
تقرٌرررللجنة ررخللجية عررٌخليررالتورردٌاللجقيليرردللجة جٌررخللجي اررخلفةعرر ؤةخللجة ةوررخلةررًللجةرر تةرل للجي رةٌررخل

  يلجدلينٌخلييرشللجوةاليكذجكللجةهة  للجونةٌخ

على تشكيٌ  لجنكة اماسكٌة للنفكر فكى  72/01/7112( المنعقد بتارٌخ 44سبق وان وافق مجلس الجامعة رقم)

التعدٌالت المالٌة الااصة بمساهمة الجامعة فً المؤتمرات الداالٌة والاارجٌة وورش العم  والمهمات العلمٌة 

  -وتشي  هذه اللجنة من السادة األستاذة اآلتً أسماؤهم:

  ًلعنة الإفرلؤٌمل  ئبلرئٌسللجة ةوخلجشئياللجتونٌمليلجطالبل"رئٌع "أ.د/لشيقل-1

  أ.د/للجةرعىللحةدللجةرعىل  ئبلرئٌسللجة ةوخلجشئياليدةخللجةةتةعل"يضيل"ل-2

  أ.د/لأةٌاللجعٌدللحةدلجطفًل  ئبلرئٌسللجة ةوخلجشئياللجدرلع  للجونٌ ليلجفحيثل"يضيل"ل-3

  حقيقل"يضيل"أ.د/لحعالرفٌعلةحةدليةٌدلكنٌخللجل-4

  أ.د/لةحةدل ةٌبللجشٌخليةٌدلكنٌخللجتونٌمللجا  يًل"ليضيل"ل-5

وقد ناقشت اللجنة المشكيلة مكن قبك  مجلكس الجامعكة النفكر فكً القواعكد المالٌكة الااصكة بمسكاهمة الجامعكة فكى 

  -البنود المدرجة بالمذيرة وقد قررت اللجنة اآلتً :المؤتمرات الداالٌة والاارجٌة والمهمات العلمٌة وباقً 

  لجة تةرل للجي رةٌخل-أيال

  لجدياللجورفٌخ

( ثالثككة ف ج جنٌهككا عنككد سككةر السككادة أعدككا  هٌوككة تككدرٌس ل دككور 0111تسككاهم الجامعككة بمبلككة وقككدرة )

ل جز تذاير الطٌران تسوى بعكد العكودة مكن المكؤتمر ت كت  سكا  قٌمكة مؤتمرات بالدو  العربٌه وذلك يسلةة 

  التذيرة الةعلٌة على أن ٌيون السةر على اطوط الطٌران الوطنً .

  لجدياللاليريفٌهليللالةرٌقٌه

( امسككة ف ج جنٌهككا عنككد سككةر السككادة أعدككا  هٌوككة تككدرٌس ل دككور 0111تسككاهم الجامعككة بمبلككة وقككدرة )

التذاير تسوى بعد العودة من المؤتمر ت ت  سا  قٌمكة التكذيرة الةعلٌكة علكى أن ٌيكون  مؤتمرات يسلةة ل جز

  ( ثمانٌة ف ج جنٌها.0111السةر على اطوط الطٌران الوطنً وباقً الدو  )

  تت م  الجامعة رسم ا شتراك طبقا إلعالن المؤتمر بما ٌعاد  الجنٌة المصري.

  للقواعد المالٌة المنفمة لذلك.تت م  الجامعة بد  السةر المقرر طبقا 

  -لجشريطللجيلةبلتيلةرؤ لجتحةاللجة ةوخل فق  لعفرلأيض ءلؤٌئخللجتدرٌسلةًللجة تةرل للجي رةٌخ:

على سكةر السكادة أعدكا  هٌوكة التكدرٌس أن ٌيون هناك ب ث مقبو  أو دعوة ل دور مؤتمر وٌجوز الموافقة 

  يمستمعٌن فً المؤتمرات الاارجٌة على أن تت م  الجامعة صرج تذاير الطٌران فقط.

أن ٌيون ذلك مرة وا دة ي  عامٌن مالٌٌن و  ٌزٌد عدد األعدا  المشاريٌن فً المؤتمر الاارجً عن عدو 

  وا د فً نةس المؤتمر فً نةس اليلٌة.



