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دليل 
ادارة االعارات و المهمات 

العلمية باالدارةالعامة 
للعالقات العلمية 

والثقافية 



((ادارة االعارت والمهمات العلمية))

(خارجية–داخلية)االعارات1.
(شخصيه–حكوميه)العلميهالمهمات2.
العلمىالتفرغ3.
االجانبالزائرينالسادهاستضافه4.
(الجامعةخارجحكوميةجهات)وظائفاعالن5.
(للتفوق الدولهوجائزهالنيلجائزه)الجوائز6.


0الكلىالندبأوالعربيةمصرجمهوريةداخلالعملاوبالخارجللعملبالسفرالتدريسهيئةعضوقيام

مدرسوظيفةفىسنواتثالثمرور1.
والكليةالقسممجلسىموافقة2.


 عقـــــــــــــــــــد موثق.
(لالعارةعامأول)ترشيحأستمارة
ومختومةمعتمدةامنراىاستطالعأستمارات4عدد
السفرياتبهوضحاملسيادتهوظيفيهحالهبيانارفاقضرورهمع)االعارةطالبالتدريسهيئةعضوعلىتأديبمجالساىوجودعدميفيدالقانونيهالشئون منخطاب

(السابقه
          افادة من مدير عام المكتبات يفيد بان سيادته لديه حساب نشط فى بنك المعرفة

 0نموذج رفع االبحاث على موقع اتحاد المكتبات المصريه
(موقع الدراسات العليا  ) الهويه البحثية



االوركد
االكاديميه
 منحه جوجل
المعارالتدريسهيئةعضومنطرفاخالءيطلبالجامعةموافقةبعد
االعارةببدءالتنفيذىاالمراصداريتمثم
العاممابعدمارةاستطلبيتماالعارةمنالسادسالعاموفىبعاليةالموضحةالخطواتنفساتباعيتمالداخليةاوالخارجيةلالعارةالتجديدحالةوفى

الكليةمنالسادس
وزيرمعالىبقرارالموافقهبالـردوينتظرالعالىالتعليموزيرمعالىلمكتباإلعارهلتجديدالجامعهموافقةخطابأرساليتمالسابعللعامالتجديدحالةفى

.العالىالتعليم


1972لسنة49رقمالجامعاتتنظيمقانون من84/85/90/91/117المادةنص-
للجامعاتاالعلىالمجلسقرارات-
الجامعةمجلسقرارات-



العلميهالمهماتواالعاراتبادارةالعملتحكمالتيالقوانين
علىناءبالجامعهرئيسمنبقرارأخرى عامهوظيفةبعملللقيامأواخرى الىجامعةمنمحددهلمدةالتدريسهيئةأعضاءندبيجوز:84املاده

.االعاراتألحكامتخضعإعارهالوقتكلالندبويعتبرالمختصالقسممجلسرأىأخذبعدالمختصةالكليةمجلسموافقة
أوأجنبيهةلجامعالتدريسهيئةأعضاءأعارةيجوز،المعهدأوالكليهوفىالقسمفىالعملسيربحسناالخاللعدممراعاةمع:(1)85املـــــاده

تخصصوافيماوميةحكغيربجههأووالدوليهالعامهوالمؤسساتالهيئاتأوومصالحهاالحكومهبوزاراتللعملأوالكلياتمستوى فىأجنبىعلمىمعهد
.الجامعهفىيشغلونهاالتىالوظيفهمستوى فىالمهمهكانتمتىفيه

.المختصالمعهدأوالكليةمجلسرأىأخذبعدالجامعهرئيسمنبقراراالعارةوتكون 
.أخرى هلمداالعارهتجديدالجامعهلمجلسويجوز،المختصالجامعهرئيسمنبقرارواحدةمرةللتجديدقابلهسنتينلمدةاإلعارهوتتقرر
.العالىبالتعليمالمختصالوزيرعرضعلىبناء،فأكثرأخرى مرةتجديدهاقوميهمصلحةتقتضيهاالتىالحاالتفىالوزراءمجلسلرئيسويجوز

