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تعليمات وارشادات عامة للسادة المبعوثين على البعثات الخارجية
حقوق والتزامات أعضاء البعثة طبقا لقانون البعثات والئحته التنفيذية:
 على عضو البعثة أن يتم بعثته فى المدة المقررة بمذكرة االيفاد وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين
وأن يكون محمود السيرة محافظا ً على سمعة البالد وأن يحترم تقاليد البالد التى يوفد إليها.
 يحظر على عضو البعثة الزواج من أجنبية أو أجنبى فى خالل مدة البعثة.
 يحظر على عضو البعثة أن يباشر أى عمل بقصد الربح خالل مدة البعثة
 ال يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها إال بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والجهة الموفدة وكذا ال يجوز أن
يستبدل بالمعهد أو الجهة الموفد إليها معهدا ً أو جهة أخرى إال بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص.
 ال يجوز لعضو البعثة أو أي من مرافقيه أن يترك مقر دراسته إال بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص،
وفى حال مغادرة عضو البعثة أو مرافقيه مقر البعثة بعد الحصول على الموافقة يقوم الدارس فور العودة من
االجازة بارسال صور جوازات السفر وصور تاشيرات الدخول والخروج من البالد له ولالسرة.
 يجب على عضو البعثة عند الوصول اخطار المكتب الثقافي برقم هاتفه وعنوان سكنه بمقر بعثتة وكذا اخطار
المكتب باي تغيير يتم فى عنوان سكنه او رقم هاتفه او البريد االلكتروني الخاص به.
 االجازات:
أوال :االجازات االعتيادية:
 -1يصرح للدارس بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الوصوول اجوازة اعتياديوة لمودة  03يووم عون كول عوام مون
اعوام البعثة ما عدا العام االخير للبعثة توقف االجازات .
 -2يقدم ا لودارس للوب للمكتوب الثقوافي للموافقوة علوى منحوه االجوازة االعتياديوة وفقوا للنموا ج الموجوودة علوى
الموقع االلكتروني للمكتب  Bureau Culturel Egyptien à Parisموضح بها تاريخ االجازة ومودتها  ،وبعود
موافقة المكتب يقوم الدارس باالجازة المطلوبة،
 -0يتحمل العضو جميع نفقات حضوره وعودته من اإلجازة
ثانيا ً  :اجازة نصف المدة:
 -1يمنح الودارس توذاكر نصوف المودة للعضوو واسورته ( زوجوة ولفلوين ) فوى حالوة اصوطحاال االسورة هابوا ً
وعودة بشرل مضى عاميين درا سيين لوجود العضو بالخارج وان يكون متبقى له عام على االقل من مدة
البعثة ( ،وايام هذه االجازة تحتسب مون ضومن الثالثوون يووم االجوازة االعتياديوة للعوام الثالو ) ولمونح هوذه
التذاكر يقوم العضو بعمل للب لمنحه تذاكر اجازة نصف المدة وعليوه سويقوم المكتوب باسوتخراج التوذاكر
له من شركة مصر للسياحة وال ترد قيمة تذاكر السفر من قبل المكتب ا ا قام العضو بحجزها بمعرفته.
ثالثا ً :يصرف للعضو مرتب البعثة بالكامل بالخارج وفقـا لحالته االجتماعية اثناء االجازة المسموح بها سنويا ً.
رابعاً  :يقوم الدارس فور العودة من االجازة بارسال صور جوازات السفر وصور تاشيرات الدخول والخروج
من البالد له ولالسرةً.
خامسااًً:وفى حال تجواوز الودارس أو اسورته ايوام االجوازة المصورح لوه بهوا خوالل العوام (ثالثوون يووم) سييم
خص ايام المجاوز من راتب وبدل سكن العضو واالسرة وكذا من بدل المالبس.
علما ً بان ايام االجازات االعميادية السنوية ال ترحل للعام القادم
 يوقف صرف مرتب عضو البعثة في الحاالت اآلتية:
 -1إ ا ترك مقر البعثة بغير ترخيص سابق من مدير مكتب البعثة المختص.
 -2إ ا حقق الغرض من اإليفاد و لك اعتبارا من نهايـة الشهر الذي تمو فيوه مناقشوة رسوالة الودكتوراه
بنجاح.
