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الئحة حضور المؤتمرات الخارجية
أوال  :المؤتمرات الخارجية لتقديم بحث شفهى
البند األول  :قواعد عامة -:

**********

 -1أن يكون عضو ىيئة التدريس قد مضى عمى تعيينو مدرساً سنة كاممة عمى األقل.

 -2أن يقدم عضو ىيئة التدريس الخطاب األصمى لقبول البحث مرفقا بو البحث كامالً بالمغة المقدم بيا لممؤتمر.
 -3أن يقدم العضو البحث المقبول لإللقاء الشفيى كامال لرئيس القسم ويعتمد من عميد الكمية.

 -4أال يكون البحث المتقدم بو العضو سبق االشتراك بو كامالً أو بجزء منو فى مؤتمر آخر (إلقاء أو معمق)
وكذلك لم يتم نشره كامال أو جزء منو فى مجمة عممية محمية أو خارجية.

 -5أال يكون البحث المتقدم بو العضو مستخمصا من رسالتى الماجستير والدكتوراه الخاصتين بالمتقدم وأال

يكون البحث مستخمصاً من رسائل الماجستير والدكتوراه التى أشرف عمييا المتقدم ومر عمييا أكثر من

ثالث سنوات من إجازتيا.

 -6فى حالة البحث المشترك المقبول لإللقاء بالمؤتمر تتحمل الجامعة بالمصاريف لعضو ىيئة تدريس واحد
فقط من المشاركين فى ىذا البحث يحدده المشاركون بالبحث وفى حالة عدم اتفاق المشاركين يمثميم

األقدم.

 -7يقدم العضو شيادة معتمدة من إدارة المؤتمر تفيد حضور المؤتمر.
 -8يقدم العضو إيصاالً من الجية المنظمة لممؤتمر يفيد سداد رسم اإلشتراك.

 -9يسمم العضو لمكمية نسخة مصورة أو إلكترونية من مطبوعات المؤتمر وتقرير عن المؤتمر خالل 15
يوماً من تاريخ وصولو.

 -11إضافة يوم قبل ويوم بعد المدة الفعمية لجميع المؤتمرات التى يحضرىا عضو ىيئة التدريس بالخارج
( - Poster -Oralكمستمع) فى حالة الدول العربية واإلفريقية واألوروبية ويومين قبل ويوم بعد ىذه
المؤتمرات إذا كانت بدول األمريكتين والشرق األقصى وجنوب أفريقيا.

 -11يقدم العضو إفادة من الجية المنظمة لممؤتمر متضمنة قيامو بإلقاء البحث شفيياً بالمؤتمر أو تقديمو كمعمق.
 -12يقدم العضو تقري اًر عن المؤتمر خالل  15يوماً من تاريخ وصولو.

 -13أن يقدم عضو ىيئة التدريس موافقة مجمسى القسم والكمية عمى حضوره المؤتمر إللقاء بحث شفيى
موضحاً بيا إسم المؤتمر ومكان إنعقاده والموعد الفعمى إلنعقاد المؤتمر.

 -14أن يقدم العضو إفادة من السيد أ.د /عميد الكمية بمن سيقوم بالعمل بدالً من سيادتو خالل فترة حضوره
المؤتمر.

 -15أن يقدم العضو إفادة من السيد أ.د /المكمف بوحدة توكيد الجودة بالكمية متضمنة عدم وجود أية
ألتزامات عمى سيادتو تجاه الوحدة.
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 -16أن يقدم العضو إق ار اًر من جميع المشاركين بالبحث بقيام سيادتو بإلقاء البحث بالمؤتمر بدالً من
سيادتيم.

 -17فى حالة عدم تقديم البحث كامالً قبل المؤتمر يقوم عضو ىيئة التدريس بتحرير إق ار ًار بتقديم البحث
كامالً ومعتمداً من السيد أ.د /عميد الكمية والسيد أ.د /رئيس القسم المختص خالل شيرين من تاريخ

العودة من المؤتمر وفى حالة عدم التقدم بالبحث كامالً خالل ىذه الفترة يتعيد بسداد كل المستحقات
المالية التى تم صرفيا لسيادتو من ميزانية الجامعة.

