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المؤتمرات -1

حٌث أنها أحد المعاٌٌر العلمٌة . تعد المؤتمرات العلمٌة واجهة حضارٌة للدول و المؤسسات العلمٌة 

و التبصٌر بأهم , المهمة لتقدم الدول و لها أهمٌة قصوى فً دفع عجلة البحث العلمً قدما لألمام 

كما تمثل تعزٌزا و تشرٌفا للدول و الباحثٌن على الصعٌدٌن المحلً و , المستجدات العلمٌة العالمٌة 

. العالمً 

و قد آمنت جامعة طنطا بالدور الرائد للمؤتمرات و الندوات العلمٌة فً دفع قاطرة التقدم فعملت على 

تقدٌم كل التسهٌالت و الدعم لمشاركة أعضاء هٌئة التدرٌس و الهٌئة المعاونة و الباحثٌن و ظهر ذلك فً 

. اذدٌاد عدد المشاركٌن عاما بعد عام 

و لتبسٌط االإجراءات و تسهٌال على السادة أعضاء هٌئة التدرٌس و معاونٌهم نقدم القواعد و اإلجراءات 

:  المنظمة 

: القواعد المنظمة للمؤتمرات الخارجٌة 

 . تتحمل الكلٌة المعنٌة تذكرة السفر فً الذهاب و العودة بالطائرة بالدرجة السٌاحٌة  -

 .رسم االشتراك المقرر للمؤتمر  -

 .بدل السفر المقرر عن مدة المؤتمر كامال  -

  . (إن وجدت)تؤول مساهمة الوزارة للمشارك فً المؤتمر   -

:  شروط دفع مساهمة الجامعة 

أن ٌكون لعضو هٌئة التدرٌس المشترك فً المؤتمر الخارجً بحثا مقبوال لإللقاء أو بوستر فً  -

 .تخصص عضو هٌئة التدرٌس الدقٌق 

 . أن ٌكون عضو هٌئة التدرٌس مدعوا إللقاء محاضرة بالمؤتمر  -

 .أن ٌكون عضو هٌئة التدرٌس رئٌسا لجلسة من جلسات المؤتمر  -

 



:  قواعد منح مساهمة الجامعة ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 .مرة واحدة لعضو هٌئة التدرٌس فً وظٌفة مدرس  -

 .مرة واحدة لعضو هٌئة التدرٌس فً وظٌفة أستاذ مساعد  -

مرة واحدة لعضو هٌئة التدرٌس فً وظٌفة أستاذ كل ثالث سنوات و فً حالة المفاضلة ٌفضل من لم  -

 .ٌسبق له السفر لحضور مؤتمرات خارجٌة من قبل 

:  شروط تنظٌمٌة 

ال ٌجوز سفر أكثر من عضو من المشتركٌن فً البحث المقبول و تكون األولوٌة لألعلى درجة و فً  -

 .ذات التخصص الدقٌق 

ال ٌجوز اإلشتراك فً المؤتمر الخارجً الواحد بأكثر من عضوٌن على مستوى الجامعة أو الكلٌة  -

الواحدة و فً حالة المفاضلة تكون األولوٌة لمن لم ٌسبق له السفر من قبل على نفقة الجامعة و األقدم 

 .تارٌخا فً السفر لحضور المؤتمر فاألعلى درجة فاألقدم 

الخ و ٌكون ......اسبوع علم , سٌمنار , حلقات دراسٌة , ندوات علمٌة : أٌة مسمٌات أخرى مثل  -

 . مطلوب فٌها إلقاء أبحاث و تقبل هذه األبحاث تعامل معاملة المؤتمرات الخارجٌة 

 .ال تسري الشروط التنظٌمٌة الموضحة بعالٌه فً حالة تحمل الجهة الداعٌة للنفقات  -

 .بعد العودة ٌقدم عضو هٌئة التدرٌس تقرٌرا للعرض على مجلس الدراسات  -

ال تساهم الجامعة بأٌة نفقات ألعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن فً المؤتمرات الخارجٌة أو أٌة  -

مسمٌات أخرى مثل الدورات التدرٌبٌة و الندوات العلمٌة و الحلقات الدراسٌة بدون أبحاث و تكون 

 .على نفقة المشارك شخصٌا 

 

 

 



: اإلٌفاد فً المؤتمرات الخارجٌة 

:  المستندات المطلوبة 

 .الطلب المقدم من السٌد األستاذ الدكتور المشارك و بموافقة القسم و الكلٌة  -

مدة المؤتمر و تارٌخ اإلنعقاد و رسم اإلشتراك و  )نشرة المؤتمر موضحا بها تفاصٌل عن المؤتمر  -

  .(البرنامج 

 .الدعوة الموجهة لعضو هٌئة التدرٌس  -

إقرار مقدم من عضو هٌئة التدرٌس و معتمد من السٌد األستاذ الدكتور رئٌس مجلس القسم و السٌد  -

 .األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة بعدم وجود أعباء تدرٌسٌة أو إمتحانات أثناء فترة المؤتمر 

 . استٌفاء استمارة بٌانات حضور المؤتمر  -

نموذج حضور عضو مشارك فً مؤتمر خارجً مكتوب على الكمبٌوتر و مختوم بخاتم شعار  -

الجمهورٌة موضحا فٌه جمٌع البٌانات بدقة و ٌعتمد من السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة إلرساله 

 .لوزارة الخارجٌة 

 .ما ٌفٌد اتمامه جمٌع المتطلبات األلكترونٌة الخاصة بسٌادته  -

 . ما ٌفٌد قبول البحث و ملخص للبحث فً حالة استحقاق المشارك المساهمة الجامعٌة فً المؤتمر  -

 . دعوة من الجهة المنظمة للمؤتمر فً حالة عدم وجود بحث مقبول للنشر للمشارك بالمؤتمر  -

فً حالة إشتراك أكثر من عضو فً البحث ٌتم موافاتنا بإقرار من عضو هٌئة التدرٌس المتقدم  -

لحضور المؤتمر أنه له النصٌب األوفر فً البحث وأنه هو الذي سٌقوم بإلقاء البحث لٌتم المساهمة 

 .له دون ؼٌره فً المؤتمر على نفس البحث 

 .ما ٌفٌد بأن سٌادته قد قام بتقدٌم تقارٌر عن جمٌع المؤتمرات السابقة  -

 .إستمارة استكمال المتطلبات اإللكترونٌة من البوابة اإللكترونٌة بالجامعة  -

 



: اإلجراءات 

ثالثة  )ورود المستندات كاملة من الكلٌة إلى إدارة المؤتمرات بالجامعة قبل بدء المؤتمر بوقت كاؾ  -

 .ٌسمح بدراستها و إعداد مذكرة للعرض على على السلطة المختصة بالجامعة  (أسابٌع على األقل 

 (تذاكر و رسم االشتراك و بدل السفر  )فً حالة استحقاق عضو هٌئة التدرٌس المساهمة الجامعٌة  -

 .ٌتم إعداد قرار سفر تلقائٌا مع المذكرة و ٌعتمد من السٌد األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة 

فً حالة عدم استحقاق عضو هٌئة التدرٌس للمساهمة ال ٌتم استصدار قرار سفر إال بناء على طلب  -

 .من عضو هٌئة التدرٌس بإسم السٌد األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة 

ٌتم إخطار الكلٌة بالموافقة كما ٌتم إخطار وزارة الخارجٌة و ذلك إلتخاذ إجراءات استقبال عضو  -

 .هٌئة التدرٌس فً دولة إنعقاد المؤتمر فً حالة عقده بعواصم الدول 

ٌتم إخطار الكلٌة بأن ٌقوم العضو بعمل سٌمنار بالقسم عن المؤتمر و موافاة إدارة المؤتمرات  -

 .بالجامعة بتقرٌر عن هذا المؤتمر للعرض على مجلس الدراسات العلٌا و البحوث بالجامعة 

 

: ٌتم حظر السفر فً الفترات التالٌة 

عند بدء الدراسة فً العام الجامعً الجدٌد و التً تبدأ اعتبارا من السبت الثالث من شهر سبتمبر من  -

 .كل عام 

إال للضرورة القصوى  و ذلك بموافاتنا  (شهري ماٌو و ٌونٌة من كل عام  )أثناء أشهر اإلمتحانات  -

بخطاب من السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة موضحا به األسباب الضرورٌة و ما ٌفٌد أنه قد أنهى 

متطلبات اإلمتحانات المكلؾ بها و أن سفره فً إطار محاور الخطة االستراتٌجٌة للجامعة طبقا 

 .لقرار السٌد رئٌس مجلس الوزراء 

 



 على مد العمل بإتفاقٌة بروتوكول تعاون بٌن شركة مصر 30/9/2014وافق مجلس الجامعة فً  -

