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لتحقيقالخارجفىللدراسهفرللستراه منالتنافسطريقعنالدولهتختارحيثرسميهمهمهفىبااليفادأشبهتكون وهىالحكوميهبالبعثاتمايسمىوهو

علمىمؤهلعلىولللحصأوعمليهفنيهأوعلميهبدراساتالقيامهوخارجهاأوالعربيهمصرجمهوريهداخلكانتسواءالبعثهمنوالغرضمعينهدف
.عامهمصلحهتقتضيهاحاجةاونقصلسدوذلكعملىمرانأو



التخصصاتروعففىالدكتوراه درجةعلىالحصولالىوتهدفبهاالخاصالموقعفىشروطهاوعنعنهاباالعالنللبعثاتالعامهاالدارهوتقوم
.المحددهالمفاضلهوقواعدلمعاييروفقاالمرشحينالختيارعلميهلجانوتشكلالبحوثومراكزالجامعاتتحتاجهاالتىالنادره

العلميهالمادهجمعلغرضالسفرويكون بالوطنللدكتوراه المسجلينالمساعدينللمدرسينوتخصصالوطنمنالدكتوراه علىالحصولالىتهدف
.بالخارجالدارسعلىواالشرافالبحثخطهعلىيوافقالذىاالجنبىوالمشرفالمصرى المشرفبينعلميهقناهفتحويتم



للخارجالسفرالداخليهثهالبعلعضوويجوزبالوطنللدكتوراه المسجلينالمساعدينللمدرسينوتخصصالوطنمنالدكتوراه علىللحصولأيضاتهدف
.فقطواحدعاملمدةالسفرويكون بدراستهمتعلقهعلميهمادهجمعأوأبحاثلعمل



.                                                                                                                            خصص للجهةلدولة وتوهى تكون بناءا على رغبة االفراد فى السفر للدراسة او بناءا على ترشيح من جهات عملهم على منح تتوفر للجهة او للفرد او تقدم ل
.من قانون البعثات18يتم ايفاد اعضاء االجازات الدراسية وفقا للشروط التى حددتها المادة 


التعيينمناالقلعلىعامينامضىقدالعضويكون ان1.
االقلعلىجيداالولىالجامعيةالدرجةفىالتخرجتقديريكون ان2.
.الداخلبصرفيبمرتبالدراسيةاالجازةتكون حتىامتيازاالخرينالعامينفىالعملفىالكفايةتقديريكون ان3.


بين جمهورية مصر العربية ودول اخرى                                                 نعقدهالممنح مقدمة للدولة وفقا لالتفاقيات والبرامج التنفذية -1

(                                                                                                                 اتفاقيات ثنائية )منح مقدمة للجهات الموفدة -2
منح منظمات دولية                                                                                                             -3
منح شخصية يحصل عليها الدارس من احدى المؤسسات العلمية بصفتة الشخصية                                                           -4
التمويل الخارجى او التمويل الذاتى من اى مصدر اخر خالف المصادر السابقة-5



االلتزام بمدة التقدم لالعالن ولن يتم مد مهلة التقدم تحت اى ظرف

   البعثات ال تتحمل اى نفقات الصطحاب االسرة الى نوع من انواع االيفاد

 سنوات   4مدة البعثة الخارجية كحد اقصى

                                                                         مدة االشراف المشترك عام واحد فقط بالخارج

 شهور وبدون تحمل البعثات اى مصاريف بحثية    6شهور وبحد اقصى 3مدة المهمة العلمية من

  ال يجوز التقدم الكثر من نوع ايفاد فى ذات االعالن

 يجوز لكل مرشح ان يتقدم لجامعتين فى دولة واحدة او دولتين كحد اقصى من خالل االعالن وبخطة بحثية واحدة فقط.

  فى حالة تقدم الدارس باكثر من جامعة فسوف يتم اختيار الجامعة االعلى فى التصنيف الدولى

واعد المتبعة فى لقا لفى حالة حصول المتقدم على احدى المنح المقدمة للدولة سوف يلتزم المتقدم بتنفيذ المنحة المقدمة للدولة ويعتبر معتذرا عن البعثة طبق
هذا الشان                                                                                        

        ال يجوز التقدم للحصول على بعثة اثناء سفر الدارس فى اجازة دراسية

دم باحد البرامج قتيتم استبعاد المتقدمين فى حالة االخالل بالمبادئ العلمية طبقا لنص القانون فى هذا الشان علما بانة سوف يتم فحص المقترح البحثى للم
.                                                          المتخصصة فى كشف االنتحال العلمى 

 و " التوفيل"اذا قام المتقدم بالحصول على اختبار "IBt "      اثناء فترة االعالن يرجى وضع الكود الخاص بذلكC692 Institution name CDM-ministry of Higher Educe  حتى
.               نتمكن  من االطالع على النتيجة الكترونيا

  اليجوز تغيير مقر الدراسة بعد اعتماد النتيجة وااللتزام بدولة االيفاد التى تم التقييم على اساسها من خالل اللجان العلمية

 صفحات شامل كل المعلومات والمراجع     3اجمالى المقترح البحثى المقدم لجميع انواع االيفاد هو

ال يجوز سفر اى مرشح  اال بعد اجتيازة الدورة التدريبية برنامج اعداد الدارسين

Scholar Qualification program  

 تعد نتيجة االعالن نهائية بعد اعتماد النتيجة والتقبل تظلمات على نتيجة االعالن    .



 من الحصول على)مدة تنفيذ البعثات خالل عام من تاريخ اعتماد النتيجة تتضمن كافة االجراءات الخاصة بالسفر
ول على المستوى اللغوى االعلى الذى تطلبة الجامعة االجنبية او تقديم شهادة لغة اخرى اذا تطلبت شروط البعثة الحص

وفى حالة عدم التنفيذ خالل العام تعتبر البعثة الغية                                                      ( الخ ... التاشيرة 

البعثات ال تتحمل اى نفقات عن اعداد الدارس لغويا والحصول على المستوى اللغوى المطلوب هو مسؤلية الدارس

وف يتم يتم استبعاد المتقدم فى اى مرحلة من مراحل االعالن اذا تبين انه تقدم بمستندات او بيانات غير صحيحة وس
مخاطبة جهته الموفدة التخاذ االجراءات القانونية فى هذا الشان                                                          

اور يكون التقدم فى المحاور والموضوعات المشار اليها فى االعالن السنوى ولن تقبل اى مقترحات بحثية خارج المح
والموضوعات المعتمدة على ان يحدد المتقدم محور واحد فقط يتناسب مع المقترح البحثى الخاص به         

