعات على:
مع مراعاة صالح العمل ٌجوز الترخٌص لعضو يٌةة التدرٌ لسباب ملحة فً إجازة خاصة بمرتب دو بدون
مرتب دثنا الدراسة ولمدة محدودة ال تتجاوز ثالثة دشهر وٌكون بقرار من د.د/رةٌ الجامعة بعد دخم موافقة
عمٌد الكلٌة ومجل القسم المختص.

االوراق المطلوبة






طلب الجازة.
موافقة القسم وموافقة الكلٌة.
بٌان حالة باإلجازات السابقة لعضو يٌةة التدرٌ .
سند الحصول على اإلجازة.
قرار مقدم من عضو يٌةة التدرٌ ومعتمد من د.د  /رةٌ
تدرٌسٌة دوامتحانات خالل اإلجازة.

القسم وعمٌد الكلٌة بعدم ارتباطه بأعبا

اجازةرعاٌة السرة بالداخل
تنص مادة ( )30من القانون رقم ( )17لسنة 4075م بشان نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة.
 ٌجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب لألسباب التً ٌبدٌها العامل وتقدريا السلطة المختصةووفقا للقواعد التً تتبعها

االوراق المطلوبة -:








طلب اإلجازة
موافقة القسم والكلٌة
بٌان حالة باإلجازات السابقة
تقرٌر طبً معتمد من مستشفً حكومً ٌفٌد مرض الوالد دو الوالدة واحتٌاجها للعناٌة والرعاٌة المستمرة
تمنح إجازة رعاٌة المرٌض " من الدرجة الولى " لمدة  3دشهر وٌطالب بشهادة تحركات فً حالة طلب
التجدٌد.
للجامعة الح فى إستخراج شهادة تحركات لك عضو يٌةة تدرٌ فً حالة توافر دسباب تدعو لملً للتأكد
من سفرا دون علم الجامعة.
ٌجوز للسلطة المختصة منح العامل اجازة بدون مرتب لالسباب التً ٌبدٌها العامل وتقدريا السلطة
المختصة وفقا للقواعد التً تتبعها.

إجراءات منح وتجدٌد اإلجازة:
نف

اإلجرا ات المتبعة فً اإلجازات وال ٌجوز الحصول على تصرٌح بالعمل.
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سادسا  :اإلجازات الخاصة بدون مرتب للسٌاحة (ستة دشهر)
االوراق المطلوبة -:
 طلب اإلجازة
 موافقة القسم ومجل الكلٌة
 تأشٌرة السفر
علما ا بأن دجازة السٌاحة ال تجدد وال ٌجوز التصرٌح فٌها بالعمل.

اجازة التفر العلمى للسادة اعضا يٌةة التدرٌ

بالجامعة-:

تنص المادة ( )55من قانون تنظٌم الجامعات على:
ٌجوز الترخٌص لالساتمة فى اجازة تفر علمى داخل الجمهورٌة اوخارجها لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى
ست سنوات فى االستامٌة متى وجد من ٌقوم مقامهم اثنا تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخٌص فى االجازة
الكثر من استام واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.
 تحتسب اجازة التفر العلمى ضمن مدة العشر سنوات المقررة بالمادة ( )04من قانون تنظٌم الجامعات .
ٌ عود المرخص لة باجازة تفر علمى فى الٌوم التالى النتها االجازة واما عاد قبل او بعد انتها موعديا
المحدد الٌقوم بالعمل بالكلٌة اال بعد الحصول على موافقة مسبقة من السٌد ا.د /رةٌ الجامعة .
 على عضو يٌةة التدرٌ المرخص لة بهمة االجازة عند عودتة التقدم بتقرٌر فى نهاٌة المدة عن االعمال
التى قام بها ونسخة من البحوا التى ٌكون قد اجرايا اثنا يمة االجازة حٌا ٌعرض التقرٌر على مجل
الدراسات العلٌا والبحوا بالجامعة .
 الٌجوز لعضو يٌةة التدرٌ القٌام بأجازة تفر علمى االبعد تقدٌم االتى:
 ماٌفٌد تحرٌر استمارة تامٌن ومعاشات .
 اخال طر من الكلٌة