للطٌران للخطوط الجوٌة و جامعة طنطا م التأكٌدعلى السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بضرورة التقدم 

للمؤتمرات بمدة كافٌة على أن تصل موافقات الكلٌة إلدارة العالقات الثقافٌة بالجامعة قبل المؤتمر 

بمدة ال تقل عن ثالثة شهور و ذلك لتمكٌن الحصول على تذاكر مخفضة من شركة مصر للطٌران و 

أن شركة مصر للطٌران هى الجهة الوحٌدة المعنٌة بسفر السادة أعضاء هٌئة التدرٌس عند مساهمة 

 . الجامعة فً نفقات السفر طبقا لقرار السٌد رئٌس مجلس الوزراء 

:  القواعد المنظمة للمؤتمرات الداخلٌة 

. المشاركة فً المؤتمرات الداخلٌة بأبحاث مقبولة او بوستر : أوال 

 على القواعد المنظمة 1/7/1999 و تعدٌالته فً 29/12/1998وافق مجلس الجامعة فً  -

 .للمؤتمرات الخارجٌة و الداخلٌة و من بٌنهما القواعد المعمول بها فً المؤتمرات الداخلٌة 

 و المعتمد محضره من مجلس الجامعة فً 19/6/2007وافق مجلس الدراسات العلٌا و البحوث فً  -

 على زٌادة مساهمة الجامعة فً قٌمة رسم اإلشتراك الخاص بالسادة أعضاء هٌئة 30/6/2007

 .  جنٌه 800التدرٌس بالجامعة فً المؤتمرات الداخلٌة و الندوات و الورش الى 

ضرورة أن ٌكون التخصص الدقٌق لعضو الهٌئة المشارك فً ذات تخصص المؤتمر : ثانٌا 

. ببحث أو بدون بحث أو الدورات التدرٌبٌة أو الندوات العلمٌة أو الحلقات الدراسٌة المعلن عنها 

ال ٌجوز عرض طلبات الكلٌات لإلشتراك فً المؤتمرات الخارجٌة أو الداخلٌة على : ثالثا 

. السلطة المختصة بعد انتهاء مٌعاد المؤتمر 

:  المعٌدٌن و المدرسٌن المساعدٌن : رابعا 

 على استمرار العمل بالقواعد الخاصة 16/3/1999وافق مجلس الدراسات العلٌا و البحوث فً  -

بحضور المؤتمرات الداخلٌة و الدورات التدرٌبٌة للمعٌدٌن و المدرسٌن المساعدٌن و السابق موافقة 

 فً ضوء مواد قانون العاملٌن 1/7/1999 اعتبارا من 29/12/1998مجلس الجامعة علٌها فً 

  . 1987 لسنة 47بالدولة رقم 



 على تعدٌل بعض قواعد اإلٌفاد فً المؤتمرات الداخلٌة بعد 30/9/2013وافق مجلس الجامعة فً  -

 :  كالتالً 17/9/2013موافقة مجلس الدراسات العلٌا و البحوث فً 

من حصص المؤتمرات الداخلٌة بكل كلٌة بدون أبحاث على أن ٌكون عضو %20تخصص نسبة  -1

هٌئة التدرٌس المرشح للحضور من المتخصصٌن فً مجال المؤتمر و من ثم تكون حصة الكلٌة من 

 : المؤتمرات الداخلٌة بدون أبحاث سنوٌا على النحو التالً 

 حصة  12               كلٌتً الطب والعلوم 

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

معٌد     مدرس مساعد     مدرس     أستاذ مساعد     أستاذ 

2               2             2             3               3  

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

 حصص  6                    باقً كلٌات الجامعة 

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

 معٌد     مدرس مساعد     مدرس     أستاذ مساعد     أستاذ 

  1            1                1              1           2  

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

 10 الى 5زٌادة عدد المشاركٌن فً المؤتمر الواحد بأبحاث مقبولة  ألعضاء هٌئة التدرٌس من  -2

 : مدرس و فً حالة التزاحم تكون األولوٌة كالتالً 4,  أستاذ مساعد 3,  أستاذ 3أعضاء 

 .من لم ٌحصل على أٌة مساهمة فً نفس العام  -

 .من حصل على مساهمات أقل فً نفس العام  -

 .من حصل على مساهمات أقل فً العام السابق  -

 .من حصل على مساهمات أقل فً العام األسبق  -

 .األقدم فً اللقب العلمً  -

و من ثم فإنه ٌرشح على نفس المؤتمر من ؼٌر العدد المذكوربأبحاث أي أعضاء بدون أبحاث 

علما بأن المشارك  بدون . و المقررة لكل كلٌة و المذكورة بالبند األول  % 20فً حدود نسبة 

.   جنٌه 800بحث ٌحصل على رسم اإلشتراك فقط بحد أقصى 



 كالتالً 8 الى 4زٌادة عدد المشاركٌن فً المؤتمر الواحد بأبحاث مقبولة للوظائؾ المعاونة من :ثالثا  -3

و .  معٌد أو فً حالة التزاحم تتطبق نفس القاعدة الموجودة فً البند السابق 4,  مدرس مساعد 4: 

أي أعضاء بدون  (من ثم فإنه ٌرشح على نفس المؤتمر من ؼٌر العدد المذكور بأبحاث أي أعضاء 

 . و المقررة لكل كلٌة و المذكورة بالبند األول % 20أبحاث فً حدود نسبة 

تكون المشاركة فً المؤتمرات الداخلٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس و الوظائؾ المعاونة بدون حد : رابعا  -4

 .أقصى و ذلك فً حدود الحصص المخصصة لكل كلٌة 

تعامل ورش العمل و الدورات التدرٌبٌة و الحلقات الدراسٌة بحد أقصى عشرة أٌام معاملة : خامسا  -5

 جنٌه باإلضافة الى 800المؤتمر ببحث مقبول و من ثم تتحمل الكلٌة قٌمة رسم االشتراك بحد أقصى 

 .بدل السفر المقرر طبقا لالئحة بدل السفر المعمول بها فً هذا الشأن 

 .جواز نقل الحصص داخل الكلٌة فً المؤتمر الواحد :  سادسا  -6

:  اإلٌفاد فً المؤتمرات الداخلٌة 

: المستندات المطلوبة 

 . الطلب المقدم و موافقة القسم و الكلٌة  -

–مكان اإلنعقاد – تارٌخ اإلنعقاد – مدة المؤتمر  )نشرة المؤتمر موضحا بها تفاصٌل عن المؤتمر  -

  (الخ ...البرنامج – قٌمة رسم اإلشتراك 

 ما ٌفٌد قبول البحث  -

 . ما ٌفٌد اتمامه جمٌع المتطلبات االلكترونٌة الخاصة بسٌادته  -

 .ما ٌفٌد بأنه قدم جمٌع التقارٌر الخاصة بالمؤتمرات السابقة لسٌادته  -

 .إستمارة استكمال المتطلبات االلكترونٌة من البوابة االلكترونٌة بالجامعة  -

 

 

 

 



:  اجراءات اإلٌفاد 

نفس اجراءات المؤتمرات الخارجٌة علما بأنه ال ٌتم استخراج قرار سفر سواء كان االشتراك ببحث أم 

.  بدون بحث 

: السادة المعٌدٌن و المدرسٌن المساعدٌن 

: قواعد اإلٌفاد فً المؤتمرات الخارجٌة 

 على استمرار العمل بالقواعد الخاصة بحضور المؤتمرات 21/9/1999وافق مجلس الجامعة فى  -

الداخلٌة و الدورات التدرٌبٌة للمعٌدٌن و المدرسٌن المساعدٌن و التً سبق ان وافق علٌها مجلس 

 و تعدٌالته فً 1998/  29/12 و مجلس الجامعة فً 16/3/1999الدراسات العلٌا و البحوث فً 

30/9/2013.  