ا للتاكيد من اذا كان عدد المرشحين فى تخصص معين مرتفعا فاننا نحتفظ بالحق فى تطبيق نظام الحصص وفقا لتقديرن
.رؤيه مصريه/ اعماله الدراسيه المقدم تدعم المصلحه الوطنيه 







ة والورقية ذج االلكترونينمايتم التقدم فى احد المحاور التى يتم تحديدها فى االعالن السنوى للبعثات ويجب تحديد المحور والموضوع الفرعى فى جميع االستمارات وال
. أينما يطلب ذلك




الوقت الذى تحددة ا فىيتقدم الراغبون فى الترشيح الكترونيا عبر رابط االدارة العامة للبعثات بشروط البعثات المعلن عنها باالعالن وايضا يتم التقدم ورقي-

االدارة العامة للبعثات ويذكر ايضا فى االعالن                                                               
رة باالوراق التالية اهقبعد اعتماد النتيجة وابالغ المرشحين الذى يتم اختيارهم يتقدم المرشحون فى الموعد المحدد لقسم الترشيح باالدارة العامة للبعثات بال-

:-
.(الجامعة/الكلية)الموفدةالجهةمنومختومةمعتمدةالعربيةباللغةبياناتاستمارة1.
.الموفدةالجهةمنومختومةمعتمدة(مقيمطبيبفترة)للبعثاتالمتقدمينلالطباءالوظيفىبالتدرجبيان2.
.االنجليزيةباللغةالتخرجفىالعاموالتقديراالولىالجامعيةبالدرجةشهادةاوومختوممعتمدبيان3.
.يرالماجسترسالةتسجيلتاريختفيدشهادةتقديماوالماجستيرعلىحاصلكاناذاومختومةمعتمدةاالنجليزيةباللغةالماجستيرشهادة4.
.الكليةعميدمنومختوممعتمدللدكتوراةمسجاليكون انحالةفىالتسجيلبتاريخشهادة5.
. شهادة اللغة االنجليزية بتحقيق المستوى اللغوى المطلوب وتكون صالحة عند تاريخ بدء االعالناصل -6



بعثةمشتركاشراف)البعثاتطريقعنالدكتوراة علىالحصولبغرضمنحةاوبعثةعلىحصولةيسبقلمالمتقدمبانتفيدالموفدةالجهةمنافادة-7
.(البعثاتنفقةعلىالممولةالبرامجاحدللدولةمقدمةمنحة–خارجية

.االنجليزيةباللغةللدكتوراة الدراسةخطةمشروع-8
التزيد صفحاتثالثعن-أ

ان البحثىالمركزرئيساو/الكليةوعميدالقسمرئيسمنومختومةمعتمدةتكون -ب
(       ند التقدم موافقة المشرف االجنبى وال يشترط تقديم  خطاب قبول نهائى  من  الجامعة ع)خطاب قبول من احد الجامعات االجنبية او اكثر -9

تقديم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور-10
موافقة جهة العمل للتقدم لهذة البعثة معتمدة ومختومة من عميد الكلية او رئيس المركز البحثى                                      -11
بيان باسماء ثالثة اساتذة يمكن الرجوع اليهم مع توضيح البريد االلكترونى الخاص بهم                                              -12
نتيجة الكشف الطبى من القومسيون الطبى العام او من الجهة التى تحددها البعثات-13
.ثالثة استمارات استطالع راى مكتب االمن-14
تى الدرجة الرابعة ويحضر من القرابة حلكفيل اويكون استيفاء التعهدات المالية بحضور كفيل مع العضو للتوقيع عليها فى البعثات بالقاهرة -15

الكفيلمعة ايصال كهرباء على العنوان المدون ببطاقة 



 اللغة االلمانية            المستوىB2من معهد جوتة
 (ساعة 300)اللغة االيطالية            المستوى السادس
 اللغة االسبانية           الحصول على شهادةDELE

 اللغة الفرنسية           المستوىB2 من المركز الثقافى
الفرنسى 

6اللغة الروسية             )شهور  ساعة دراسية من المركز 288
الثقافى الروسى 

علما بان هذا النظام يكون متاحا طبقا لما يرد باعالن WWW.Cdm.edu.egانشاء حساب على نظام التقدم للبعثات على الموقع الخاص بالبعثات -1
البعثات السنوى                                                                                                               

ملئ جميع البيانات ورفع جميع المستندات المطلوبة على الموقع بعد التسجيل وانشاء الحساب -2

http://www.cdm.edu.eg/


:

-–

سخة من جميع المستندات فى اعالن البعثات السنوى ويكون الكترونيا فقط حيث يتم رفع نعلى المحاور التى تحدد يتم التقدم خالل فترة االعالن 1.
والنماذج معتمدة ومختومة على موقع التقدم طبقا لالرشادات المبنية على نظام التقدم االلكترونى                                    

طلب ة فقط وبناءا على يقوم المتقدم بتجهيز الملف الورقى شامل جميع المستندات والنماذج معتمدة ومختومة لتقديمة بعد اجتياز المقابلة الشخصي2.
ى النظام البعثات مع مالحظة انة يجب ان تكون جميع المستندات والنماذج وكافة البيانات التى تقدم يدويا مطابقة تماما لما تم رفعة عل

االلكترونى                                                                                                                   




.            استمارة بيانات مستوفاة ومعتمدة موضحا بها تقدير التخرج وتاريخ التعين وتقدير الكفاية فى العامين االخريين1.

(.بمرتب او بدون مرتب )موافقة الجامعة على منح العضو اجازة دراسية 2.

.      نتيجة الكشف الطبى من القومسيون الطبى العام3.

. صورة من تأدية الخدمة العسكرية4.
يبا حتى االدرجة يكون قر ان استيفاء التعهدات المالية مع حضور الكفيل مع العضو والتوجة لالدارة العامة للبعثات بالقاهرة الستيفاء هذة التعهدات ويشترط الكفيل 

.الرابعة ومعة ايصال كهرباء بة نفس عنوان بطاقة الكفيل

االجازات ادارة البعثات والمنح و )فى حالة االيفاد على منح شخصية او تمويل خارجى يلزم تقديم االوراق الى االدارة العامة للعالقات الثقافية بالجامعة 
عنوان س فلتجميع االوراق وكذلك استيفاء التعهدات المالية باالدارة وحضور كفيل درجة القرابة حتى الدرجة الرابعة ومعة ايضا ايصال كهرباء بة ن( الدراسية 

.بطاقة الكفيل 

:-

خطاب القبول بالجامعة التى سيدرس بها العضو موضح بة الغرض من الدراسة ومدتها وتاريخ بدء الدراسة                                1.
. من مرتب عضو البعثة فى الدولة التى بها مقر الدراسة%75مصدر التمويل بما يوازى -2



دولة–االجنبيهالجامعه)...بجامعة(الدكتوراه–العلميهالمادهجمع–الماجستيرالتدريب)...بغرضدراسيهاجازه...الدارسمنح)السفرعلى((الموفدهالجهه)الجامعهموافقة1.
.مرتببدون /بالداخليصرفبمرتب(للتجديدقابلعام–عام–اشهرستة)....عاملمدة(االفاد

.وجداذاالماجستيروشهادةالبكالوريوسشهادةمناالصلطبقصوره2.