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 المؤتمرات العلمية :ال تتحمل ميزانية البعثات اية نفقات لحضور المؤتمرات العلمية خارج او داخل الدولة
مقر البعثة ،وفى حالة رغبة الدارس حضور مؤتمر علمي على نفقته الخاصة يجب ارسال للب وفقا للنما ج
الموجود بالموقع االلكتروني للمكتب مرفق به خطاال من المؤتمر بان له بح مقبول لاللقاء وموافقة
المشرف االجنبي على حضور المؤتمر ،ثم يقوم المكتب بالحصول على موافقة مدير مكتب البعثة واللجنة
التنفيذية للبعثات واخطاركم به ،وفى حال الموافقة على حضور المؤتمر التحتسب تلك الفترة ضمن االجازات
االعتيادية وال يتم خصم اية مرتبات عنها.
 المهمات العلمية بالولن :تتحمل ميزانية البعثات  -فيما ال تتحمله اي جهة اخرى – نفقات مهمه علمية او
دراسية بالولن لمرة واحدة فقط بالشرول التالية:
 -1ان تكون المهمة مدرجة فى خطة البح المقدمة عند الترشيح ومعتمدة من اللجنة التنفيذيوة عنود قبولوه
كعضو بعثة.
 -2تاكيد االستا المشرف االجنبي على اهمية القيام بالمهمة وتوضيح مدى ارتبالها كفائدة مباشورة علوى
رسالة الدكتوراة وتاكيد الجهة الموفدة على اهمية المهمة للبح العلمي بالولن.
 -0ان يكون انهاء تنفيذ المهمة قبل العام االخير من مدة البعثة االصلية.
 -4الموافقة المسبقة للجهات المختصة بالولن ومدير مكتب البعثة المختص قبل النزول للولن.
 -5منحه تذكرة الذهاال والعودة ويكون حضور العضو تلك المهمة بالولن مستنفذا حقه فى تذاكر اجوازة
نصف المدة.
 -6يستمر صرف مرتب العضو لمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر بواقع :
أ .الشهر االول كامالً وفق حالته االجتماعية
ال .الشهر ين الثاني والثال  %53مون مرتوب االعوزال باالضوافة الوى مرتوب االسورة ا ا تركهوا
بمقر البعثة
ً
ج .يوقف صرف مرتب عضو البعثة بالخارج بعود انقضواء الوثاله شوهور ويعامول ماليوا معاملوة
عضو البعثة الداخلية بالولن وتبلغ الجهة الموفدة لتطبيق مواد قانون العاملين بالدولة حسوب
كل حالة على حده.
د .ا ا كان مدة المهمة أصال تزيد عن ثواله شوهور فيعامول معاملوة عضوو البعثوة الداخليوة مون
بداية المهمة وال يتم اسقال تلك الفترة من مدة البعثة.
ه .ا ا لم يستوفى الشرول اعاله وحضر العضو بموافقة المشرف االجنبي والمكتب الختص فوال
تتحموول ميزانيووة البعثووات ايووة نفقووات لوووال موودة المهمووة  ،امووا ا ا حضوور بووالولن دون موافقووة
المكتب يطبق في شأنه نص المادتين " "22و " "00من قانون البعثات بإنهاء بعثته.
 المهمه الدراسية أو العلمية خارج الدولة مقر البعثة :
 -1ال تتحموول ميزانيووة البعثووات ايووة نفقووات لحضووور العضووو مهمووات علميووة أو دراسووية خووارج الدولووة مقوور
البعثة االصلي ،وال يصرح للقيام بها اال أستيفاء ضوابط المادة  11بند  2وهى كاالتى:
أ .ان تكون المهمة مدرجة فى خطة البح المقدموة عنود الترشويح ومعتمودة مون اللجنوة التنفيذيوة
عند قبوله كعضو بعثة.
ال .تاكيود االسووتا المشوورف االجنبوي علووى اهميووة القيوام بالمهمووة وتوضوويح مودى ارتبالهووا كفائوودة
مباشوورة علووى رسووالة الوودكتوراة وتاكيوود الجهووة الموفوودة علووى اهميووة المهمووة للبح و العلمووي
بالولن.
ج .أن يكون منبقيا له عام على االقل من مدة البعثة.