 على الضوابط و اآللٌة الخاصة بمساهمة الجامعة فً سفر 22/4/2008وافق مجلس الجامعة فً  -

المعٌدٌن و المدرسٌن المساعدٌن الحاصلٌن على جوائزإلنجاز علمً فً مؤتمرات بالخارج أو أي 

 : تكرٌم علمً دولً خارج مصر على النحو التالً 

 .أن ٌكون التكرٌم من هٌئة علمٌة دولٌة و ٌوثق بالمستندات الدالة  -

 .إنجاز علمً تم تنفٌذه داخل مصر و حصل على جائزة دولٌة  -

موافقة مجلس القسم و مجلس الكلٌة أو السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة نٌابة عن مجلس الكلٌة على  -

 .الترشٌح للسفر للخارج مع تقدٌم المستندات الدالة على التكرٌم 

و ذلك للسفر  (خمسة االؾ جنٌه  ) جنٌه 5000ٌتم المساهمة للمعٌد أو المدرس المساعد بمبلػ  -

 .للدولة األجنبٌة و التً سوؾ ٌتم تكرٌمه بها 

 .تمنح المساهمة مرة واحدة فقط خالل مدة الوظائؾ المعاونة  -

 



 على إطالق مبادرة تهدؾ لمساعدة 23/4/2012وافق السٌد األستاذ الدكتور وزٌر التعلٌم العالً فً  -

الباحثٌن المتمٌزٌن الذٌن ٌقومون بنشر ابحاثهم من خالل حضور مؤتمرات دولٌة حٌث أن 

المؤتمرات العلمٌة وورش العمل المقامة على هامش هذه المؤتمرات ٌستفٌد منها الباحثٌن و توفر لهم 

المزٌد من االحتكاك مع األساتذة األجانب المشاركٌن فً المؤتمر بما ٌعود بالنفع على الجهات 

كما أن سفر هؤالء الباحثٌن ٌعتبر فرصة مناسبة للتفاعل  (الجامعات الحكومٌة المصرٌة  )الموفدة 

 : مع زمالئهم من الجنسٌات المختلفة و تؤدي الى تقارب الثقافات بالضوابط اآلتٌة 

أن ٌكون هناك بحث منشور فً أحد المؤتمرات مذكور به اسم طالب الدعم و اسم جامعته فً مصر  -

من خالل خطاب موجه للوزارة من السادة نواب رؤساء الجامعات للدراسات العلٌا و البحوث على 

أن ٌكون هذا الخطاب و طلب السفر بتارٌخ سابق للسفر بفترة كافٌة لحضور المؤتمر و لٌس بعد 

 . السفر 

موافاة الوزارة بالمستندات الخاصة بالسفر لصرؾ قٌمة الدعم فور عودة طالب السفر من المؤتمر  -

 .بحد أقصى شهرٌنمن تارٌخ العودة 

ٌصرؾ الدعم بعد العودة من المؤتمر وتقدٌم صورة من جوازالسفر موضحا به تارٌخالسفر و العودة  -

 لمصر و كذا تقرٌر موجزعن المشاركة فً المؤتمر 

ٌمنح الدعم مرة واحدة فً العام المالً و لعضو واحد فقط من الهٌئة المعاونة لكل جامعة لحضور  -

 .نفس المؤتمر و ٌعتد بأسبقٌة تقدٌم الطلب و فً حال التساوي ٌتم األخذ بأقدمٌة التعٌٌن 

ٌجوز تسدٌد قٌمة تذكرة الطٌران للعضو طالما كان السفر على خطوط مصر للطٌران أو الحجز  -

مباشرة عن طرٌق اإلدارة المركزٌة للبعثات و ٌسدد باقً المبلػ المقرر بعد العودة شرط تسدٌد 

 . الفواتٌر 

 

 

 



 : فئات الدعم هى  -

– األمرٌكتٌن – الصٌن – كورٌا – الٌابان – الشرق األقصى : أربعة عشر ألؾ جنٌه للدول البعٌدة  -

 .جنوب إفرٌقٌا 

عشرة االؾ جنٌه لدول أوروبا و الدول اآلسٌوٌة عدا الشرق األقصى و الدول اإلفرٌقٌة عدا جنوب  -

 إفرٌقٌا 

 .ثمانٌة االؾ جنٌه للدول العربٌة  -

مستندات اإلٌفاد فً المؤتمرات الخارجٌة نفس المستندات المطلوبة للسادة أعضاء هٌئة 

التدرٌس  

و ٌضاؾ .. نفس اجراءات اإلٌفاد المعمول بها بالنسبة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس :  اجراءات اإلٌفاد

مخاطبة اإلدارة العامة للبعثات بوزارة التعلٌم العالً بالقاهرة و  )الٌها فً حالة المشاركة ببحث مقبول 

 .  (ذلك إلتخاذ إجراءات المساهمة المقررة طبقا لمبادرة السٌد الوزٌر فً هذا الشأن 

الندوات و الدورات و ورش العمل و الحلقات الدراسٌة التً تنظمها كلٌات الجامعة  

موافقة مجلس القسم المختص أو من ٌفوضه و مجلس الكلٌة أو السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة  -

نٌابة عن مجلس الكلٌة على عقد الندوة أو الورشة أو الحلقة الدراسٌة أو الدورة التدرٌبٌة موضحا بها 

تارٌخ اإلنعقاد و مدة و مكان اإلنعقاد و عدد المشاركٌن و قٌمة رسم االشتراك بالنسبة للدورات و 

 .الحلقات الدراسٌة فً حالة تحدٌد رسم االشتراك 

العرض على السٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا و البحوث و السٌد األستاذ  -

, الدكتور رئٌس الجامعة للموافقة على عقد الندوة أو الورشة أو الدورة التدرٌبٌة أو الحلقة الدراسٌة 

و تساهم فً , علما بأن الجامعة ال تساهم فً ورش العمل أو الدورات التدرٌبٌة أو الحلقات الدراسٌة 

  .29/4/2003 جنٌه للندوة طبقا لقرار مجلس الجامعة فً 1000الندوات فقط بمبلػ 

 .مخاطبة الكلٌة بموافقة السٌد األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة على ذلك  -

 .مخاطبة اإلدارة العامة للحسابات و الموازنة على دعم الندوة  -

 



اجراءات عقد المؤتمرات الداخلٌة التً تنظمها كلٌات الجامعة المختلفة  

العرض على السٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا و البحوث و السٌد األستاذ 

الدكتور رئٌس الجامعة للموافقة على عقد المؤتمر مع مخاطبة السٌد األستاذ الدكتور وزٌر التعلٌم العالً 

. للموافقة على عقد المؤتمر مرفقا به مذكرة المعلومات الخاصة بالمؤتمر 

مخاطبة الكلٌة  بموافقة السٌد األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة و السٌد األستاذ الدكتور وزٌر التعلٌم  -

 :  و التً وافقت على اآلتً 28/8/2014العالً على ذلك طبقا لموافقة مجلس الجامعة بجلسته فً 

 . جنٌه 5000 مؤتمر دولً لجمٌع كلٌات الجامعة و تساهم الجامعة بمبلػ 2عدد  -

 . جنٌه 1500مؤتمر الكلٌة لٌوم واحد تساهم الجامعة بمبلػ  -

 . جنٌه 3000مؤتمر الكلٌة ألكثر من ٌوم تساهم الجامعة بمبلػ  -

:  القواعد المنظمة لألساتذة الزائرٌن لجامعة طنطا 

األساتذة الزائرٌن األجانب الموجودون بجمهورٌة مص العربٌة فً ضٌافة جهات أخرى ؼٌر جامعة  -

طنطا و ٌتم دعوتهم إللقاء محاضرة بإحدى الكلٌات لمدة ٌوم واحد تتحمل الكلٌة المعنٌة مبلػ خمسون 

 . جنٌه 200جنٌها تم زٌادتها الى 

األساتذة الزائرٌن األجانب المدعوون خصٌصا لجامعة طنطا ٌكون الشروط و المعاملة المالٌة ٌهم  -

 :كاآلتً 

 .الدرجة العلمٌة لألستاذ الزائر األجنبً أستاذ أو أستاذ مساعد  -

 .مدة الزٌارة إللقاء المحاضرات ال تزٌد عن اسبوعٌن  -

 200تذكرة السفر بالطائرة فً الذهاب و العودة بالدرجة السٌاحٌة و مبلػ : تتحمل الكلٌة المعنٌة  -

مع مراعاة أن ٌصرؾ  ( جنٌها 500تم زٌادتها الى  )جنٌه ٌومٌا لتؽطٌة تكالٌؾ اإلقامة و اإلعاشة 

 .هذه المبالػ عن األٌام التً ٌلقً فٌها المحاضرات فقط 

 



  على تعدٌل حصص األساتذة الزائرٌن 31/8/2008وافق مجلس الجامعة فً  -

 لتنظٌم الجامعات أنه ٌجوز عند اإلقتضاء اإلستعانة فً 1972 لسنة 49 من القانون 125تنص الفقرة 

الكلٌات و المعاهد التابعة للجامعة بأساتذة مساعدٌن أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أساتذة زائرٌن لمدة 

مؤقتة و ٌكون ذلك بقرار من رئٌس الجامعة بناءا على طلب مجلس الكلٌة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس 

 و قرار مجلس الجامعة فً 28/12/1998القسم المختص و على قرار مجلس الجامعة فً 

 . 28/9/2006 و الممتدة حتى 19/9/2006

:  إجراءات استقدام األساتذة الزائرٌن 

موافقة مجلس القسم المختص بالكلٌة على استقدام أستاذ أجنبً من بلد معٌن فً تخصص معٌن  -

