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 قائمة المحتويات
 

 رقم الصفحة الوصف رقم البند
 1 صفحة الغالف -
 2 قائمة التوثيق -
 3 ة المحتوياتقائم -
 4 قائمة التوزيعات -
 5 قائمة التعديالت -
 6 الغرض 1
 6 مجال التطبيق 2
 6 المصطلحاتالتعريفات و  3
 8 المراجع المستخدمة 4
 8 المسئوليات 5
 8 اإلجراءات  6
 13 مؤشرات قياس األداء 7
 14 خرائط التدفق 8
 19 النماذج والسجالت 9
 19 خريطة التواصل  10

 19 خريطة العمليات 11

 19 المخاطر المرتبطة باإلجراء 12

 19 خطة الفرص   13
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 قائمة التوزيعات

 

 اسم حائز النسخة القسم / اإلدارة نسخة رقم

  اإلدارية جودة النظموحدة ضمان  0

  المكتب الفني لرئيس الجامعة 1

  ائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبنمكتب  2

  اإلدارة العامة للعالقات الثقافية 3

  التبادل الثقافي واالتفاقاتإدارة  4

  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثمكتب  5

  اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث 6

  ريساإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء هيئة التد 7
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 التــــة التعديــقائم

 

 مالحظات صفحة / فقرة /سطر ملخص التعديل تاريخ التعديل تعديل رقم
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  :رضالغ -1
  ة اآلتـية:األنشط ةتنفيذ ومتابعاه اءات والمسئوليات المطلوبة تجر ف هذا اإلجراء إلى تحديد اإلجديه
ـــذ 1-1 ـــة أنشـــطة إعـــداد وتنفي ـــدقيق  - التفـــرل العلمـــيأجـــازات ) العالقـــات الخارجي      – شـــهادات الخـــريجي  صـــحة بيانـــاتت

 - واردة مـــ  الجهـــات الخارجيـــةات ومـــن  اإلعـــالن عـــ  موضـــوع -اشـــتراك الجامعـــة فـــي االتحـــادات الدوليـــة ســـداد 
 .((Tempusالسفريات علي مشروعات من  اإلتحاد األوروبي 

 .استقدام األساتذة األجانب 1-2
  البرامــج التنفيذيــة. 1-3
  .الشخصيةالمهمات الرسمية والمن   1-4
 .الدولة زـجوائ 1-5
 .واليونسكو العربية واألجنبيةالمحلية و جوائـز الهيئات  1-6
 .مذكرات التفاهم ( وتجديدها وترجمة أعمال اإلدارة توقيع اإلتفاقيات ) 6-6
 .ضبط السجالت 1-7

 

 ق:ـال التطبيـمج -2
 للعالقات الثقافية.باالدارة العامة  االجراء هذا يطبق

 التعريفات والمصطلحات: -3
بجامعـة حلـوان  (الـ .....إطالع -أبحـاث – دكتـوراه  -ماجسـتير)ات العليـا دراسال إستكماليقصد به  ي:ـالتفرغ العلم 3-1

 .المانحةاألجنبية وذلك بتفرل م  الجهة لمجموعة م  الطلبة م  خارج البالد العربية أو 

 جامعــةعليهــا خريجــي  الحاصــل صــحة الشــهادةد مــ  ـالتأكــالمراجعــة والتــدقيق بغــرض هــي أعمــال  :ة البيانــاتـصحــ 3-2
 . لعمل بالخارجلحلوان 

 الكليــة بموجبــه/الجامعةتقــوم  (ال ....الفرانكفونيــة -ة اتحــادات دوليــة مثــل )إتحــاد الجامعــات العربيــهــي  :االتحــادات 3-3
 .لإلتحاد سنوي الشتراك السداد اب

بـــرامج  أومشــروعات بحثيــة  أومكاتبــات يــتم مــ  خاللهــا تقــديم مــن  هــي  طبــات المجلــع ا علــم للجامعــات:اخم 3-4
 تخصصية. للترشي  والسفر عليها وتكون 

العربية أو جمهورية مصر العربية والدول  بنود االتفاقيات الثقافية التي يتم االتفاق عليها بي  هي :البرامج التنفيذية 3-5
دل تبــا ،مثــل تبــادل طــالب االتفاقيــاتمجــاالت متعــددة وتقــوم الجامعــة بتنفيــذ بنــود هــذه  فــياون بهــدف التعــ األجنبيــة
  .ال ....ثقافي