المواد الخاصة باإلعارات والجازات كما جا ت بقانون تنظٌم الجامعات والةحتة التنفٌمٌة
مادة ()84
ٌجوز ندب دعضا يٌةة التدرٌ لمدة محددة من جامعة إلً دخري دو القٌام بعمل وظٌفة عامة دخري بقرار
من رةٌ الجامعة بنا علً موافقة مجل الكلٌة المختص بعد دخم ردي مجل القسم المختص وٌعتبر الندب
كل الوقت إعارة تخضع لحكام اإلعارات.

مادة()85
مع مراعاة عدم اإلخالل بحسن سٌر العمل فً القسم وفً الكلٌة دو المعهد ٌجوز إعارة دعضا يٌةة التدرٌ
لجامعة دجنبٌة دو معهد علمً دجنبً فً مستوي الكلٌات الجامعٌة دو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها دو
الهٌةات والمؤسسات العامة والدولٌة دو بجهة غٌر حكومٌة فٌما تخصصوا فٌه متى كانت المهمة فً المستوي
الوظٌفة التً ٌشولونها فً الجامعة وتكون اإلعارة بقرار من رةٌ الجامعة بعد دخم ردي مجل الكلٌة دو
المعهد المختص.
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المادة ()88
ٌجوز الترخٌص لألساتمة فً دجازة تفر علمً داخل الجمهورٌة دو خارجها لمدة سنة واحدة بمرتب بعد
مضً ست سنوات فً الستامٌة متى وجد من ٌقوم مقامهم دثنا تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخٌص فً
الجازة لكثر من دستام واحد فً كل قسم فً السنة الواحدة.
 وال ٌتم الترخٌص بالجازة إال بعد إقرار المنهج العلمً دو الفنً المي ٌتقدم به طالب الجازة
وٌصدر يما الترخٌص بقرار من رةٌ الجامعة بعد موافقة مجل الدراسات العلٌا والبحوا بنا
علً اقتراح مجل الكلٌة دو المعهد وبعد اخم ردي مجل القسم.
 وعلً المرخص له فً الجازة دن ٌتقدم بعد انتها دجازته بتقرٌر عن العمال التً قام بها
ونسخا من البحوا التً ٌكون قد دجرايا دثنا يما الجازة علً دن ٌعرض التقرٌر والبحوا
علً مجل الكلٌة ومجل الدراسات العلٌا والبحوا .

المادة ( 88مكرر)
ٌجوز لرةٌ الجامعة بعد موافقة مجل الكلٌة واقتراح القسم المختص لألساتمة بالتفر للتدرٌ بالدراسات
العلٌا داخل كلٌاتهم وفقا للضوابط والعداد التً ٌحدديا مجل الجامعة المختص وملً لمدة عام قابلة للتجدٌد
لقا مكافأة إضافٌة ٌض ع حدوديا وضوابطها المجل العلى للجامعات فً حدود موازنة كل جامعة وٌصدر
بها قرار من الوزٌر المختص بالتعلٌم العالً ،وٌجوز لرةٌ الجامعة بعد موافقة مجل الكلٌة واقتراح القسم
المختص الترخٌص لبعض دعضا يٌةة التدرٌ بالتفر العلمً لفترات محدودة للعمل فً الصناعة دو فً
البحا العلمً دو فً االستشارات دو نقل التكنولوجٌا .
كما ٌجوز لرةٌ الجامعة بعد موافقة مجل الجامعة واقتراح الكلٌة والقسم المختص دن ٌرخص لبعض
دعضا يٌةة التدرٌ بالتفر للبحا العلمً داخل كلٌاتهم دو جامعاتهم وملً فً إطار خطة الجامعة فً البحا
العلمً بما ٌحق خدمة البٌةة وتنمٌة المجتمع وٌتقاضً عضو يٌةة التدرٌ المتفر مكافأة مجزٌة وفقا للقواعد
التً ٌضعها المجل العلى للجامعات وملً من حصٌلة الوحدات مات الطابع الخاص ومن حصٌلة الخدمات
التً تؤدٌها للوٌر  .وتضع كل جامعة القواعد التً تكفل متابعة ما دنجز من بحوا وكٌفٌة االستفادة منها "

