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المؤتمرات الخارجية

يقوم القسم بإنهاء اإلجراءات الخاصة بمشاركة عضو هيئة التدريس ومعاونيه في المشاركة في مؤتم ار
علمياً أو معرض بالخارج.

االوراق المطلوبة
 )1السفرألول مــرة:

 -1موافقة مجلسي القسم والكلية.

 -2عدد ( )3استمارات استطالع رأي األمن( .قبل موعد السفر في مدة ال تقل عن شهر من موعد انعقاد المؤتمر)
 -3استمارة بيانات حضور مؤتمر.
 -4صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بسيادته والخاصة بالسيد الوالد  ،وفي حالة وفاة األب (صورة من شهادة
الوفاة).
 -5من سيقوم بالعمل بدال من سيادته اثناء حضور المؤتمر  -رقم المحمول الخاص به.
 -6نشرة المؤتمر.

في حال طلب المساهمة (التي تصرف كل عاميين ماليين):

 -7تقديم ما يفيد قبول البحث كامل لإللقاء او النشر او القبول كبوستر.
 -8نشرة المؤتمر موضح بها رسم االشتراك.
 )2ثاني مرة بعد مرور العاميين الماليين:

 -1نفس األوراق السابقة (من )8-1
 -2للحصول على المساهمة :تقديم بحث واحد باسم الجامعة منشور في مجلة علمية دولية ذات معامل تأثير ،IF
منشورة خالل آخر عاميين ماليين.

 )3للحصول على االستثناء من شرط مرور العامين:
 -1نفس األوراق السابقة (من )8-1

 -2للحصول على المساهمة :تقديم عدد ( )2بحث باسم الجامعة منشورين في مجالت علمية دولية ذات معامل تأثير
 ، IFمنشورين خالل آخر عاميين ماليين.

هام :موافاتنا بعد الرجوع من المؤتمر ،بصورة من تقرير السادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (سواء
الحاصلين على مساهمة الجامعة او غير الحاصلين" .الذين تم ايفادهم بالخارج لحضور مؤتمرات.
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مســــاهمة الجـــــامعة

يتم استالم األوراق السابق ذكرها باإلدارة وفحصها وعند استيفاء األوراق نقوم بعمل اآلتي-:
 مخاطبة اإلدارة العامة الستطالع الرأي والمعلومات الخذ رأي األمن في سفر عضو هيئةالتدريس.

 عمل مذكره للعرض علي النائب أو رئيس الجامعة في حالة طلب المساهمة للموافقة مع عملقرار بالموافقة علي السفر بعد ورود رد االمن لالدارة .

 -تبليغ الجهات المختصه بالموافقة علي السفر .

ضوابط مساهمة الجامعة لحضور المؤتمرات الدولية أو المعارض-:
 ان تساهم الجامعة لعضو واحـد تختاره الكلية ،في حالة مشاركة اكثر من عضو في بحث واحدأو عمل فني واحد .

-

ال يتم دعم عضو هيئة التدريس أو احد معاونيه اذا قام بعرض ذات البحث أو العمل الفني في

-

ال يجوز ان ينوب عضو عن آخر في حضور مؤتمر خارجي أو إلقاء بحثه أو عرض العمل

اكثر من مؤتمر أو معرض .
الفني .

 يتعين أخذ موافقة الجامعة مسبقا قبل حضور المؤتمرات الخارجيه أو المعارض ،على انتصل األوراق من الكليات قبل موعد االنعقاد بمدة ال تقل عن شهر.

وتتم قواعد صرف مساهمة الجامعة في المؤتمرات الخارجيه والمعارض وذلك مرة كل عاميين
ماليين ،طبقا لقرار مجلس الجامعة ،بجلسته رقم ( ،)474بتاريخ ( .7112/11/77الخاص
بالمساهمة)  ،وقرار مجلس الجامعة رقم ( )424بتاريخ ( 7112/11/72الخاص برسم االشتراك)
ان وجد ،على النحو التالي:
 )1في حالة التقدم بأبحاث مقبولة لإللقاء أو النشر او كالهما معا أو كمتحدث رسمي بناءا على
الدعوة من الجهة المنظمة للمؤتمر ،في حالة عدم تحمل اي نفقات لسيادته وفي المعارض
والبيناليات والتريناليات الدولية للمشاركين بأعمال فنية:
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 6000جنيه مصرى للدول العربية.




 8000جنيه مصرى لدول أوربا.

