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 ٢

 
 

**********  
  -قواعد عامة : البند األول :

  أن یكون عضو هیئة التدریس قد مضى على تعیینه مدرسًا سنة كاملة على األقل. - ١
  باللغة المقدم بها للمؤتمر. مًال كاأن یقدم عضو هیئة التدریس الخطاب األصلى لقبول البحث مرفقا به البحث  - ٢
  أن یقدم العضو البحث المقبول لإللقاء الشفهى كامال لرئیس القسم ویعتمد من عمید الكلیة. - ٣
أال یكون البحث المتقدم به العضو سبق االشتراك به كامًال أو بجزء منه فى مؤتمر آخر (إلقاء أو معلق)  - ٤

  مجلة علمیة محلیة أو خارجیة. وكذلك لم یتم نشره كامال أو جزء منه فى
أال یكون البحث المتقدم به العضو مستخلصا من رسالتى الماجستیر والدكتوراه الخاصتین بالمتقدم وأال  - ٥

یكون البحث مستخلصًا من رسائل الماجستیر والدكتوراه التى أشرف علیها المتقدم ومر علیها أكثر من 
  ثالث سنوات من إجازتها.

ث المشترك المقبول لإللقاء بالمؤتمر تتحمل الجامعة بالمصاریف لعضو هیئة تدریس واحد فى حالة البح - ٦
وفى حالة عدم اتفاق المشاركین یمثلهم بالبحث ن و ركین فى هذا البحث یحدده المشاركفقط من المشا

  األقدم.
  یقدم العضو شهادة معتمدة من إدارة المؤتمر تفید حضور المؤتمر. - ٧
  صاًال من الجهة المنظمة للمؤتمر یفید سداد رسم اإلشتراك.یقدم العضو إی - ٨
 ١٥من مطبوعات المؤتمر وتقریر عن المؤتمر خالل أو إلكترونیة نسخة مصورة  للكلیةیسلم العضو  - ٩

  .یومًا من تاریخ وصوله
خارج بالهیئة التدریس إضافة یوم قبل ویوم بعد المدة الفعلیة لجمیع المؤتمرات التى یحضرها عضو  -١٠

)Oral - Poster -  كمستمع) فى حالة الدول العربیة واإلفریقیة واألوروبیة ویومین قبل ویوم بعد هذه
      وجنوب أفریقیا.بدول األمریكتین والشرق األقصى المؤتمرات إذا كانت 

  تقدیمه كمعلق.یقدم العضو إفادة من الجهة المنظمة للمؤتمر متضمنة قیامه بإلقاء البحث شفهیًا بالمؤتمر أو  - ١١
  یومًا من تاریخ وصوله. ١٥یقدم العضو تقریرًا عن المؤتمر خالل  -١٢
أن یقدم عضو هیئة التدریس موافقة مجلسى القسم والكلیة على حضوره المؤتمر إللقاء بحث شفهى  -١٣

  موضحًا بها إسم المؤتمر ومكان إنعقاده والموعد الفعلى إلنعقاد المؤتمر.
فادة من السید أ.د/ عمید الكلیة بمن سیقوم بالعمل بدًال من سیادته خالل فترة حضوره أن یقدم العضو إ -١٤

  المؤتمر.



 ٣

أن یقدم العضو إفادة من السید أ.د/ المكلف بوحدة توكید الجودة بالكلیة متضمنة عدم وجود أیة  -١٥
  ألتزامات على سیادته تجاه الوحدة.

ن بالبحث بقیام سیادته بإلقاء البحث بالمؤتمر بدًال من أن یقدم العضو إقرارًا من جمیع المشاركی -١٦
  سیادتهم.

فى حالة عدم تقدیم البحث كامًال قبل المؤتمر یقوم عضو هیئة التدریس بتحریر إقرارًا بتقدیم البحث  -١٧
كامًال ومعتمدًا من السید أ.د/ عمید الكلیة والسید أ.د/ رئیس القسم المختص خالل شهرین من تاریخ 

ة من المؤتمر وفى حالة عدم التقدم بالبحث كامًال خالل هذه الفترة یتعهد بسداد كل المستحقات العود
  المالیة التى تم صرفها لسیادته من میزانیة الجامعة.

) فى ملخصات Minia Universityالتزام عضو هیئة التدریس بكتابة االسم الصحیح للجامعة وهو ( -١٨
اركین بها فى المؤتمرات الداخلیة والخارجیة وذلك لرفع ترتیب الجامعة. األبحاث واألبحاث الكاملة المش

وفى حالة عدم كتابة اسم الجامعة بالشكل الصحیح لن یتم إنهاء إجراءات حضور المؤتمرات سواء 
  الداخلیة أو الخارجیة ولن یتم صرف رسوم النشر فى الدوریات والمجالت العلمیة.