المادة ()91
وال ٌجوز الترخٌص فً اإلعارة قبل انقضا ثالا سنوات علً بد خدمة الرخص له فً يٌةة التدرٌ المادة
( )06والتى تنص على" -:مع مراعاة صالح العمل ٌجوز الترخٌص لعضو يٌةة التدرٌ لسباب ملحة فً
دجازة خاصة بمرتب دو بدون مرتب دثنا الدراسة ولمدة محددة ال تجاوز ثالثة دشهر ،وٌكون ملً بقرار من
رةٌ الجامعة بعد دخم ردي عمٌد الكلٌة ومجل القسم المختص"
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المادة( )007
ٌعتبر عضو يٌةة التدرٌ مستقٌال إما انقطع عن عمله دكثر من شهر بدون إمن و لو كان ملً عقب انتها مدة
ما رخص له فٌه من إعارة دو مهمة دو دجازة تفر علمً دو دجازة مرافقة الزوج دو دي دجازة دخري  ،وملً
ما لم ٌعد خالل ستة دشهر علً الكثر من تارٌخ االنقطاع وتعتبر خدمته منتهٌة من تارٌخ انقطاعه عن العمل.
فعما عاد خالل الشهر الستة الممكورة وقدم عمراا قايراا وقبله مجل الجامعة بعد دخم ردي مجل الكلٌة دو
المعهد وجل القسم  ،اعتبر غٌابة دجازة خاصة بمرتب فً الشهرٌن الولٌٌن وبدون مرتب فً الربعة دشهر
التالٌة.
دما إما عاد خالل الشهر الستة الممكورة ولم ٌقدم عمراا دو قدم عمراا لم ٌقبل فٌعتبر غٌابة انقطاعاال ٌدخل
ضمن مدة الخدمة المحسوبة فً المعاش وال ضمن المدد المنصوص علٌها فً المادتٌن ( /30دوال) و (/79
دوال) وملً دون إخالل بقواعد التأدٌب وال ٌجوز الترخٌص له من بعد فً إعارة دو مهمة علمٌةدو دجازة تفر
علمً دو دجازة مرافقة الزوج قبل انقضا ضع المدد المنصوص علٌها فً المواد ()4/55و (.)09

المواد الخاصة بالجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج دو الزوجة للمدرسٌن المساعدٌن
والمعٌدٌن :
تنص المادة  30من قانون رقم ( )17لسنة  4075الخاص بالعاملٌن المدنٌٌن بالدولة على :
"ٌمنح ا لزوج دو الزوجة إما رخص لحديما بالسفر إلً الخارج لمدة ستة دشهر علً القل دجازة خاصة بدون
مرتب و ال ٌجوز دن تجاوز يما الجازة مدة بقا الزوج فً الخارج،

المادة(71مكرر) من قانون تنظٌم العاملٌن المدنٌٌن بالدولة
ال ٌجوز اعادة العامل او منحة االجازات المنصوص علٌها فً البندٌن 2 ،4من المادة ( )30والمادة
( )79من يما القانون اثنا فترة االختبار.