 .لحضورة إللقاء محاضرات أو تبادل الخبرات فً المجاالت البحثٌة و العلمٌة المختلفة لفترة معٌنة 

ٌعرض ذلك على مجلس الكلٌة أو السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة نٌابة عن مجلس الكلٌة للموافقة  -

مرفقا به السٌرة الذاتٌة  )على استقدام األستاذ و مخاطبة الجامعة و اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة 

 استمارة استطالع رأي األمن معتمدة و مختومة من الكلٌة و برنامج 3الخاصة بسٌادته و عدد 

 الزٌارة 

مخاطبة اإلدارة العامة لألمن بوزارة التعلٌم إلستطالع رأي األمن على حضور األستاذ الزائر من  -

 .عدمه 

على السٌد األستاذ  (إدارة المؤتمرات  )ٌعرض الموضوع من قبل اإلدارة العامة للعالقات الثقافٌة  -

الدكتور نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا و البحوث و السٌد األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة 

 للموافقة على حضور األستاذ الزائر 

إخطار الكلٌة المعنٌة بموافقة السٌد األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة على استقدام األستاذ الزائر بنفقات  -

 1972 لسنة 49 من القانون125أو بدون نفقات طبقا لموافقة الكلٌة و القواعد المنظمة لذلك و الفقرة 

 . لتنظٌم الجامعات 

 



البعثات  -2
 ****************

البعثات الداخلٌة 

شروط الحصول علً البعثة 

  للحصول علً درجة الدكتوراه فً تخصص ما داخل الوطن وٌكون السفر لمدة عام لجمع مادة علمٌة

 . سنوات5وتكون مدة البعثة 

  ًسنوات5تبدأ البعثة من تارٌخ التسجٌل للدكتوراه بحد أقص  .

  سنوات وٌعود بعدها للعمل سواء حصل علً درجة الدكتوراه من 5تارٌخ أنتهاء البعثة بعد قضاء 

. وٌستمر فً دراسة درجة الدكتوراه وال ٌكون علً قوة البعثات فً هذه الحالة. عدمة

 ٌصرح للمبعوث السفر للخارج لعمل أبحاث أو لجمع المادة العلمٌة لمدة عام. 

 تبداً البعثة الداخلٌة بعد السفر كمبعوث اشراؾ مشترك .

: شروط السفر

 .موافقة رئٌس الجامعة -1

 .موافقة اللجنة التنفٌذٌة للبعثات -2

  عند سفر عضو البعثة الداخلٌة للخارج ٌعامل معاملة عضو البعثة الخارجٌة عند السفر واثناء وجودة

. بالخارج

  تجدد البعثة سنوٌاً بناء علً تقرٌر من المشرؾ الرئٌسً وموافقة الكلٌة وعرض المد للعام الخامس

علً مجلس الجامعة  

  ٌمنح عضو البعثة الداخلٌة تفرغ كامل 

 

 



بعثات األشراف المشترك 

  بعثة للحصول علً درجة الدكتوراه فً تخصص من الوطن وٌكون السفر لمدة عام لجمع مادة علمٌة

 . سنوات5وتكون مدة البعثة 

  ًسنوات من تارٌخ التسجٌل للدكتوراه 5مدة البعثة بحد أقص . 

  تجدد البعثة سنوٌاً بناء علً تقرٌر من المشرؾ الرئٌسً وموافقة الكلٌة وعرض المد للعام الخامس

. علً مجلس الجامعة 

شروط الحصول علً البعثة 

 

أن ٌكون المتقدم معٌد او مساعد باحث حاصل علً درجة الماجستٌر أو مدرس مساعد او باحث 

:- مساعد فً إحدي الجهات المدرجة بخطة البعثات بالشروط األتٌة 

 عام فً تارٌخ االعالن 35أن ال ٌزٌد سن المتقدم عن  .1

ان ٌكون مسجال للدكتوراه كشرط للتقدم واال ٌزٌد التسجٌل عن عامٌن فً تارٌخ االعالن  .2

 ان ٌكون المتقدم حاصال علً درجة الماجستٌر فً تخصص البعثة .3

:- الحصول علً أحدي الدورات االتٌة  .4

 International Toefl  500  درجة 

 IBT  16 درجة 

 Ielts  5 درجات 

ٌتم اعفاء الحاصلٌن علً الماجستٌر من الخارج بشرط أن تكون الدراسة بنفس اللؽة 

الحصول علً المستوي اللؽوي المطلوب للدول الؽٌر ناطقة باللػ االنجلٌزٌة والتً ٌكون الدراسة فٌها 

. بؽٌر اللؽة االنجلٌزٌة وفقا للمستوٌات المحددة لكل لؽة عند السفر

 .أن ٌكون التقدٌر العام فً البكالورٌوس جٌد جداً علً األقل  .5

 



 .أن ٌكون أدي الخدمة العسكرٌة أو أعفً منها .6

اال ٌكون قد سبق له الحصول علً بعثة أو منحة مقدمة من الدولة بؽرض الحصول علً الدكتوراه  .7

وفً حالة تقدمة لمنحة ولم ٌبت بقبولة فٌها عند اإلعالن للبعثات ٌتم إٌفادة علً المنحة عند قبولة بها 

 .وٌلؽً ترشٌحة علً البعثة 

 .أن ٌكون المتقدم علً رأس عملة فً تارٌخ األعالن .8

 .(مختومة من الكلٌة والجامعة)إعتماد إستمارات البٌانات من الجهه الموفدة  .9

ٌعامل عضو بعثة االشراؾ المشترك معاملة عضو البعثة الداخلٌة داخل البالد وعضو البعثة الخارجٌة 

 خارج البالد مع اٌقاؾ مزاٌا البعثة الداخلٌة وعند العودة ٌعاد الصرؾ مرة أخري

 

: تنفٌذ البعثة 

ٌقوم الطالب بمراسلة الجامعات األجنبٌة للحصول علً موافقة مشرؾ أجنبً لٌكون ضمن هٌئة  -

 .األشراؾ علً أن تكون هذه المراسالت موقعة من المشرؾ المصري 

 ٌتقدم الطالب بطلب الً كلٌته إلضافة المشرؾ األجنبً ضمن هٌئة اإلشراؾ علً التسجٌل -

ٌتقدم الطالب بطلب أخر إلً الكلٌة للموافقة علً فتح قناة علمٌة بٌن جامعة طنطا والجامعة  -

 .االجنبٌة التً حصل منها علً موافقة األستاذ االجنبً 

 .ٌتم أخذ موافقة مجلس القسم ومجلس الكلٌة -

. إخطار كل من وزارة التعلٌم العالً واإلدارة العامة للبعثات والكلٌة  -

السفر للخارج ألنهاء الجزء الخارجً لمدة عام وتحسب من تارٌخ مؽادرته للوطن وٌجوز مدها لعام أخر 

طبقاً لقرار اللجنة التنفٌذٌة فً هذا الشأن مع إستمرار بقاء الدارس بعد العام الثانً بموافقة الجهه الموفدة 

. بدون عرض االمر علً اللجنة التنفٌذٌة للبعثات

 

 



: المستندات المطلوبة للسفر 

 .خطاب المشرؾ األجنبً ٌطلب فٌه سفر الطالب  -

 .شهادة المستوي اللؽوي -

 .موافقة القسم والكلٌة  -

 .موافقة األمن علً السفر -

 .رئٌس الجامعة علً السفر / موافقة السٌد األستاذ الدكتور  -

 سنوات من تارٌخ التسجٌل للدارسٌن الموفدٌن 5مد بقاء أعضاء البعثة لعام ثانً كحد أقصً خالل 

والمتواجدٌن بالخارج حالٌاً علً بعثات إشراؾ مشترك علً نفقة البعثات مع إمكانٌة النظر لمد عام ثان 

. للمرشحٌن الجددولذٌن لم ٌتم سفرهم بشرط نشر بحث دولً خالل العام األول 

بقاء استمرار الدارس بعد العام الثانً ٌتم ٌموافقة الجهه الموفدة وال ٌتم العرض علً اللجنة التنفٌذٌة 

. للبعثات 

: سفر المشرف المصري 

 شهور من سفر الطالب الً البلد االجنبً لمتابعة سٌر دراسته 6ٌرخص سفر المشرؾ المصري بعد 

 اٌام لدول 7 اٌام بخالؾ ٌومً الذهاب والعودة و5ومناقشة المشرؾ األجنبً علً ان تكون مدة السفر 

علً نفقة وزارة التعلٌم العالٌوٌقدم تقرٌر عن . الشرق والؽرب االقصً بخالؾ ٌومً الذهاب والعودة

