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  قـــرار مجلس الجامعة  قـــرار مجلس الجامعة  

  31313131لسنة لسنة   ((1313  ))رقم رقم 

  بشأن قواعد المعاملة المالية للسادة أعضاء هيئة التدريس بشأن قواعد المعاملة المالية للسادة أعضاء هيئة التدريس 

  الموفدين لحضور المؤتمرات الموفدين لحضور المؤتمرات 
----------------------------------------------------  

  مجلس جامعة دمنهور:مجلس جامعة دمنهور:
  

 بعد اإلطالع على :

 

 املكملااا لقااراماه  بشاا ر ظ ماااا  اتووعااوه التنفااي الف  ا  ااا  اا    2491لسااا    94القااون ر م اا     -

 اظعد الظهمو. هلمو       

   املكملاا  هلمااو بشاا ر العااوولل بولدالاا  التنفااي الف  ا  اا  االقااراماه  2491لساا    99القااون ر م اا   -

 اظعد الظهمو.       

بش ر   اعاد املعوولا  املولاا  للساوعض ءعهاوة ااتا  الفادم س         1122لس    (94) رام جملس اتووع  م    -

 املؤمتراه. امل فد ن حله م

  اعاد  على ظعاد    بومل افق   12/9/1122ظ صا  جملس الدماسوه العلاو االبن ث جبلسفي امل عقدض فى  -

  .املعوول  املولا  للسوعض ءعهوة اات  الفدم س امل فد ن حله م املؤمتراه

 .  22/9/1122بفوم خ   امل عقدضافق  جملس اتووع  جبلسفي و  -

22

تسهم جامعة دمنهور فى نفقات حضوور عضضواه ئة وة درتودرةم رمموتتمردت لدت دراودوة دردورةوة تموتتمر تن مو  تسهم جامعة دمنهور فى نفقات حضوور عضضواه ئة وة درتودرةم رمموتتمردت لدت دراودوة دردورةوة تموتتمر تن مو      
جمعةة ضممةوة عو متسسوة تعمةمةوة لو سومعة ضارمةوة فوص درتعاو  وةعقود داوفة دورةوة وتكوو  درم واركة جمعةة ضممةوة عو متسسوة تعمةمةوة لو سومعة ضارمةوة فوص درتعاو  وةعقود داوفة دورةوة وتكوو  درم واركة 

  ضمى درمستوى دردورص(.ضمى درمستوى دردورص(.
جامعوة فوى م واركة ضضوو ئة وة درتودرةم ضموى مسوتوى دركمةوة عو درمعهود فوى حضوور درموتتمر جامعوة فوى م واركة ضضوو ئة وة درتودرةم ضموى مسوتوى دركمةوة عو درمعهود فوى حضوور درموتتمر : تسوائم در: تسوائم در

درودحد، ودما ال ةزةد ض  ضضوة  ضمى مستوى درجامعة وفقًا رألوروةات درتارةة ترتةدًا ودعود تبدةوق اودضود درودحد، ودما ال ةزةد ض  ضضوة  ضمى مستوى درجامعة وفقًا رألوروةات درتارةة ترتةدًا ودعود تبدةوق اودضود 
درمفاضمة درمناو  ضمةها فى دردند تب(.درمفاضمة درمناو  ضمةها فى دردند تب(.

  ع  ةكونا م  كمةتة  عو معهدة  معتمفة .ع  ةكونا م  كمةتة  عو معهدة  معتمفة .    ..22
ر ةح درعضوة  م  اسمة  معتمفة  فوى كمةوة عو معهود ودحود للد روم ةكو  ئنواآ مر وح  عور ر ةح درعضوة  م  اسمة  معتمفة  فوى كمةوة عو معهود ودحود للد روم ةكو  ئنواآ مر وح  عور ةجوز تةجوز ت    ..11

  م  كمةة عو معهد معتمف.م  كمةة عو معهد معتمف.