المهمات العلمٌة
ٌقصد بالمهمة العلمٌة كل تدرٌب عملى و علمى وفنى منظم ٌهد الى اكتساب خبرات ومهارات علمٌة عملٌة
او فنٌة وفقا لبرامج محددة وٌكون االٌفاد علٌها بورض تعمٌ المعرفة العلمٌة والعملٌة.
 مهمات علمٌة على نفقة البعثات
 مهمات علمٌة شخصٌة " ممولة – غٌر ممولة "
 مهمات علمٌة من جهات دجنبٌة (المجل العلى للجامعات)

 -0مهمات علمٌة على نفقة البعثات " خطة البعثات والمهمات "
ٌتم إٌفاد دعضا يٌةة التدرٌ على مهمات علمٌة للحصول على المعرفة والخبرات العلمٌة طبقا لشروط
وقواعد محددة خاصة بنوع المهمة العلمٌة الممنوحة للعضو .
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خطة المهمات -:
تكون الخطه لمدة خم سنوات وٌتم االعالن عنها من االدارا المركزٌه للبعثات وتكون لمدة تترواح من 6
الً  0شهور وتمنح المهمات العلمٌه لدرجة مدر واستام مساعد واستام.
وقد قامت اإلدارة المركزٌه للبعثات بوزارة التعلٌم العالى بعستحداا نظام جدٌد للترشح للمهمات العلمٌه
باالضافه الً النظام القدٌم ودصبح الترشح للبعثات ٌتم بطرٌقتٌن يما-:

اوالً  :نظام التخصٌص -:
ويو النظام القدٌم المي ٌتم فٌه تخصٌص عدد معٌن من المهمات لكل جامعه.

ثانٌاً :النظام التنافسً
ويو النظام المستحدا المي ٌتم فٌه اعالن اإلدارة المركزٌة للبعثات على موقعها االلكترونً واخطار
الجامعات عن فتح باب التقدم لمهمات العلمٌه من الخطة الخمسٌة للعام المتاح وملً فً مجاالت محددة
وبشروط خاصة بكل مجال عن طرٌ التناف بٌن كل الجامعات المصرٌه.

كٌفٌة الترشٌح وفقا ً لنظام التخصٌص








تخصص الدولة لكل جامعة مصرٌة عدد من المهمات العلمٌة السنوٌة.
ٌتم عرض كل خطة جدٌدة على مجل الدراسات العلٌا والبحوا لتحدٌد االعداد المخصصة لكل كلٌة.
ٌتم اخطار الكلٌات ب العدد المخصص لها لإلعالن عن يمة المهمات لفتح باب الترشٌح للسادة اعضا يٌةة
التدرٌ المستوفٌن لشروط الترشٌح الواردة من البعثات.
ترشح الكلٌة العدد المخصص لها( اساسً  -احتٌاطى) بعد موافقة مجال االقسام ومجل الكلٌة ممن
تنطب علٌهم شروط الترشٌح الواردة من االدارة العامة للبعثات وقواعد المفاضله التى اقريا مجل
الجامعة
ترد ترشٌحات الكلٌات الى الجامعة لمراجعتها طبقا للشروط وقواعد المفاضله لتحدٌد االساسى
واالحتٌاطى وتعرض جمٌع الترشٌحات على مجل الدراسات العلٌا والبحوا.
ٌتم اعتماد الترشٌحات من السٌد ا.د /رةٌ الجامعه
ترسل الترشٌحات لإلدارة العامة للبعثات للعلم بتارٌخ موافقة السٌد ا.د /رةٌ الجامعة ودسما المرشحٌن
لحٌن استكمال دورا الترشٌح وتقدٌمها بأنفسهم لإلدارة العامة للبعثات للحصول على موافقة اللجنة
التنفٌمٌة.
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كٌفٌة الترشٌح للبعثة عن طرٌق النظام التنافسً
اإلٌفاد للمهمات العلمٌة قصٌرة الجل ما بعد الدكتوراا وتتراوح مدتها من (  3 - 6شهور)
 تقوم اإلدارة المركزٌه للبعثات بوزارة التعلٌم العالى باالعالن للجامعات وعلً موقعها االلكترونً عن فتح
باب التقدم للمهمات العلمٌه من الخطة الخمسٌة للعام المتاح وملً فً مجاالت محددة لجمٌع الجامعات
وتكون بنف الشروط العامه.
 تقوم اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌه باخطاركلٌات الجامعه باالعالن الواردلالعالن عنه والتقدم علٌه
ٌ قوم المتقدم باستكمال كافة الورا المطلوبة باإلعالن بعد مراجعتها من اإلدارة العامة للعالقات العلمٌة
والثقافٌة بالجامعه بما فً ملً اإلقرارات المطلوبة معتمدة من جهة العمل وان تكون الشهادات المقدمة
باللوة االنجلٌزٌة واستٌفا كافة البٌانات باالستمارة الموجودة على الموقع االلكترونً-:
( ) Application Form
ٌ قوم السادا الراغبٌن فً الترشح بالتقدم بملفاتهم الً االدارا العامه للبعثات بالقايرا عن طرٌ الموقع
االلكترونً اوبالٌد لإلدارة المركزٌة للبعثات
ٌ قدم مقترح بحثً متكامل دو مشروع بحثً محدد المدة الزمنٌة للتنفٌم متضمنا موافقة االستامالجنبً
والجهة الموفدة على البحا كما يو موضح فً الورا المطلوبة لكل نوع إٌفاد.
ٌ تم تقٌٌم البحاا الخاصة بالمتقدمٌن المٌن تتوافر فٌهم الشروط والمٌن استكملوا دوراقهم(الساب مكريا)
من قبل لجان علمٌة متخصصة ومشكلة بقرار من السٌد الستام الدكتور وزٌر التعلٌم العالً والدولة للبحا
العلمً.
ٌ تم إجرا مقابالت شخصٌة لموك المشارٌع البحثٌة المختارة من قبل اللجان العلمٌة وملً لقٌا مدك
القدرة على التواصل وعم الفهم للموضوع البحثً والمستوك اللووي للدار لتحدٌد المرشح الفضل
ٌ تم اخطار السادا المرشحٌن المٌن تم اعتماد ترشٌحهم عن طرٌ الموقع االلكترونً لكل مرشح كما ٌتم
اخطار الجامعه باسما كل المرشحٌن بها
 بتم اتخام نف الخطوات التنفٌمٌه المتبعه فً نظام التخصٌص من " شروط اساسٌه -اورا مطلوبه –
واتخام اجرا ات تنفٌم)
تكون مهله التنفٌم خالل ستة دشهر من تارٌخ اعتماد الترشٌح