  



 ٤

  -عة :مساهمة الجام البند الثانى :
  :بالنسبة لعمداء الكلیات* 

تتحمل الجامعة مرة واحدة فى السنة أجور السفر بالطائرة بالدرجة السیاحیة وبدل السفر ورسم  - ١
  اجتماعات العمداء الخاصة باتحادات الجامعات.االشتراك للسادة عمداء الكلیات عند اشتراكهم فى 

القواعد فینطبق على سیادتهم ) Oral- Poster( التى یقدمون فیها أبحاثالمؤتمرات العلمیة فى  - ٢
  المتبعة ألعضاء هیئة التدریس.

قیمة تذاكر السفر ذهابا وعودة إلى مقر المؤتمر بالدرجة السیاحیة تتحمل الجامعة مرة واحدة سنویًا  - ٣
" لألمریكتین ودول الشرق األقصى والدول سبعة آالف جنیه" جنیه) ٧٠٠٠(الشهریة بحد أقصى 

"ثالثة آالف وخمسمائة جنیه" للدول العربیة  جنیه) ٣٥٠٠(وبحد أقصى وجنوب أفریقیا  یةاألورب
أو بدل السفر وال یجوز  وذلك فى المؤتمرات العلمیة التى یدعون إلیها بصفتهم عمداءواإلفریقیة 

  .الجمع بینهم

  :بالنسبة ألعضاء هیئة التدریس * 
ر خارجى إللقاء بحث ث سنوات عند سفره لحضور مؤتمتتحمل الجامعة لعضو هیئة التدریس مرة كل ثال

  :بما یلىشفهى 
  قصى قیمة تذاكر السفر ذهابا وعودة إلى مقر المؤتمر بالدرجة السیاحیة الشهریة بحد أ -أ

وجنوب إفریقیا  " لألمریكتین ودول الشرق األقصى والدول األوربیةسبعة آالف جنیه" جنیه) ٧٠٠٠(
  .واإلفریقیة ثة آالف وخمسمائة جنیه" للدول العربیة"ثال جنیه) ٣٥٠٠(وبحد أقصى 

تصرف قیمة التذكرة كسلفة ویتم الحجز نقدًا من شركة مصر للطیران على أن تسوى التذكرة األصلیة  - ب
  بمعرفة العضو.

  تصرف السلفة قبل موعد بدء المؤتمر بشهر على األكثر. -ج
أو ما یعادلها  یورو) ٥٠٠(ن وجد بحد أقصى تتحمل الجامعة برسم االشتراك الخاص بالمؤتمر إ - د

  بالعمالت األخرى.
بقیمة بدل السفر كامًال عن األیام الفعلیة للمؤتمر بزیادة یوم قبل المؤتمر ویوم بعده تتحمل الجامعة  -هـ

وجنوب  لدول أوربا وأفریقیا والدول العربیة ویومین قبله ویوم بعده لدول األمریكتین والشرق األقصى
  .اأفریقی

  )٢٤/٦/٢٠١٣(قرار مجلس الجامعة فى  ع لیال فقط.          بسالحد األقصى لعدد لیال المؤتمر  -و
تتحمل الجامعة بنفقات السفر المذكورة لعضو هیئة تدریس واحد من الكلیة لحضور نفس المؤتمر مع  - ز

  عرض الحاالت األخرى على مجلس الدراسات العلیا والبحوث.
  ضو هیئة تدریس واحد فقط من القسم لحضور نفس المؤتمر.تساهم الجامعة لع -ح



 ٥

.          الواحد مالىتساهم الجامعة فى مصاریف إلقاء بحث شفهى أو معلق مرة واحدة فى العام ال -  ذ
  )٢٤/٦/٢٠١٣(قرار مجلس الجامعة فى  

مالى م ) أعضاء هیئة تدریس بحد أقصى عا١٠تعرض الحاالت التى تجاوز نصاب كل كلیة وهو ( - ل
  على مجلس الدراسات العلیا والبحوث.