   وفى كل دألحودل ةجوز رمكمةة درمسائمة فوى تحمول نفقوات درموتتمردت مو  مودردئوا درلدتةوة فةموا زدد وفى كل دألحودل ةجوز رمكمةة درمسائمة فوى تحمول نفقوات درموتتمردت مو  مودردئوا درلدتةوة فةموا زدد
  ..وفقًا رمضوددب درمناو  ضمةهاوفقًا رمضوددب درمناو  ضمةها  ضمى لرآضمى لرآ

ر ووحة  عننووة  ضمووى مسووتوى درجامعووة: تتدووا اودضوود درمفاضوومة درتارةووة وفقووًا ر ووحة  عننووة  ضمووى مسووتوى درجامعووة: تتدووا اودضوود درمفاضوومة درتارةووة وفقووًا للد تقوودم رممووتتمر عكنوور موو  مللد تقوودم رممووتتمر عكنوور موو  م
--%:%:211211رموز  درنسدى ركل منها، وةعتدر درعدد دألكدر فى درمفاضمة ئو درمرجا دنسدة رموز  درنسدى ركل منها، وةعتدر درعدد دألكدر فى درمفاضمة ئو درمرجا دنسدة 

   ع  ةكو  دردحث درمقدم م  ضضو ئة ة درتدرةم فى اورة لرقاه ع  ةكو  دردحث درمقدم م  ضضو ئة ة درتدرةم فى اورة لرقاهOOrraall  نقبة(.نقبة(.  1111تت  

  فى اورة دحث معمق فى اورة دحث معمق   ع  ةكو  دردحث درمقدم م  ضضو ئة ة درتدرةمع  ةكو  دردحث درمقدم م  ضضو ئة ة درتدرةمPPoosstteerr  نقبة(.نقبة(.2121تت  

  نقبة(.نقبة(.2121ع  ةكو  درمتقدم ر ةم جمسة عو ضضوًد فى لحدى رجا  درمتتمر تع  ةكو  درمتقدم ر ةم جمسة عو ضضوًد فى لحدى رجا  درمتتمر ت  

  نقاب(.نقاب(.  2121للد ادل دردحث رمن ر فى مجمة مفهرسة ضارمةًا تللد ادل دردحث رمن ر فى مجمة مفهرسة ضارمةًا ت  
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   درحاول ضمى منحة عو جا زة عو مكافأة م  درمتتمر عو درحاول ضمى لضفاه عو تعفةض رسم د تردآ درموتتمر درحاول ضمى منحة عو جا زة عو مكافأة م  درمتتمر عو درحاول ضمى لضفاه عو تعفةض رسم د تردآ درموتتمر
  ب(.ب(.نقانقا  2121تت

  نقاب(.نقاب(.11للد كا  درمتقدم ضضوًد فى درجمعةة درمس ورة ض  لاامة درمتتمر تللد كا  درمتقدم ضضوًد فى درجمعةة درمس ورة ض  لاامة درمتتمر ت  

  نقبة(.نقبة(.  2121ضضو ئة ة درتدرةم درلى سافر ضمى نفقة درجامعة ضددًد عال م  درمتتمردت درعارجةة تضضو ئة ة درتدرةم درلى سافر ضمى نفقة درجامعة ضددًد عال م  درمتتمردت درعارجةة ت  

  نقاب(.نقاب(.2121فى حارة درتساوى فى در روب درسادقة تكو  دألحقةة رألادم فى درو ةفة تفى حارة درتساوى فى در روب درسادقة تكو  دألحقةة رألادم فى درو ةفة ت  

  
درتودرةم درتقودم دبموب رمم واركة فوى عحود درموتتمردت ضموى نفقتو  ضموى ع  ةكوو  لروآ دمودفقوة درتودرةم درتقودم دبموب رمم واركة فوى عحود درموتتمردت ضموى نفقتو  ضموى ع  ةكوو  لروآ دمودفقوة : ةجوز رعضو ئة وة : ةجوز رعضو ئة وة 

  درقسم ودركمةة ودرجامعة.درقسم ودركمةة ودرجامعة.
  