الشروط االساسية للتقدم للمهمة








دن ٌكون المرشح عضو يٌةة تدرٌ فً إحدك الجهات المدرجة بخطة البعثات
إحضار العضو خطاب من جامعة دجنبٌة تواف علً استضافته دون مصروفات9
دن ٌكون حاصال على الدكتوراا.
الحصول على شهادة التوٌفل الدولً دو شهادة  IELTSعند التقدم مع االلتزام بالمستوٌات اللووٌة المطلوبة
لكل دوله عند السفر( .صالحٌة الشهادة لمدا سنتٌن من تارٌخ االمتحان) وٌتم تحدٌد درجة الحصول وفقا ا
لشروط كل خطه .
الحصول على الشهادة الدولٌة لقٌادة الكمبٌوتر .ICDL
دال ٌكون قد سب حصوله على مهمة علمٌه على نفقه البعثات دو على منحه مقدمه للدولة إلجرا دبحاا ما
بعد الدكتوراا.
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 إحضارالعضو خطاب من جامعة دجنبٌة تواف علً استضافتة دون مصروفات9
 مع مراعاة ما ٌرد من اإلدارة العامة للبعثات بشأن شروط الترشٌح للمهمات العلمٌة

األوراق المطلوبة:
 شهادة الدكتوراا باللوة االنجلٌزٌة.
 صورا بطاقة الرقم القومً .
 شهادة المستوك اللووي ( صالحٌة الشهادة لمدة سنتٌن من تارٌخ االمتحان ).
 شهادة رخصه القٌادة الدولٌة للكمبٌوتر .ICDL
 إقرار بان المتقدم لم ٌسب حصوله على مهمة علمٌه على نفقه البعثات.
 مشروع خطة المهمة معتمد باللوة االنجلٌزٌة مفصال ومحددا طبقا لإلرشادات الموضحة.
 ماٌفٌد موافقة مبدةٌة من احد الساتمة الجانب دو دستامٌن مختلفٌن دولتٌن مختلفتٌن على الخطة البحثٌة إن
دمكن مع مراعاة الترتٌب االكادٌمى للجامعة وللجنة العلمٌة الح فى المفاضلة بٌنهما .
 موافقة جهة العمل للتقدم لهما المهمات.
 استمارات بٌانات معتمدة عربً وانجلٌزي.