.الموفدهالجههبخاتمومختومهمعتمدهالدارسبياناتاستمارة3.

.(مساعدمدرس–معيد–مقيمطبيب)وظيفةفىالتعيينتاريخبهيذكر(اكلينكىطبتخصص)لالطباءبالنسبهحالهبيان4.

يغطىبنكىابحسكشفالدارسيقدمللمنحهقيمهوجودعدمحالةوفى(للمنحهالمقدمهوالجههمنهاوالغرضوقيمتهاالمنحهمدةبهمذكورهالمانحهالجههخطاب)التمويلمصدر5.
.(الدراسيهالمصاريفقيمةمن%75بالقانون )االعاشهومصاريفالدراسيهمصاريف

.(الدكتوراه/العلميهالمادهجمع/التدريب/الماجستير)بغرضالدارسقبوليفيداالجنبيهالجامعهمنخطاب6.

.الموافقهوتاريخالصادررقمويذكرالسفرعلىاالمنيهالجهاتموافقة7.

.(للخارجللسفرطبياالئق)صحىتأمين111نموذجطبىكشف8.

.التسجيلاوالقيدبايقافافادهتقديميجبالماجستيراوالدكتوراهعلىللحصولالسفرحالةفى9.
.العهدهمنالطرفاخالء10.
ابن–االختاالخ-ماال-االب:بهاالمقصودالرابعهالدرجهحتىاالولىالدرجهذوى منالضامن))وضامنهللدارسساريهالقومىالرقمبطاقةمنصورهويقدمالماليهالتعهداتاستيفاء11.

أويفتهوظالقومىالرقمببطاقةمدرجيكون انويشترطاالقامهمحلالثباتكهرباءاوايصالغازايصال+((الخ.............العمهابن–العمه-العمابن–العم-االختابن–االخ
–قرش90فئةدمغات9وعددبالستيكدوسيه2)وعدد(الخ....للمعاشاتالتامينىالرقمطبع–تجارى سجل–نقابيهبطاقه)دخلهمصدريفيدمايقدماوبهايعملالتىجهته
.قروش10فئهدمغات9وعدد

.معتمدالتجنيدمنالموقف12.
يةالدراساالجازةالعتمادللبعثاتالتنفذيةاللجنةعلىلعرضهابالقاهرةللبعثاتالعامةاالدارةالىلتسليمهاالجامعةمنبمندوبارسالهايتماالوراقهذةاستكمالوبعد.



ذ اجراءات معادله بعد العوده والحصول على مؤهل اجنبى لم يسبق معادلته تقدم االوراق الداره المعادالت بالمجلس االعلى للجامعات التخا
المؤهل 

صوره من الشهاده السابقه للشهاده المراد معادلتها2عدد 1)
صوره من الشهاده المراد معادلتها معتمده ومختومه من المكتب الثقافى2عدد 2)
بيان بالمواد الدراسيه وعدد الساعات النظريه والعمليه معتمده من المكتب الثقافى3)
نسخه من الرساله 4)
دليل الجامعه التى حصل منها على المؤهل5)



للعرضمذكرهعملويتمهااليالمسافرالبلدالىالدارسسفرعلىللموافقهالكليهمجلسثمالقسملمجلسويرفعالقسمرئيسالىبطلبالعضويتقدم
السفرعلىللموافقهوالبحوثالعلياللدراساتالجامعهرئيسنائبالدكتوراالستاذالسيدعلى

السفرعلىالجامعهبموافقهبالقاهرهللبعثاتالعامهلالدارهموجهخطابعمليتم
خطابوكذلكالمختصهارهاالدمنالدخولتاشيرهعلىللحصولاالجنبيهللسفارهموجهخطابلتسلمبالقاهرهللبعثاتالعامهاالدارهالىالدارسيتوجه

بالخارجتمويلهكيفيهيوضح
المالىلالشرافامهالعلالدارهالطرفاخالءاوالسفرعلىالجامعهموافقهخطابومعهيتوجهاليهاالمسافرللبالدالدخولتاشيرهعلىالحصولبعد

البعثاتنفقهعلىالسفركاناذاالسفرتذاكرحجزخطابليتسلمالمختصه
انبالطير الحجزبعدالسفربتاريخالوطنارضمغادرهاقرارليحرربالجامعهالثقافيهللعالقاتالعامهاالدارهالىالدارسيحضر
حتىاالكثرعلىواحدبيومفرهسقبلمؤرخويكون الثقافيهللعالقاتالعامهباالدارهالبعثاتادارهالىبالكليهالعهدهمنالطرفاخالءبتسليمالدارسيقوم

بالبعثاتبملفهسيادتهبتواريخفجوهتحدثال
للجهاتتنفيذىامرباصدارقومتثمالمالىالتعهدبهمرفقاالدارسبسفرالتنفيذيهاللجنهقراربالجامعهالدراسيهواالجازاتالمنحوالبعثاتادارهتننظر

اقصىبحدبعامعاميكون المشتركاالشرافبعثهلتنفيذتنفيذىامراواالمرلزماذاوعاممتصلهسنواتاربعالخارجيهالبعثهلدارسبالسفرالمعينه
فقطسنولتخمسحتىبعامعاميمدبالمثلالدراسيهواالجازهالتسجيلتاريخمنسنواتخمس

االيفادانواعلجميعللجامعاتاالعلىالمجلسبقرارفقطواحدعامفهوبالخارجالدكتوراورق مناقشهمابعدالتدريبعناما.



