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 -السشظسة لمعسل:القرارات والقهانين 
  42، السادة 49، السادة  79فى شأن تشظيم الجامعات:  السادة  2491( لدشة 94قانهن )

 21/9/1922، 19/22/1929 :مجمس الدراسات العميا والبحهث
 11/1/2440، 09/9/2477، 12/22/2479    :لس الجامعةامجمهافقة 

                             19/9/1999 ،19/9/1999 ،02/7/1994 
                              17/1/1922 ،19/21/1922 ،19/1/1922 
                             19/2/1922 ،19/9/1922 

 "برامج تشفيذية" 0/9/1990: السجمس األعمى لمجامعاتبلجشة العالقات الثقافية  تهصية
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 فاد فى مهمات علميةاإلي قواعد 
***** 

 -تشقدم السيسات العمسية الحكهمية إلى قدسين: :البشد األول
لعمسية الحكهمية بالشظام التشافدى ويتم التقدم ليا إلكترونياًا وسساتيفاك فافاة السداتشدات باا دارة السيسات ا أواًل:

العامة لمبعثات مباشرة دون الرجهع لمجامعة. ويتم إفادة الجامعة بأسساك السرشحين من قبل الجامعة بعاد 
 اعتساد المجشة التشفيذية لمبعثات بشتيجة البعثات والسيسات العمسية.

السيسااات العمسيااة الحكهميااة بشظااام التخراايا وياارد لمجامعااة فتاااث قظاااع الذااتهن الثقافيااة والبعثااات  نيااًا:ثا
مهضحًا بو عادد البعثاات والسيساات العمسياة السخرراة لمجامعاة عاتم ا عاالن عشياا وياتم ادتياار الداادة 

 السرشحين عمييا طبقًا لقهاعد الترشيح السهضحة فيسا بعد.
  :السيسات العمسية الحكهمية السخررة لمجامعةعمى  الترشيحد قهاع :ثانىالبشد ال

 (19/9/1999)مجمس الجامعة فى                                                                   
األقدمية فى الدرجة العمسية الحالية، وفى حالة التداوى تكهن األولهية لمدادة أعزاك ىيتة التدريس  -1

 .عمى الدفتهراه من الهطن عميو الدابق ترشيحو عمى بعثة دادمية أو إشراف مذتركالحاصمين 
 ال تزيد السدة البيشية بين الدرجة العمسية الحالية والدرجة الجامعية الدابقة عن سبع سشهات. -1
عدم ترشيح عزه ىيتة التدريس الذى عتم رفض ترقيتو من قبل المجان العمسية الدائسة وذلك لحين  -0

 رقيتو.ت
ال عتم ترشيح عزه ىيتة التدريس الذى عتم نقمو لمجامعة إال بعد قزاك مدة دسس سشهات من تاريخ  -9

 .الشقل
ال عتم ترشيح عزه ىيتة التدريس الحاصل عمى الدفتهراه من الخارج إال بعد قزاك سبع سشهات من  -2

 تاريخ عهدتو من الخارج.
ق سفره لدراسة الجزك الخارجى من بعثات ا شراف السذترك، ال عتم ترشيح عزه ىيتة التدريس الداب -1

أو جسع السادة العمسية لمبعثات الدادمية إال بعد مرور أربع سشهات من تاريخ تعييشو عزه ىيتة 
 .تدريس بعد الحرهل عمى الدرجة

 % من عدد السيسات السخررة لمجامعة.19ال يجهز أن تحرل أى فمية عمى أكثر من  -9
فى جسيع األحهال يفزل من لم يدبق سفره عمى ىذه الشهعية من السيسات أو عمى مشح أجشبية واردة  -7

 عن طريق ا دارة العامة لمبعثات.
 فى السيسات العمسية الحكهمية سهاك تخريا أو تشافدى مداىسة الجامعة :لثالثاالبشد 
لحكهمية حيث أن السيسة العمسية تكهن ال تداىم الجامعة فى نفقات سفر العزه فى السيسات العمسية ا -

 ا دارة العامة لمبعثات بهزارة التعميم العالى ويررف لمعزه تذاكر الدفر.بالكامل من قبل مسهلة 