االوراق المطلوب تقدٌمها للبعثات :
بعد الحصول على موافقة ا.د /رةٌ الجامعه على الترشٌح ٌقوم العضو بتقدٌم االورا االتٌه إلً اإلدارة
العامة للبعثات بالقايرة " مبنً المجمع – التحرٌر"
 الطلب المقدم من المرشح.
 استمارة بٌانات "دصل  +صورة " (عربً وانجلٌزك) مستوفاة ومعتمدة
 الخطة البحثٌة لبرنامج البحوا إلً سٌجرٌها واالبحاا التى سٌقوم بها.
 ردي كل من مجلسً القسم والكلٌة موضحا بها جهة اإلٌفاد
 شهادة بالحصول على الدكتوراا (عربً وانجلٌزك) معتمدة
 ملخص رسالة الماجستٌر والدكتوراا "دصل  +صورة" (عربى وانجلٌزك) غٌر معتمدة.
 خطة البحا معتمدة (عربً وانجلٌزك).
 عدد 6خطابات توصٌة من دساتمة مختلفٌن "دصل  +صورة"(عربً وانجلٌزك) غٌرمعتمدة.

تنفٌذ المهمة
عند ورود حجز لسٌادته من المستشار الثقافى بالدولة المسافر إلٌها عن طرٌ االدارة العامة للبعثات دوعن
طرٌ المرشح ٌقوم المرشح باستٌفا االورا االتٌه-:
 موافقة مجلسى القسم والكلٌة على السفر
 موافقة الجامعه االجنبٌه على استقباله
 موافقة اد /رةٌ الجامعة على السفر
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اخطار االدارة العامة للبعثات بقرار السفر.وبباقى االورا التالٌه
استمارات استطالع ردك المن( )1استمارات
كش طبً معتمد بختم الجهة
عدد دربع صور شخصٌة  2 +مل
استٌفا التعهدات المالٌه المطلوبه بالبعثات

قد نصت دحكام المادة ( )57من قانون تنظٌم الجامعات على االتى -:مع مراعاة عدم االخالل بحسن سٌر
العمل فى القسم والكلٌة ٌجوز اٌفاد اعضا يةٌة التدرٌ فى مهمة علمٌة مؤقته خارج الجامعة وملً بقرار من
السٌد د.د /رةٌ الجامعة بعد موافقة مجل الدراسات العلٌا والبحوا بنا على اقتراح مجل الكلٌة وبع دخم
ردك مجل القسم المختص.
ٌقوم عضو المهمة العلمٌة بعد العودة بتقدٌم االتى -:
 نسخة من االبحاا التى قام بها او قام بنشريا .
 عرض ما قام بة اثنا المهمة فى سٌمنار ٌعقد بالقسم
 وفى حالة عودة عضو المهمة قبل انتها مدة المهمة العلمٌة تدر كل حالة على حدة وفقا لمبررات العودةوفى حالة عدم وجود مبررات للعودة ٌحرم من اك مهمات علمٌة او حضور مؤتمرات بالخارج لمدة ثالا
سنوات.

المهمات العلمٌة الشخصٌة
يى مهمة علمٌة ٌحصل علٌها عضو يٌةة التدرٌ باتصاله المباشر مع جهة دو يٌةة حكومٌة دجنبٌة
بورض إجرا دبحاا علمٌة بعد الدكتوراا تهد إلى اإلسهام فى إضافة جدٌد للعلم.

