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  جاميأل فيتسمممه ه ا التيمامات تيمامات الااا ة اليمماأل ضاءمماه ال الأل التد اسمماأل  (:  1ة )الماد 
 ، وايمل ب ا ااتبا اً من تا اخ صدو ها.مؤتأل

 

اكممممون لمكممات واليبا ات التالاممممأل  ارممممما و دت فممممي همممم ا التيمامات الميمممما ي   (:2ة )الماد 
 :المخصصأل ل ا أد اا ما لم تدل الق ا أل امه غا   لك

 جاميأل مؤتأل لجامعة:ا
 . لاس الجاميأل الرئيس:
 .الكماأل التي ايمل فا ا اءو ال الأل التد اساأل الكليـة:

 .ال الأل التد اساأل مجمس الكماأل التي ايمل فا ا اءو المجلس:
 .لج أل الب ث اليممي في الجاميأل :اللجنة

 اماد الكماأل التي ايمل فا ا اءو ال الأل التد اساأل.  العميد:
 .القسم ال ي ايمل فاه اءو ال الأل التد اساأل القسم:

 .اءو ال الأل التد اساأل ب تبأل أستا ، أو أستا  مشا ك، أو أستا  مسااد   عضو الهيئة التدريسية:
أي  شاط اممي اقوم به اءو ال الأل التد اساأل في جاميأل أو م كممما أو مي مممد   الزيارة العلمية:

 .اسباستر اه التد خما ج المممكأل، توافق اماه الجاميأل،  أو ش كات أدوامأل أو مستشفاات امممي 
 

 اشت ط في اءو ال الأل التد اساأل المتقدم لمااا ة اليمماأل ما امي:(: 3) المادة
دون ا قطاع ا د    اضقل  امهسم وات    رالث   خ آلأن اكون قد أمءمه خدمأل فيماأل في الجاميأل   .أ

 .م ا ضولالتقدم 
امه اضقل   ب رانخدمته في الجاميأل    رالث سمممم وات من  آخ   خالل فيالً أن اكون قد  شمممم    .ب 

 باا ات   قاادة  في مجالت امماأل متخصمممصمممأل وم كمأل ومف  سمممأل ءممممن  الجاميأل  باسمممم
(Q1 or Q2)  Scopus أالااا ة اليمماأل و بدهقبل ً ً  لاس ن اكون با را  . مافا اا

 .س وات  رالث  خ آاقوبأل خالل خدمته في الجاميأل خالل  األأأن ال اكون قد صد ت ب قه  . ج
اقوم بميي اممل آخ  خما ج ب  ماما الااما ة أن اتف غ كماماً لب  ماما الااما ة اليممامأل وأن ال   .د 

 .اليمماأل الموافق اماه
   جاااإاليممي الم وي    اليمل  وطبايأل  ومدة  مكان ت دد   المستءافأل الج أل  من  داوةال  اقدم  أن  .هممم

 .اليمماأل الااا ة إل جاا ستقدم ا التي والتس االت  اليمماأل الااا ة خالل
ً أن اقدم مخططاً امما .و    من المخطط  ااتماد   اتم  وأن  ،الااا ة اليمماألاتءمممن أهداو وم او     ا

 ومن الج أل المستءافأل.  الجاميأل في والمج أل والكماأل القسم قبل
 

 (:4) المادة
ليءمممو ال الأل التد اسممماأل التقدم لمقسمممم بطمب اشمممت اك في أي  شممماط اممي اسمممتجابأل لداوة  -أ

باالشمت اك في ااا ة امماأل توجه إلاه أو لمجاميأل أو لمكماأل أو لمقسمم قبل   ااأل اضسمبوع ال اب  
من الفصمل الد اسمي اضول إ ا كا ت الااا ة اليمماأل امه الفصمل الد اسمي الرا ي، وقبل   ااأل  

بوع الرامن من الفصممل الد اسممي الرا ي إ ا كا ت الااا ة اليمماأل امه الفصممل الد اسممي اضسمم
اضول من اليمام الجماميي الم ي امامه، وفقماً لج مو ج الميمد ل م ا اللماامأل، امه أن ت ف  توصمممممامأل  

  والتي  المج ألمجمس القسمممم لمكماأل خالل أسمممبوع من طمبه، وت ف  توصممماأل مجمس الكماأل اله 
 .ادم ا وأبالموافقأل لم لاس  تُ سب 



 
 .لاسالااا ة بق ا  من ال  امهتتم الموافقأل  -ب 
، اجوا أن ام ح اءممممو ال الأل التد اسمممماأل أكر  من ااا ة أ/3م  م اااة ما و د في المادة  -ج

امماأل بيد م و  سمممم تان خدمأل فيماأل امه الااا ة اليمماأل التي سممممبقت ا، وامه أن ايود بيد 
ءماو إله مدة مدة الااا ة اليمماأل تُ   يمباشم ة وأن اخدم في الجاميأل مرما ت اه الااا ة اليمماأل  

  ا كان ممتاماً لمجاميأل.إالتاامه 
قبل اسمتقالأل اءمو ال الأل التد اسماأل من اممه في الجاميأل خالل مدة الااا ة اليمماأل أو قبل ال تُ  -د 

ت كماممل د   إ ا  ُ ا قءممممماه مرمي ممدة الااما ة خمدممأل فيمامأل في الجماميمأل بيمد الااما ة اليممامأل إال
 فيت له. المبالغ التي دُ 

ال اجوا م ح الااا ة اليمماأل بيد إجااة التف غ اليممي، وامكن م   ا بيد م و  اام د اسممي  -ا
 . اةخدمأل فيماأل امه اضقل بيد تمك اإلجا