تتم المفاضلة بین أعضاء هیئة التدریس عندما یتقدم أكثر من عضو من نفس القسم العلمى للسفر  -ى
   -:ما یلىلحضور نفس المؤتمر على 

  أن یقتسم المرشحون الدعم المالى المقدم من الجامعة. - ١
  األولویة للمدرس ثم األستاذ المساعد ثم األستاذ. عند عدم االتفاق تتم المفاضلة بحیث تكون - ٢
  الدرجة العلمیة.وفى حالة التساوى یختار األقدم فى  - ٣
   تاریخ تعیینه مدرس مساعد.فى حالة التساوى یختار األقدم فى  - ٤

  )٢٦/٦/٢٠١٢فى  مجلس الجامعة(قرار                                                       
بأال یزید من تسهم الجامعة بتحمل النفقات المالیة لحضور المؤتمر لتقدیم بحث شفهى م الكلیات التزا -س

على أن من كل عام)  ٣٠/٦إلى  ١/٧من (الواحد المالى ) مؤتمرات لكل كلیة فى العام ١٠عدد (على 
  )٢٤/٦/٢٠١٣ مجلس الجامعة فىقرار (    .              یوضع فى األولویة أقدمیة التقدم

  

 
"تطبق قواعد حضور المؤتمرات الخارجیة ببحث شفهى للسادة الحاصلین على جائزة الدولة التشجیعیة عند 

  حضورهم هذه المؤتمرات وذلك كل سنتین بحد أقصى ثالث مرات متتالیة".
  )٣٠/٦/٢٠٠٣عة فى (قرار مجلس الجام                                                                    



 ٦

Poster 
للمؤتمرات التى تعقد فى ) جنیه ٣٠٠٠بمبلغ ( Posterتساهم الجامعة فى األبحاث المقبولة للتعلیق  - ١

جنیه) للمؤتمرات التى تعقد بدول أوروبا  ٢٠٠٠ومبلغ (وجنوب إفریقیا  األمریكتین والشرق األقصى
  .وأفریقیا والدول العربیة

  تكون مساهمة البحث المعلق مرة كل سنتین للعضو. - ٢
  .Posterأن یقدم العضو موافقة جهة المؤتمر على تقدیم البحث كـ  - ٣
عضو لنفس المؤتمر الذى ساهمت الجامعة فیه ل Posterتساهم الجامعة لعضو هیئة تدریس ببحث  - ٤

  هیئة التدریس ببحث شفهى.
  .Posterتتحمل الجامعة لعضو واحد فقط من نفس القسم لحضور نفس المؤتمر لتقدیم أبحاث  - ٥
یعامل العضو معاملة البحث المعلق إذا كان مشاركًا فى بالنسبة للمعارض الخاصة بكلیة الفنون الجمیلة  - ٦

ذا كان مشاركًا بمعرض فردى خاص به وتطبق معرض جماعى. ویعامل معاملة البحث الملقى شفهیًا إ
  التربیة الفنیة.كلیة هذه القاعدة على 

مجلس الجامعة فى قرار ( ورش العمل الخاصة بكلیة الفنون الجمیلة معاملة البوستر. ةعاملم - ٧
٢٩/٤/٢٠٠٣(   

و البینالیات..) فى حالة مشاركة أحد أعضاء هیئة التدریس بكلیة الفنون الجمیلة فى أحد (الترینالیات أ - ٨
  ).٣٠/٦/٢٠٠٣مجلس الجامعة فى قرار ( بالخارج یعامل معاملة البحث المعلق.



 ٧

 

"یصرح بالسفر لكل من یرغب من السادة أعضاء هیئة التدریس فى حضور مؤتمرات أو ندوات أو 
(قرار مجلس الجامعة فى یة على أال تتحمل الجامعة أیة نفقات". اجتماعات أو زیارات أو دورات تدریب

  )٢٧/٢/٢٠٠١ وفى ٢٩/٦/١٩٨٦

"أن یكون الحد األقصى لحضور السادة أعضاء هیئة التدریس المسموح لهم بحضور المؤتمرات التى ال 
على سیر  % من أعضاء هیئة التدریس بالقسم وذلك حفاظاً ٢٥تتحمل الجامعة فیها أیة نفقات ال تتجاوز 

مجلس الجامعة فى  قرارالعملیة التعلیمیة وحتى ال تتأثر الدراسة باألقسام العلمیة بكلیات الجامعة". (
٣١/٣/٢٠٠٩(  

"سفر السادة أعضاء هیئة التدریس قبل المؤتمر بیومین لحضور المؤتمرات المنعقدة بدول األمریكتین 
د فى المؤتمرات المنعقدة بالدول األوربیة والعربیة وقبل المؤتمر بیوم واحوجنوب أفریقیا والشرق األقصى 

  والعودة بعد موعد إنتهاء المؤتمر بیوم واحد".           واإلفریقیة 

  )٢٣/٥/٢٠١١ مجلس الدراسات العلیا والبحوث فى(قرار                                             



 ٨

 