االوراق المطلوبه لتنفيذ المهمه الشخصية
عند حصول عضو يٌةة التدرٌ
االجرا ات االتٌة:







على دعوة خا صة من احدك الجهات االجنبٌة للسفر فى مهمة علمٌة ٌتبع

الدعوة الموجهه للعضو من احدي الجامعات االجنبٌةوٌكون موضحا ا بها مدة المهمة (بداٌتها ونهاٌتها)
موافقة مجلسً القسم والكلٌة على السفر بنا على الدعوة الموجهه للعضو
استمارات استطالع ردك المن لإلفادة بالردك فى السفر لتنفٌم المهمة (عن طرٌ اإلدارة العامة للعالقات
العلمٌة والثقافٌة بالجامعة)
بعد ورود ردك االدارة العامة لالستطالع والمعلومات بالموافقة ٌتم اعداد ممكرة للعرض على السٌد
د.د /ناةب رةٌ الجامعة للدراسات العلٌا والبحوا للموافقة على السفر مع تحدٌد المعاملة المالٌة.
ٌتم استصدار قرار السٌد د.د /رةٌ الجامعة بالموافقة على السفر واخطار الكلٌة بالموافقة.
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مد المهمة العلمية الشخصية
تكون المهمة العلمٌة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدٌد عند الضرورة القصوك مرة واحدة وٌتقاضى الموفد
فٌها مرتبه كامالا طول مدة المهمة.
تاااوافى االدارة بتقرٌااار عااان المهماااة العلمٌاااة واالبحااااا التاااى دجراياااا للعااارض علاااى مجلااا
العلٌا والبحوا

الدراساااات

المهمات العلمٌة على برامج تنفٌمٌة
يى مهمات علمٌة من جهات اجنبٌة على برامج تنفٌمٌة وترد يما المهمات من دول اجنبٌة بنا على توقٌع
اتفاقٌة تعاون بٌن الدولة االجنبٌة و ج9م9ع والورض منها جمع المادة العمٌة وٌكون الترشٌح على يما
المهمات طبقا للشروط الواردة بالمنحة.
 تتبع نف

االجرا ات السابقه للترشٌح والتنفٌم بعد استٌفا الشروط االخاصه بها
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جامعــة كفر الشٌــخ
قطاع الدراسات العلٌا والبحوا
اإلدارة العامة للعالقات العلمٌة والثقافٌة

جامـعة كـفر الشــــيخ
afrelsheikh University
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***********
استمارة بيانات
خاصة بعضو هيئة التدريس للسفر على مهمات علمية
بٌـانـات العضــــو:
االسم:
تارٌخ العمل بالجامعة :
تارٌــخ التعٌـٌـن:
رقـم تلٌفون المنــزل :
الوظٌفة الحالٌة وتارٌخها :
العنـــــــوان :
القسم التابع لــــه
السفرٌـات السابقــة خالل
ثالث سنوات
على
الحصول
تارٌخ
...............................................................
الدكتوراه :
على
الحصول
تارٌخ
...............................................................
الدكتوراه :
بٌـانـات عن المهمة :
نوع المهمة  ]:علً نفقة
...............................................................
البعثات – منح دولٌة -منح
شخصٌة [
:
اإلٌفـاد
جهـــــة
...............................................................
مـدة المهمـة :
...............................................................
الغرض من المهمة بالخارج ...............................................................
مدي تحمل الجهة الداعٌة :
...............................................................
رأي مجلس القسـم :
...............................................................
رأي مجلس الكلٌة
...............................................................
رأي لجنة العالقــات الثقافٌـــة ...............................................................
:

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

مع رجا بموافاتنا بعد العودة بتقرٌر ونسخة لألبحاا التً ٌكون قد دجرايا
الموظ

المختص

ٌعتمد ،

توقٌع العضو

د.د /عمٌد الكلٌة
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جامعــة كفر الشٌــخ
اإلدارة العامة للعالقات العلمٌة والثقافٌة
إدارة البعثات والمنح واإلجازات
الدراسٌة
--------------------------------

