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 بُان

************ 

غ اإلاىفذًً ث لحظىس مئجمشا بؤعظاء هُئت الخذَس

 داخلُت وخاسحُت مً حامعت دمنهىس 

 م6106خالٌ عام 
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 م6106خالٌ عام مئجمشاث بُان 
 م6610ٌ هرش ًىاًشخال(1)

 

اإلاعاهمت  الاوعلادميان  الاوعلادفترة  عىىان اإلائجمش الخخصص الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

سكم 

 اللشاس

خ اللشاس  جاٍس

 ذال ًىح ذال ًىح ذال ًىح ذال ًىح ذال ًىح ذال ًىح ذال ًىح ذال ًىح ذال ًىح ذال ًىح

 

 م6106خالٌ هرش فبراًش( 6)

 

اإلاعاهمت  الاوعلادميان  فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش اللعم الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

 سكم

 اللشاس

خ  ساللشا جاٍس

أظخار  هذي مخىلي مدمذ علي الضساعت

 معاعذ

وكاًت 

 الىباث

Gordon Research Conferences -

Oxygen Radicals" 

الىالًاث اإلاخدذة  م7-06/6/6106

ىُت  الامٍش

 (766) هفلاث

 

 م9/06/6105

خ  مذسط جِعير مدمذ مدمذ هادي آلاداب الخاٍس

 ؤلاظالمي

فاعلُاث اإلائجمش الذولي الشابع عشش   

 ت والعلىم الاحخماعُت"للعلىم ؤلاوعاهُ

ألاماساث العشبُت  م,66-62/6/6106

 اإلاخدذة

بذون 

 هفلاث

(769) 

 

 م05/06/6105

أظخار  ابشاهُم مدمذ علي مشحىهت آلاداب

 اإلاعاعذ

خ  الخاٍس

 ؤلاظالمي

فاعلُاث اإلائجمش الذولي الشابع عشش للعلىم 

 ؤلاوعاهُت والعلىم الاحخماعُت"

ت ألاماساث العشبُ م,66-62/6/6106

 اإلاخدذة

 (768) هفلاث

 

 م05/06/6105

اض مدمذ آلاداب خ  مذسط عبذ الباظط ٍس الخاٍس

 ؤلاظالمي

للعلىم عشش  فاعلُاث اإلائجمش الذولي الشابع 

 ؤلاوعاهُت والعلىم الاحخماعُت"

ألاماساث العشبُت  م,66-62/6/6106

 اإلاخدذة

بذون 

 هفلاث

(769) 

 

 م05/06/6105

الطب 

 ي البُطش 

أظخار  ذ ظالمًاظش ظعُذ العُ

 اإلاعاعذ

الطب 

 يالششع

 اإلائجمش الذولي الشابع للعلىم الصُذالهُت

 

 

م               66/6/6106

 م0/2/6106

حامعت طىهُى 

 للعلىم الُابان

بذون 

 هفلاث

(0) 

 

 م2/0/6106
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 عبذ سب الىبي مدمذ الضساعت

 عبذ الرادي

أظخار 

 اإلاخفشغ

اإلاىاسد 

 الطبُعُت

الىالًاث اإلاخدذة  بِئت الخاظع عششمئجمش الطاكت اإلاىافع وال

ىُت  الامٍش

الىالًاث اإلاخدذة 

ىُت  الامٍش

 (605) هفلاث

 

 م02/9/6105

سئِغ 

 الجامعت

عبُذ عبذ العاطي صالح 

 عبذ العاطي

سئِغ  أظخار

 الجامعت

بي  اإلاشاسهت همداطش ومذسب في بشهامج جذٍس

 بعىىان" هظام جلُُم اإلاخاطش في اإلايشآث"

م 20/0/6106

 م4/6/6106

بذون  ظلطىت عمان

 هفلاث

(65) 09/0/6106 

 

 م6106اسطٌ هرش مخال( 2) 

 

 اإلاعاهمت ميان الاوعلاد فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش اللعم الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

 سكم

 للشاسا

خ  ساللشا جاٍس

 

سئِغ 

 الجامعت

عبُذ عبذ العاطي صالح 

 عبذ العاطي

سئِغ 

 الجامعت

الشكابت 

علي 

 زًتألاػ

 احخماع الجامعاث اإلاخىظطُت

(UNIMED ) 

 م05-07/2/6106

 