سنوات متصله وتمد عام خامس اذا لزم االمر وعليه ال يقوم الدارس باى اجراءات للمد لمده اربع سنوات بجانب المتابعه مع 4كما سبق الذكر ان البعثه الخارجيه 
لثقافيه بالجامعه ثم للعالقات اامهالمكتب الثقافى بتقارير سنويه عن مدى تقدمه فى ابحاثه وترسل الى االداره العامه للبعثات بالقاهره والتى بدورها ترسلها لالداره الع

مره عثات بالقاهرهللبترسل هذه التقاريرللكليه البداء المالحظات عليها واالطالع على مدى تقدم الدارس ثم ترسل راى الكليه فى التقرير الى االداره العامه 



فيهويطلبالدراسىموقفهعنقريربتمشفوعاااليفادببلدالثقافىللمستشارطلببكتابهالدارسيقوماشهرثالثهبحوالىبالخارجالعاماتماموقبلالدارسسفربعد
للجامعهالكليهراىيردثمهالكليراىيؤخذالمدطلببالقاهرهللبعثاتالعامهاالدارهمنللجامعهيصلللمدالثقافىالمكتبتزكيهوبعد(كمثال)الثانىللعامالمد
اخرى مرهللبعثاتلعامهالالدارهالموافقههذهوترسلبالمدوالبحوثالعلياللدراساتالجامعهرئيسنائب/الدكتوراالستاذالسيدعلىللعرضمذكرهعملويتم

مدهانتهاءحتىسنوياوهكذالمعينهابالجهاتيخطربالمدتنفيذىامرعملويتمللجامعهبالمدالتنفيذيهاللجنهراىياتىثمللبعثاتالتنفيذيهاللجنهعلىللعرض
.الخارجمنالدارسوعودهالرسالهمناقشهاوالبعثه


الدراسيهواالجازاتوالمنحاتالبعثادارهالىيتوجهثمالخارجمنعائدعضوبياناتاستمارهلتحريربالقاهرهللبعثاتالعامهاالدارهالىالدارسيتوجه

االشرافببعثة(خاص)بالداخلالبعثهلمدحاجهفىكاناذااوالعملسيادتهالستالمللكليهموجهخطابالعطائهالجامعهثقافيهبعالقات
.التسجلتاريخمنسنواتخمسحدودفىالمشترك

المكتببمسؤلىلالستعانهىاالرضالدورالتعليمتطويربمركزبالجامعهالمبعوثينرعايهمكتبالىيتوجهبالكليهالعملواستالمهالدارسعودهبعد
.بالكليهالعملواستالمالوطنالرضالعودهبعدمشكلهاىواجهتهمااذا



.م1972لسنه 49قانون تنظيم الجامعات رقم 1.

.بشأن تنظيم شئون البعثات واالجازات الدراسيه2020لسنه 149مواد قانون رقم 2.

.  قرارات المجلس االعلى للجامعات3.

.قرارات اللجنه التنفيذيه للبعثات4.

.قرارات مجلس الجامعه5.

. رئيس الجامعه / د. قرارات أ6.

.قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث7.

.للدراسات العليا والبحوث-نائب رئيس الجامعه / د. قرارات أ8.



-:منكالاسمبهاموضحااالجنبيةوالجامعةالمصريةالجامعةبينالعلميةالقناةاقامةعليالجامعةموافقة1.

منحةاوبعثةأيليعمرشحغيرالدارسبانافادة-التسجيلجهة(جامعة-كلية)للدكتوراه التسجيلتاريخ-البحثعنوان-االجنبيالمشرف-االساسيالمصري المشرف-الدارس)2.
.(بالجامعةالثقافيةالعالقاتطريقعنمعتمدهاخري 

.معتمدهاالجنبىوالمشرفاالساسىالمصرى المشرفمنكالمنعليهاموقعوانجليزى عربىبالخارجاجراؤهيتمماموضحاللبحثالتفصيليهالخطه3.

عامالبعثهمدةوان–تركالمشاالشرافبنظامالدارسعلىواالشرافالستقبالهالمفضلالتاريخموضحاالدارساستضافةعلىاالساسيالمصري للمشرفموجهةاالجنبيالمشرفموافقة4.
.البعثاتموافقةحالةفىالثانىللعامبالمدفقطويسمحواحد

.معتمدوعنوانهاالبحثخطةعلياالجنبيالمشرفوبينبينهاالتفاقتمقدانهيتضمناالساسيالمصري المشرفمنخطاب5.

.اللغهشهادةأصل6.

.ملف+شخصيهصوره2عدد7.

.معتمدالتجنيدمنالموقف8.

ابوجودعدمحالةفىالعمناب–العم)–االخت-االخ-الوالده-الوالد:الضامن))هباالدار الخاصهالماليهالتعهداتالستيفاءالضامنوبصحبتهلالدارهبالحضورالدارسعلىالتنبيه9.
.قروش10فئه9–قرش90فئة9المطلوبهوالدمغهمساعدمدرسبهامدون منهاوصورهالدارسوبطاقةالوظيفهبهمثبتمنهاوصورهالشخصيهبطاقتهومعه(االخواتاواالماو

.القادهاعدادبمعهدالتثقيفيهالدورهحضور10.

.السفرعلياالمنموافقة11.

.معتمدهالسفرعلىالجامعهموافقة12.

.معتمدهالسفرعلىاالساسىالمصرى المشرفموافقة13.

.للخارجللسفرالئقالدارسانذكرمعالصحىللتامينالعامهالهيئهمنالطبىالكشفمنوصورهاصل14.

.الطرفاخالء15.



 ورود الحجز االكاديميى.

 خطاب فتح القناه العلميه.

موافقة االمن على السفر.

حضور الدوره التثقيفيه.

انهاء اجراءات الضامن.

جواز السفر مدون به الوظيفه مدرس مساعد.

 صوره من"S.D "بالنسبه المريكا.

 صوره من"ELIGIBILITY "بالنسبه لليابان .

 صوره من"COS " بالنسبه النجلترا  .




بقرارذلكويكون رتبمبدون اوبمرتبدراسيهاجازاتفىلهمالترخيصاواجنبيهمنحعلىاوللخارجبعثاتفىالمساعدينوالمدرسينالمعيدينايفاديجوز

.الجامعهىفوالبحوثالعلياالدراساتمجلسوموافقهالمختصالقسممجلسراىاخذبعدالمعهداوالكليهمجلساقتراحعلىبناءاالجامعهرئيسمن





البعثاتنظيمتشأنفييعمل،الدولةجهاتمنبأيللعاملينالدراسيةواإلجازاتوالمنحالبعثاتتنظمخاصةلوائحأوقوانينبأياإلخاللعدممع

وأجهزةصالحوموزاراتمنللدولةاإلداري الجهازووحداتالدولةجهاتجميععليأحكامهوتسري ،المرافقالقانون بأحكامالدراسيةواإلجازاتوالمنح
الوظائفليشاغعليالمرافقالقانون أحكامتسري كما.اقتصاديةأوكانتخدميةالعامةوالهيئاتالمحليةاإلدارةوحداتوعلي،خاصةموازناتلها

اإلدارةتنظمهاالتيرامجبالبالمستفيدينجميعوعلىالتعاقدأوالتعيينبنظامسواءلهاشغلهمطريقةكانتأًياألحكامهالخاضعةبالجهاتالمختلفة
.العاليالتعليمبوزارةالبعثاتبشئون المختصة





يستمرالالئحةهذهدرتصأنوإلي،بهالعملتاريخمنأشهرستةخاللالمرافقللقانون التنفيذيةالالئحةالعاليبالتعليمالمختصالوزيريصدر
.المرافقالقانون أحكاممعيتعارضالفيماالقانون بهذاالعملتاريخفيالقائمةباللوائحالعمل



المتحدةالعربيةبالجمهوريةوالمنحالدراسيةواإلجازاتالبعثاتشئون بتنظيم2020لسنة149رقمبالقانون الجمهوريةرئيسقراريلغي.