 10000جنيه لدول الشرق االقصى والواليات المتحدة األمريكية وكندا وجنوب أفريقيا واستراليا

مع صرف رسم االشتراك كما يرد في نشرة المؤتمر بحد أقصى ( )11111جنيه – عشرة آالف
جنيها.
 )2وفي حالة التقدم ببحث مقبول كبوستر:


4000جنيه مصرى للدول العربية.



6000جنيه مصرى لدول أوربا.



8000جنيه لدول الشرق االقصى والواليات المتحدة األمريكية وكندا وجنوب أفريقيا واستراليا

مع صرف رسم االشتراك كما يرد في نشرة المؤتمر بحد أقصى ( )0111جنيه – ثمانية آالف
جنيها.
جهات داعمة أخرى (في حال موافقة الجامعة قبل موعد المؤتمر ما ال يقل عن شهر)
يتم مخاطبة وزارة التعليم العالي لمساعدة ودعم وتحفيز شباب الباحثين من المعيدين والمدرسين
المساعدين والتنبيه بموافاة الو ازرة قبل السفر بالمستندات التالية (الدعوه الموجهة له من الجهة المنظمة
للمؤتمر -صورة من البحث المقبول لاللقاء  -مايفيد ان المؤتمر معلن عنه علي شبكة االنترنت الدولية
 ..ما يفيد أن الجامعة التتحمل نفقات الدارسين عن حضور المؤتمرات او ايضاح القيمة المالية التي
تساهم بها الجامعة لكل مؤتمر اذا وجد  -بيانات الدارس الشخصية تتضمن وسائل االتصال به تليفون
والبريد االلكتروني ...الخ).
كذلك يتم مخاطبة اكاديمية البحث العلمـي للمسـاهمه فـى سـفر السـادة اعضـاء هيئـة التـدريس علـي

ان يكـون التقــدم إلكترونيـاً علمـاً بـأن الطلبــات التــي ســترد بعـد الموعــد المحــدد لــن ينظـر إليهــا فعلــي الســادة
الراغبين في الحصول علي أي من أنـواع دعـم أكاديميـة البحـث العلمـي التقـدم للتسـجيل وملـج النمـاذج

من خالل الرابط التالي :

http://submission.asrt.sci.eg
******

وفي حالة اعتذارعضو هيئة التدريس عن السفر يتقدم-:
 -بطلب يفيد سبب االعتذار .
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www.asrt.eg

تمثيل الجامعة

وتتم قواعد صرف مساهمة الجامعة للسيد أ.د /رئيس الجامعة وممثلي الجامعة والسادة عمداء

الكليات في المؤتمرات الخارجيه طبقا لقرار مجلس الجامعة ،بجلسته رقم ( ،)812بتاريخ

 ،7112/7/77وذلك على النحو التالي:

 رئيس الجامعة ومن يختارهم رئيس الجامعة لتمثيل الجامعة بالخارج ( يمنحون نفقات السفر فيالذهاب والعودة وبدل السفر المقرر طبقاً للوائح والقوانين المالية المعمول بها ورسم االشتراك في

المؤتمرات .
-

السادة عمداء الكليات الذين يدعون بصفتهم عمداء ممثلين للجامعة لحضور مؤتمرات ،تتحمل

-

اما بالنسبة الشتراك سيادتهم في المؤتمرات العلمية تطبق القواعد المتبعة بالنسبة للسادة أعضاء

الجامعة تذاكر السفر وبدل السفر المقرر .
هيئة التدريس.

االعالنات

 ترد لإلدارة إعالنات من جهات خارجية بشأن تنظيم مؤتمرات خارج جمهورية مصر العربية -يتم االعالن إلكترونيا على كل من:

 صفحة التواصل االجتماعي الخاصة باالدارة :الصفحة الرسمية لإلدارة العامة للعالقات الثقافية -وعلى لينك اإلدارة بموقع الجامعة .
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المؤتمرات الداخلية
يقوم قسم المؤتمرات الداخلية باآلتي:
أوالا :إنهاء اإلجراءات الخاصه بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في حضور مؤتمرات
وورش عمل داخلية (داخل مصر).

االوراق المطلوبة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

موافقة مجلسي القسم والكلية.
نشرة المؤتمر الداخلي موضح بها رسم االشتراك.
استمارة بيانات للعضو المشارك.

من سيقوم بعمل سيادته اثناء المؤتمر.
صورة البطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

في حال طلب مساهمة الجامعة في رسم االشتراك ،يقدم العضو المشارك مايفيد تقدمه
ببحث مقبول لإللقاء أو النشر في المؤتمر.