 مذًىت بشوهعُل

 بلجُيا

 م7/6/6106 (48) هفلاث

معرذ 

الذساظاث 

 العلُا

وهُل  أخمذ لطفي عبذ اإلاىحىد

 عرذ اإلا

البُىلىحُا 

ئُت  الجٍض

 احخماع الجامعاث اإلاخىظطُت

(UNIMED ) 

 

مذًىت بشوهعُل  م05-07/2/6106

 بلجُيا

 م7/6/6106 (49) هفلاث

مبروهت وامل طُف  التربُت

 ًىظف

العلىم  اإلاذسط

 الاحخماعُت

خ  ئجمش اإلا الذولي العىىي الشابع في الخاٍس

 الاحخماعي والثلافي وأدب عصش النهظت 

خ الىظُط  في الخاٍس

 م07-61/2/6106

 

مشهض آلاداب 

والبدىر هُلىظُا 

 كبرص -

 2/0/6106 (6) هفلاث

علم  ألاظخار عادٌ الععُذ البىا التربُت

 الىفغ

اإلائجمش  الذولي الشابع للعم  التربُت 

 والذساظاث بيلُت العلىم وآلاداب

حامعت هضوي  م0-2/2/6106

 بعلطىت عمان

 07/0/6106 (62) هفلاث
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لخال(4)  م6106ٌ هرش ابٍش

 

 اإلاعاهمت  الاوعلادميان  فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش اللعم الىظُفت اظم العظى اليلُت

 الُتاإلا

  سكم

 ساللشا

خ  جاٍس

  ساللشا

 

ض  العلىم الرامي علي عبذ العٍض

 جشابِغ

أظخار 

 اإلاعاعذ

ائُ  ئجمش اإلا الجُىلىحُا  تالذولي لجمعُت الجُىفيًز

 

 م2-6/4/6106

 

بشهلىهت  مذًىت

 اظباهُا

 2/6/6106 (28) هفلاث

ألاظخار  وائل مدمذ العُذ ابشاهُم العلىم

 اإلاعاعذ

للضساعت  لذولي  الخامغا ئجمش اإلا كعم الىباث

 والبِئت والعلىم البُىلىحُت

 م66-69/4/6106

 

 م7/2/6106 (81) هفلاث مملىت جاًالهذ

سئِغ 

 الجامعت

عبُذ عبذ العاطي صالح 

 عبذ العاطي

سئِغ 

 الجامعت

سئِغ 

 الجامعت

  اسة حامعت حعُىجي هممثل لجامعت ٍص

دمنهىس وخظىس  اإلالخلي العىىي الذولي 

 51st Annualجدذ عىىان "

Veterinary Medical Symposium " 

م   21/2/6106

 م6/4/6106

 حامعت حعُىجي

الىالًاث اإلاخدذة 

ىُت  ألامٍش

 م62/2/6106 015 هفلاث

عماد فىصي ظعذ عبذ  الضساعت

 العاطي

اإلاىاسد  اإلاذسط

 الطبُعُت

اإلائجمش الخاسجي الذولي الشابع 

لالظدشعاس عً بعذ واإلاعلىماث 

 الجؼشافُت للبِئت"

 م66/2/6106 011 هفلاث كبرص م  4-8/4/6106

سئِغ 

 الجامعت

عبُذ عبذ العاطي صالح 

 عبذ العاطي

سئِغ 

 الجامعت

سئِغ 

 الجامعت

خظىس احخماعاث الذوسة الخاظعت 

وألاسبعين للمئجمش العام لالجداد 

 الجامعاث العشبُت

حامعت ؤلاماساث  م01-00/4/6106

 العشبُت اإلاخدذة

 م68/2/6106 001 هفلاث

ا مدمذ الضسكا الضساعت ألاظخار  صهٍش

 اإلاخفشغ

الاكخصاد 

 وؤلاسهاد 

وسهت عمل بعىىان" اللُادة وؤلاداسة 

 الاظتراجُجُت"

ؤلاماساث   -دبي م01-04/4/6106

 العشبُت اإلاخدذة

بذون 

 هفلاث

 م01/4/6106 069
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 م6106ٌ هرش ماًىخال -(5)

 

 اإلاعاهمت الاوعلادميان  فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش الخخصص الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

 سكم

 اللشاس

خ  جاٍس

 ساللشا

 