ة ترب رمسائمة جامعة دمنهور فى نفقات حضور درموتتمردت دردورةوة ع  ةكوو  متاوًت دتعاو  ضضوو ئة وة درتودرةم، ة ترب رمسائمة جامعة دمنهور فى نفقات حضور درموتتمردت دردورةوة ع  ةكوو  متاوًت دتعاو  ضضوو ئة وة درتودرةم، 
وع  ةكو  درم ارآ ئو درداحث دألول فى ترتةب دألسماه درم اركة فى دردحث، ضمى ع  ةقدم موا ةفةود ادوول درجهوة وع  ةكو  درم ارآ ئو درداحث دألول فى ترتةب دألسماه درم اركة فى دردحث، ضمى ع  ةقدم موا ةفةود ادوول درجهوة 

تتمر واوورة مو  ممعو  دردحوث درمقودم، وةجووز تتمر واوورة مو  ممعو  دردحوث درمقودم، وةجووز درمن مة رممتتمر ردحن ، ئلد داإلضافة لرى درن ورة درعااوة دوارمدرمن مة رممتتمر ردحن ، ئلد داإلضافة لرى درن ورة درعااوة دوارم
لةفاد عحد درم تركة  فى دردحث فى حارة مودفقة دردااة ،  رةبة عال ةكو  درموفد فى لضارة عو مهمة ضممةة عوار  لةفاد عحد درم تركة  فى دردحث فى حارة مودفقة دردااة ،  رةبة عال ةكو  درموفد فى لضارة عو مهمة ضممةة عوار  

مار.مار.

تكو  مسائمة درجامعة فى حضور ضضو ئة ة درتدرةم رممتتمردت ضمى درنحو درتارى:تكو  مسائمة درجامعة فى حضور ضضو ئة ة درتدرةم رممتتمردت ضمى درنحو درتارى:
ل دردحث درمقدم م  ضضو ئة ة درتدرةم رإلرقاه دارمتتمر، عو تورى درعضو ر اسة لحدى ل دردحث درمقدم م  ضضو ئة ة درتدرةم رإلرقاه دارمتتمر، عو تورى درعضو ر اسة لحدى نم  درتلكرة: فى حارة ادونم  درتلكرة: فى حارة ادو  --عع

رجا  درمتتمر عو جمسات ، عو ادول دحث معموق رمعضوو، تقووم درجامعوة دسوددد نمو  تولدكر دربةورد  رجا  درمتتمر عو جمسات ، عو ادول دحث معموق رمعضوو، تقووم درجامعوة دسوددد نمو  تولدكر دربةورد  
  درفعمى داردرجة درسةاحةة دناهًد ضمى ضرض عسعار تقدم   ركة مار رمسةاحة.درفعمى داردرجة درسةاحةة دناهًد ضمى ضرض عسعار تقدم   ركة مار رمسةاحة.

ضمووى ع  ضمووى ع    EEaarrllyy  RReeggiissttrraattiioonn  ffeeeessرجامعووة رسووم دإل وتردآ درفعمووى درمدكور رممووتتمر رجامعووة رسووم دإل وتردآ درفعمووى درمدكور رممووتتمر رسوم دال ووتردآ: تتحمول درسوم دال ووتردآ: تتحمول د  --بب
ةسدد ئلد دررسم داسم درمتتمر دمعرفوة درجامعوة عو ضو  برةوق ضضوو ئة وة درتودرةم درم وارآ فوى ةسدد ئلد دررسم داسم درمتتمر دمعرفوة درجامعوة عو ضو  برةوق ضضوو ئة وة درتودرةم درم وارآ فوى 
درمووتتمر، وضمووى ع  ةووتم سووددد رسووم دإل ووتردآ درفعمووى درمدكوور رممووتتمر رمعضووو ضنوود تقدةموو  لةاووال درمووتتمر، وضمووى ع  ةووتم سووددد رسووم دإل ووتردآ درفعمووى درمدكوور رممووتتمر رمعضووو ضنوود تقدةموو  لةاووال 

  درسددد.درسددد.
رسفر : تتحمل درجامعة ددل درسفر درمقرر كامًت ض  مدة لنعقاد درمتتمر ما لضافة ةوم ادول وةووم دعود ودحود رسفر : تتحمل درجامعة ددل درسفر درمقرر كامًت ض  مدة لنعقاد درمتتمر ما لضافة ةوم ادول وةووم دعود ودحود ددل دددل د  --جوجو