لمقدمة للعرض على السكٌد األسكتاذ الكديتور/ روكٌس الجامعكة تعهكد مكن السكٌد األسكتاذ الكديتور ترفق باألوراق ا

المشارك فً المؤتمر الاارجً أن ٌقدم عق  عودتة تقرٌرا عن المؤتمر وا سطوانات الااصة باألب كاث التكً 

  ة فً المؤتمر .تم إلقاوها فً المؤتمر ويذلك ٌقوم العدو بتنفٌم سٌمنار ٌلقى فٌة الب ث الذي القا

ل

  -لالةتة ي  للجع يٌخلجنع دةللج يلبلييةدلءللجكنٌ  لةًللجي رجل:ل-ث  ٌ :

تت مكك  الجامعككة نةقككات سككةر السككادة النككوا  وعمككدا  اليلٌككات المشككاريٌن فككً ا جتماعككات السككنوٌة التككً تعقككد 

لليلٌككة للمشككارية فككً بالاككارع علككً مسككتوي الجامعككات العربٌككةل يمككا تت مكك  الجامعككة رسككم ا شككتراك السككنوي 

ات ككادات اليلٌككات علككً مسككتوي الجامعككات العربٌككة وتت مكك  الجامعككة أٌدككا بككد  السككةر المقككرر لسككٌادتهم طبقككا 

  للدوابط المنفمة لذلك.

ل

  -لجقيليدللجة جٌخللجي اخلفةع ؤةخللجة ةوخلةًلعفرلأيض ءللجةهة  للجونةٌخللجشياٌخ:ل-ث جث :

وإٌابككا للسككادة أعدككا  المهمككات العلمٌككة الشاصككٌة وال يومٌككة مككرة وا ككد  تسككاهم الجامعككة بتككذاير السككةر ذهابككا

لل اصككلٌن علككى الككديتوراه مككن الاككارع والسككادة أعدككا  هٌوككة التككدرٌس ال اصككلٌن علككى الككديتوراه مككن ارض 

  -الوطن ي  امس سنوات وذلك بالشروط اآلتٌة:

  أ  تق  مدة المهمة عن شهرٌن

ٌم تقرٌكر إلكى مجلكس اليلٌكة لبٌكان مكا تكم إنجكازه أثنكا  تمدٌكة المهمكة العلمٌكة أن ٌلتزم عدو هٌوة التدرٌس بتقد-

بالاارع عق  عودتكه مكع عكدم الجمكع بكٌن مسكاهمة الجامعكة فكً المكؤتمرات الاارجٌكة ومسكاهمة الجامعكة فكً 

  المهمات العلمٌة فً العام المالً الوا د.

ل

  -جة تةرل للجديجٌخللجي رةٌخ:لجديرل للجتدرٌفٌخلييرشللجوةاليلجةح ضرٌالةًللل-رلفو :

تساهم الجامعة بقٌمة تذيرة السةر ذهابا وإٌابا ي  عام مالً وٌتبكع فٌهكا القواعكد المنفمكة للمكؤتمرات الاارجٌكة 

طبقا لدولة اإلٌةاد السابق ذيرها وذلك فً  الة  دور السادة أعدا  هٌوة التدرٌس الدورات التدرٌبٌة وورش 

  المؤتمرات الدولٌة الاارجٌة.العم  والسةر يم ادرٌن فً 

ل

  -لجزٌ رل للجونةٌخلجنع دةلأيض ءلؤٌئخللجتدرٌسلجنة ةو  للألة فٌخليلجورفٌخ:ل-ي ةع :

تت م  الجامعة قٌمة تذيرة السةر ذهابا وإٌابا للسادة أعدا  هٌوة التدرٌس والقاومٌن بزٌارات علمٌة بٌن جامعة 

  -روط اآلتٌة:بنً سوٌج والجامعات العربٌة واألجنبٌة بالش

  أ  تتعدي مدة الزٌارة أسبوعٌن.-0

  أن تيون هناك اتةاقٌة ثناوٌة بٌن جامعة بنً سوٌج وهذه الجامعات.-7

  أن تيون هناك دعوة ٌوافق علٌها مجلس اليلٌة والسٌد األستاذ الديتور / روٌس الجامعة-0



ل

ةعر ؤةخللجة ةوررخلةرًل فقر  لعررفرلأيضر ءللألةر زل للجدرلعٌخ لجةدرعررٌاللجةعر يدٌا للجشياررٌخلل-ع دعر ل:

  -يلجحكيةٌخ:

جنٌه ألةان جنٌه فقط   غٌر يمساهمة فً نةقات سةر أعدا  األجكازات  7111تت م  الجامعة مساهمة قدرها 

  علكى الكديتوراه علكى أن ٌيكون ذلكك مكرة الدراسٌة من المدرسٌن المسكاعدٌن لجمكع المكادة العلمٌكة او ال صكو

  وا دة فً العام المالً الوا د على أن ٌتم النفر فى تلك المساهمة ي  عامٌن مالٌٌن.