د .الموافقة المسبقة للجهات المختصة بالولن ومدير مكتب البعثة المختص قبل النزول للولن.
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 -2تكون المهمة بمرتب لمدة شهر وا ا زاد عن لك تكون بمرتب بفئوة الدولوة التوى سوافر عليهوا دون اي
بدالت ويلزم اال يزيد حضورة تلك المهمة أي نفقات كان مقرره للبعثة مسبقا ً.







بالنسبة لكافة المستحقات الخاصة باالعضاء واسرهم يقوم العضو بارسال للب موضح به ما تم صرفه
ومرفق به اصول المستندات مختومه للمكتب الثقافي حتى يتسنى لنا الصرف بعد التاكد من استحقاقها للعضو
لبقا لللوائح.
وبالنسبة الستخراج االقامة الخاصة باالعضاء واسرهم يجب ارسال صورة من الطوابع وفاتورة شراء
الطوابع وخطاال الجهات الفرنسية وكذا صور االقامة المجددة او ختم ال OFFE
بعد انتهاء مدة البعثة المقرر ولم تتم مناقشة رسالة الدكتوراة بعد يتقدم الدارس بطلب للمكتب الثقافي لمد
بعثته على نفقته الخاصة مدعما ً بخطاال للمشرف حتى يتسنى النظر فيه واخذ موافقة الجهات المختصة فى
هذا الشأن.
اما للحصول على موافقة المستشار على مد بعثة العضو ثالثة اشهر سلطة المستشار على نفقة البعثات يجب
ان تستوفى الضوابط التالية:
 -1يكون المد الحقا ً مباشرة ً للمدة االجمالية الموفد عليها العضو ( الدراسة االكاديمية).
 -2ان يكون للب العضو محددا ً به تاريخ مناقشته رسالة الدكتوراة فى نطاق الثالثة أشهر ومرفق به
خطاال معتمد من مدرسة الدكتوراة " Convocation de l’ecole doctorale pour la
” soutenanceبالتاريخ المحدد للمناقشة.
 -0خطاال من االستا المشرف االجنبي يوصى بالمد ويؤكد امكانية المناقشة فى هذا التاريخ.
 -4اقرار من العضو بسداد ما سيحصل عليه فى حالة عدم مناقشة الرسالة خالل الثالثة اشهر اال ا ا
حدث له ظروف قهرية تمنع لك ويؤيدها المكتب وتقرها اللجنة التنفيذية للبعثات.
 -5تتحمل ميزانية البعثات كافى نفقات معاملة العضو ماليا كعضو بعثة اعزال حتى تاريخ المناقشة
بنجاح خالل الثاله اشهر.
التامين الصحي:
أوالً بالنسبة لمبعوثي فرنسا:
 .1تتحمل البعثات قيمة التأمين الصحي االساسي للعضو واسرته و لك عن لريق ان يقوم العضو بدفع
قيمته واسترداد القيمة بعد تقديم االصول ،إما ان يطلب العضو من المكتب بان يقوم المكتب بعمل
التامين االساسي له والسرته.
 .2بالنسبة للتامين الصحي التكميلي على العضو ان يقوم بارسال ثاله عروض اسعار للتامين االساسي
والتكميلي معا ً و الخاص بالطالال ويقوم المكتب باختيار افضل العروض واخطار الدارس لالشتراك
به وسداده ويتم استرداد المبالغ المدفوعه بعد تقديم االصول.

ثانيا ً :بالنسبة لمبعوثي بلجيكا وسويسرا:
تتحمل البعثات قيمة التأمين الصحي للعضو واسرته على ان يقوم العضو بارسال ثاله عروض اسعار
للتامين االساسي والتكميلي معا ً و الخاص بالطالال ويقوم المكتب باختيار افضل العروض واخطار
الدارس لالشتراك به وسداده ويتم استرداد المبالغ المدفوعه بعد تقديم االصول.
 التقارير الدراسية والمتابعة :
على عضو البعثة تقديم تقارير دراسية للمكتب الثقافي بما قام بانجازه كل  6أشهر ويكون مرفقا ً بها خطاال
من المشرف بما تم انجازه ورأي المشرف فى العضو  ،أو ان يقوم المشرف بتوقيع التقرير الدراسي.