ثانيا  :انهاء اجراءات اخذ موافقة على انعقاد المؤتمرات التي تنظمها كليات الجامعة ،والمراكز
والكيانات التابعة للجامعة.

االوراق المطلوبة
مؤتمر محلي/ورشة/ملتقى/ندوة

 .1محاور وأهداف المؤتمر.

 .2الجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر  +رعاة المؤتمر.
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 .3قائمة بالجهات الي سيتم إرسال خطابات إليها للمشاركة والحضور في المؤتمر.

موضحا بها بند االيرادات والمصروفات ،ومصدر التمويل.
 .4مشروع الميزانية التقديرية للمؤتمر
ً
 .5إرسال صور جوازات السفر الخاصة بالسادة المشاركين األجانب مرفقة باستمارة األمن (نموذج
إخطار عن حضور أجنبي للبالد ) مختومة ومعتمدة من الكلية للحصول على الموافقة األمنية

(يستوفى من أصل وصورتين لكل مشارك) .أن وجد

وفي حالة انعقاد المؤتمر (اون الين)  ،موافاتنا باسماء المشاركين االجانب وجنسياتهم فقط.

مؤتمر دولي

 -1نفس البنود السابقة من 5-1
 -6العائد المتوقع من المؤتمر على الواقع االقتصادي المصري.
 -3توضيح مكان انعقاد المؤتمر ،مع مراعاة االعداد الجيد لمكان عقد المؤتمرات والفعاليات لخروجها بالشكل
الالئق.

( -2في حال استخدام خريطة جمهورية مصر العربية)  -مراجعة الخريطة لضمان شمولها جميع اراضي
جمهورية مصر العربية وحدودها الرسمية ،خاصة الحدود الجنوبية بما في ذلك مثلث " حاليب وشالتين" وذلك

في جميع المكاتبات والوثائق الرسمية .

 -5النظر في قيام الرعاة ورجال األعمال والسياحة بتحمل التكلفة المالية.

ملحوظة:
 -1ال تتم موافقة أ.د /رئيس الجامعة على انعقاد ودعم المؤتمرات الدولية أو المحلية إال بعد ورود
موافقة أ.د /وزير التعليم العالي ،ويجب موافاتنا باألوراق كاملة قبل موعد االنعقاد بمدة ال تقل

عن شهرين.

 -7بعد انتهاء المؤتمر الداخلي أيا كان نوعه ،يتم موافاة اإلدارة بتقرير معتمد من الكلية يتم
عرضه على ا.د /نائب رئيس الجامعة -رئيس لجنة التقييم -لعرضه على لجنة تقييم األبحاث

العلمية .ثم يتم تبليغ الكلية بما جاء في اللجنة.

االعالنات
ترد لإلدارة إعالنات من جهات خارج الجامعة بشأن تنظيم مؤتمرات داخل جمهورية مصر العربية -يتم االعالن إلكترونيا على كل من:

صفحة التواصل االجتماعي الخاصة باالدارة :الصفحة الرسمية لإلدارة العامة للعالقات الثقافية،

وعلى لينك اإلدارة بموقع الجامعة .
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مســــاهمة الجـــــامعة
وتتم قواعد صرف مساهمة الجامعة في المؤتمرات الداخلية طبقا لقرار مجلس الجامعة ،بجلسته رقم
( ،)474بتاريخ  .7117/11/77وذلك على النحو التالي:
أوالا :حضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في حضور مؤتمرات وورش عمل داخلية (داخل
مصر).
تساهم الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،فى الحضور المؤتمرات الداخلية ،ويقصد
بالمؤتمرات الداخلية (مؤتمر – ملتقي– ندوة – ورشة عمل -دورات تدريبية – حلقة دراسية -مدارس
صيفية/شتوية) ،داخل جمهورية مصر العربية ،لكل من:
 -1أ.د /رئــيس الجامعــة أو مــن يرشــحه ســيادته ،والســادة الن ـواب ،والســادة ممثلــين الجامعــة ،والســادة
العمداء بصفتهم عمداء ممثلين عن الجامعة ،لتكون على النحو التالي:
رسم االشتراك إن وجد – بدل انتقاالت واالقامة (خارج القاهرة) ،علي أال يؤثر ذلك على مساهمة
الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس في حضور مؤتمرات داخلية اخرى دون تمثيل الجامعة.