. المهمة الموفد الٌها وٌحظر السفر خالل شهري ٌولٌو واؼسطس والنصؾ الثانً من سبتمبر 

: حضور المشرف األجنبً 

ٌرخص حضور المشرؾ االجنبً مرة واحدة علً نفقة وزارة التعلٌم العالً فً بداٌة البعثة لمناقشة 

. خطة البحث او نهاٌتها لحضور مناقشة الرسالة او مراجعتها قبل المناقشة

 

 



: شروط عامة لبعثات االشراف المشترك 

الموافقة علً استمرار بقاء عضو بعثة االشراؾ المشترك او البعثة الداخلٌة  بالخارج بعد أنتهاء  -1

المدة المقررة إلستكمال جمع المادة العلمٌة علً نفقته الخاصة علً اال ٌتجاوز الخمس سنوات 

 .من تارٌخ التسجٌل وبموافقة الجهه الموفدة 

الموافقة علً تؽٌٌر نوع االٌفاد االصلً من بعثة االشراؾ المشترك او البعثة الداخلٌة وتحوٌلها  -2

الً اجازة دراسٌة للحصول علً درجة الدكتوراه من الخارج علً مصدر مالً خارجً وفً 

 :-هذه الحالة ٌشترط موافقة الجهه االجنبٌة المانحة علً الشروط االتٌة 

مراعاة حقوق النشر وبراءة االختراع ومخرجات البحث خالل االجازة الدراسٌة مع الجهه  -

 المانحة والمشرفٌن المصرٌٌن

موافقة الجهه الموفدة موافقة المشرؾ المصري مع حفظ حقة فً كتابة أسمه علً رسالة  -

 الدكتوراه

 عند نشر البحوث فً المجاالت العلمٌة مراعاة كتابة ان التموٌل كان من خالل البعثة المصرٌة -

 .كتابة اسم الجهه الموفدة للمبعوث بجانب الجامعة التً ٌدرس بها بالخارج -

الموافقة علً بقاء عضو بعثة االشراؾ المشترك او البعثة الداخلٌة بالخارج بعد انتهاء المدة  -

المقررة له الستكمال جمع المادة العلمٌة علً نفقته الخاصة علً اال ٌتجاوز الخمس سنوات من 

 .تارٌخ التسجٌل وبموافقة الجهه الموفدة

: الشروط الواجب توافرها فً المبعوث 

 ان ٌكون مدرسا مساعدا حاصال علً الماجستٌر فً احدي الجهات المدرجة بخطة البعثات -

  عام فً تارٌخ التقدم لالعالن30ان ال ٌزٌد سن المتقدم عن  -

 اذا كان المتقدم مسجال لدرجة الدكتوراه فال تزٌد مدة التسجٌل عن عام فً تارٌخ االعالن -

 



 ان ٌكون المتقدم حاصال علً درجة الماجستٌر فً تخصص البعثة -

 ان ٌكون تقدٌر البكالورٌوس جٌد جدا علً االقل -

   IELTS درجات فً 6  او  IBT فً 79 فً التوٌفل الدولً او 550الحصول علً درجة  -

عند التقدم والسفر بهاذا المستوي للدول الناطقة باللؽة االنجلٌزٌة او الدول الؽٌر ناطقة باللؽة 

 االنجلٌزٌة وتكون الدراسة فٌها باللؽة االنجلٌزٌة

 ادي الخدمة العسكرٌة او اعفً منها -

 اال ٌكون سبق له الحصول علً بعثة او منحة مقدمة للدولة بؽرض الحصول علً الدكتوراه  -

 اعتماد استمارات البٌانات من الكلٌة والجامعة -

 ان ٌكون المتقدم علً راس العمل فً تارٌخ االعالن -

: االوراق المطلوبة 

 شهادة البكالورٌوس والتقدٌر العام باللؽة االنجلٌزٌة -

 شهادة تقدٌرات المواد باللؽة االنجلٌزٌة -

 شهادة الماجستٌر باالنجلٌزٌة -

 بٌان بتارٌخ التسجٌل للدكتوراه باالنجلٌزٌة -

 الموقؾ من الخدمة العسكرٌة -

 صورة الرقم القومً -

 شهادة مستوي اللؽة -

 ICDLشهادة  -

 اقرار بانه لم ٌسبق له حصولة علً بعثة او منحة للدكتوراه من الدولة -

 خطة الدراسة للدكتوراه باللؽة االنجلٌزٌة -

 موافقة مبدئٌة من مشرؾ او اثنٌن فً دولتٌن مختلفتٌن علً الخطة البحثٌة  -

-  



 موافقة عمٌد الكلٌة -

 (انجلٌزي– عربً )استمارات بٌانات معتمدة  -

  اساتذة للتصال بهم وقت الحاجة3اسماء  -

: اجراءات السفر 

 الحصول علً حجز من جامعة اجنبٌة للحصول علً دكتوراه فً التخصص -

 استٌفاء شروط اللؽة -

 موافقة مجلس القسم ومجلس الكلٌةاو عمٌد الكلٌة بالتفوٌض علً السفر -

 موافقة الجهات االمنٌة -

 مد البعثة الخارٌجة للعام الرابع بعد العرض علً مجلس الجامعة  -

: الحاالت التً تنتهً فٌها البعثة 

 انتهاء المدة المقررة -

 الزواج من اجنبٌة -

 تؽٌٌر نوع البعثة ومنهجها -

 ترك العضو مكان دراستة -

 لم ٌرجع المبعوث خالل شهر من مناقشة الرسالة -

 

 

 

 

 



 (المنح)االجازات الدراسٌة -3

هً منح ترد للدولة من دول اجنبٌة بؽرض اٌفاد الطالب الً هذه الدول للحصول علً الماجستٌر او 

الدكتوراه او لجمع مادة علمٌة وتنقسم الً 

منح مقدمة للدولة – أ 

منح شخصٌة - ب

: االوراق المطلوبة 

 قرار االجازة الدراسٌة مع بٌان نوعها ومدتها وتارٌخ بداٌتها والؽرض منها -

 استمارة بٌانات مستوفاه ومعتمدة -

 نتٌجة الكشؾ الطبً من القومسٌون الطبً العام -

 موافقة االمن -

 موافقة الجامعة علً التسجٌل للدكتوراه وتارٌخها -

 الموقؾ من التجنٌد -

استٌفاء التعهدات المالٌة الالزمة واٌصال الكهرباء او فاتورة التلٌفون من االدارة العهامة للبعثات  -

 بالقاهرة

: اجراءات تنفٌذ المنح الدراسٌة 

التقدم بطلب للقسم وموافقة القسم ومجلس الكلٌة علً االجازة الدراسٌة لمدة عام بمرتب او بدون  -

 مرتب

موافاة االدارة العامة للعالقات الثقافٌة بالطلب المقدم والمستندات الملطلوبة موافقة القسم والكلٌة  -

 .ومخاطبة الجامعة

 .اخطار االدارة العامة للبعثات بالقاهرة والكلٌة بالموافقة -

 

 



اجراءات مدة االجازة الدراسٌة 

 خطاب المشرؾ بالموافقة علً المد -

 موافقة المستشار الثقافً بالدولة الموفد الٌها -

 اخطار الكلٌة لموافاتنا علً اخطار االجازة -

 خطاب من الكلٌة ٌفٌد موافقة القسم علً مد االجازة -

 مذكرة للعرض علً السٌد االستاذ الدكتور رئٌس الجامعة للموافقة علً مد االجازة -

 اخطار االدارة العامة للبعثات بالقاهرة والكلٌة بالموافقة علً مد االجازة -

المفاضلة فً حالة طلب االدارة العامة للبعثات ترشٌح عدد معٌن للمنح  

 .( نقط3ممتاز – جٌد جدا نقطتان )التقدٌر اعالم فً البكالورٌوس  -

 .عدم احتساب مرتبة شرؾ بنقطة -

 .اقدمٌة الحصول علً الماجستٌر نقطة -

 . سنوات5الخدمة فً جامعة طنطا بوظٌفة معٌد كل سنة بنقطة بحد اقصً  -

 . نقاط3وظٌفة مدرس مساعد كل سنة بنقطة بحد اقصً  -

 .منح المسجل لدرجة الدكتوراه نقطة -

  نقطة مع حذؾ فترة اقل من شهر1/12احتساب كل شهر بـ  -

فً حالة التساوي ٌفضل االتً  

 

 االقدم فً الحصول علً الماجستٌر -

 اكبر تقدٌر فً سنة التخرج -

 اداء الخدمة العسكرٌة -

 االقدم تخرجا -

 االكبر سنا -

 فً حالة التساوي ٌفوض السٌد االستاذ الدكتور رئٌس الجامعة لترشٌح من ٌراه مناسبا -

 