ذي آلاداب الاظخار  صالح أخمذ هٍش

 اإلاخفشغ

خ  الخاٍس

 ؤلاظالمي

اإلائجمش العلمي الثاوي ليلُت العلىم 

 ؤلاوعاهُت حامعت العلماهُت

 حامعت العلماهُت م2-4/5/6106

 العشاق

بذون 

 هفلاث

 م67/4/6106 (049)

الاظخار  خعين علي مطاوع ىمالعل

 اإلاخفشغ

اء اء  الفيًز اإلائجمش الذولي العادط عشش في فيًز

 الجعُماث

م 20/5/6106

 6/6/6106ختي

 حامعت مىظىى

 سوظُا

بذون 

 هفلاث

 م08/5/6106 (047)

ض العلىم عمُذ  واسولين وامل عبذ العٍض

 اليلُت

اء  الفعُىلىحُا اإلائجمش الذولي العادط عشش في فيًز

 ثالجعُما

م 20/5/6106

 6/6/6106ختي

 حامعت مىظىى

 سوظُا

بذون 

 هفلاث

 م08/5/6106 074

   كذمذ اعخزاسا

                   
 م6106ٌ هرش ًىهُىخال-(6)
 

 اإلاعاهمت ميان الاوعلاد فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش الخخصص الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

 سكم

 اللشاس

خ  جاٍس

 ساللشا

 

اظخار  ذ مجذي جشابمدم آلاداب

 مخفشغ

 م66/2/6106 (010) هفلاث الُابان م06/6/6106-9 الاحخماعُتمئجمش أظُا خٌى العلىم  الجؼشافُا

اظخار  عمشو سمظان علي امام العلىم

 معاعذ

اطُاث مئجمش الذولي الحادي عشش لإلحراداث  الٍش

ت  الحشاٍس

 م67/4/6106 (048) هفلاث اًطالُا م5-9/6/6106

الطب 

 ُطشي الب

مدمذ ععشان عبذ 

 الحمُذ

اإلائجمش الذولي العادط عشش لألمشاض  الىالدة مذسط

 اإلاضسعت ثاهخاج الحُىان في خُىاها

61-

 م62/6/6106

ىذ  حامعت ًىجٍش

 هىلىذا

 م67/4/6106 046 هفلاث
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 م6106 ًىلُى ٌ هرشخال -(7)

 

 اإلاعاهمت ن ؤلاوعلادميا فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش الخخصص الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

 سكم

 اللشاس

خ  جاٍس

 اللشاس

 

حيهان أبى بىش مدمذ  التربُت

 الصاوي 

ألاظخار 

 اإلاعاعذ

العلىم 

 الاحخماعُت

الذولي العابع ألظُاد اإلادُط  ئجمش اإلا

الرادي ألعماٌ الاكخصاد والعلىم 

 الاحخماعُت

05-

 م07/7/6106

هىالاإلابىس  مذًىت

ا  ماليًز

 2/6/6106 (29) هفلاث

ألاظخار  أمل بُىمي مرشان التربُت

 اإلاعاعذ

العلىم 

 الاحخماعُت

اإلائجمش الذولي الحادي عشش للذساظاث 

 اللبطُت

65-

 م21/7/6106

الىالًاث اإلاخدذة 

ىُت  ألامٍش

 م6106//5/4 (002) هفلاث

الطب 

 البُطشي 

أهشف عبذ اإلادعً 

 الششابي

ذ  ألاظخار الدشٍش

 وألاحىت

وسبُت اإلائجمش العلمي للجمعُت ألا 

ين دُين البُطٍش  للدشٍش

67-

 م21/7/6106

 م5/5/6106 055 هفلاث الىمعا

ؤلاهخاج  مذسط مدمذ مدعً مىصىس  الضساعت

 الحُىاوي

اإلائجمش الذولي ألاٌو لعلىم ؤلاهخاج 

 في اإلاىاطم الحاسة الحُىاوي

66-

 م69/7/6106

 م66/5/6106 075 هفلاث جاًالهذ

اهخصاس ابشاهُم مدمىد  الضساعت

 سبُع

اإلائجمش العادط وألاسبعىن لالجداد  كعم وكاًت أظخار

الذولي للىُمُاء البدخت والخطبُلُت 

 اإلاخلذمت ثعلي البىلُمشا

07-

 م60/7/6106

 

 م05/6/6106 601 هفلاث جشهُا –اظطىبٌى  

 

 م6106ٌ هرش اػعطغخال -(8)

 

 اإلاعاهمت وعلادالاميان  فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش الخخصص الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

 سكم

 اللشاس

خ  جاٍس

 سااللش 

 