 -2تســاهم الجامعــة لكــل مــن :الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس ،للســادة المعــاونين فــى حضــور مــؤتمر
داخلــى (المتق ــدمين ببح ــث مقبــول لإللق ــاء أو النش ــر او حضــور مع ــرض ومش ــتركين بأعمــال فني ــة  ،مبل ــغ
 1711جنية (ألف ومائتان جنيه) كل عـام مـالي ،وتصـرف علـى مـدار العـامين لمـؤتمر داخلـي واحـد او
أكثر).
 -3وفــي حــال حضــور نــدوة – ورشــة عمــل -دورات تدريبيــة – حلقــة د ارســية -مــدارس صــيفية/شــتوية،
تساهم الجامعة في رسم االشتراك المدرج في النشرة ،دون شرط القاء بحث.

 -4في حال تقسـيم المسـاهمة علـى مـدار العـام ،يـتم احتسـابها مـن تـاريخ حضـور أول مـؤتمر داخلـي.
خالل العام المالي من  7/1حتى .6/31

 -5فــي حــال اشــتراك الســيد العضــو بــأكثر مــن بحــث مقبــول لإللقــاء أو النشــر اوتقــديم عمــل فنــي فــي
مؤتمر داخلي او معرض ال تتحمل الجامعة سوى المساهمة لبحث واحد او عمل فني واحد.
 -6فــي حــال اشــتراك أكثــر مــن عضــو فــي بحــث واحــد مقبــول لإللقــاء ،يــتم الصــرف لعضــو واحــد فقــط
تختاره الكلية.
 -7ال يجوز ان ينوب عضو عن آخر في حضور مؤتمر داخلي أو القاء بحثه.
 -0اليجوز صرف مساهمة الجامعة إال مرة واحدة عن كل بحث.

 -9يتعــين أخــذ موافقــة الجامعــة مســبقا قبــل حضــور المــؤتمرات داخليــة ،علــى ان تصــل األوراق مــن
الكليات قبل موعد االنعقاد بوقت كاف.
ثانيا  :مؤتمرات داخلية تعقدها الكليات والمراكز والكيانات التابعة للجامعة:
ا
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تساهم الجامعة كل عام مالي ،على النحو التالي:

 ( -1ندوة أو ملتقى أو ورشة عمل ) يوم واحد ( 4111أربعة آالف جنيه).

 ( -2ندوة أو ملتقى أو ورشة عمل ) يومان أو أكثر ( 6111ستة االف جنيه).
 -3المؤتمر المحلي او معرض يوم واحد ( 0111ثمانية آالف جنيه).

 -4المؤتمر المحلي او معرض يومان أو أكثر ( 11111احد عشر الف جنيه).
 -5المؤتمر الدولي ( 25111 :خمسة وعشرون ألف جنيها)
هام:
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يتعين أخذ موافقة الجامعة مسبقا قبل عقد المؤتمرات داخليـة ،علـى ان تصـل األوراق مـن الكليـات
قبل موعد االنعقاد بوقت كاف.

يجوز للكلية ان تقسم قيمة مساهمة الجامعة في بنـدي (نـدوة أو ملتقـى أو ورشـة عمـل ) و(مـؤتمر
محلــي أو معــرض) إلقامــة أكثــر مــن حــدث حســب احتيــاج اقســام الكليــة فــي حــدود نفــس المبلــغ
المحدد لها.

المهمات العلمية

يقصد بالمهمة العلمية قيام العضو بإجراء أبحاث لما بعد الدكتوراه ،أو التدريب أو اكتساب

خبرات ومهارات علمية عملية أو فنية وفقا لبرامج محددة ويكون اإليفاد عليها بغرض تعميق المعرفة

العلمية والعملية.

وتنقسم الى :
 مهمات علمية شخصية " ممولة – غير ممولة ". مهمات علمية على نفقة البعثات. -المهمات العلمية على برامج تنفيذية
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االوراق المطلوبة


مهمات علمية شخصية " ممولة – غير ممولة ".

وهي مهمة علمية يحصل عليها عضو هيئة التدريس باتصاله المباشر مع جهة علمية

خارجية أو هيئة حكومية أجنبية .

 -1موافقة مجلسي القسم والكلية على السفر.

 -2عدد ( )3استمارات استطالع رأي األمن و صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالسيد الوالد
 ،وفي حالة وفاة األب (صورة من شهادة الوفاة)( .قبل موعد السفر في مدة ال تقل عن شهر
من موعد السفر).