 تاريخ التعديل   (  /02رقم اإلصدار/التعديل ) 
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ــ :المهمــات الرســمية 3-6 التــدريس بالســفر فــى مهمــات رســمية لحضــور بطــوالت عالميــة بقــرار مــ   ةيصــرل لعضــو هيئ
أو  المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة وكــذا حضــور معــارض بــدعوة مــ  وزارة الثقافــة كمشــرفي  أو الفتتــال معــرض

 راسات عليا.بقرار وزاري لمهمة قومية مثل مستشار ثقافي/استكمال د

تقــوم  دكتـوراه  ماجســتير أوإلتمـام أبحــاث خاصـة برسـالة  باسـم المرشــ  شخصـيا  تقــدم منحـة  هـي المـن  الخخصــية:  3-7
 الدراسة.بتقديمها دول عربية/أجنبية بدون تحمل نفقات 

 ســفر الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس بكليــات الجامعــة فــي مهمــة عضــو هيئــة تــدريس زائــر وذلــكا ســتاا الزائــر :  * 3-8
إللقاء محاضرات أو أنشطة أو لإلشـراف علـي تنفيـذ بـرامج بحثيـة مشـتركة أو متابعـة رسـائل علميـة بنـاء علـي دعـوة 

أو متصــلة بــدون مرتــب ولمــرة واحــدة خــالل العــام الدراســي وال تحتســب هــذه المــدة ضــم   منفصــلةثــالث أشــهر لمــدة 
المبرمة مع  االتفاقاتلكلية وذلك تشجيعا لتفعيل عضو هيئة التدريس با التزاماتاإلعارة وعلي أال يتعارض ذلك مع 

 الجامعات األجنبية ولدعم التعاون معها .

ويتم اإلعالن عنها م  أكاديمية البحث العلمي ة جمهورية مصر العربي مواطني  ـ  مـلمتميزيتمن  ل  :جوائز الدولة 3-9
 -:وهي ية ديسمبر م  كل عامحتى نها األول م  شهر أكتوبر فيولوجيا والمجلس األعلي للثقافة نوالتك

–األساسية العلوم ) ( في مجاالت العلوم التكنولوجية المتقدمة - العلوم) وتمن  في ()مبارك سابقا   جائزة النيل •
 بمكافأة مالية وميدالية ذهبية. ، الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ، الطبية(-الزراعية-الهندسية

–األساسية العلوم )( في مجاالت    العلوم التكنولوجية المتقدمة - العلوم) وتمن  فيجائزة الدولة التقديرية  •
 . وميدالية ذهبيةبمكافأة مالية  ، الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ، الطبية(-الزراعية-الهندسية

–األساسية العلوم )( في مجاالت      العلوم التكنولوجية المتقدمة - العلوم) وتمن  فيجائزة الدولة للتفوق  •
 وميدالية ذهبية.بمكافأة مالية  ، الفنون واآلداب والعلوم االجتماعيةو  ، الطبية(-الزراعية-الهندسية

وتقوم  ،بمكافأة ماليةفي العديد م  المجاالت جوائز الدولة التشجيعية وتمن  لم  ال يزيد عمره ع  أربعي  عاما   •
 .  الجهة المانحة إلىراق الترشي  مباشرة على المرش  إرسال أو اإلدارة باإلعالن عنها فقط و 

جوائز علي مدار العام م  مختلـ  الجهـات ويـتم إخطـار الكليـات  هي :جوائز الهيئات المحلية والعربية وا جنبية  3-10
 . بها لترشي  م  تراه مناسبا  

ة األمـــــــــم المتحـــــــــدة ومقرهـــــــــا بـــــــــاريس بفرنســـــــــا أسســـــــــ  هـــــــــي وكالـــــــــة متخصصـــــــــة تتبـــــــــع منظمـــــــــ اليـونسكـــــــــــو: 3-11
وهدفها المساهمة فـي إحـالل السـالم واألمـ  عـ  طريـق رفـع مسـتون التعـاون بـي  دول العـالم فـي 15/11/1945في

 مجاالت التربية والتعليم والثقافة.
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ت وأنشـطة علميـة هي عقد اتفاق بي  جامعة حلوان وجهـة أخـرن )داخلية/خارجيـة( للتعـاون فـي مجـاال :*اإلتفاقيات 3-12
 ويصاغ العنوان )مذكرات تفاهم(.وتعليمية وفق بنود محددة وموقع عليها م  كال الطرفي .