إقــــــــــرار

أقرانا................................................................................................./
بأأأأأأأسننً لأأأأأأأٌس لأأأأأأأً أي ارتباطأأأأأأأات خاصأأأأأأأة بسعمأأأأأأأال التأأأأأأأدرٌس او االمتحانأأأأأأأات خأأأأأأأالل الفتأأأأأأأرة
مأأأأأن ....................../...../.........إلأأأأأى .........../...../.. .........والتأأأأأً سأأأأأٌتم خاللهأأأأأا سأأأأأفري
إلى................................
اسم عضو هٌئة التدرٌس
رةٌ

المقر بما فٌه

القسم

(د.د)............................../
ٌعتمد،عمٌد الكلٌة

(د.د)............................../
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القوانين المؤيدة
تنص المادة ( )78مـن قانـون تنظـيم الجامعات على االتى -:
" ماااع مراعااااة عااادم اإلخاااالل بحسااان ساااٌر العمااال فاااى القسااام والكلٌاااة دو المعهاااد ٌجاااوز إٌفااااد دعضاااا يٌةاااة
التاادرٌ فاااى مهماااات علمٌاااة مؤقتاااة خاااارج الجامعاااة وملااً بقااارار مااان رةاااٌ الجامعاااة بعاااد موافقاااة مجلااا
الدراسااااات العلٌااااا والبحااااوا بنااااا علااااى اقتااااراح مجلاااا الكلٌااااة دو المعهااااد بعااااد دخاااام ردك مجلاااا القساااام
المخاااتص وتكاااون المهماااة العلمٌاااة لمااادة سااانة واحااادة قابلاااة للتجدٌاااد عناااد الضااارورة القصاااوك مااارة واحااادة
وٌتقاضى الموفد فٌها مرتبه كامال طوال مدة المهمة ".

تنص المادة ( )118مـن قانـون تنظـيم الجامعات على االتى-:
" ٌاااتم تطبٌقهاااا فاااى حالاااة عااادم عاااودة العضاااو بعاااد انتهاااا مااادة المهماااة العلمٌاااة مااارخص لاااة فٌهاااا بالسااافر
وتااانص على"ٌعتبااار عضاااو يٌةاااة التااادرٌ مساااتقٌال اما انقطاااع عااان عملاااة اكثااار مااان شاااهر بااادون امن ولاااو
كااان ملااً عقااب انتهااا ماادة مااا رخااص لااة فٌااة ماان اعااارة او مهمااة علمٌااة او اجااازة مرافقااة الاازوج او اك
اجااازة اخاارك ملااً مااالم ٌعااد خااالل سااتة اشااهرعلى االكثاار ماان تااارٌخ االنقطاااع وتعتباار خدمتااة منتهٌااة ماان
تارٌخ انقطاعة عن العمل .
فاماعااااد خاااالل االشاااهر الساااتة المااامكورة وقااادم عااامرا قاااايرا وقبلاااة مجلااا الجامعاااة بعاااد اخااام راك مجلااا
الكلٌااة او المعهااد ومجلاا القساام اعتباار غٌابااة اجااازة خاصااة بمرتااب فااى الشااهرٌن االولااٌن وباادون مرتاااب
فى االربعة اشهر التالٌة .
امااا اما عاااد خااالل االشااهر السااتة الماامكورة ولاام ٌقاادم عاامرا او قاادم عاامرا لاام ٌقباال فٌعتباار غٌابااة انقطاعااا ال
ٌاااادخل ضاااامن ماااادة الخدمااااة المحسااااوبة فااااى المعاااااش والضاااامن الماااادد المنصااااوص علٌهااااا فااااى المااااادتٌن
(/30اوال) و(  /79اوال) وملاااً دون اخاااالل بقواعاااد التأدٌاااب وال ٌجاااوز التااارخٌص لاااة مااان بعاااد فاااى اعاااارة
او مهماااة علمٌاااة او اجاااازة تفااار علماااى او اجاااازة مرافقاااة الااازوج قبااال انقضاااا ضاااع المااادد المنصاااوص
علٌها فى المواد ( )4/55و(.)09
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