نشرهلتاريخالتالياليوممنبهوُيعمل،الرسميةالجريدةفيالقانون هذاُينشر.
قوانينهامنكقانون وُينفذ،الدولةبخاتمالقانون هذاُيبصم.
هـ1441سنةالقعدةذي22فيالجمهوريةبرئاسةصدر

.(م2020سنةيوليه13الموافق)








 يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها ( : 1) مادة:
.اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح واإلجازات الدراسية : اللجنة -1
، ة أو مؤهل علمي إيفاد شخص طبيعي سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول علي درج: البعثة -2

راسية موسمية ت دأو اكتساب تدريب في أي مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة في مجال من مجاالت المعرفة النظرية أو التطبيقية ، أو حضور مقررا
.معينة ، وذلك كله لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة 

ثة ، دون أن موافقة جهة العمل علي تفرغ العامل التابع لجهة من الجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون ، لتحقيق غرض من أغراض البع: اإلجازة الدراسية -3
.يكون ممواًل طبًقا للتعريف الوارد في شأن المبعوث 

ن رض مالنفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أي جهة حكومية أو غير حكومية ، وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية ، لتحقيق غ: المنحة -4
.أغراض البعثة 

.الشخص الطبيعي الذي يوفد في بعثة أو إجازة دراسية طبًقا ألحكام هذا القانون : الموفد -5
كان التمويل منحة الشخص الطبيعي الذي يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات علي نفقة الدولة ، سواء كان تمويل الدولة كلًيا أو جزئًيا أو: المبعوث -6

.أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أي جهة مانحة تعمل داخل الدولة 
الشخص الطبيعي الذي يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثة دون أن يكون ممواًل طبًقا للتعريف الوارد بشأن المبعوث : عضو اإلجازة الدراسية -7



.العاليبالتعليمالمختصالوزير:المختصالوزير-8
.العاليالتعليمبوزارةالبعثاتبشئون المختصةاإلدارة:المختصةاإلدارة-9

.العاليالتعليمبوزارةالبعثاتبشئون المختصالقطاع:المختصالقطاع-10
اإلدارةتضعهاالتيللشروططبًقاالخارجفيالعلمياإلشرافتحتوضعهمفيالراغبون الطبيعيون األشخاص:اإلشرافطلبة-11

.المختصة
بهايستفيدأوانون القهذابأحكامالمخاطبللموفدتقدمالتيالدراسيةوالرسوموالخدماتالمزاياومقابلالماليةالمستحقات:النفقات-12

.المختصةاإلدارةتقدمهالذيالتقديرأوللبيانطبًقامباشربشكل
عدمحالةفيابعضهأوالمنحةأواإلجازةأوالبعثةنفقاتكلبتحملكتابةً يلتزمالذيالمعنوي أوالطبيعيالشخص:الضامن-13

.القانون هذابأحكامالموفدالتزام
تعليميةهيئةأوًدامعهأوجامعةكانسواءالدراسية،اإلجازةأوالبعثةلتلقيالموفدإليهيوفدالذيالمعنوي الشخص:االبتعاثجهة-14

.خبراتيكتسبأوتدريبهأوتعليمهالموفدخاللهيتلقىمكانأيأوتدريبمركزأو
عدمحالفيالمعنيةليةالقنصأوالسفارةأواإليفاددولةفيالثقافيالمركزأوالتعليميأوالثقافيالمكتب:المختصالبعثاتمكتب-15

.ثقافيمركزأومكتبوجود
.الموفدلهالتابعالمعنوي الشخص:الموفدةالجهة-16



لعامليناألحدبعثةأودراسيةإجازةفيالترخيصالقانون هذاألحكامالخاضعةالجهاتمنجهةألييجوزال
.لذلكالمقررةللقواعدووفًقااللجنةموافقةبعدإالإليهاالمنتسبينأولهاالتابعينأوبهاالدارسينأو

.اللجنةموافقةبعدإالدراسيةمنحةأيقبولالقانون هذاألحكامالخاضعةالجهاتمنجهةألييجوزوال

وبياناتبمعلوماتاللجنةبموافاةالقانونهذاألحكامالخاضعةالجهاتجميعتقوم
منلهاوالمتوقعةلديهاالمتاحةوالمواردالدراسيةالبعثاتمنواحتياجاتهااقتراحاتهاعنتفصيلية

اعيدالمووفياللجنةتضعهاالتيوالقواعدلألسسطبًقاوذلكوالخارجيةالداخليةالمصادرجميع
هاتالجمنللبعثاتالمطلوبةالتخصصاتعنمقترحاتبطلبالبعثاتإدارةوتلتزم.تحددهاالتي

.البعثاتخطةفيالمدرجة

تحددهالذيموعدالوفي،اللجنةتقررهالذيبالطريقابتعاثبرامجمناللجنةتقررهماالمختصةاإلدارةتعلن
الفرصعنلشأنالذوي باإلعالنالقانون هذاألحكامالخاضعةالجهاتجميعتلتزمكما.إليهاالتقدموشروطالبعثةنوعبيانمع

.القانون هذالالتنفيذيةالالئحةتبينهاالتيواألحكاموالقواعدللشروططبًقاوذلك،للبعثاتللترشيحلديهاالمتاحة

طبًقالموفديناأوللمبعوثينتقدمالتيالخدماتمقابلأوتسهيالتمنيقدمماأونفقاتمنينفقمايعتبر
.العامةاألموالمنالقانون هذاألحكام






.المختصالوزيرنواب-1
.للجامعاتاألعلىالمجلسعامأمين-2
.البحثيةوالهيئاتوالمعاهدالمراكزمجلسأمين-3
.والبعثاتالثقافيةالشئون قطاعرئيس-4
.الثقافيوالتمثيلللبعثاتالمركزيةاإلدارةرئيس-5
.العلميلإلشرافالبعثاتعاممدير-6
.الماليلإلشرافالبعثاتعاممدير-7
.التخطيطبشئون المختصةالوزارةعنممثل-8
.الماليةوزارةعنممثل-9

.قانونيعضوبينهممنيكون أنعلياللجنةعملمجالفيالخبرةذوي منثالثة-10
لجاًناتشكلأنلهاو ،التصويتحقلهيكون أندون جلساتهالحضوراالقتضاءعندتراه بمنتستعينأنوللجنة
.اختصاصاتهابعضلممارسةخارجهامنأوأعضائهابينمنفرعية
الرئيسمنهذيالالجانبيرجحاألصواتفيالتساوي وعند،أعضائهاآراءبأغلبيةقراراتهااللجنةوتصدر.
 المختصالوزيرمناعتمادهابمجردنافذةاللجنةقراراتوتكون.