 

 



اجازات دراسٌة قصٌرة 

: الشروط 

 ان ٌكون امضً فً الخدمة سنتٌن علً االقل -1

  سنة وقت االٌفاد40اال ٌزٌد السن عن  -2

 ان تكون الجهه الموفدة فً حاجة ماسة لهذه الدراسة وان ٌكون فً مجال الدراسة -3

  شهور3تكون مدة االجازة بحد اقصً  -4

ٌتم اٌفاد االجازة الدراسٌة القصٌرة بعد موافقة القسم ومجلس الكلٌة ومجلس الدراسات العلٌا  -5

 بالجامعة

: مد االجازة القصٌرة 

 اشهر 6 اشهر حتً 3من  -

اخطار االدارة العامة للمبعوثٌن لوضعهم تحت االشراؾ العلمً  -

موافاة الجامعة بموافقة االمن  -

: اجراءات تنفٌذ االجازة الدراسٌة 

التقدم بطلب للقسم للموافقة علً االجازة الدراسٌة القصٌرة الجراء جزء عملً فً البروتوكول  -

 :ٌصعب تنفٌذه مع ارفاق االوراق االتٌة 

موافقة – تقرٌر المشرؾ المصري – خطاب المشرؾ االجنبً لدعوة العضو – استمارة البٌانات )

 ( شهور ال تحتاج موافقة االمن3-1من"االمن علً السفر 

 

 

 



منح تدرٌبٌة داخل الوطن 

: اجراءات تنفٌذ المنح التدرٌبٌة 

  خطاب الكلٌة بموافقة السٌد االستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة بتفوٌض مجلس الكلٌة علً منح الدراس

 شهور فً احدي الجامعات والمراكزالبحثٌة وموافقة القسم وعمٌد 3منحة تدرٌبٌة داخل الوطن لمدة 

الكلٌة بالجامعة او المركز البحثً الذي ٌتدرب فٌه الدارس موضحا اٌام الحضور وفترة المنحة 

  تحرٌر مذكرة للعرض علً مجلس ادارة وحدة حساب البحوث للموافقة علً حضور الدارس منحة

 جنٌة عن كل ٌوم دراسً 60 شهور لصرؾ مبلػ 3تدرٌبٌة داخل الوطن لمدة 

  تحرٌر خطاب للكلٌة بموافقة مجلس ادارة وحدة حساب البحوث علً حضور الدارس المنحة

التدرٌبٌة داخل الوطن باحد الجامعات ا المراكز البحثٌة 

  جنٌه 60تحرٌر مذكرة للعرض علً مجلس ادارة وحدة حساب البحوث للموافقة علً صرؾ مبلػ 

فً الٌوم الواحد 

  ح بالمبلػ . ع50ارسال خطاب االدارة العامة للحسابات الخاصة بالجامعة مرفق به استمارة

الستخراج الشٌكات للدارس 

 

 

 

 

 

 

 



االتفاقٌات -4

 مراجعة مذكرة التفاهم طبقا للنموذج المعمول به فً الجامعة -

مخاطبة كال من المجلس االعلً للجامعات لالحاطة ووزارة التعلٌم العالً لموافاتنا  -

اعداد مذكرة للعرض علً مجلس الجامعة العتماد وتفعٌل االتفاقٌة بعد ورود \بالموافقات

 الموافقات االمنٌة

 مخاطبة السادة عمداء الكلٌات الخطارهم بالموافقة علً مذكرة التفاهم لتفعٌل االتفاقٌة -

الجوائز -5

جوائز الدولة المقدمة من اكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجٌا  

ٌجب ان ٌكون مرشحا من قبل الجامعات او المراكز او المعاهد او الهٌئات البحثٌة او الجمعٌات العلمٌة 

المتخصصة بحٌث تكون متمتعة بالشخصٌة المستقلة وان ٌكون من المشتؽلٌن بالعلوم  

: اوال جوائز النٌل 

جائزة فً العلوم فً المجاالت السٌاسٌة والطبٌة والزراعٌة والهندسٌة 

جائزة فً العلوم التكنولوجٌة المتقدمة فً المجاالت السابقة 

: ثانٌا جوائز الدولة التقدٌرٌة 

 جوائز فً المجاالت السٌاسٌة والطبٌة 5)عشر جوائز كل جائزة مائتا الؾ جنٌة ومٌدالٌة ذهبٌة 

 ( جوائز فً العلوم التكنولوجٌة المتقدمة فً المجاالت السابقة5والزراعٌة والهندسٌة و

: ثالثاً جوائز الدولة للتفوق 

سبع جوائز كل جائزة قدرها مائة الؾ جنٌه ومٌدالٌة فضٌة  

 جوائز فً العلوم التكنولوجٌة المتقدمة 3– جائزة فً العلوم االساسٌة 



: رابعا جوائز الدولة التشجٌعٌة 

. اربعون جائزة كل جائزة خمسون الؾ جنٌة فً مجاالت العلوم االساسٌة والعلوم التكنولوجٌة 

 

جوائز المجلس االعلً للثقافة 

 جوائز النٌــــل

 فً مجاالت الفنون واآلداب والعلوم االجتماعٌة

وال ٌـجوز , ومٌدالٌة ذهبٌة (أربعمائة ألؾ جنٌة )ألؾ جنٌة 400000قٌمة كل جائزة من جوائز النٌل 

       .تقسٌمها أو مــنحها لشخص واحد فً ذات الفرع أكثر من مرة واحدة

 جوائز الدولة التقدٌرٌة

 فً مجاالت الفنون واآلداب والعلوم االجتماعٌة

و مٌدالٌة ذهبٌة, وال ٌجوز  (مائتً ألؾ جنٌه)جنٌه 200000قٌمة كل جائزة من جوائز الدولة التقدٌرٌة 

 .تقسٌمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة

 جوائز الدولة للتفوق

 فً مجاالت الفنون واآلداب والعلوم االجتماعٌة

وال , ومٌدالٌة فضٌة (مائة ألؾ جنٌة)ألؾ جنٌة 100000 قٌمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق 

. ٌجوز تقسٌمها أو منحها لشخص واحد فً ذات الفرع أكثر من مرة واحدة

جوائز براءة االختراع 

ٌمنح اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالجامعة الحاصلٌن علً براءة االختراع جائزة قدرها 

 جنٌه 5000



ٌمنح اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالجامعة الذٌن قاموا بنشر كتاب فً دور نشر عالمٌة جائزة 

 جنٌه 4000قدرها 

ٌمنح اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالجامعة الذٌن قاموا بنشر جزء فً كتاب فً دور نشر 

جنٌه 2000عالمٌة جائزة قدرها 

: المستندات المطلوبة 

تقدٌم اصل الشهادة لالطالع : بالنسبة لبراءات االختراع 

تقدٌم الكتاب لالطالع وصورة الؽالؾ : بالنسبة لنشر كتاب فً دور نشر عالمٌة 

تقدٌم الكتاب والجزء المنشور من الكتاب وصورة الؽالؾ : بالنسبة لنشر جزء من كتاب 

: ضوابط منح جائزة براءة االختراع 

التقدم بطلب للسٌد االستاذ الدكتور رئٌس القسم العلمً المختص بالكلٌة 

خطاب من السٌد االستاذ الدكتور رئٌس القسم ان براءة االختراع او الكتاب او الجزء فً الكتاب ٌعتبر 

ضمن التخصص الدقٌق للعضو 

عمل سٌمٌنار والقائة فً المنتدي البحثً للكلٌة  

: ضوابط لمكافات انشر الدولً 

التقدم بطلب للسٌد االستاذ الدكتور رئٌس القسم العلمً المختص بالكلٌة مرفقا به نسخة من  -

البحث 

 التقدم بابحاث خارج الوطن تحمل اسم جامعة طنطا -

 تقسم الجائزة المالٌة بالتساوي علً اعضاء الفرٌق البحثً -

 



المشروعات البحثٌة  -6

 

:  الهدؾ األساسً من تموٌل و تنفٌذ هذه المشروعات البحثٌة 

 . تنمٌة البحث العلمً  -

تدعٌم البحث العلمً و البحوث باألجهزة العلمٌة و توفٌر المواد الكٌماوٌة و الخامات و األدوات و  -

 .الوسائل الالزمة للنهوض بالبحوث بالجامعة 

دعوة للقادرٌن من أعضاءهٌئة التدرٌس و معاونٌهم للمشاركة فً اإلنجاز العلمً لخدمة قضاٌا  -

 .التنمٌة فً البٌئة المحلٌة و القومٌة 

استخدام اإلسلوب العلمً فً التخطٌط و الرقابة و المتابعة و االفادة منهاكعناصر أساسٌة لضمان  -