 
 ة:المراجع المستخدم  -4
  .والئحته التنفيذية والقواني  المعدلة له 1972ة لسن (49قانون تنظيم الجامعات رقم) 4-1

 .وتعديالته 2017لسنه  1216م والئحتة التنفيذية رق 2016لسنة  81الخدمة المدنية رقم قانون  4-1
 حينه.  في فيما يخص أنشطة إدارة التبادل الثقافي واالتفاقيات الصادرةقرارات مجلس الجامعة  4-2
 فيما يخص أنشطة إدارة التبادل الثقافي واالتفاقيات الصادرة في حينه. قرارات مجلس الدراسات العليا  4-3
 ".2015 ةلسن 9001أيـزو" لنظام إدارة الجودة الدوليةالمواصفة القياسية  4-4

 
 

  ات:ـالمسئولي -5
 

 مديرى االدارة العامة للعالقات الثقافية وكال حسب موقعه فم االجراء
 راءات:ــاإلج -6

 

كاتــب الســكرتارية ويقــوم الــواردة لــإلدارة لخطابــات علــى ا بالتأشــير إلدارة العامــة للعالقــات الثقافيــةاعــام  مــديريقــوم  عــام :
الموظ  قيام وبعد  باإلدارة للموظ  المختص هاشر عليليؤ يلها في دفتر الوارد إلى مدير اإلدارة بتوزيع الخطابات بعد تسج

م  مـدير اإلدارة والمـدير  واعتمادهام مراجعة الخطابات تي لموضوعامذكرة العرض الخاصة بهذا /الخطاب بإعدادالمختص 
تسليمها إلدارة األرشي  باإلدارة العامة للشئون اإلداريـة دفتر الصادر و  فييقوم كاتب السكرتارية بتسجيل الخطابات و العام 

فـــي الملـــ  رقـــم وتـــاري  الصـــادر  اويـــتم حفـــ  صـــورة منهـــا مـــدون عليهـــ لخارجيـــةا الجهـــة المعنيـــة/الجامعة إلرســـالها لكليـــات
 .بالموضوع الخاص

 

 :إعداد وتنفيذ أنخطة العالقات الخارجية 6-1
 

 .أجازات التفرغ العلمي 6-1-1

 العلمي التفرلأجازة شأن ب الكليات أو صاحب الطلبم   إلدارة التبادل الثقافيبناء على الخطابات الواردة   •
 :التاليةمقدم طلب أوراق  باستكمالالتعليم  يقوم أخصائي

o  م بترجمة السـيرة الذاتيـة حيث يقوم أخصائي التعلي اإليفادمعتمدة م  جهة  اإليفادطلب لمقدم الذاتية السيرة
 . إلى اللغة العربية إذا تطلب األمر لذلك

 

o  السفر.صورة جواز 
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o  الكلية( إسم – األجازةمدة ) يفاداإلبيانات يجب توافرها في طلب. 

o مقدم الطلب استضافةوالكلية علي  موافقة مجلسي القسم. 
مقدم طلب  استضافةم العالي للموافقة على يقوم أخصائي التعليم بإعداد خطاب للجهات األمنية بوزارة التعلي •

 .رسائل الماجستير والدكتوراه  الستكمالم  الدول العربية أو األجنبية  اإليفاد

نائب رئيس الجامعة  على أ.د/تحرير مذكرة للعرض يقوم أخصائي التعليم ببعد موافقة الجهات المعنية  •
       النائب.أو تنفيذ تأشيرة  بالموافقة،كلية لتبليغها الموافقة يتم مخاطبة الت العليا والبحوث وبعد للدراسا

 

  :تدقيق صحة بيانات شهادات خريجي الجامعة 6-1-2
جامعة حلوان  التأكد م  صحة بيانات خريجي تطلبعبر االنترن   عند ورود مكاتبات م  جهات خارجية •

 :للعمل بهذه الجهات
 

o  فــي البنــك ولرســال مــا  رســوم محــددةطالبــة ســداد ميــتم خاصــة ال اتجهــمــ  الإذا كانــ  الجهــة فــي حالــة مــا
  .إلى اإلدارة المبلغ )اإليصال( سداديثب  

o أية مبالغال يتم سداد  شركة( أومؤسسة ) حكوميةال اتجهالجهة م  الإذا كان   في حالة ما . 