ضوءفيلتنفيذهامةالالز الموازنةمشروعوتقديم،المبعوثينوعددالتخصصاتحيثمنالبعثاتمنالفعليةاالحتياجاتتقصي-1
.وأولوياتهاالدولةاستراتيجية

.دهاتحدالتيوالمعاييرللشروطوفًقاالبعثاتطالببينوالمفاضلة،وشروطهالمبعوثيناختيارقواعدوضع-2
.البعثةمدةتحديد-3
.الغرضلهذاةالمخصصالموازنةضوءفيتنفيذهاشأنفيقراراتمنيلزمماواتخاذ،للبعثاتالماليةالمخصصاتتحديد-4
.الدراسةبلدأونوعهاأومجالهاتغييرأووقفهاأوالبعثةمدةبتغييرالموفدينطلباتفيالبت-5
.الموفدينبإجازاتالخاصةالقواعدوضع-6
.المختصالقطاعأوالمختصالوزيرمنإليهاتردوالتيوالموفدينبالبعثاتالمتعلقةالمسائلفيالبت-7
فحصتتوليالتيالجهاتتحديدوكذا،والموفدينللمبعوثينالصحيةاللياقةشأنفيالمتطلبةوالشروطالمنظمةالقواعدوضع-8

.المطلوبةالصحيةاللياقةاشتراطاتاستيفائهممنوالتأكد،المتقدمين
.الموفدينلشئون المنظمةوالماليةاإلداريةاللوائحوضع-9

.اللجنةتضعهاالتيللمعاييرطبًقاوجدولتهاالنفقاتردقواعدوضع-10
.وذلك كله طبًقا للشروط والقواعد واألحكام التي تبينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون 










.يعادلهاماأوالدكتوراه درجةعليللحصولخارجيةبعثة-1
.يعادلهاماأوالماجستيردرجةعليللحصولخارجيةبعثة-2
.مشتركإشرافبعثة-3
.يعادلهاماأوالدكتوراه بعدماأبحاثإلجراءعلميةمهمات-4
.يعادلهاماأوالدكتوراه قبلمااألجلقصيرةمهمات-5
.يعادلهاماأوالماجستيرقبلمااألجلقصيرةمهمات-6
.العلميةالمادةجمع-7
.األوليالجامعيةللمرحلةبالخارجدراسيعامأودراسيفصلأوشهرقضاء-8
.البعثةمنالغرضيحققأنشأنهمنالدراسيةأوالتدريبيةالبرامجأواإليفادأنواعمننوعأي-9



.الجنسيةمصري يكون أن-1
المرتبطةالجرائمأواإلرهابيةالجرائمإحدىفيأوبالشرفمخلةجنحةفيأو،جنايةفيعليهالحكميسبقولم،السمعةحسنالسيرةمحموديكون أن-2

.اعتبارهإليهُردقديكنلمما،بها



المزمعالبلدفيوظروفهاةالدراسطبيعةباحتماللهتسمحبدرجةالصحيةحالتهتكون وأن،البعثةتقتضيهاالتيالصحيةباللياقةمتمتًعايكون أن-3
.تحددهاالتيوالشروطإليهاإيفاده

.البعثاتعناإلعالنعنداللجنةتضعهاوالتيلهتقدمالذيوالمستوي للمجالبالترشيحالخاصةللشروطمستوفيايكون أن-4
.البعثةعليللحصولالتقدموقتالعملقوةعلييكون أن-5
.ذاتهللغرضبعثةفيإيفادهسبققديكون أال-6
.السلوكلسوءأو،العلميالتحصيلعليقدرتهعدمأو،تقصيرهعنناشئةألسبابإيفادهألغيأو،سابقإيفادمنعادقدالمتقدميكون أال-7
.لإلعالنالتقدمفترةخاللاإليفادغرضلذاتدراسيةإجازةأوبعثةأوللدولةمقدمةمنحةعليالمتقدميكون أال-8
.المبعوثلهاالتابعبالجهةالمختصةالسلطةموافقةعليالحصول-9

.اصرالعنأفضلانتقاءوتكفلالمبعوثيناختيارحسنيضمنبماأخري إضافيةشروطاالبعثاتعناإلعالنُتَضم ِّنأنوللجنة

-التقييموضوابطقواعدللوفًقاوذلك،لهمُيعقدالذياالختباريجتازواأنالدولةمنالممولةوالمنحللبعثاتالمتقدمينعلييتعين
فياللجنةتحددهاالتيقواعدللوفًقاالالزمةالتدريبيةالدوراتاجتيازاالختيارعليهيقعمنعلييتعينكما.اللجنةمنقراربهايصدرالتيومعاييره

.الشأنهذا

هذهمنيحرممقبولغيرلعذرالبعثاتإدارةتحددهاالتيالمواعيدعنإجراءاتهايؤجلأوالمنحةأوالبعثةعنيتخلفموفدكل
منبقراروذلكنحةالمأوللبعثةالترشيحمنحرمانهتاريخمنأعوامثالثةلمدةأخري منحةأوبعثةأليالترشيحمنكذلكويحرم،المنحةأوالبعثة
.اللجنة



االبتعاثجهةبينالعالقةتحكمالتيوالواجباتالحقوق يحدداالبتعاثجهةمعاتفاقبإبرامالمختصالبعثاتمكتبيلتزم
المختصلبعثاتامكتببإبالغاالبتعاثجهةالتزامالخصوصوجهعلياالتفاقهذايتضمنأنعلي،الموفدأووالمبعوثالبعثاتبمكتب

.الدراسيجهبرنامعنتطوروأي،منهاالغرضوتحقيقالبعثةلبرنامجاستجابتهومدي،الموفدأوالمبعوثعنسنوي نصفبتقرير