فى المؤتمرات ء الكلیات بعد أخذ رأى مجلس الكلیة البت فى اإلیفاد لالشتراك یفوض السادة عمدا )١(
% من ٢٥بما ال یتعارض مع سیر العمل لكل كلیة بما ال یتجاوز العلمیة والدورات الدراسیة الداخلیة 

  )٢٩/٦/١٩٨٦(قرار مجلس الجامعة فى  أعضاء هیئة التدریس بالقسم المختص.
االشتراك فى المؤتمرات بلیات بعد أخذ رأى مجلس الكلیة فى البت فى اإلیفاد یفوض السادة عمداء الك )٢(

% من ٢٥العلمیة والدورات الدراسیة الداخلیة بما ال یتعارض مع سیر العمل بكل كلیة بما ال یتجاوز 
(قرار مجلس الجامعة فى أعضاء هیئة التدریس بالقسم المختص ومعاونیهم (المدرسین المساعدین). 

٢٢/١٢/١٩٩٨(  
لمن له بحث  تتحمل الكلیة أجور السفر فى الذهاب والعودة وبدل السفر ورسم االشتراك إن وجد )٣(

  )٢٦/١١/٢٠٠٢(قرار مجلس الجامعة فى  .مقبول
(قرار مجلس الدراسات  ) یتم معاملة المعارض الداخلیة بكلیة الفنون الجمیلة معاملة المؤتمرات الداخلیة.٤(

  )١٦/١١/٢٠٠٣العلیا والبحوث فى 
"حضور الهیئة المعاونة (المعیدین والمدرسین المساعدین" فى المؤتمرات الداخلیة على أن یتم صرف ) ٥(

  )٢٧/١٢/٢٠١١(قرار مجلس الجامعة فى بدل سفر للمؤتمر بحد أقصى مرتین للدرجة". 
یس فى حالة تقدیم یصرف رسم االشتراك الخاص بالمؤتمرات الداخلیة كامًال للسادة أعضاء هیئة التدر ) ٦(

% من رسم االشتراك مع اإلبقاء على ٥٠ما یفید عدم التزام الجامعة المنظمة للمؤتمر الداخلى بخصم 
  )٢٦/٦/٢٠١٢(قرار مجلس الجامعة فى . باقى القواعد الخاصة بحضور المؤتمرات الداخلیة كما هى

  )٢٠/٥/٢٠١٤لجامعة فى قرار مجلس االمعارض الجماعیة تصرف لعضو واحد فقط.          () ٧(
  )٢٦/١١/٢٠٠٢(قرار مجلس الجامعة فى تقوم الكلیة باتباع اآلتى عند طلب حضور مؤتمر داخلى. ) ٨(

  -: عند حضور مؤتمرات ببحث مقبول لإللقاء:أوالً 
یتم صرف رسم االشتراك، أجور السفر ذهابًا وعودة وبدل السفر عن طریق الكلیة بحد أقصى مرتین فى  -أ

  )٢٥/١٢/٢٠٠٢(قرار مجلس الجامعة فى  دراسى الواحد لكل عضو هیئة تدریس.العام ال
(قرار مجلس الجامعة فى  إذا تضمن رسم االشتراك اإلقامة یتم دفع نصف قیمة رسم االشتراك فقط. - ب

٢٨/١٢/٢٠٠٢(  
بحد أقصى سنویًا على أال یتجاوز مجمل  ) مؤتمر داخلى٢(یسمح لعضو هیئة التدریس حضور عدد  -ج

  )٢٤/٩/٢٠١٢(قرار مجلس الجامعة فى  جنیه). ١٢٠٠(رسم اشتراك المؤتمرین عن 
  



 ٩

  -: عند حضور مؤتمرات كمستمع:ثانیاً 
(قرار مجلس الجامعة  الدراسى الواحد.فر فقط بحد أقصى مرتین فى العام صرف أجور السفر وبدل الست -

  )٢٨/١٢/٢٠٠٢فى 
(قرار مجلس ف رسم االشتراك إال لمن له بحث. السماح بصرف بدل السفر فقط للمستمع وال یصر  -

  )٢٧/١٢/٢٠٠٧الجامعة فى 

  -:وفى جمیع األحوال
ال یزید عدد المشاركین فى نفس المؤتمر من نفس القسم عن اثنین بأبحاث ملقاة وعدد أربعة أعضاء  -أ

لقسم الواحد هیئة تدریس كمستمعین لنفس المؤتمر من نفس القسم وأال یتجاوز عدد المشاركین كلیًا با
  )٢٥/١٢/٢٠٠٢(قرار مجلس الجامعة فى  % من أعضاء هیئة التدریس بالقسم.٢٥عن 

% من قیمة ٥٠المؤتمرات التى تعقد فى رحاب الجامعات المصریة وتحت إشرافها یتم خصم  - ب
   المجلس األعلى للجامعات)لتوصیة (طبقًا االشتراك.