 -18التزام عضو ىيئة التدريس بكتابة االسم الصحيح لمجامعة وىو ( )Minia Universityفى ممخصات

األبحاث واألبحاث الكاممة المشاركين بيا فى المؤتمرات الداخمية والخارجية وذلك لرفع ترتيب الجامعة.
وفى حالة عدم كتابة اسم الجامعة بالشكل الصحيح لن يتم إنياء إجراءات حضور المؤتمرات سواء

الداخمية أو الخارجية ولن يتم صرف رسوم النشر فى الدوريات والمجالت العممية.
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البند الثانى  :مساهمة الجامعة -:
* بالنسبة لعمداء الكميات:

 -1تتحمل الجامعة مرة واحدة فى السنة أجور السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وبدل السفر ورسم
االشتراك لمسادة عمداء الكميات عند اشتراكيم فى اجتماعات العمداء الخاصة باتحادات الجامعات.

 -2فى المؤتمرات العممية التى يقدمون فييا أبحاث ( )Oral- Posterفينطبق عمى سيادتيم القواعد
المتبعة ألعضاء ىيئة التدريس.

 -3تتحمل الجامعة مرة واحدة سنوياً قيمة تذاكر السفر ذىابا وعودة إلى مقر المؤتمر بالدرجة السياحية
الشيرية بحد أقصى ( 7000جنيه) "سبعة آالف جنيو" لألمريكتين ودول الشرق األقصى والدول

األوربية وجنوب أفريقيا وبحد أقصى ( 3500جنيه) "ثالثة آالف وخمسمائة جنيو" لمدول العربية

واإلفريقية وذلك فى المؤتمرات العممية التى يدعون إلييا بصفتيم عمداء أو بدل السفر وال يجوز

الجمع بينيم.

* بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس :

تتحمل الجامعة لعضو ىيئة التدريس مرة كل ثالث سنوات عند سفره لحضور مؤتمر خارجى إللقاء بحث

شفيى بما يمى:

أ -قيمة تذاكر السفر ذىابا وعودة إلى مقر المؤتمر بالدرجة السياحية الشيرية بحد أقصى

( 7000جنيه) "سبعة آالف جنيو" لألمريكتين ودول الشرق األقصى والدول األوربية وجنوب إفريقيا
وبحد أقصى ( 3500جنيه) "ثالثة آالف وخمسمائة جنيو" لمدول العربية واإلفريقية.

ب -تصرف قيمة التذكرة كسمفة ويتم الحجز نقداً من شركة مصر لمطيران عمى أن تسوى التذكرة األصمية
بمعرفة العضو.

ج -تصرف السمفة قبل موعد بدء المؤتمر بشير عمى األكثر.

د -تتحمل الجامعة برسم االشتراك الخاص بالمؤتمر إن وجد بحد أقصى ( 500يورو) أو ما يعادليا
بالعمالت األخرى.

ىـ -تتحمل الجامعة بقيمة بدل السفر كامالً عن األيام الفعمية لممؤتمر بزيادة يوم قبل المؤتمر ويوم بعده
لدول أوربا وأفريقيا والدول العربية ويومين قبمو ويوم بعده لدول األمريكتين والشرق األقصى وجنوب

أفريقيا.

(قرار مجمس الجامعة فى )2013/6/24

و -الحد األقصى لعدد ليال المؤتمر سبع ليال فقط.

ز -تتحمل الجامعة بنفقات السفر المذكورة لعضو ىيئة تدريس واحد من الكمية لحضور نفس المؤتمر مع
عرض الحاالت األخرى عمى مجمس الدراسات العميا والبحوث.

ح -تساىم الجامعة لعضو ىيئة تدريس واحد فقط من القسم لحضور نفس المؤتمر.
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ذ  -تساىم الجامعة فى مصاريف إلقاء بحث شفيى أو معمق مرة واحدة فى العام المالى الواحد.
(قرار مجمس الجامعة فى )2013/6/24

ل -تعرض الحاالت التى تجاوز نصاب كل كمية وىو ( )11أعضاء ىيئة تدريس بحد أقصى عام مالى
عمى مجمس الدراسات العميا والبحوث.