-الشخصملبعوثيقةصلةذاتتكون وأن،البعثاتأغراضمنغرضأيلتحقيقالدراسيةاإلجازاتمنحيكون أنيتعين
.البعثةتوفرهاالتيالدراسةأوالخبرةإليماسةحاجةفيالموفدةالجهةتكون وأن،المستفيد



-كلفييةدراسإجازاتلجنةتشكل،الدراسيةباإلجازاتالمختصةواللجانللجهاتالمنظمةبالتشريعاتاإلخاللعدممع
عليللحصولهابالعاملون يقدمهاالتيالطلباتبنظرتختص،بهاالمختصةالسلطةمنبقرارالقانون هذاألحكامالخاضعةالجهاتمنجهة

.القانون لهذاالتنفيذيةالالئحةتحددهاالتيللقواعدوفًقاوذلك،مرتبدون أوبمرتبالمدةمحددةدراسيةإجازات
اللجنةوموافقةالموفدةوالجهةالمشرفواألستاذالمختصالبعثاتمكتبمنكلرأيأخذبعدإالالدراسيةاإلجازةمديجوزوال.


-نظمشئونهاُتنظمالتيالجهاتأو1972لسنة49رقمبالقانون الصادرالجامعاتتنظيمقانون بأحكاماإلخاللعدممع
:اآلتيةبالشروطالقانون هذاألحكامالخاضعةبالجهاتللعاملينالدراسيةاإلجازاتمنحيكون ،خاصةتوظف



فيكفايتهتكون أنو الخاصةالتوظفنظمفييعادلهاماأواألقلعليالمتوسطفوق بدرجةالدراسيةاإلجازةمنحهعندكفايتهتقديريكون أن-1
يقلالأفيجببمرتباإلجازةطلبكانإذاأما،مرتبدون اإلجازةطلبكانإذايعادلهاماأواألقلعليكفءبدرجةاألخيرالعامعنعمله
.سنةمنأكثربالخدمةأمضيلمنبالنسبةوذلك،يعادلهاماأوممتازمرتبةعناألخيرينللعامينكفايتهتقدير

.ميالديةسنةخمسينعلياإليفادوقتالمبعوثسنيزيدأال-2
.اعتبارهليهإُردقديكنلممااألمانةأوبالشرفمخلةجرائمفيجنائيةأحكامضدهصدرتأوتأديبًياالمبعوثمجازاة سبققديكون أال-3

-عنالتضامنيةوليتهبمسئكتابةً يتعهدالبعثاتإدارةتقبلهضامًناالموفديقدم،مرتبدون الدراسيةاإلجازةعضوعدافيما
.النفقاترد

لديهامقبوالً يكون ضامنتقديمبمطالبتهأيًضاالحالةهذهفيوللجنة،ذلكعنالشخصيةبمسئوليتهكتابةً أمرهولييتعهدقاصًراالمرشحكانوإذا
.أمروليللقاصريكنلمإذابالضامناالكتفاءويجوز،
بأحكامالموفدإخاللحالالنفقاتبقيمةالوفاءعليقدرتهيضمنبمابالضامنالخاصةوالضوابطالشروطالقانون لهذاالتنفيذيةالالئحةوتبين

.القانون هذا

- باسمهوتسجل،بهاوبسباإلجازةأوالمنحةأوالبعثةأثناءيبتكرهاالتياالختراعاتعنالفكريةالملكيةحقوق للموفدتكون
.الموفدةالجهةواسمالعربيةمصرجمهوريةباسممقروًنا

ة يصدر يفنفإذا كان لالختراع صلة بالشئون العسكرية أو األمنية ، فيكون ملًكا للدولة ، ويعوض الموفد في هذه الحالة تعويًضا عاداًل تقدره لجنة
ي تحددها وفي جميع األحوال ، يتعين اإلشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفًقا للصياغة الت.بتشكيلها قرار من الوزير المختص 

اللجنة ، وذلك في أي أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها ألي جهة 



الذيالمستوي فيةالدراسبمواصلةلهيرخصأندراستهفيالمتفوق الموفدلهاالتابعبالجهةالمختصةالسلطةمنبقراريجوز
لهذاالتنفيذيةالالئحةاتحددهالتيوالشروطللقواعدوطبًقاالمختصةالجهاتوموافقةاللجنةعرضعليبناءً وذلك،ألجلهأوفدالذيالمستوي يعلو

.القانون 



.التمرينأوالدراسةحضورعلييواظبوأن،لهاالمقررةالمدةفيبعثتهإتمام-1
.وتقاليدهاونظمهاإليهايوفدالتيالبالدقوانينيحترموأن،البالدسمعةعليمحافظاالسيرةمحموديكون أن-2
.دراستهعنسنوي نصفتقريروإعداد،بياناتهبجميعإليهاالموفدبالبلدالمختصالبعثاتمكتبإخطار-3
.أجربغيرأوبأجراالبتعاثجهةمنأعمالمنإليهيسندمابجميعالمختصالبعثاتمكتبإخطار-4
.والخارجالداخلفيالحكوميةغيرللجهاتالعلميةاألبحاثتقديمقبليتبعهاالتيالبحثيةالجهةأوالجامعةإخطار-5
.المختصالبعثاتمكتبمديرموافقةبعدإالدراستهمقرتركعدم-6


أوالعلميةةللمهمالتفرغعليهويتعين،البعثةمدةخاللعملأييباشرأنالدراسيةاإلجازةعضوأوالمبعوثعليُيحظر
العملكانإذاماالحفيبأجرعمالً يمارسأنالدراسيةاإلجازةعضوأوللمبعوثيجوز،السابقةالفقرةأحكاممنواستثناءً .ألجلهاالموفدالعملية

يحصلالذيألجرايستقطعأنعلي،االبتعاثجهةطلبعليبناءً المختصالبعثاتمكتببموافقةذلكويكون ،الدراسةأوالتدريبمنجزًءا
.اللجنةمنقراربموجبلهتقررالتيالماليةالمخصصاتمنعليه

القانون لهذاالتنفيذيةالالئحةتحددهاالتيللضوابطوفًقاكلهوذلك.