المعارويتقاضىمرتينجديدللتقابلهاإلعارهفتكون قوميةمصلحةتقتضيهاالتىالحاالتعدافيما،واحدةمرةللتجديدقابلهسنتينلمدةاالعارهوتتقرر
عضويؤدىنأعلىالمعاشأوالمكافأهفىاالعارهمدةوتحسبمرتبهالجامعهتؤدىأنخاصةأحوالفىيجوزذلكومع،اليهاالمعارالجههمنمرتبه
مميزاتبكافةعامجهبو لهويحتفظالجامعةفىكانلوكمالهالمستحقةوالعالواتباقدميتهيختصفيماعنها،ويعاملاالحتياطىالمعارالتدريسهيئة

.وظيفته
إجازةفياو(88)المادةحكموبمراعاةعلميتفرغاجازةاوعلميةمهمةفيايفادهاوالتدريسهيئةعضواعارةفيالترخيصيجوزال-:90املاده

0الزوجلمرافقةإجازةاوعلميةمهمةاوإعارةفيالعضوقضاهاانسبقالتيللمدةمماثلةمدةانقضاءقبلالزوجلمرافقة



التدريسهيئةفىلهالمرخصخدمهبدءعلىسنواتثالثانقضاءقبلاالعارهفىالترخيصيجوزوال.
الطفليةورعاالزوجمرافقةوإجازةالعلمىالتفرغوإجازاتالعلميهوالمهماتاإلعاراتمددمجموعيزيدأنيجوزالاألحوالجميعفى-:(1)91املاده

رئيسمنقراربالمدةهذهعنالتجاوزالقوميهالمصلحهتقتضيهاالتىالحاالتفىويجوز،التدريسهيئةعضوخدمةمدةطوالسنواتعشرعلى
.المختصالجامعهرئيسرأىأخذبعدالعالىبالتعليمالمختصالوزيرعرضعلىبناءالوزراءمجلس

إعارةمنفيهلهرخصمامدةانتهاءعقبذلككانولوإذنبدون شهرمنأكثرعملهعنانقطعإذامستقيالالتدريسهيئةعضويعتبر-:117املادة
وتعتبراعاالنقطتاريخمناألكثرعلىأشهرستةخالليعدلمماوذلك،أخرى إجازهأىأوالزوجمرافقةإجازةأوعلمىتفرغإجازةأوعلميةمهمةأو

0العملعنانقطاعهتاريخمنمنتهيةخدمة
إجازهغيابهراعتب،القسمومجلسالمعهدأوالكليةمجلسرأىأخذبعدالجامعهمجلسوقبلهقاهراعذراوقدم،المذكورةالستةاألشهرخاللعادفإذا

.التاليةأشهراألربعةفىمرتبوبدون األولينالشهرينفىبمرتبخاصه
والالمعاشىفالمحسوبةالخدمةمدةضمنيدخلالانقطاعاغيابهفيعتبريقبللمعذراقدمأوعذرايقدمولمالمذكورةالستةاألشهرخاللعادإذاإما

ميةعلمهمةأوإعارةفىبعدلهالترخيصيجوزوالالتأديببقواعدإخاللدون وذلك(أوال/70)و(أوال/69)المادتينفىعليهاالمنصوصالمددضمن
.(90)و(88/1)الموادفىعليهاالمنصوصالمددضعفانقضاءقبلالزوجمرافقةإجازةأوعلمىتفرغإجازةأو

87املـــــاده
وذلك،الجامعهجخار مؤقتةعلميهمهماتفىالتدريسهيئةأعضاءأيفاديجوز،أوالمعهدالكليهوفىالقسمفىالعملسيربحسناالخاللعدممراعاةمع