  ست رةارى( ودحةث ةارف رعضو ئة ة درتدرةم درددل درمقرر.ست رةارى( ودحةث ةارف رعضو ئة ة درتدرةم درددل درمقرر.  ––عااى تسدعة عةام عااى تسدعة عةام 
  اةمة درتأ ةرة ودرتأمة  دربدصاةمة درتأ ةرة ودرتأمة  دربدص  --دد
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تتمردت ودرندودت وورش درعمل ودردوردت درتدرةدةة درتص تعقد محمةًا، تسهم درجامعوة فوص توبةوة نفقوات درسوفر تتمردت ودرندودت وورش درعمل ودردوردت درتدرةدةة درتص تعقد محمةًا، تسهم درجامعوة فوص توبةوة نفقوات درسوفر دارنسدة رممدارنسدة رمم

وفوص كول وفوص كول ، ، ورسم دال تردآ ضموى عال ةزةود ضودد درم واركة  ضموى دننوة  مو  دضضواه ئة وة درتودرةم ضموى مسوتوى درجامعوةورسم دال تردآ ضموى عال ةزةود ضودد درم واركة  ضموى دننوة  مو  دضضواه ئة وة درتودرةم ضموى مسوتوى درجامعوة
  ردت م  مودردئا درلدتةة فةما زدد ضمى لرآ. ردت م  مودردئا درلدتةة فةما زدد ضمى لرآ. دألحودل ةجوز رمكمةة عو درمعهد درمسائمة فص تحمل نفقات درمتتمدألحودل ةجوز رمكمةة عو درمعهد درمسائمة فص تحمل نفقات درمتتم
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ةتقدم ضضو ئة ة درتدرةم درم ارآ فص درمتتمر دردورص عو درمحمص لرى درمجارم درمعتاة تمجمم درقسم، ومجموم ةتقدم ضضو ئة ة درتدرةم درم ارآ فص درمتتمر دردورص عو درمحمص لرى درمجارم درمعتاة تمجمم درقسم، ومجموم 
  دركمةوووووووووووووووووة، ومجموووووووووووووووووم دردردسوووووووووووووووووات درعمةوووووووووووووووووا ودردحووووووووووووووووووث دارجامعوووووووووووووووووة( دتقرةووووووووووووووووور ةتضووووووووووووووووومن  دركمةوووووووووووووووووة، ومجموووووووووووووووووم دردردسوووووووووووووووووات درعمةوووووووووووووووووا ودردحووووووووووووووووووث دارجامعوووووووووووووووووة( دتقرةووووووووووووووووور ةتضووووووووووووووووومن  

فص عضمال درمتتمر عو درندوة عو ورش درعمول عو درودوردت درتدرةدةوة، وفقوًا رمنموول  درمعود فص عضمال درمتتمر عو درندوة عو ورش درعمول عو درودوردت درتدرةدةوة، وفقوًا رمنموول  درمعود   ما ةفةد م اركت  درفعمةةما ةفةد م اركت  درفعمةة
رهلد درورض، ولرآ عتل  هر ودحد م  تارةخ دنتهاه درموتتمر، ضموى ع  ةسودق لروآ اةوام درعضوو دعورض دردحوث رهلد درورض، ولرآ عتل  هر ودحد م  تارةخ دنتهاه درموتتمر، ضموى ع  ةسودق لروآ اةوام درعضوو دعورض دردحوث 

قرةور حضوورل رموا قرةور حضوورل رموا وندلة ض  درمتتمر ضمى مجمم درقسم درمعت ، وضمة  د  ةودع فص مكتدة دركمةة نسوعة مو  توندلة ض  درمتتمر ضمى مجمم درقسم درمعت ، وضمة  د  ةودع فص مكتدة دركمةة نسوعة مو  ت
عوفد لرة ، ودرقر  درمدمج ركتاب درمتتمر. عوفد لرة ، ودرقر  درمدمج ركتاب درمتتمر. 

رمعضو درحق فص درسفر مرة ودحدة كل سنة وناف، لما رممتتمردت درعارجةة عو درددعمةة ورةم ر  درحق فص درجما رمعضو درحق فص درسفر مرة ودحدة كل سنة وناف، لما رممتتمردت درعارجةة عو درددعمةة ورةم ر  درحق فص درجما 
  دةنهما. دةنهما. 

تبدق ئلل درقودضد فص حارة ضدم ارف عةة مستحقات مارةة م  دةة جهة دعرى. تبدق ئلل درقودضد فص حارة ضدم ارف عةة مستحقات مارةة م  دةة جهة دعرى.   
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