 .التنفٌذ األمثل للمشروعات البحثٌة و تحقٌق العوامل التً تضمن سالمة األداء لها 

مراكز – الجامعات األخرى – التنسٌق مع الجهات البحثٌة األخرى مثل أكادٌمٌة البحث العلمً  -

وذلك لضمان , مراكز بحوث قناة السوٌس – مراكز بحوث القوات المسلحة – البحوث القومٌة 

حسن اإلفادة من كافة االمكانات المتاحة و تجنب تكرار البحوث لكً ٌتحقق أعلى عائد علمً و 

 . تنموي بأقل تكلفة 

 

:  الخطوات المتبعة فً اختٌار المشروعات البحثٌة 

 .تحدٌد قٌمة التموٌل من خالل مجلس إدارة وحدة حساب البحوث  -1

تشكٌل لجنة لوضع المحاور و ٌراعى فً المحاور أن تكون مرتبطة بالمشكالت اآلتٌة فً المجتمع و  -2

 .أن تكون متوافقة مع الخطة البحثٌة للجامعة 

 .مخاطبة الكلٌات لموافاة وحدة حساب البحوث بإقتراحاتها بالنسبة للمحاور  -3

تتولى ادارو وحدة حساب البحوث تجمٌع المقترحات الواردة من الكلٌات و عرضها على اللجنة  -4

المشكلة لهذا الؽرض و التً تقوم بدورها بدراسة و مراجعة المقترحات تمهٌدا للخروج بتصور 

 .مناسب لتلك المقترحات 



العرض على مجلس إدارة وحدة حساب البحوث إلقرار المحاور البحثٌة تمهٌدا لعرضها على مجلس  -5

 .الجامعة 

بعد اعتماد المحاور البحثٌة من مجلس الجامعة ٌتم اإلعالن عن تلك المحاور لجمٌع كلٌات الجامعة و  -6

 .ٌتم فتح باب التقدم بمقترحات المشروعات البحثٌة و ٌحدد موعد بدء و انتهاء تلقً المقترحات 

تقوم إدارة وحدة حساب البحوث باستقبال مقترحات المشروعات البحثٌة و عرضها على اللجنة  -7

 .المشكلة لهذا الؽرض التً تقوم بدورها بمراجعتها و دراستها و ذلك باإلستعانة بذوي الخبرة 

 . عمل اجتماعات مع أصحاب المشروعات لمناقشتهم فً بعض البنود أو طلب بعض التعدٌالت  -8

 .ٌتم اإلستقرار على المشروعات المقبولة  -9

و ٌتم العرض على مجلس وحدة حساب البحوث إلعتماد المشروعات المقبولة تمهٌدا للعرض  -10

 .على مجلس الجامعة و ذلك إلقراره و اعتماده و اتخاذ إجراءات توقٌع التعاهد 

الباحث الرئٌسً للمشروع و السٌد األستاذ الدكتور عمٌد : ٌتم توقٌع العقد من ثالثة نسخ من  -11

و ٌتم اإلحتفاظ , الكلٌة و السٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا و البحوث 

 .بنسخة بملؾ المشروع بإدارة وحدة حساب البحوث 

توافً إدارة وحدة حساب البحوث بتقرٌر دوري عن سٌر المشروع كل ثالثة  -12

أشهر و ذلك خالل أسبوعٌن من إنتهاء الثالثة أشهر على أن تكون مكتوبة بالكمبٌوتر و مؤٌدة 

بالبٌانات و الصور و النتائج التً توصل الٌها الفرٌق البحثً و ذلك كً ٌتسنى إلدارة الوحدة إرسالها 

للسادة المحكمٌن و ذلك لمتابعة سٌر المشروع و مدى التزام الباحثٌن و تصحٌح مسار المشروع 

 . الخ 0000

 

 

 



السلف البحثٌة 

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

ٌتم تخصٌص سلؾ بحثٌة من وحدة حساب البحوث لكلٌات الجامعة تحدد قٌمتها سنوٌا لكل كلٌة بناءا 

على قرار مجلس إدارة وحدة حساب البحوث و ٌكون الصرؾ منها و ذلك طبقا لما جاء بالقرار 

 بشأن قواعد الصرؾ من حصٌلة مقابل الخدمات التً 3/10/1993 بتارٌخ 1270الوزاري رقم 

:  تقدم لطالب الدراسات العلٌا و الئحة وحدة حساب البحوث و ذلك على النحو التالً 

 .توفٌر األجهزة و المعدات البحثٌة التً تخدم البحث العلمً  -

 .أعمال الصٌانة و التجدٌد لألجهزة البحثٌة و المعامل البحثٌة  -

توفٌر المواد المستخدمة فً المعامل البحثٌة من أدوات و مواد كٌمٌائٌة و ؼٌرها من العناصر  -

 .المستخدمة فً البحث العلمً 

 )االشتراك فً الدورٌات العلمٌة و شبكات المعلومات المحلٌة و الدولٌة الؽٌر منشورة الكترونٌا  -

  .(قواعد البٌانات 

أي أؼراض أخرى ترتبط بالبحث العلمً و ٌوافق علٌها مجلس إدارة وحدة حساب البحوث مسبقا و  -

 . التً تراها الجامعة ضرورٌة لمواجهة متطلبات البحث العلمً

 و المعتمد محضره من مجلس 19/2/2011قرر مجلس إدارة وحدة حساب البحوث فً : مالحظة 

 التأكٌد على قرار المجلس السابق بشأن عدم صرؾ أي سلؾ جدٌدة للكلٌات 3/3/2011الجامعة فً 

إال بعد تسوٌة السلفة القدٌمة فً ضوء البنود الموضحة بعالٌه بالقرار الوزاري و الئحة وحدة حساب 

البحوث المشار الٌها  

%  70الصرؾ من نسبة ال 

 

 



 على قرار مجلس الدراسات العلٌا و البحوث بتارٌخ 30/12/2007سبق أن وافق مجلس الجامعة فً

 بشأن توزٌع قٌمة مظروؾ الدراسات العلٌا و قٌمته مائة جنٌها قٌمة مظروؾ 25/12/2007

تمهٌدي – دبلوم  )االلتحاق أو التحوٌل الى داخل الجامعة بالمراحل المختلفة بالدراسات العلٌا 

و أن ٌكون التوزٌع على النحو  (تسجٌل دكتوراه – تمهٌدي دكتوراه – تسجٌل ماجستٌر – ماجستٌر 

: التالً 

تورٌد المبالػ المحصلة من الكلٌات الى حساب وحدة البحوث بإدارة الوحدات الخاصة بالجامعة و  -

 .تخصٌص حساب مستقل له 

توزٌع المبالػ بعد خصم قٌمة المطبوعات على أن ٌتم طبعها بمطبعة الجامعة على أن ٌخصص  -

  (الخ ...مكتبات - معامل– أجهزة  )لتطوٌر الدراسات العلٌا % 70

:  سٌارات وحدة حساب البحوث 

حرصا من قطاع العالقات الثقافٌة على تهٌئة األجواء المناسبة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس فً 

 سٌارات 4المشاركة الفعالة فً المؤتمرات و كل ما ٌتعلق بالبحث العلمً فقد تم شراء عدد 

:  راكب لألؼراض التالٌة14مٌكروباص مكٌفة 

 .انتقال أعضاء هٌئة التدرٌس و معاونٌهم لحضور المؤتمرات بالجامعات األخرى  -

انتقال أعضاء السادة اعضاء هٌئة التدرٌس و معاونٌهم المدعوون فً رحالت حقلٌة بما ٌتالءم مع  -

 .طبٌعة السٌارة و مدى تحملها و جمع العٌنات المتعلقة بالبحث 

 نقل وفود الجامعات األجنبٌة و العربٌة من و الى المطار و داخل الجمهورٌة  -

 نقل الوفود لتبادل الزٌارات العلمٌة بٌن الجامعات األخرى و مراكز األبحاث  -

كافة األؼراض األخرى الخاصة بقطاع الدراسات العلٌا و العالقات الثقافٌة بالجامعة و التً تتطلب  -

و كل ما ٌتعلق بخدمة – وسٌلة نقل سرٌعة و عاجلة و مرٌحة و تتوافر فٌها درجة األمان و السرٌة 

 .البحث العلمً

 



:  إجراءات اإلستخدام 

على الجهة الراؼبة التقدم بطلب للسٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا و  -

البحوث مشفوعا بموافقة السٌد األستاذ الدكتور عمٌد الكلٌة على خصم مقابل االستخدام من نسبة 

المخصصة بالكلٌة بوحدة حساب البحوث و ذلك قبل أسبوع على األقل من موعد االستخدام % 70ال