وتكون .لمختصاالقسممجلسرأىأخذبعدالمعهدأوالكليهمجلسأقتراحعلىبناءوالبحوثالعلياالدراساتمجلسموافقةبعدالجامعهرئيسمنبقرار
.المهمهمدةطوالكامالمرتبهفيهاالموفدويتقاضىواحدة،مرةالقصوى الضرورهعندللتجديدقابلهواحدهسنهلمدةالعلميهالمهمه



التقريريعرضأنعلى،أجراهاقديكون التىالبحوثمنونسخابهاقامالتىاألعمالعنتقريراالعلميهالمهمهانتهاءبعديقدمأنالتدريسهيئةعضووعلى
.الجامعهفىوالبحوثالعلياالدرساتومجلسالكليهمجلسعلىوالبحوث

فىسنواتتسكلمضىبعدبمرتبواحدهسنهلمدةوذلك،خارجهاأوالجمهوريهداخلعلمىتفرغاجازهفىلالساتذهالترخيصيجوز:88املاده
فىالترخيصيتموال.الواحدةالسنةفىقسمكلفىواحدأستاذمنألكثراالجازهفىالترخيصعدممراعاةومعتفرغهمأثناءمقامهميقوممنوجدمتىاالستاذية

العلياالدراساتسمجلموافقةبعدالجامعهرئيسمنبقرارالترخيصهذاويصدراالجازهطالببهيتقدمالذىالفنىأوالعلمىالمنهجاقراربعدإالاالجازه
.المختصالقسممجلسرأىأخذوبعدالمعهدأوالكليةمجلساقتراحعلىبناءوالبحوث
أنعلىاالجازههذهاءأثنأجراهاقديكون التىالبحوثمنونسخابهاقامالتىاألعمالعنبتقريرإجازتهأنتهاءبعديتقدمأناالجازهفىلهالمرخصوعلى

.والبحوثالعلياالدراساتومجلسالكليهمجلسعلىوالبحوثالتقريريعرض
بالدراساتلتدريسلبالتفرغلألساتذةالترخيصالمختصالقسموأقتراحالكليهمجلسموافقةبعدالجامعهلرئيسيجوز(1):(مكرر)88املاده

وضوابطهاحدودهاضعياضافيهمكافأةلقاءللتجديدقابلهعاملمدةوذلك،المختصالجامعهمجلسيحددهاالتىواألعدادللضوابطوفقا،كلياتهمداخلالعليا
الكليهمجلسافقةمو بعدالجامعهلرئيسويجوز.العالىبالتعليمالمختصالوزيرمنقراربهاويصدرجامعة،كلموازنةحدودفىللجامعاتاالعلىالمجلس
نقلأواالستشاراتفىأومىالعلالبحثفىأوالصناعةفىللعملمحددةلفتراتالعلمىبالتفرغالتدريسهيئةأعضاءلبعضالترخيصالمختصالقسمواقتراح

.التكنولوجيا
داخلالعلمىللبحثبالتفرغالتدريسهيئةأعضاءلبعضيرخصأنالمختصوالقسمالكليهوأقتراحالجامعهمجلسموافقةبعدالجامعهلرئيسيجوزكما

مكافأةالمتفرغسالتدريهيئةعضوويتقاضىالمجتمعوتنميةالبيئةخدمةيحققبماالعلمىالبحثفىالجامعهخطةاطارفىوذلكجامعاتهمأوكلياتهم
.غيرللتؤديهاالتىالخدماتحصيلةومنالخاصالطابعذاتالوحداتحصيلةوذلكللجامعاتاألعلىالمجلسيضعهاالتىللقواعدوفقامجزية
.بهااالستفادةوكيفيةبحوثمنأنجزمامتابعةتكفلالتىالقواعدجامعهكلوتضع



–

للعضولميةالعالقيمةلزيادةبالخارجالحديثةالتقنياتاحدثعلىلالطالعالدكتوراة درجةعلىالحاصلينبالجامعةالتدريسهيئةالعضاءتخصص
الحكوميةالعلميةالمهمة1.