 -3الدعوة الموجهة لسيادته ،موضح بها الغرض من السفر ،مدة السفر ،التاريخ المبدئي للسفر،
مدى تحمل الجهة للنفقات .وتكون معتمدة من الجهة الداعية.

 -4استمارة بيانات لحضور مهمة علمية.

 -5في حال طلب مساهمة الجامعة :تقديم بحث واحد منشور في مجلة علمية دولية ذات معامل
تأثير  ،IFمنشورة خالل آخر عاميين ماليين.



مهمات علمية على نفقة البعثات

يتم اخطار الكليات باعالن خطة البعثات التي ترد للجامعة ،موضحة المجاالت والشروط،
ويتم التقدم بالنظام التنافسي ،حيث يقوم العضو بعد االطالع على االعالن بالتقدم مباشرة

لإلدارة العامة للبعثات ،لتقديم أوراقه.

االوراق المطلوبة
بعد استيفاء كافة األوراق:
 -1يرد من اإلدارة العامة للبعثات خطاب باسماء السادة المرشحين.
12

يتم اخطار الكلية ،بالترشيح .والتنبيه بالتوجهة لإلدارة العامة للبعثات ،واستيفاء كافة األوراق

المطلوبة.

 -2بعدها يرد خطاب اإلدارة العامة للبعثات ،الذي يفيد الحجز للعضو من المستشار الثقافي
بالدولة المسافر إليها عن طريق اإلدارة العامة للبعثات  ،يقوم المرشح باستيفاء األوراق

اآلتية -:

 موافقة مجلسي القسم والكلية على السفر. موافقة الجامعة األجنبية على استقباله . موافقة ا.د /رئيس الجامعة على السفر. عدد ( )3استمارات استطالع رأي األمن و صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالسيد الوالد ،وفي حالة وفاة األب (صورة من شهادة الوفاة)( .قبل موعد السفر في مدة ال تقل عن شهر

من موعد السفر).

وموافاة اإلدارة العامة للبعثات باألوراق التالية.
 كشف طبي معتمد بختم الجهة . عدد أربع صور شخصية  2 +ملف. -استيفاء التعهدات المالية المطلوبة بالبعثات .



المهمات العلمية على برامج تنفيذية
هي مهمات علمية من جهات أجنبية على برامج تنفيذية وترد هذه المهمات من دول أجنبية بناء

على توقيع اتفاقية تعاون بين الدولة األجنبية و ج.م.ع والغرض منها جمع المادة العلمية ويكون الترشيح

على هذه المهمات طبقا للشروط الواردة بالمنحة.

ويقدم فيها العضو نفس األوراق المذكورة في المهمة العلمية الشخصية.

مـــــد المهمة العلمية
 تكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدةويتقاضى الموفد فيها مرتبه كامالً طول مدة المهمة.
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 توافى اإلدارة بتقرير عن المهمة العلمية واألبحاث التي أجراها للعرض على مجلس الدراساتالعليا والبحوث

العودة أثناء المهمة
 في حالة عودة العضو قبل او بعد موعد انتهاء المهمة العلمية بمدة تتجاوز خمسة عشريوما ،تدرس كل حالة علي حدة وفقا لمبررات العودة  ،ويتم العرض العتماد استالم العمل.

عدم العودة
 في حالة عدم عودة العضو بعد انتهاء مدة المهمة العلمية المرخص بها وعدم التقدم بطلب"للمد أو ألجازة" يتم تطبيق المادة (  )117من قانون تنظيم الجامعات رقم ( )49لسنه
1972م .

مســــاهمة الجـــــامعة

قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم ( )457و تاريخ  ،2117/4/26لصرف مساهمة الجامعة

للسادة أعضاء هيئة التدريس الموفدين فى مهمات علمية بالخارج لتكون على النحو التالي-:
 مهمة علمية بالدول العربية ( )4111جنيه مصري أو تذكرة السفر أيهما اقل . -مهمة علمية للدول األوربية ( )6111جنيه مصري أو تذكرة السفر أيهما اقل.

 مهمة علمية بدول الشرق األقصى والواليات المتحدة األمريكية وكندا وجنوب إفريقيا ( )0111جنيهمصري أو تذكرة السفر أيهما أقل.

على ان يكون لدى عضو المهمة العلمية بحث منشور فى مجلية دولية ذات معامل تأثير  ،Ifفي

نفس العام.
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االستمارات الخاصة باإلدارة
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