يصال اإل صورةبه خطاب موجه لإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب مرفق  بتحرير الموظ  المختصيقوم  •
 وشهادة الخريج للتأكد م  صحتها. 

 . الل الجهة الخارجية عبر اإلنترن التأكد م  صحتها يتم إب بعد •

 :االتحادات الدولية فياشتراك الجامعة  سداد 6-1-3
 مذكرة بإعداد ئي التعليميقوم أخصا االتحاداتسداد رسم اشتراك الجامعة في بالسنوية المطالبة  عند تلقي •

 وفيرئيس الجامعة  /أ.دلــ  رفعهاو نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  للعرض على أ.د/ 
 .للموافقة على السداد التأشيرة()حسب  عرضها على مجلس الجامعةبعض األحيان 

 للسداد م فاتورة السداد المذكرة و  مع أصل اديق الخاصةلصناإلى ولرسالها  ع.ل50يتم تحرير استمارة  •
 بالسداد. ة إدارة التبادل الثقافي واالتفاقياتبالمطالبة وموافا الموض على الحساب الميزانية 

ـــيم  -للجامعـــات األعلـــىالمجلـــس )مثـــل واردة مـــ  الجهـــات الخارجيـــة اإلعـــالن عـــ  موضـــوعات ومـــن   6-1-4 وزارة التعل
  :ال (....-البحث العملي أكاديمية -العالي
وزارة  م  الجهات الخارجية )المجلس األعلى للجامعات، تواالتفاقيات خطابا الثقافي التبادل دارةإ يتلقعند  •

 يقوم  (شروطها ،مدتها المنحة،نوع ) يتضم بشأن المن  المقدمة  (العلمي، أكاديمية البحث العاليالتعليم 
وموافاة اإلدارة  اء هيئة التدريسأعضلترشي   الكليات المعنية إلى ولرسالهخطاب بتحرير  أخصائي التعليم

 .أو إرسال الترشيحات مباشرة عبر البريد اإللكتروني  بالترشيحات،
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رئيس  نائب /أ.د لعرض علىمذكرة لبتحرير تعليم ال أخصائي يقومحالة تجميع الترشيحات م  الكليات  في •
 .لمقدمةاألسماء المرشحة للمن  اات العليا والبحوث للموافقة على الجامعة للدراس

إلبالل األسماء المرشحة للرد علي الجهة المختصة وكذا للكلية يقوم أخصائي التعليم بتحرير خطاب  •
 مع الجهة المانحة.إلجراءات السفر بالموافقة ومتابعة المرش  

 (: (Tempusمشروعات من  اإلتحاد األوروبي  علىالسفريات   6-1-5
الكليات فيما يخص سفر عضو هيئة التدريس يقوم قافي م  بناء على الخطابات الواردة إلدارة التبادل الث •

 التالية:األوراق  باستكمالأخصائي التعليم 

o .الدعوة الموجهة لعضو هيئة التدريس للسفر 

o  جهة السفر(. –بيانات يجب توافرها في طلب السفر )مدة السفر 

o السفر. علىكلية موافقة مجلسي القسم وال 

o .استمارات استطالع الرأي 
o  السفر.من سيقوم بعمل سيادته أثناء فترة 

o  القومي.صورة من بطاقة الرقم 
في  والبحوث،العليا  أخصائي التعليم بإعداد مذكرة للعرض على أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات يقوم •

 ة التدريعبعض ا حيان يتم عمل قرار رئيع الجامعة عند طلب عضو هيئ
 بالموافقة.إلبالغها لكلية ل بتحرير خطابالموافقة يقوم أخصائي التعليم  عند •

 ب: استقدام ا ساتذة ا جان 6-2
 ينـــب يقـــوم أخصـــائي التعلـــيم بأخـــذ رأفـــي حالـــة ورود مكاتبـــات مـــ  كليـــات الجامعـــة تطالـــب باســـتقدام األســـاتذة األجا عـــام:

 رئـيس الجامعـة ير مذكرة للعرض على أ.د/نائب رئيس الجامعة لرفعها للسـيد أ.د/حر وتالجهات المعنية بوزارة التعليم العالي 
 .فقة على استقدام األستاذ األجنبيللموا وذلك في حالة تحمل الجامعة أي أعباء مالية