  تساهم الجامعة بنصج قٌمة التذيرة للسادة أعدا  األجازات الدراسٌة ال يومٌة الصادر فً

 ا لمانٌة .  DAADمنح  2/7110/ 00

تت م  الجامعة نصج قٌمة التذيرة للسادة الموفدٌن)المدرسٌن المساعدٌن( إلى جامعكات عربٌكة أو أجنبٌكة التكً 

 تربطها اتةاقٌة ثناوٌة بجامعه بنى سوٌج. 

 

 :-  لجدلينٌخلييرشللجوةاليلج ديل ليلجديرل للجتدرٌفٌخ ةع ؤةخللجة ةوخلةًللجة تةرل ل-ع فو ل:

ٌة ي د أقصى للسادة أعدا  هٌوة التدرٌس ومعاونٌهم المشاريٌن فً الدورات جن 0111تساهم الجامعة بمبلة 

التدرٌبٌة والمؤتمرات الداالٌة والندوات وورش العم  التً تعقد اكارع الجامعكة علكى أ  ٌزٌكد عكدد األعدكا  

ٌن المشككاريٌن مككن السككادة أعدككا  هٌوككة التككدرٌس فككً المككؤتمر عككن ثالثككة أعدككا  والسككادة المدرسككٌن المسككاعد

 والمعٌدٌن عن اثنان فقط وتصرج هذه المساهمة فً مؤتمر وا د أو أيثر فً العام المالً الوا د . 

بالنسبة للمؤتمرات والدورات وورش العم  والندوات التً تعقد داا  الجامعة ويلٌاتها ٌتم إعةا  السادة أعدا  

وا كد مكن يك  يلٌكة وفكى  الكة مشكارية  هٌوة التدرٌس المشاريٌن فٌها من رسم ا شتراك بما   ٌتجاوز عدو

ايثر من عدو من ذات اليلٌة ٌعةى العدو المشكارك األقكر  تاصصكا مكن مودكوؤ المكؤتمر فقكط و  ٌعةكى 

  اآلارٌن .

 

 :-  لجةحنٌخ يديرل لأيدلدللجةونمليديرل للجنغخICDL  ةع ؤةخللجة ةوخلةًلديرل ل-ث ة  ل:

 ICDLنةقكات  صكو  السكادة أعدكا  هٌوكة التكدرٌس ومعكاونٌهم تيلةكة ال صكو  علكى دورات تت م  الجامعة 

بشرط أن ٌيون ال صو  على الدورة من يلٌة التجارة جامعة بنى سوٌج يما تت م  الجامعة نةقكات ال صكو  

 على دورات اللغة الم لٌة بشرط أن ٌيون ال صكو  علكى الكدورة مكن إ كدى المرايكز المتاصصكة مكن يلٌكات

الجامعة الماتلةة داا  الجامعة أو اارجها يم تت م  الجامعة نةقات ال صو  على دورات اللغة الم لى بشرط 

أن ٌيون ال صو  على الكدورة مكن إ كدى مرايكز الجامعكة المتاصصكة ويكذلك دورات أعكداد المعلكم علكى أن 

  ٌيون ذلك مرة وا دة فً ال ٌاة الوفٌةٌة من المرايز المتاصصة بالجامعة .

 

ل



  ةع ؤةخللجة ةوخلةًل فق  للجديرل للجتدرٌفٌخللجة ؤنخلجتيجىلةركزلقٌ ديلف جة ةوخ-ت عو :

تت م  الجامعة نةقات  صو  السادة أعدا  هٌوة التدرٌس على الدورات التدرٌبٌة المؤهلة لتولى مرايز قٌادٌة 

لمتاصصككة بالجامعككة مككرة والككدورات التدرٌبٌككة المؤهلككة للترقككً بشككرط أن تيككون عككن طرٌككق ا ككدى المرايككز ا

  وا دة فً العام المالً الوا د.