التدریس داخل كل قسم بأبحاثهم فى المؤتمر  % من أعضاء هیئة٢٥اشتراك نسبة ال تزید عن  -جـ
الداخلى الواحد وذلك فقط بكلیتى الهندسة والعلوم نظرًا إلعتمادهما وتحفیزًا لباقى الكلیات على 

   )٢٨/١٠/٢٠١٤قرار مجلس الجامعة فى (طبقًا .االعتماد
  



 ١٠

 

عة بعقد مؤتمرات داخلیة من أجل تحقیق التبادل العلمى والفكرى والثقافى بین الجامعة * تقوم كلیات الجام
والجامعات المصریة بفروعها المختلفة وكذلك الجامعات األجنبیة وهى فرصة لنشر األبحاث العلمیة 

  الخاصة بالسادة أعضاء هیئة التدریس ومعرفة ما یستجد فى فروع العلم المختلفة.

  جلس األعلى للجامعات المصریة الضوابط اآلتیة:* وقد وضع الم
، ٢/١٠/١٩٩٩، ١٩/٦/١٩٩٩، ٦/٥/١٩٩٩، ١/١٢/١٩٩٨، ٢/١١/١٩٩٨(قرار المجلس األعلى للجامعات فى 

١٧/٢/٢٠٠١، ٨/٧/٢٠٠٠(  
أهمیة مراعاة التنسیق بین موضوعات المؤتمرات التى تعقد على مستوى الجامعات والكلیات واألقسام  - ١

  ختلف الجامعات منعًا للتكرار واالزدواجیة.العلمیة فى م
  ضرورة التعاون بین الجهة المنظمة للمؤتمرات والوزارات المعنیة ذات الصلة بموضوع المؤتمر. - ٢
ضرورة وضع خطة سنویة للمؤتمرات على مستوى كل جامعة وبالتنسیق بین الجامعات بعضها  - ٣

  ى مستوى األقسام العلمیة.البعض مع االهتمام بتنشیط المؤتمرات السنویة عل
  أال یزید عدد المؤتمرات التى تعقد على مستوى كل جامعة على مؤتمرین فى العام. - ٤
ال تجوز الدعوة لعقد أو استضافة أى مؤتمرات أو اجتماع دولى إلى بعد الحصول على موافقة وزارة  - ٥

  ).٢٩/١٠/١٩٩١(منشور وزارة الخارجیة فى الخارجیة من الناحیة السیاسیة. 
أن یتم إعداد الخطط السنویة للمؤتمرات بالجامعات وبرامجها الزمنیة والتى یتم إعدادها فى إطار هذه  - ٦

  التوجهات تحت اإلشراف المباشر للسادة رؤساء الجامعات.
أن تعتمد هذه الخطط من السید األستاذ الدكتور/ وزیر التعلیم العالى قبل البدء فى التنفیذ فى ضوء  - ٧

  السید األستاذ الدكتور/ رئیس مجلس الوزراء.ن یض الممنوح لسیادته مالتفو 

* "ضغط اإلنفاق فى المؤتمرات ومراعاة عدم تحمیل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافیة فى هذا 
  )٢٧/١١/١٩٨٤(الكتاب الدورى الصادر من وزارة الخارجیة فى الصدد". 

المختلفة على أن ال تتحمل الجامعة أیة نفقات وعلى أن تعقد  * "یعقد أى مؤتمر داخلى بكلیات الجامعة
  )٢٣/٢/٢٠١٠فى  مجلس الجامعة(قرار جمیع جلسات المؤتمر داخل الحرم الجامعى". 

  :البیانات المطلوب للموافقات الالزمة لعقد المؤتمر أو الندوة الداخلیة** 
  عقاد المؤتمر بالتحدیدتاریخ ان -                              نشرة المؤتمر. -
  أهداف المؤتمر. -                         مكان انعقاد المؤتمر. -
  الدول المشاركة بالتحدید. -      أهم المحاور التى تتم مناقشتها بالمؤتمر. -
  اسطوانة مدمجة تحوى بیانات المؤتمر. –   أسماء السادة األجانب المشاركین بالمؤتمر. -