 :تيةاآليقوم أخصائي التعليم باستيفاء البيانات  6-2-1
 الحياة العلمية.  •
 ترجمة السيرة الذاتية.   •
 .المدة والموعد لحضور األستاذ األجنبي إللقاء محاضرات بالكلية صاحبة الدعوة  •

وفي حالة وجود مستحقات مالية يتم  األجنبي األستاذاستقدام  ىتبليغ الكليات بالموافقة علب التعليم أخصائييقوم  6-2-2
 المختصة.صرف تبليغ جهات ال
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 : ةـج التنفيذيـالبرام 6-3
الثقافيــة بــالمجلس  تلجنــة العالقــا مــ ع والــدول العربيــة واألجنبيــة .م.للتعــاون بــي  ج ةالبــرامج التنفيذيــ تلقــي يــتم 6-3-1

 .األعلى للجامعات

 الكليات.رحات تإرسال صورة م  البرنامج التنفيذي للكليات المختصة وفي بعض األحيان يطلب مق 6-3-2

 للجامعات. األعلىإرسال مقترحات الكليات للمجلس  6-3-3
إعـالن الكليـات المختصـة لترشـي  واحـد أساسـي وأخـر يتــم نـود لتبـادل األسـاتذة في حالـة إذا مـا خـص الجامعـة ب 6-3-4

 احتياطي.
 .احتياطيمرش  أساسي وأخر  الختيارد/نائب رئيس الجامعة .أ على الترشيحات عرض  6-3-5
  األتية:األوراق  الستكمالإرسال خطاب للكليات التي تم الترشي  منها  6-3-6

 غتي  العربية واإلنجليزية أو باللغة اإلنجليزية فقط في حالة الدول األوربية. نس  م  السيرة العلمية بالل 7عدد  -1
 نس  م  برنامج الزيارة الذي يقترحه المرش .  7عدد  -2

لعالي حيث أن ا متحديد ميعادي  للسفر على أن يستبعد شهري يوليو وأغسطس وذلك طبقا  لتعليمات وزارة التعلي -3
 هذا الموعد يوافق أجازات الجامعات األجنبية. 

 مفردات المرتب.  -4

 .مع أوراق الترشي  للجامعات ووزارة التعليم العالي األعلىإرسال الترشيحات للمجلس  6-3-7
 .الترشي  إبالل الكلية علىفي حالة ورود الموافقة  6-3-8

 

 : وا ستاا الزائر الرسمية والمن  الخخصية المهمات 6-4

 عند ورود ما يفيد السفر لمهمة رسمية أو في منحة شخصية أو كأستاا زائر.  6-4-1
اســتمارات اســتطالع  –الموجهــة لســيادته  )الــدعوةباســتيفاء ا وراا المطلوبــة للســفر يقــوم أخصــائي التعلــيم   6-4-2

 موافقة مجلسي القسم والكلية ( –الرأي 
 العالي.الرأي والمعلومات بوزارة التعليم  الستطالعبإعداد خطاب لإلدارة العامة التعليم  يقوم أخصائي 6-4-3
 والبحوث.يقوم أخصائي التعليم بإعداد مذكرة للعرض علم أ.د/نائب رئيع الجامعة للدراسات العليا  6-4-4
ن عنـد الطلـب عمـل وفي بعـض ا حيـا بالموافقة علي السفرالكلية خطاب لتبليغ  تحريربيقوم أخصائي التعليم  6-4-5

 قرار.
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  الدولة: جوائز 6-5
 هي:  ترشي  لنيل هذه الجوائزللبة المطلو  األوراق :عام

 .صورة بطاقة الرقم القومي ،الترشي  ومبررات ،للمرش الذاتية  السيرة •

 به. الكتب الخاصة  أوالمنشورة للمرش   األبحاثم   صورة •

 مجلس القسم ومجلس الكلية على الترشي .  موافقة •

ال تكتمل إجراءات  األوراقالترشي  وتعتبر هذه الموافقة جزء م   علىموافقة الموافقة كتابية م  المرش  تفيد  •
 بدونها.الترشي  

 شروط الترشي :
 الترشي  باطل. أعتبرالمرش  على قيد الحياة لنيل إحدن الجوائز السالفة الذكر ولال  يكون أن  •