ال اجوا م ح الااا ة اليمماأل ضكر  من اءمو هالأل تد اسماأل في القسمم الوا د في  ات الوقت  - و
وتيطه اضولواأل لم تبأل اضكاداماأل اضد ه امه ال تبأل اضامه، وفي  ال تقدم أكر  من اءممو  
هالمأل تمد اس في  فس ال تبمأل اضكمادامامأل تيطه اضولوامأل لجقمدم في ال تبمألل وفي  مال تسممممماوي  

 قوااد   في  مد جأل  مجالت   في  الم شو ة  اضب اث   من  أكر   ادد تُيطه اضولواأل لمن لداه  ال قاط  
 آخ  رالث س وات من خدمته.  خالل (Q2 أو Q1) ءمن سكوبس باا ات 

ااا ة لشح اءممو ال الممأل التد اساأل     ( أاالا، ال اجوا أن اُ جم  م اامماة ممما و د في الب د ) -ا
سممممتر اه إجااة التف غ اليممي قبل ا قءمممماه مدة خدمته إإجااة بم ح أي  امماأل أخ ى أو أن اُ 

 .ألالفيماأل بيد الااا ة اليمماأل السابق
اقدم اءمو ال الأل التد اسماأل تق ا اً اممااً مفصمالً  ول الااا ة بيد ا ت ال ا مباشم ة إله قسممه  -ح

خالل اماد   من  المج ألو في ا إله    ،الم اسممبأل  التوصمماأل  واتخا    القسممم مجمس  امه   اءمملي 
 ول ال شاط اليممي ال ي تم إ جااا   المستءافألالكماأل المي ي، م فقاً به تق ا اً آخ  من الج أل  

 .المج أل قبل من ااتمادا بيد  اليممي الب ث  امادةواورق في 
جاميأل   باسمم  اضقل  امه  ب رانأل  شم   يمماالمسمتفاد من الااا ة ال  األ الأل التد اسمالاءمو    امه -ط

في مجالت   الااا ة  بموءمموع  م تبطاناشمما ة لدام الجاميأل لمب ث(    الب ث مؤتأل )تءمممان  
 و لك، (Q2أو    Q1)  فلأل  وءمممن(  Scopus)  كوبسسممامماأل مف  سممأل في قوااد باا ات  

  .فا مابا راً  لاساً  واكونخالل اامان امه اضكر  من ا ت اه الااا ة 
 

 :العلمية ما يليشترط في الزيارة (:ي5) المادة
 .أن تست د إله داوة  سماأل من الج أل الداااأل -أ
 آخ الجاميي ال ي  صمل م ه اءمو ال الأل التد اسماأل امه   المي د   وأال تكون في الجاميأل    أن -ب 

 .الجاميأل في أساسه امه ُاا ن اممي مؤهل
 Education, (QS, Time Higher ( جاميأل  سمب تصم او500أن تكون الجاميأل الداااأل ءممن أامه ) -ج

Shanghai)   

 .يءو ال الأل التد اساألل الدقاقختصاص االءمن ؤا اج ا الم وي الب ث كون اأن  -د 
ً  -ا واءم اً وم دداً اسمتفاد م ه اءمو ال الأل التد اسماأل اممااً وا يكس امه   أن تتءممن ب  امجا

 أداله اضكادامي واكون فاه فالدة لمجاميأل. 
أن تكون مدة الااا ة اليمماأل لفصممممل د اسممممي وا د، وال اجوا تجدادها أوتمدادها أو طمب  - و

 .اليمماأل الااا ة من اال ت اه امه ااماجااة تف غ اممي أو اجااة بدون  اتب قبل مءي 
 

 

الفيماأل    التد اسممماأل  ال الألخدمأل اءمممو    منأ  اتجا  ال تيتب  مدة الااا ة اليمماأل جاهاً   (:6) مادةال
 في الجاميأل لجما  اللااات. 

 

 



 
 :طبق امه اءو ال الأل التد اساأل خالل الااا ة اليمماأل اض كام المالامأل التالاألتُ (: 7) المادة
اسممتم  اءممو ال الأل التد اسمماأل في تقاءممي  اتبه من الجاميأل، باسممتر اه االوة ال قل  -أ

ا الموااي ان الممدة التي المق  ة ضاءممممماه ال المأل التمد اسمممممامأل واالوة اإلدا ة و واف
  ال  في  شمم    كل  ان  الشمم  ي   اتبه   صممو  إلاه  واءمماو ألاقءمما ا في الااا ة اليمما

 . المستءافأل الج أل من دام أي امه  صوله ادم
صم و ليءمو ال الأل التد اسماأل ال اصمل امه ااا ة امماأل ت ك ة السمف   هاباً وإااباً إن ا -ب 

المدااامأل، امه أن ا مدد  لمك في ق ا  م ح الااما ة اليممامأل  لم تكن ممدفوامأل من قبمل الج مأل 
 م  ت داد ج أل وخط السف .

 كافأل  سمت د تُ   ط/4خالل الفت ة الم ددة  سمب ما و د في المادة   ب ران   شم   ادم   ال  في -ج
 .الااا ة ه ا للااات  ص فت  التي المبالغ

  ان  ال اتجأل  اضب اث    شم   مقابل   وافا  او مكافآت   أاأل  التد اسماأل  ال الأل  اءمو  اسمت ق  ال -د 
 .اليمماأل الااا ة

 
 . لاس في ال االت التمي لمم ام د اما ما  مص فمي هم ا التيمامات الابت  (:8) المادة

 

 

 

 