و ٌوضح بالطلب تارٌخ الرحلة و الساعة و الؽرض و الجهة و المدة و أسماء المشرفٌن على الرحلة 

و ٌرفق مع الطلب كشوؾ بأسماء أعضاء هٌئة التدرٌس و تعتمد هذه الكشوؾ و الطلبات من األستاذ 

 .الدكتور عمٌد الكلٌة أو من ٌنوب عنه و أمٌن عام الجامعة أو من ٌنوب عنه 

بمعرفة المسئول عن التشؽٌل بمكتب السٌد أمٌن عام  (أمر تشؽٌل  )ٌتم التصرٌح للسٌارات بالخروج  -

الجامعة بالتنسٌق مع المسئول بجراج الجامعة مع مراعاة قٌام السائق باعتماد خط السٌر من القائم 

 . بالمأمورٌة أو المكلؾ بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

المهمات العلمٌة للسادة أعضاء هٌئة التدرٌس -7

 " على 1972 لسنة 49 من قانون تنظٌم الجامعات رقم 87تنص المادة  -

مع مراعاة عدم اإلخالل بحسن سٌر العمل فً اقسام الكلٌة أو المعهد ٌجوز إٌفاد أعضاء هٌئة 

التدرٌس فً مهمات علمٌة مؤقتة خارج الجامعة و ذلك بقارا من رئٌس الجامعة بعد موافقة 

مجلس الدراسات العلٌا و البحوث بناءا على إقتراح مجلس الكلٌة أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس 

و تكون المهمة العلمٌة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدٌد عند الضرورة القصوى ..القسم المختص 

. مرة واحدة و ٌتقاضى الموفد فٌها مرتبه كامال طوال مدة المهمة 

 .مهمة علمٌة على نفقة البعثات , مهمة علمٌة شخصٌة : تنقسم المهمة العلمٌة الى نوعٌن  -

: المستندات المطلوبة للمهمة العلمٌة الشخصٌة 

 .الطلب المقدم للحصول على المهمة العلمٌة  -

 .خطاب الدعوة المتضمن مدة المهمة العلمٌة و الؽرض منها  -

 .بٌان حالة من الكلٌة موضح به اإلجازات و اإلعارات و المهمات العلمٌة السابقة  -

 .إقرار بعدم وجود أعباء تدرٌسٌة خالل المهمة العلمٌة  -

 .إقرار بكتابة اسم جامعة طنطاعلى األبحاث التً تم نشرها  -

 موافقة القسم و الكلٌة  -

 .التأشٌرة  -

  .(األمن  )موافقة اإلدارة العامة لإلستطالع و المعلومات -

: إجراءات اإلٌفاد فً مهمة علمٌة شخصٌة 

. نفس اإلجراءات المتبعة فً اإلعارات فٌما عدا أنه ال ٌتم استخراج تصرٌح بالعمل 

 

 



:  المهمة العلمٌة على نفقة البعثات 

هى نفس إاجراءات و مستندات المهمة العلمٌة الشخصٌة و ٌضاؾ الٌها خطاب الترشٌح من اإلدارة  -

العامة للبعثات بالقاهرة كما أنه ٌتم إخطار اإلدارة العامة للبعثات بالقاهرة بقرار المهمة العلمٌة فور 

 . صدوره 

علما بأن جمٌع الترشٌحات للحصول على مهمة علمٌة على نفقة البعثات تتم وفقا لمعاٌٌر تضعها  -

 . اإلدارة العامة للبعثات بالقاهرة من خالل الموقع اإللكترونً 

 

:  األوراق المطلوبة من عضو المهمة العلمٌة على نفقة البعثات 

المستشار الثقافً / ٌقوم عضو المهمة العلمٌة لمدة ستة أشهر على نفقة البعثات بعد رد األستاذ الدكتور 

:  بالموافقة بتقدٌم اآلتً 

 .موافقة الجامعة على السفر  -

 .إخالء الطرؾ  -

 .نتٌجة الكشؾ الطبً  -

 .صورة معتمدة من موقؾ التجنٌد  -

مطابقة )الحضور لإلدارة و بصحبته ضامن إلستٌفاء التعهدات المالٌة المطلوبة و تقدٌم جواز السفر  -

 .لمنحه خطاب الخارجٌة للحصول على التأشٌرة  (المهنة لخطابات الجامعة 

 .موافقة األمن على السفر  -

 .استٌفاء شرط اللؽة  -

 .حضور دورة إعداد القادة كشرط من شروط تنفٌذ المهمة العلمٌة  -

 

 

 

 



:  القواعد المتبعة للمهمات العلمٌة للحصول على مهمة شخصٌة أو على نفقة البعثات 

 .أن تكون المهمة العلمٌة بؽرض إجراء أبحاث علمٌة تطبٌقٌة أو أكادٌمٌة  -

أن ٌتقدم عضو هٌئة التدرٌس بخطة البحث الذي سٌوفد من أجله بحٌث تكون فً إطار الخطة البحثٌة  -

 .للجامعة و الكلٌة و ذو أهمٌة فً مجال تخصصه و معتمدة من الجههة الموفد الٌها 

أألن تكون الجامعة الموفد إلٌها من الجامعات المرموقة و ذات السمعة العلمٌة المتمٌزة فً مجال  -

 .التخصص بناء على رأي الكلٌة

التً ستتم بها المهمة العلمٌة بكتابة اسم  (أو المركز البحثً  )الحصول على تأكٌد من الجامعة  -

 .جامعة طنطا مشاركة مع الجامعة األخرى 

فً حالة عودة العضو قبل انتهاء المهمة العلمٌة الممولة من الدولة تدرس كل حالة على حدة وفقا  -

لمبررات العودة و فً حالة عدم وجود مبررات للعودة ٌحرم من أي مهمة علمٌة أو حضور أي 

 .مؤتمر بالخارج لمدة ثالث سنوات و ٌقوم برد جمٌع ما أنفق علٌه خالل فترة وجوده بالخارج 

 .ٌقدم عضو هٌئة التدرٌس الموفد فً مهمة علمٌة تقرٌرا كل ثالثة أشهر عما تم إنجازه  -

إالزام الباحث بعمل ندوة علمٌة عن مخرجات المهمة العلمٌة بعد العودة متضمنة عرض البحوث  -

 .التً تم أوجاري نشرها و ذلك خالل شهرٌن من عودته 

:  قواعد المفاضلة للمهمات العلمٌة بالجامعة 

تتم المفاضلة بٌن السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة المتقدمٌن للحصول على إحدى المهمات العلمٌة 

: بمحموع نقاط وفق القواعد اآلتٌة 

 :تحسب مدة الخدمة كاآلتً  -

 .فً وظٌفة مدرس تحسب كل سنة بنقطة بحد أقصى سبع نقاط  -

 .فً وظٌفة أستاذ مساعد تحسب كل سنة بنقطة بحد أقصى سبع نقاط  -

 .فً وظٌفة أستاذ تحسب كل سنة بنقطة  -

 



 . ٌفضل من لم ٌسبق له السفر فً مهمات علمٌة من قبل  -

فً حالة التساوي فً نقاط المفاضلة ٌفضل من لم ٌسبق له السفر فً بعثات داخلٌة أو إشراؾ  -

 .مشترك أو إجازات دراسٌة أو أي نوع من اإلٌفاد أتاح له السفر من قبل 

 : معالجة كسور السنة  -

 .أقل من شهر ٌحذؾ  -

 . من النقطة 1/12ٌحسب كل شهر ب  -

 .أكثر من ستة أشهر تحسب بنقطة كاملة  -

لرئٌس الجامعة أو من ٌفوضه فً ذلك الترشٌح لإلتفاقٌات الثقافٌة وفقا لمتطلبات كل إتفاقٌة و كل  -

 .حالة على حدة 

فً حالة تساوي المرشحٌن من كل األوجه ٌفوض األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة أو من ٌفوضه  -

 .لترشٌح من ٌراه طبقا للمصلحة العامة 

اذا تسبب العضو فً ضٌاع المهمة العلمٌة ٌسبعد من الترشٌح ألي مهمة علمٌة أخرى لمدة ثالث  -

 .سنوات 

:  مالحظات 

ٌستبعد من الترشٌح كل من مضى علٌه فً الدرجة الحالٌة سبع سنوات بالنسبة للمدرس و عشر  -

 . سنوات لألستاذ المساعد و لم ٌترق للدرجة التالٌة 

ال ٌجوز الترشٌح للمهمات العلمٌة اال بعد مرور ثالث سنوات على المهمة العلمٌة التً سبق لعضو  -

. هٌئة التدرٌس حضورهاو تكون األولوٌة لمن لم ٌسبق له السفر فً مهمات علمٌة جامعٌة 

 