 .وال يجوز تقسيم الجائزة مجال،لترشي  لنفس الجائزة في أكثر م  الترشي  ألكثر م  جائزة وال يجوز ا يجوزال  •

مرش  واحد فقط ألي  علىأن يكون الترشي  في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشي  وأن يكون مقصور  •
 .خالف ذلك علىشي  يجري فرع م  الفروع المخصصة لهذه الجوائز ويبطل كل تر 

 .الترشي  ع  طريق مجلس الهيئة ويعتبر الترشي  باطال إذا تم بطريق التفويض يكون أن  •

أعضاء هيئة التدريس التقدم مباشرة ألكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو المجلس األعلى للثقافة  للسادةيجوز  •
  .لنيل جائزة الدولة للتفوق 

 علىالتشجيعية ما لم يك  قد مضى  ئزة التفوق قد سبق حصوله على إحدن جوائز الدولةأال يكون المرش  لجا •
 حصوله عليها خمس سنوات على األقل وأن يكون له بعد هذا المن  إنتاج تنطبق عليه شروط الترشي .

 .بطلب ترشي  م  تراه مناسبا  سواء م  داخل الجامعة أو م  خارجهاتقوم اإلدارة بإعالن الكليات  6-5-1
ـــيم يقـــوم أخصـــائي 6-5-2 ـــع الترشـــيحات  التعل ـــى بالمرشـــحي  جـــداول إلعـــدادبتجمي ـــة الجـــوائز للعـــرض عل ألختيـــار  لجن

 وذلك لعرضها على مجلس الجامعة ثم بعد ذلك يقوم األخصائي بالرد على الجهة المانحة. , المرشحي 
  :ة والمحلية وا جنبية واليونسكوجوائز الهيئات العربي 6-6
 .إعالن الكليات ع  الجوائز والمسابقات التي ترد للجامعةتقوم اإلدارة ب 6-6-1
 .يتم إرسال اإلعالن للكليات ويقوم المرش  بالتقدم مباشرة 6-6-2
د/نائب رئيس الجامعة .يقوم أخصائي التعليم بتجميع الترشيحات إلعداد مذكرة للعرض على أفي بعض األحيان  6-6-3

يقــوم ثــم  ،ولبــالل الكليــات بمــا تــم بالترشــي  الجهــة المانحــة بإخطــاريقــوم األخصــائي  وللدراســات العليــا والبحــوث 
 . المرش  بإرسال أوراق الترشي  المطلوبة إلي الجهة المانحة مباشرة
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 :وترجمة أعمال اإلدارة توقيع اإلتفاقيات ) مذكرات التفاهم ( وتجديدها  6-7
البنــود لمعرفــة مــا يتناســب مــع قواعــد  بدراســةأخصــائي التعلــيم جهــات مختلفــة يقــوم مــ   هممــذكرات تفــا عنــد ورود 6-8-2

عـرض علـى مجلـس البوزارة التعليم العالي السـتطالع رأيهـا ويـتم األمنية بتحرير خطاب للجهات  ويقومالجامعة 
 .الدراسات العليا والبحوث التخاذ قرار والعرض على مجلس الجامعة

الـرأي ويـتم  انتظـار, يـتم القانونيـة ن أ.د/ رئـيع الجامعـة بالتأشـير لـإلدارة العامـة للخـ و في حالة قيـام السـيد 6-8-3
 العمل وفقا لرأي اإلدارة العامة للخئون القانونية . 

عند ورود طلب لتجديد مذكرة التفاهم يقوم أخصائي التعليم بإرسال خطاب للكلية لموافاتنا بأوجه التفعيل التي  6-8-4
وعنـد ورود  الـرأي والمعلومـات السـتطالعلـإلدارة العامـة بتحريـر خطـاب  لتفـاهم ويقـومتمت في إطار مـذكرة ا

في الموافقـة علـي التجديـد وعنـد الموافقـة  عرض علم مجلع الدراسات العليا والبحوث التخاا قرارال الرد يتم
 .جديدها يقوم بإرسال خطاب للكلية للتجديد وموافاة اإلدارة بنسخة موقعة من مذكرة التفاهم بعد ت

إلى كليات الجامعة المنـاظرة لموافـاة  مذكرة التفاهم بإرسال نسخة م  يقوم أخصائي التعليم بعد الموافقة والتوقيع 6-8-5
  تنفيذلاإلدارة بالمقترحات ل