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 تذاكر العودة النهائية:
يقوم المكتب الثقافي بمنح العضو او االسرة تذاكر العودة النهائية فور االستحقاق وفى حالة المد يقوم العضو
بتعديل موعدها على نفقته الخاصة لوال المدة المتبقية له حتى تاريخ العودة الفعلي وا ا كان هناك استحاله
فى فتحها وتعديلها يتم االتى:
يقوم الدارس بارسال للب للمكتب الثقافي برغبته فى معرفة قيمة تذاكر العودة له ولالسرة وتذكرة الوزن
الزائد.
يخالب المكتب الثقافي شركة مصر لللسياحة لمعرفة قيمة الذكرة على خطول مصر للطيران وق
االستحقاق.
يبلغ المكتب عضو البعثة بقيمة التذاكر ويقوم الدارس بالتوقيع على اقرار مرسل من المكتب بالعلم بقيمة
التذاكر وان عودته على نفقته الخاصة ستتم بالحجز عن لريق شركة مصر للسياحة (على خطول مصر
للطيران) على ان يقوم باسترداد المبلغ من البعثات بالولن وفق القيمة المقررة وق االستحقاق ( الواردة من
شركة مصر للسياحة) ووفق القواعد المالية للصرف.
ً
 يرجى أن تكون المكاتبات بين العضو والمكتب الثقافي المصري بباريس باللغة العربية وموجهة للسيد أ.د/
المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بباريس عبر الفاكس الخاص بالمكتب  3143033101أو البريد
االلكتروني ووفقا ً للنما ج المعلنه على الموقع االلكتروني للمكتب.
 بعد الالع الدارس فور وصوله على االرشادات الموضحه بعالية سيقوم الدارس بالتوقيع على اقرار بالعلم.
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تعليمات وارشادات عامة للسادة المبعوثين على بعثة اشراف مشمرك
حقوق والتزامات أعضاء البعثة طبقا لقانون البعثات والئحته التنفيذية:
 على عضو البعثة أن يتم بعثته فى المدة المقررة بمذكرة االيفاد وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين
وأن يكون محمود السيرة محافظا ً على سمعة البالد وأن يحترم تقاليد البالد التى يوفد إليها.
 يحظر على عضو البعثة الزواج من أجنبية أو أجنبى فى خالل مدة البعثة.
 يحظر على عضو البعثة أن يباشر أى عمل بقصد الربح خالل مدة البعثة
 ال يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها إال بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات والجهة الموفدة وكذا ال يجوز أن
يستبدل بالمعهد أو الجهة الموفد إليها معهدا ً أو جهة أخرى إال بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص.
 ال يجوز لعضو البعثة أو أي من مرافقيه أن يترك مقر دراسته إال بعد موافقة مدير مكتب البعثة المختص،
وفى حال مغادرة عضو البعثة أو مرافقيه مقر البعثة بعد الحصول على الموافقة يقوم الدارس فور العودة من
االجازة بارسال صور جوازات السفر وصور تاشيرات الدخول والخروج من البالد له ولالسرة.
 يجب على عضو البعثة عند الوصول اخطار المكتب الثقافي برقم هاتفه وعنوان سكنه بمقر بعثتة وكذا اخطار
المكتب باي تغيير يتم فى عنوان سكنه او رقم هاتفه او البريد االلكتروني الخاص به.
 االجازات االعتيادية:
 -1يصرح للدارس بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الوصول اجازة اعتيادية لمدة  15يوم خالل العامين .
 -2يقدم الدارس ب طلب للمكتوب الثقوافي للموافقوة علوى منحوه االجوازة االعتياديوة وفقوا للنموا ج الموجوودة علوى
الموقع االلكتروني للمكتب  Bureau Culturel Egyptien à Parisموضح بها تاريخ االجازة ومودتها  ،وبعود
موافقة المكتب يقوم الدارس باالجازة المطلوبة،
 -0يتحمل العضو جميع نفقات حضوره وعودته من اإلجازة
 -4يصرف للعضو مرتب البعثة بالكامل بالخارج وفقـا لحالته االجتماعية اثناء االجازة المسموح بها سنوياً.
 -5يقوم الدارس فور العودة من االجازة بارسال صور جووازات السوفر وصوور تاشويرات الودخول والخوروج
من البالد له ولالسرة.