ى -تتم المفاضمة بين أعضاء ىيئة التدريس عندما يتقدم أكثر من عضو من نفس القسم العممى لمسفر
لحضور نفس المؤتمر عمى ما يمى-:

 -1أن يقتسم المرشحون الدعم المالى المقدم من الجامعة.

 -2عند عدم االتفاق تتم المفاضمة بحيث تكون األولوية لممدرس ثم األستاذ المساعد ثم األستاذ.
 -3وفى حالة التساوى يختار األقدم فى الدرجة العممية.

 -4فى حالة التساوى يختار األقدم فى تاريخ تعيينو مدرس مساعد.
(قرار مجمس الجامعة فى )2012/6/26

س -الت ازم الكميات بأال يزيد من تسيم الجامعة بتحمل النفقات المالية لحضور المؤتمر لتقديم بحث شفيى
عمى عدد ( )11مؤتمرات لكل كمية فى العام المالى الواحد من ( 7/1إلى  6/31من كل عام) عمى أن
(قرار مجمس الجامعة فى )2013/6/24

يوضع فى األولوية أقدمية التقدم.

شروط عامة-:

"تطبق قواعد حضور المؤتمرات الخارجية ببحث شفيى لمسادة الحاصمين عمى جائزة الدولة التشجيعية عند
حضورىم ىذه المؤتمرات وذلك كل سنتين بحد أقصى ثالث مرات متتالية".
(قرار مجمس الجامعة فى )2003/6/30
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ثانيا  :المؤتمرات الخارجية لتقديم بحث معلق

Poster

 -1تساىم الجامعة فى األبحاث المقبولة لمتعميق  Posterبمبمغ ( 3111جنيو) لممؤتمرات التى تعقد فى
األمريكتين والشرق األقصى وجنوب إفريقيا ومبمغ ( 2111جنيو) لممؤتمرات التى تعقد بدول أوروبا
وأفريقيا والدول العربية.

 -2تكون مساىمة البحث المعمق مرة كل سنتين لمعضو.

 -3أن يقدم العضو موافقة جية المؤتمر عمى تقديم البحث كـ .Poster
 -4تساىم الجامعة لعضو ىيئة تدريس ببحث  Posterلنفس المؤتمر الذى ساىمت الجامعة فيو لعضو
ىيئة التدريس ببحث شفيى.

 -5تتحمل الجامعة لعضو واحد فقط من نفس القسم لحضور نفس المؤتمر لتقديم أبحاث .Poster
 -6بالنسبة لممعارض الخاصة بكمية الفنون الجميمة يعامل العضو معاممة البحث المعمق إذا كان مشاركاً فى
معرض جماعى .ويعامل معاممة البحث الممقى شفيياً إذا كان مشاركاً بمعرض فردى خاص بو وتطبق
ىذه القاعدة عمى كمية التربية الفنية.

 -7معاممة ورش العمل الخاصة بكمية الفنون الجميمة معاممة البوستر( .قرارمجمس الجامعة فى
)2003/4/29

 -8فى حالة مشاركة أحد أعضاء ىيئة التدريس بكمية الفنون الجميمة فى أحد (التريناليات أو البيناليات)..
بالخارج يعامل معاممة البحث المعمق( .قرار مجمس الجامعة فى .)2003/6/30
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ثالثاً :المؤتمرات الخارجية بدون تحمل الجامعة ألى نفقات
"يصرح بالسفر لكل من يرغب من السادة أعضاء ىيئة التدريس فى حضور مؤتمرات أو ندوات أو

اجتماعات أو زيارات أو دورات تدريبية عمى أال تتحمل الجامعة أية نفقات"( .قرار مجمس الجامعة فى

 1986/6/29وفى )2001/2/27

"أن يكون الحد األقصى لحضور السادة أعضاء ىيئة التدريس المسموح ليم بحضور المؤتمرات التى ال
تتحمل الجامعة فييا أية نفقات ال تتجاوز  %25من أعضاء ىيئة التدريس بالقسم وذلك حفاظاً عمى سير
العممية التعميمية وحتى ال تتأثر الدراسة باألقسام العممية بكميات الجامعة"( .قرار مجمس الجامعة فى

)2009/3/31

"سفر السادة أعضاء ىيئة التدريس قبل المؤتمر بيومين لحضور المؤتمرات المنعقدة بدول األمريكتين