د إلــى اإلدارة والتــي تخــص المــن  فيمــا يخــص أعمــال الترجمــة يقــوم أخصــائي التعلــيم بترجمــة المراســالت التــي تــر  6-8-6
والبعثـــات واإلعـــارات والمـــؤتمرات والمهمـــات العلميـــة والتبـــادل الثقـــافي والعالقـــات الخارجيـــة والتأكـــد مـــ  صـــحة 

 بيانات الطالب. 
 السجالت: ضبط 6-9

رقم ضبط السجالت  طبقا  إلجراء التبادل الثقافي واالتفاقياتتنفيذ أنشطة عملية يتم حف  وضبط السجالت الدالة على 
QAU/PD-02 

 وفقا للمرفق م شرات قياس ا داء: -7
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 خرائــط التدفــق: -8
 

إعداد وتنفيذ أنخطة خريطة تدفق عملية  8-1
 العالقات الخارجية

 أجازة التفرغ العلمي -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إعداد وتنفيذ أنخطة خريطة تدفق عملية  8-2
 العالقات الخارجية

 صحة البيانات -2

 

 البداية

استالم الخطابات من الكليات أو مقدم 

 الطلب

 

 استيفاء أوراق مقدم الطلب

 

 العالي إعداد خطاب للجهات األمنية بوزارة التعليم

 

بعد ورود رأي الجهة األمنية تحرير مذكرة للعرض على أ.د/ 

 أو تنفيذ التأشيرة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

 

 بالرد الكلية فادة إ

 النهاية

 البداية

مكاتبات من جهات خارجية عبر استالم 

من صحة بيانات  التأكدتطلب  األنترنت

 خريجي الجامعة 

 

 الخاصةالمطالبة بسداد الرسوم في البنك باالنسبة للجهات 

 

إرسال خطاب لإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب للتأكد من 

 صحة الشهادة مرفق به صورة اإليصال وشهادة الخريج

 

عند ورود الردإبالغ الجهات 

 الخارجية عبر اإلنترنت

 النهاية



 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 واالتفاقياتالتبادل الثقافي  جراءإ
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 اإلدارة العامة للعالقات الثقافية

 

 19ن م 15 صفحة                                                                                                      30/7/2018:ريخ اإلصدارات 
 

 
إعداد وتنفيذ أنخطة خريطة تدفق عملية  8-3

 العالقات الخارجية

 الدولية سداد إشتراك الجامعة في اإلتحادات -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فيذ أنخطة العالقات إعداد وتنعملية خريطة تدفق  8-4
 الخارجية

اإلعــــالن عــــن موضــــوعات ومــــن  مــــن جهــــات  -4
 خارجية

 

 البداية

 اشتراكتلقي المطالبة بسداد رسم 

 الجامعة في اإلتحادت الدولية

 

اعداد مذكرة للعرض علم السيد أ.د/ نائب رئيع الجامعة للدراسات العليا 
رفعها للسيد أ.د / رئيع الجامعة للموافقة ) مع تنفيذ التأشيرة (.و  والبحوث  

 

ع.ح وارسالها للصناديق  50تحرير استمارة 
الخاصة مع أصل الموافقة وأصل فاتورة 

 السداد.
 

 النهاية

 البداية

 تلقي خطاب باإلعالن عن منح

 

بتحرير خطاب ولرساله إلى الكليات المعنية لترشي  أعضاء هيئة التدريس 
 رة عبر البريد إللكتروني، أو إرسال الترشيحات مباشوموافاة اإلدارة بالترشيحات

تحرير مذكرة للعرض على أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات 

 العليا والبحوث بالرأي

 

 يةإبالغ الجهة المانحة والكل

 

 النهاية



 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 واالتفاقياتالتبادل الثقافي  جراءإ
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إعداد وتنفيذ أنخطة عملية خريطة تدفق  8-5

 العالقات الخارجية

 السفر علي مشروعات -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استقدام ا ساتذة ا جانبعملية خريطة تدفق  8-6
 

 البداية

 استالم الخطابات من الكليات

 

 دم الطلباستيفاء أوراق مق

 

 إعداد خطاب للجهات األمنية بوزارة التعليم

 

تحرير مذكرة للعرض على أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات 

 العليا والبحوث 

 