ل

  تحةاللجة ةوخل فق  لحايالينىلديرل للجتيٌفاللجديجًلية لٌو دجه ل-ي شرل:

م وقكرار مجلكس الجامعكة  01/00/7111( الصادر بتكارٌخ  003طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات رقم ) 

الجامعككه نةقككات ال صككو  علككى دورات التوٌةكك  الككدولً  م نت مكك  01/00/7110(الصككادر بتككارٌخ  00رقككم) 

المؤهلة لسةر السادة المدرسكٌن المسكاعدٌن والمعٌكدٌن أعدكا  البعثكات بمنواعهكا الماتلةكة يمكا تت مك  الجامعكة 

 رسم داو  ا مت ان على أن ٌيون ذلك مرة وا دة فً ال ٌاة الوفٌةٌة. 

ٌتم التميد من م   إقامة سكٌادتهم ويكذلك عكدد األٌكام التكً وتت م  الجامعة أٌدا مصارٌج بد  انتقا  على أن 

  ٌتم فٌها التدرٌ  باطا  من المريز أو اإلدارة العامة للبعثات التً تعقد فٌها ا مت ان .

بمستوٌاتة الماتلةة بشرط اجتٌاز الدارس  GMATويذاك رسم امت ان  GREيما تت م  الجامعة رسم امت ان 

  ا مت ان بالمجموؤ الموافق لقبولة فً الجامعة األجنبٌة.

ل

ةع ؤةخللجة ةوخلةًلتك جٌفل شرلأفح ثلةًللجةةال للجو جةٌخلجنع دةلأيضر ءلؤٌئرخللجتردرٌسلل-لجح دىليشر:

  يةو ي ٌهم

دو ر ب د أقصى مرة  011امعة مبلة م بت م  الج70/01/7113سبق أن صدر قرار مجلس الجامعة بتارٌخ 

وا دة ي  عام مالً للسادة أعدا  هٌوة التدرٌس الراغبٌن فً نشر أب اث فكً المجكالت العالمٌكة التكً ت كددها 

  -لجان القطاؤ الماتلةة وٌقترح اآلتً:

ت مك   دو ر مرة وا كدة ي كد أقصكى فكً العكام المكالً الوا كد يمكا ٌقتكرح أٌدكا 411رفع قٌمة المساهمة إلى 

دو ر للسادة المدرسٌن المساعدٌن لنشكر أب كاثهم فكً المجكالت العالمٌكة والتكً تعتبكر درجكة 711الجامعة مبلة 

  الديتوراه أو ال صو  علً درجة الديتواره فً بعض يلٌات الجامعة. شرط لتسجٌلهم.

ب كاثهم العلمٌكة ب كد وقد وافقت اللجنة أٌدا علكى صكرج ميافكمة للسكادة اعدكا  هٌوكة تكدرٌس الكذٌن ٌكتم نشكر أ

 THE IMPACT( ألككج وامسككماوة جنٌككة ت ككدد هككذة الميافككمة بككالرقم الاككا  بيكك  مجلككة )0011أقصككى )

FACTOR .على الن و ا تى)  

(ومككا زاد عككن ذلككك ٌككتم صككرج ال ككد األقصككى يككامال  impact factorع( ألككج جنٌككه ليكك  )0111ٌصككرج)

  درٌس المشاريٌن فً النشر فردا أو مجموعه.ع( ألج وامسماوة جنٌه للسادة أعدا  هٌوة الت0011)

 

ل



 ليتفــ رل ليــــــ ةـــــــــخل

 رصا من الجامعة على تدعٌم الب ث العلمً فً جمٌع المجا ت العلمٌة ويكذلك ا سكتةادة مكن  دكور السكادة 

رٌس أعدككا  هٌوككة التككدرٌس مككؤتمرات بالاككارع ولت قٌككق ايبككر قككدر مككن ا سككتةادة للسككادة أعدككا  هٌوككة التككد

  -للنهوض بالب ث العلمً فقد رأت اللجنة اآلتً:

إلزام السادة أعدا  هٌوة التكدرٌس المشكاريٌن فكً المكؤتمرات الاارجٌكة و يكذلك الموفكدٌن فكً مهمكات علمٌكة 

 (مسكج  علٌهكا األب كاث التكً تكم CDوالناشرٌن أب اث فكً المجكالت الدولٌكة المعتمكدة تقكدٌم اسكطوانة مدمجكه)

  مناقشتها بالاارع.

  عقد سٌمنار داا  يلٌاتهم عق  عودتهم من الاارع لعرض هذه األب اث.

 ٌسرى العم  بهذه القواعد اعتبارا من تارٌخ موافقة مجلس الجامعة. 

 