بالقاهرةللبعثاتالعامةاالدارةمنالوارداالعالنحسبللبعثاتالتنفيذيةاللجنةتقررةلماوفقامدتهاوتكون 
الشخصيةالعلميةالمهمة1.

من قانون تنظيم الجامعات 87تكون مدتها عام قابل للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى فيها الموفد مرتب كامل طول مدة المهمة وفقا لنص المادة



المهمات العلمية الحكوميةنوع االيفاد
عامل لالستاذ كحد اقصى من تاريخ بدء االعالن55–عاما لالستاذ المساعد 40-عاما للمدرس50السن

استاذ/استاذ مساعد/مدرس الوظيفة

اال يكون قد حصل على مهمة علمية ما بعد الدكتوراة عن طريق البعثات فى نفس الوظيفةافادة

IBTفى اختبار ال79أكاديمى او IELTSدرجات فى اختبار ال6.5الحصول على

كتوراة فقط لى الدن عالدولى كحد ادنى على ان تكون الشهادة صالحة هند تاريخ بدء االعالن وال يجوز التقدم بايصال اختبار اللغة ويتم اعفاء السادة الحاصلي
بعثة ىعلمن الخارج من تقديم المستوى اللغوى بشرط ان تكون فى نفس اللغة الحاصل بها على الدكتوراة وال يجوز اعفاء السادة اللذين سبق حصولهم 

اشراف مشترك او مهمة علمية من نفس الدولة من تقديم شهادة اللغة


مدرسوظيفةفىسنتينمرور1.
والكليةالقسممجلسىموافقة2.



–
 اصل الدعوة الموجهة لسيادته
للوالدالقومىالرقمبطاقةصورة+ومختومةمعتمدةامنراىاستطالعاستمارات4عدد.
(السابقهالسفرياتبهاموضحلسيادتهوظيفيهحالهبيانارفاقضرورهمع)المهمةطالبالتدريسهيئةعضوعلىتأديبمجالساىوجودعدميفيدالقانونيهالشئون منخطاب

 0افادة من مديرعام المكتبات يفيد بان سيادته لديه حساب نشط فى بنك المعرفة

 0نموذج رفع االبحاث على موقع اتحاد المكتبات المصريه

(موقع الدراسات العليا  ) الهويه البحثية

االوركد

االكاديميه

منحه جوجل

 يحرر ويعتمد من الكلية( بالنسبة للمهمة العلمية الشخصية فقط) بدفع المرتب بالداخل فى حالة عدم العودة كتابة اقرارين

العلميةالمهمةعضومنطرفاخالءيطلبالسفرعلىالموافقةوبعد
المهمةببدءالتنفيذىاالمراصداريتمثم
بعاليةالموضحةالخطواتنفساتباعيتمالعلميةللمهمةالمدحالةوفى
الموحدالنموذجعلىوالكليةالقسممجلسىبراىمشفوعاالعلميةالمهمةعنعلمىتقريرالمهمةعضومنيطلبالوطنالرضوبعدالعودة
كاالتىهىالعلميةللمهاتبالنسبةالعملتنظمالتىالمواد:-
1972لسنة49رقمالجامعاتتنظيمقانون من87/90/117المادة-
للجامعاتاالعلىالمجلسقرارات-
(الحكوميةالعلميةللمهمةبالنسبة)للبعثاتالتنفيذيةاللجنةقرارات-
الجامعةمجلسقرارات-
والبحوثالعلياالدراساتمجلسقرارات-




فقطواحدعاموتكون فقطلالساتذةوتكون التدريسهيئةالعضاءتمنحاجازةهى-:العلمىالتفرغتعريف
العلمىللتفرغتوافرهاالواجبالشروط:-
تفرغهاثناءمقامهيقوممنوجدمتىاستاذوظيفةفىسنواتستمرور1.
والكليةالقسممجلسىموافقة2.