والشرق األقصى وجنوب أفريقيا وقبل المؤتمر بيوم واحد فى المؤتمرات المنعقدة بالدول األوربية والعربية
واإلفريقية والعودة بعد موعد إنتياء المؤتمر بيوم واحد".
(قرار مجمس الدراسات العميا والبحوث فى )2011/5/23
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خامسا  :المؤتمرات الداخلية
( )1يفوض السادة عمداء الكميات بعد أخذ رأى مجمس الكمية البت فى اإليفاد لالشتراك فى المؤتمرات
العممية والدورات الدراسية الداخمية بما ال يتعارض مع سير العمل لكل كمية بما ال يتجاوز  %25من

أعضاء ىيئة التدريس بالقسم المختص( .قرار مجمس الجامعة فى )1986/6/29

( )2يفوض السادة عمداء الكميات بعد أخذ رأى مجمس الكمية فى البت فى اإليفاد باالشتراك فى المؤتمرات
العممية والدورات الدراسية الداخمية بما ال يتعارض مع سير العمل بكل كمية بما ال يتجاوز  %25من

أعضاء ىيئة التدريس بالقسم المختص ومعاونييم (المدرسين المساعدين)( .قرار مجمس الجامعة فى
)1998/12/22

( )3تتحمل الكمية أجور السفر فى الذىاب والعودة وبدل السفر ورسم االشتراك إن وجد لمن لو بحث مقبول.
(قرار مجمس الجامعة فى )2002/11/26

( )4يتم معاممة المعارض الداخمية بكمية الفنون الجميمة معاممة المؤتمرات الداخمية( .قرار مجمس الدراسات
العميا والبحوث فى )2003/11/16

(" )5حضور الييئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين" فى المؤتمرات الداخمية عمى أن يتم صرف
بدل سفر لممؤتمر بحد أقصى مرتين لمدرجة"( .قرار مجمس الجامعة فى )2011/12/27

( )6يصرف رسم االشتراك الخاص بالمؤتمرات الداخمية كامالً لمسادة أعضاء ىيئة التدريس فى حالة تقديم
ما يفيد عدم التزام الجامعة المنظمة لممؤتمر الداخمى بخصم  %51من رسم االشتراك مع اإلبقاء عمى

باقى القواعد الخاصة بحضور المؤتمرات الداخمية كما ىى( .قرار مجمس الجامعة فى )2012/6/26

(قرار مجمس الجامعة فى )2014/5/20

( )7المعارض الجماعية تصرف لعضو واحد فقط.

( )8تقوم الكمية باتباع اآلتى عند طمب حضور مؤتمر داخمى( .قرار مجمس الجامعة فى )2002/11/26

أولا :عند حضور مؤتمرات ببحث مقبول لإللقاء-:

أ -يتم صرف رسم االشتراك ،أجور السفر ذىاباً وعودة وبدل السفر عن طريق الكمية بحد أقصى مرتين فى
العام الدراسى الواحد لكل عضو ىيئة تدريس( .قرار مجمس الجامعة فى )2002/12/25

ب -إذا تضمن رسم االشتراك اإلقامة يتم دفع نصف قيمة رسم االشتراك فقط( .قرار مجمس الجامعة فى
)2002/12/28

ج -يسمح لعضو ىيئة التدريس حضور عدد ( )2مؤتمر داخمى بحد أقصى سنوياً عمى أال يتجاوز مجمل
رسم اشتراك المؤتمرين عن ( 1200جنيه)( .قرار مجمس الجامعة فى )2012/9/24
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ثاني ا :عند حضور مؤتمرات كمستمع-:

 تصرف أجور السفر وبدل السفر فقط بحد أقصى مرتين فى العام الدراسى الواحد( .قرار مجمس الجامعةفى )2002/12/28

 السماح بصرف بدل السفر فقط لممستمع وال يصرف رسم االشتراك إال لمن لو بحث( .قرار مجمسالجامعة فى )2007/12/27

وفى جميع األحوال-:

أ -ال يزيد عدد المشاركين فى نفس المؤتمر من نفس القسم عن اثنين بأبحاث ممقاة وعدد أربعة أعضاء
ىيئة تدريس كمستمعين لنفس المؤتمر من نفس القسم وأال يتجاوز عدد المشاركين كمياً بالقسم الواحد