-بعدإالأخري جهةإليهاالموفدبالجهةيستبدلأنأوأجلهامنالمبعوثأوفدالتيالبحثيةالخطةأوالبعثةنوعتغييريجوزال
.والمنحةالدراسيةاإلجازةعليذلكويسري ،مسبًقاواللجنةالمختصالبعثاتمكتبمديرمنكلوموافقةالموفدةالجهةرأياستطالع

-التقاريرمنحيتضالذيالدراسيةاإلجازةعضوأوالمبعوثبعثةإنهاءتقررأنالمختصالبعثاتمكتبعرضعليبناءً للجنة
هذاأحكاممنكمحأليمخالفتهحالةفيأو،البعثةمنالمقصودالغرضتحقيقإمكانهبعدمتنبئحالتهأنالمعنيةالجهاتمنعنهالواردةالدورية
.الدراسيةاإلجازةأوللبعثةللتقدمالمطلوبةالشروطمنشرطأيفقدهأو،القانون 

وفي.نهائيةبصفةمالتظلفييفصلالذيالمختصالوزيرإليصدورهتاريخمنشهرخاللالقرارهذامنيتظلمأنالدراسيةاإلجازةعضوأووللمبعوث
.الشأنهذافيالصادربالقرارالموفدةالجهةإخطاريتم،األحوالجميع

د وتبين اللجنة المدة المحددة التي يرخص للموفد أن يعو .علي الموفد الذي أنهي دراسته أن يعود إلي وطنه خالل المدة التي تحددها اللجنة -
.خاللها وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع اإليفاد 

فيقضاهاالتيللمدةمماثلةلمدةاإليفادجهةمعباالتفاقأخري حكوميةجهةأيأوأوفدتهالتيالجهةبخدمةالموفديلتزم
.إليهاالمشارالمدةعليتزيدأخري أحكاًماالبعثةشروطتضمنتإذاإالللمبعوثسنواتخمسأقصيوبحد،الدراسيةاإلجازةأوالبعثة

القوميةضرورتهامديو ونفقاتهاالبعثةطبيعةإليبالنظروذلك،البعثاتبعضفيالسابقةالفقرةفيإليهاالمشارالمدةزيادةتقررأنوللجنة.
وفي جميع األحوال ، ال تحسب اإلعارات .ويكون قضاء المدد المنصوص عليها في هذه المادة عقب انتهاء البعثة أو اإلجازة الدراسية أو المنحة مباشرة 

وفي حال عدم االلتزام بما تقتضيه .وما في حكمها أو اإلجازات الخاصة بمرتب أو دون مرتب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في هذه المادة 
النفقاتميعهذه المادة يتعين علي المبعوث أو عضو اإلجازة الدراسية أو الموفد أو وكيله أو ضامنه منفردين أو متضامنين ، علي حسب األحوال ، رد ج



-ويتعين،القانون هذامن(19،20،21)أرقامالموادمنأيأحكاميخالفالذيالموفدمنحةأوإجازةأوبعثةإنهاءتقررأنللجنة
أوكلهامنحةالأواإلجازةأوالبعثةنفقاتردمتضامنينأومنفردين،األحوالبحسب،أمرهوليأوضامنهأوالموفدأوالمبعوثعلىالحالةتلكفي

.اللجنةتقررهماحسببعضها

-حالةفيقاتبالنف،األحوالبحسب،أمرهووليوضامنهالموفدأوالمبعوثمطالبةتقررأن،المختصالوزيرموافقةوبعد،للجنة
.البعثةمدةانتهاءبعدألجلهالموفدالغرضتحقيقهعدم






:-بذلكالخاصةالضوابطو القواعدالقانون لهذاالتنفيذيةالالئحةوتبين،اإلشرافلطلبةالسفرتيسيرالبعثاتإدارةتتولي.

-ثالثةتجاوزوالهجنيمائتيعنتقلالرسوًماالخارجإليالخاصةنفقتهمعلييسافرون الذيناإلشرافطلبةعليتفرض
جنيهألفقدرهنوي سرسمإلىباإلضافةالمختصالبعثاتمكتبمنومستنداتوثائقمنلهميستخرجومااإلداريةالخدماتنظيرجنيهآالف

قانون ألحكاموفًقاالسابقةبالفقرةالمبينةالرسومتحصيلويتم.البعثاتمكتبقبلمنعليهاإلشرافتجديدنظيربالخارجدراسيةسنةكلعن
إلىالمادةهذهفيإليهاالمشارالرسومحصيلةيعادلماويئول2019لسنة18رقمبالقانون الصادرالنقديغيرالدفعوسائلاستخدامتنظيم

العلميوالبحثلعالياالتعليملوزارةالتابعةالبحثيةوالمراكزوالمعاهدبالجامعاتالمصريينومعاونيهمالتدريسهيئةأعضاءرعايةصندوق 
ساتوالمؤسالعربيةمصرجمهوريةداخلاألجنبيةللجامعاتفروعوتنظيمإنشاءشأنفي2018لسنة162رقمالقانون ألحكامطبًقاالمنشأ

.للطلبةتقدمالتيالخدماتمنخدمةكلعليالمقررةالرسومفئاتالقانون لهذاالتنفيذيةالالئحةوتحدد.الجامعية


أنالحالةهذهفيةالمختصلإلدارةويجوز،مرةألولالمستوي هذافيبهُقيدالذيالعامبخالفإضافًياعاًماالمستوي ذاتفيالطالببقاء-1

مديريقدرهاةقاهر أسبابإليراجًعاالعامهذالمدةالمستوي ذاتفيالطالببقاءكانإذاآخرإضافًياعاًمااإلشرافاستمرارفيترخص
.المختصالبعثاتمكتب



.األشكالمنشكلبأيالبالدسمعةإلياإلساءةأوالسمعةحسنبمقتضياتاإلخالل-2
اإلشرافأجلهامنرفعالتياألسبابزوالثبتإذااإلشرافتحتالطالبيعيدأنالمختصالبعثاتمكتبولمدير.
األمربهذاالمعنيةالجهاتإبالغيتعين،األحوالجميعوفي.




-جرائمالمنأيارتكابعلىيعاقب،آخرقانون أيأوالعقوباتقانون فيعليهامنصوصأشدعقوبةبأياإلخاللعدممع
.لهاالمقررةبالعقوبةاآلتيتينالمادتينفيعليهاالمنصوص

األحوالبحسب،الضامنأواألمروليأوالموفدجنيهماليينثالثةعليتزيدوالجنيهألفثالثمائةعنتقلالبغرامةيعاقب
القانون هذامن(24)المادةلنصطبًقاالنفقاتقيمةردعنحقوجهدون يمتنعالذي،

طبًقاالنفقاتقيمةردعنحقوجهدون امتنعمنكل،جنيهماليينثالثةعليتزيدوالجنيهألفمائةعنتقلالبغرامةيعاقب
القانون هذامن(25،26)للمادتين



صاصات  أدأرة   ت  أ خ 
ح  ات  والمن  عث  الب 

ه أت  الدرأسي  ار  وألاج 