 -6وفى حال تجاوز الدارس أو اسرته ايام االجازة المصرح له بها سيم خص ايام المجياوز مين راتيب وبيدل
سكن العضو واالسرة وكذا من بدل المالبس.
 يوقف صرف مرتب عضو البعثة في الحاالت اآلتية:
إ ا ترك مقر البعثة بغير ترخيص سابق من مدير مكتب البعثة المختص.
 بالنسبة لكافة المستحقات الخاصة باالعضاء واسرهم يقوم العضو بارسال للب موضح به ما تم صرفه
ومرفق به اصول المستندات مختومه للمكتب الثقافي حتى يتسنى لنا الصرف بعد التاكد من استحقاقها للعضو
لبقا لللوائح.
وبالنسبة الستخراج االقامة الخاصة باالعضاء واسرهم يجب ارسال صورة من الطوابع وفاتورة شراء
الطوابع وخطاال الجهات الفرنسية وكذا صور االقامة المجددة او ختم ال OFFE
 قبل انتهاء العام االول بثاله شهور يتقدم الدارس بطلب للمكتب الثقافي لمد بعثته لمدة عام مدعما ً بخطاال
للمشرف حتى يتسنى النظر فيه واخذ موافقة الجهات المختصة فى هذا الشأن.
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 التامين الصحي:
أوالً بالنسبة لمبعوثي فرنسا:
 .0تتحمل ال بعثات قيمة التأمين الصحي االساسي للعضو واسرته و لك عن لريق ان يقوم العضو بدفع
قيمته واسترداد القيمة بعد تقديم االصول ،إما ان يطلب العضو من المكتب بان يقوم المكتب بعمل
التامين االساسي له والسرته.
 .4بالنسبة للتامين الصحي التكميلي على العضو ان يقوم بارسال ثاله عروض اسعار للتامين االساسي
والتكميلي معا ً و الخاص بالطالال ويقوم المكتب باختيار افضل العروض واخطار الدارس لالشتراك
به وسداده ويتم استرداد المبالغ المدفوعه بعد تقديم االصول.
ثانيا ً :بالنسبة لمبعوثي بلجيكا وسويسرا:
تتحمل البعثات قيمة التأمين الصحي للعضو واسرته على ان يقوم العضو بارسال ثاله عروض اسعار
للتامين االساسي والتكميلي معا ً و الخاص بالطالال ويقوم المكتب باختيار افضل العروض واخطار
الدارس لالشتراك به وسداده ويتم استرداد المبالغ المدفوعه بعد تقديم االصول.
 تذاكر العودة النهائية:
يقوم المكتب الثقافي بمنح العضو او االسرة تذاكر العودة النهائية فور االستحقاق وفى حالة المد يقوم العضو
بتعديل موعدها على نفقته الخاصة لوال المدة المتبقية له حتى تاريخ العودة الفعلي وا ا كان هناك استحاله
فى فتحها وتعديلها يتم االتى:
يقوم الدارس بارسال للب للمكتب الثقافي برغبته فى معرفة قيمة تذاكر العودة له ولالسرة وتذكرة الوزن
الزائد.
يخالب المكتب الثقافي شركة مصر لللسياحة لمعرفة قيمة الذكرة على خطول مصر للطيران وق
االستحقاق.
يبلغ المكتب عضو البعثة بقيمة التذاكر ويقوم الدارس بالتوقيع على اقرار مرسل من المكتب بالعلم بقيمة
التذاكر وا ن عودته على نفقته الخاصة ستتم بالحجز عن لريق شركة مصر للسياحة (على خطول مصر
للطيران) على ان يقوم باسترداد المبلغ من البعثات بالولن وفق القيمة المقررة وق االستحقاق ( الواردة من
شركة مصر للسياحة) ووفق القواعد المالية للصرف.
ً
 يرجى أن تكون المكاتبات بين العض و والمكتب الثقافي المصري بباريس باللغة العربية وموجهة للسيد أ.د/
المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بباريس عبر الفاكس الخاص بالمكتب  3143033101أو البريد
االلكتروني ووفقا ً للنما ج المعلنه على الموقع االلكتروني للمكتب.
 بعد الالع الدارس فور وصوله على االرشادات الموضحه بعالية سيقوم الدارس بالتوقيع على اقرار بالعلم.
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