الواحدةالسنةوفىالقسمفىواحداستاذمنالكثرالعلمىالتفرغاجازةفىالترخيصيتمال-3

للخارجالسفرالعلمىالتفرغيتخللكاناوالعربيةمصرجمهوريةخارجالعلمىالتفرغكاناذاومختومةمعتمدةامنراىاستطالعاستمارات4عدد
0السابقهوالسفرياتالجزاءاتبهموضحا-لسيادتهوظيفيهحالهبيانارفاقضرورهمعالقانونيهالشئون منخطاب
 0افادة من مدير عام المكتبات يفيد بان سيادته لديه حساب نشط فى بنك المعرفة
 0نموذج رفع االبحاث على موقع اتحاد المكتبات المصريه
(موقع الدراسات العليا  ) الهويه البحثية
االوركد
االكاديميه
منحه جوجل
العلمىالتفرغعضومنطرفاخالءيطلبالموافقةوعندبالخارجالتفرغكانانبالداخلالمرتببدفعاقراركتابة
العلمىالتفرغاجازةببدءالتنفيذىاالمراصداريتمثم
المواد التى تنظم العمل بالنسبة للتفرغ العلمى هى كاالتى:-
-  1972لسنة 49مكرر من قانون تنظيم الجامعات رقم88/ 88المادة
-قرارات مجلس الجامعة
-قرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث




قناةجامعةكلياتلمعاملزيارةاومحاضراتالقاءاوابحاثلعملاالجانبالتدريسهيئةاعضاءللسادةتكون -:الزائرينالسادةاستضافةتعريف

السويس

أقسـاممـنبقسمأبحاثلعمــــــلأومحاضــراتاللقــــاءاآلجنبيــهالجامعــــاتأحــــدىمــنبعينهزائرأستاذاستضافةعلىوالكليهالقسممجلسموافقة

الكليــــه
السفـرجـوازصورةمعللبالدأجانبحضوراستماراتأربعةعـدد.
عدمهأواالجنبىللزائراالستضافهبدلصـــــــــــــــــــــرفالكليهطـــلب.
السفروجوازللبالداجانبحضورأستماراتبهمويرفقاالستضافةفىالراىالخذالمعنيةاالمنيةللجهاتخطاباتعمليتم.
0االستضافةعلىاالمنيهالموافقهورودعند
للموافقهالجامعهرئيس/الدكتوراالستاذالسيدعلىللعرضمذكرهعمليتم
فقطأيامستةأقصىوبحدالليلهعنجنيه250لهيصرفاالجنبىللزائراالستضافهبدلالكليهطلبحالةوفى
الكليهطلبحســـــــــــــببنفقاتأونفقاتبدون االستضافةعلىبالموافقهالكليهتبليغ.
سنويهأوسنويهصفنأوسنويهربعفترهفىالجامعهكلياتمنكليهمعاملفىتدريبأوعلميهأبحاثبعملسيقوماآلجنبىالزائركانأذاأما

26/12/2017فىالمنعقدةبجلستهالجامعهمجلسقرارطبقاالمذكورهالقيمهدفعفعليه
0الجامعهمجلسلقرارطبقاوذلكسنويهالربعمبلغيدفعسنويهربعمنأقلكانتوأن





الجامعةخارجحكوميةجهاتمنخطابورود

االعالنمنهاالواردالجهةتحددها



المطــلــــــوبهواالوراقالذاتيهالسيرهبهاومرفقللوظيفهالترشيحعلىوالكليــــــهالقسممجلسىموافقة.
الخطاباتمنهاالواردللجههالترشيحاتأرسال.
بالوظيفهوزارى قراريستخرجالموافقهحالةفى.



مهاراتهملتنميةابنائهالتشجيعالمصريةالحكومةتقدمها-:الجوائز
للجائزةالمرشحةالجهةمنتردالجائزةلنيلتوافرهاالواجبالشروط
 االوراق المطلوبة للترشيح الحدى الجوائز المذكوره بعاليه:-




صاصات  أدأرة   ت  أ خ 
هالعل والمهمات  ألاعارأت   مي 