عن  %25من أعضاء ىيئة التدريس بالقسم( .قرار مجمس الجامعة فى )2002/12/25

ب -المؤتمرات التى تعقد فى رحاب الجامعات المصرية وتحت إشرافيا يتم خصم  %51من قيمة
االشتراك(.طبق ا لتوصية المجمس األعمى لمجامعات)

جـ -اشتراك نسبة ال تزيد عن  %25من أعضاء ىيئة التدريس داخل كل قسم بأبحاثيم فى المؤتمر

الداخمى الواحد وذلك فقط بكميتى اليندسة والعموم نظ اًر إلعتمادىما وتحفي اًز لباقى الكميات عمى

االعتماد(.طبق ا قرار مجمس الجامعة فى )2014/10/28
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سادساً :المؤتمرات الداخلية التى تعقدها كليات الجامعة
* تقوم كميات الجام عة بعقد مؤتمرات داخمية من أجل تحقيق التبادل العممى والفكرى والثقافى بين الجامعة
والجامعات المصرية بفروعيا المختمفة وكذلك الجامعات األجنبية وىى فرصة لنشر األبحاث العممية

الخاصة بالسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعرفة ما يستجد فى فروع العمم المختمفة.
* وقد وضع المجمس األعمى لمجامعات المصرية الضوابط اآلتية:
(قرار المجمس األعمى لمجامعات فى ،1999/10/2 ،1999/6/19 ،1999/5/6 ،1998/12/1 ،1998/11/2
)2001/2/17 ،2000/7/8

 -1أىمية مراعاة التنسيق بين موضوعات المؤتمرات التى تعقد عمى مستوى الجامعات والكميات واألقسام
العممية فى مختمف الجامعات منعاً لمتكرار واالزدواجية.

 -2ضرورة التعاون بين الجية المنظمة لممؤتمرات والو ازرات المعنية ذات الصمة بموضوع المؤتمر.

 -3ضرورة وضع خطة سنوية لممؤتمرات عمى مستوى كل جامعة وبالتنسيق بين الجامعات بعضيا
البعض مع االىتمام بتنشيط المؤتمرات السنوية عمى مستوى األقسام العممية.

 -4أال يزيد عدد المؤتمرات التى تعقد عمى مستوى كل جامعة عمى مؤتمرين فى العام.
 -5ال تجوز الدعوة لعقد أو استضافة أى مؤتمرات أو اجتماع دولى إلى بعد الحصول عمى موافقة و ازرة
الخارجية من الناحية السياسية( .منشور وزارة الخارجية فى .)1991/10/29

 -6أن يتم إعداد الخطط السنوية لممؤتمرات بالجامعات وبرامجيا الزمنية والتى يتم إعدادىا فى إطار ىذه
التوجيات تحت اإلشراف المباشر لمسادة رؤساء الجامعات.

 -7أن تعتمد ىذه الخطط من السيد األستاذ الدكتور /وزير التعميم العالى قبل البدء فى التنفيذ فى ضوء
التفويض الممنوح لسيادتو من السيد األستاذ الدكتور /رئيس مجمس الوزراء.
* "ضغط اإلنفاق فى المؤتمرات ومراعاة عدم تحميل الموازنة العامة لمدولة أى أعباء إضافية فى ىذا
الصدد"( .الكتاب الدورى الصادر من وزارة الخارجية فى )1984/11/27

* "يعقد أى مؤتمر داخمى بكميات الجامعة المختمفة عمى أن ال تتحمل الجامعة أية نفقات وعمى أن تعقد
جميع جمسات المؤتمر داخل الحرم الجامعى"( .قرار مجمس الجامعة فى )2010/2/23

** البيانات المطموب لمموافقات الالزمة لعقد المؤتمر أو الندوة الداخمية:
 -نشرة المؤتمر.

 -مكان انعقاد المؤتمر.

 -أىم المحاور التى تتم مناقشتيا بالمؤتمر.

 تاريخ انعقاد المؤتمر بالتحديد -أىداف المؤتمر.

 -الدول المشاركة بالتحديد.

 -أسماء السادة األجانب المشاركين بالمؤتمر – .اسطوانة مدمجة تحوى بيانات المؤتمر.
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