 بالرد الكلية إفادة 

وعمل قرار رئيس الجامعة عند 

 الطلب

 النهاية

 البداية

 استالم طلبات استقدام أساتذة أجانب

 

 ع الرأي والمعلوماتمخاطبة إدارة إستطال

 

تحرير مذكرة لهذا الشأن للعرض على أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات 

 العليا والبحوث

 

في حالة تحمل الجامعة أي أعباء العرض على أ.د/ رئيس الجامعة 

 مالية

 

 إخطار الكلية بالموافقة

 

 النهاية



 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 واالتفاقياتالتبادل الثقافي  جراءإ
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 البرامج التنفيذيةعملية ق خريطـة تدف 8-7
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 الخخصية وا ستاا الزائر

 
 

 
 

 
 

 

 تاريخ التعديل   (  /02رقم اإلصدار/التعديل )

 

 تاريخ التعديل   (  /02رقم اإلصدار/التعديل )

 النهايـــــة  

 البداية

من  البرامج التنفيذيةتلقي اإلدارة 

 المجلس األعلي للجامعات

 

 إبالغ الكليات بالمطلوب

 إرسال مقترحات الكليات للمجلس
 

 تجميع الترشيحات

 

اسات د/نائب رئيس الجامعة للدر.العرض على أ

 لإلختيار  العليا والبحوث

 

إرسال الترشيحات للمجلس األعلي 

 للجامعات ووزارة التعليم العالي

 في حالة الموافقة إبالغ الكلية  و

 إرسال خطاب للكليات التي تم الترشي  منها إلستكمال األوراق

 راق مقدم الطلباستيفاء أو

 

 إعداد خطاب للجهات األمنية بوزارة التعليم
 

تحرير مذكرة للعرض على أ.د/ نائب رئيس 

 الجامعة للدراسات العليا والبحوث 

 

إفادة الكلية  بالرد وعمل قرار 

 رئيس الجامعة عند الطلب

 

 البداية

 استالم الخطابات من الكليات

 

 النهايـــــة  



 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 واالتفاقياتالتبادل الثقافي  جراءإ
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–)النيل  إعداد جوائز الدولةعملية تدفق  خريطـة 8-9
 التفوا(-التقديرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إعداد جوائز الهيئات عملية خريطـة تدفق  8-10
 والعربية والمحلية وا جنبية واليونسك

 

 

 

 

 

 تاريخ التعديل   (  /02رقم اإلصدار/التعديل )

 النهايـــــة  

 البداية

 تلقي اإلدارة مكاتبات

 الجهات المعلنة للجوائز

 

 لموافاة اإلدارة بالترشيحاتإعالن الكليات 

 تجميع األوراق المطلوبة والخاصة بالمرشحين
 

  جداول بالمرشحينإعداد 

 

 العرض علي لجنة الجوائز لإلختيار

 

بالموافقة  الجهات المانحة  إخطار

 على الترشيح

 الجامعة لعرض على مجلسا

 

 النهايـــــة  

 البداية

 تلقي اإلدارة مكاتبات

 ت المعلنة للجوائزالجها

 

 لموافاة اإلدارة بالترشيحات إعالن الكليات 

 أو الترشيح ألكترونيا

 الترشيحات تجميع في بعض األحيان 
 

د/نائب .لعرض على أللإعداد مذكرة 

 رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
 

والكليات بالموافقة  الجهات المانحة  إخطار

ويقوم المرشح بإرسال  على الترشيح

 األوراق المطلوبة للجهة مباشرة



 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 

 

 وحدة ضمان جودة النظم اإلدارية

 واالتفاقياتالتبادل الثقافي  جراءإ
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 وترجمة أعمال اإلدارة توقيع اإلتفاقيات ) مذكرات التفاهم ( وتجديدها عملية خريطة تدفق 8-11
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 تاريخ التعديل   (  /02رقم اإلصدار/التعديل )

 البداية

 استالم االتفاقيات

 

 بنود االتفاقيةدراسة 

 

 ليم العاليتحرير خطاب للجهات األمنية بوزارة التع

 

 جلس الدراسات العليا والبحوثعرض االتفاقية على م

 

 عرض االتفاقية على مجلس الجامعة

 

 إرسال نسخة من االتفاقية إلى كليات الجامعة المناظرة

 

 اختيار منسق من الجانبين

 

 ترجمة المراسالت التي ترد إلى اإلدارة

 النهاية