مدمىد فخحي مدمىد  التربُت

 عياهت

ألاظخار 

 اإلاخفشغ

علم الىفغ 

 التربىي 

( ألاٌو بعىىان "اهعاٌ  IATD) ئجمشم

 مىهبت اإلاعلم "

06-

 م07/8/6106

الجامعت الىطىُت  

ا  ماليًز

بذون 

 هفلاث

 م67/7/6106 (656)
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ا مدمذ الضسكا الضساعت ألاظخار  صهٍش

 اإلاخفشغ

الاكخصاد 

وؤلاسهاد 

 الضساعي

وسهت عمل بعىىان "الخميز في أعماٌ 

ت الحذًثت واداسة اإلاياجب  العىشجاٍس

 اإلاخطىسة"

 الذاس البُظاء م7-00/8/6106

 اإلاؼشب

بذون 

 هفلاث

 م67/7/6106 649

ًاظش ابشاهُم اظماعُل  العلىم

 خظش

اء اإلاذسط اء ا الفيًز تاإلائجمش ؤلاكلُمي للفيًز -65 لحٍُى

 م68/8/6106

عخا   م67/7/6106 (655) هفلاث اًطالُا –جَش

 كذم اعخزاسا

الطب 

 البُطشي 

مذًدت صالح ابشاهُم 

 مدمىد

-65 اإلاىخذي العلمي اإلاشترن لألمشاض اإلاعذًت اإلاُىشوبُىلىجي أظخار

 م20/8/6106

بجامعت هُىجى للطب 

 الُابان

بذون 

 هفلاث

 م61/7/6106 642

الطب 

 البُطشي 

عبذ اإلادعً ظُذ  أهشف

 -أخمذ الششابي 

ذ  أظخار الدشٍش

 وألاحىت

-65 اإلاىخذي العلمي اإلاشترن لألمشاض اإلاعذًت

 م20/8/6106

بجامعت هُىجى للطب 

 الُابان

بذون 

 هفلاث

 م61/7/6106 644

اظخار  خعين علي مدمذ مطاوع العلىم

 غمخفش 

اء مشافلت الىفذ الطالبي لإلهشاف علُه  الفيًز

 وسعاًخه  أزىاء ظفشه وؤلاكامت

 م6/8/6106 (668) هفلاث سوظُا م9-04/9/6106

سئِغ 

 الجامعت

سئِغ  عــــبُـــــــــــــذ صـــــــــــــالــــــــــذ

 الجامعت

الشكابت علي 

 الخؼزًت

مىاكشت ظبل الخعاون في الخعلُم والبدث 

 حامعت اوظاوا ألاوادًمي مع ولُاث

68-

 م20/8/6106

حامعت أوظاوا  

 بالُابان

 م64/8/6106 691 هفلاث

سئِغ 

 الجامعت

سئِغ  عــــبُـــــــــــــذ صـــــــــــــالــــــــــذ

 الجامعت

الشكابت علي 

 الخؼزًت

مىاكشت أوحه الخعاون بين حامعت دمنهىس 

 وحامعت بلجىساد

 م7/8/6106 671 هفلاث وحامعت بلجىساد م9-04/8/6106

 

 م6106(خالٌ هرش ظبخمبر9) 

 

 اإلاعاهمت  ميان ؤلاوعلاد فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش الخخصص الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

  سكم

 اللشاس

خ اللشا   سجاٍس

 

سئِغ 

 الجامعت

عبُذ عبذ العاطي صالح 

 عبذ العاطي

سئِغ 

 الجامعت

الشكابت علي 

 ألاػزًت

-68 شوع الزاجُتاإلائجمش ألاٌو إلاش

 م69/9/6106

 671 هفلاث بشهلىهت

 مىشس 

07/8/6106 

مدمذ عبذ اللادس   الضساعت

 مىصىس 

 أظخار

 مخفشغ

ً  وكاًت الىباث اإلائجمش الذولي الخامغ والعشٍش

 لعلىم الحششاث الاكخصادًت

67-

 م21/9/6106

الىالًاث اإلاخدذة 

ىُت  ألامٍش

 م5/4/6106 006 هفلاث

 كذم اعخزاس

  م65/5/6106 078 هفلاثالىالًاث اإلاخدذة -68اإلائجمش الذولي  العابع للخلىُاث  الحُىان مذسطً مصطفي حابش الحع العلىم
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ىُ م21/9/6106 تالخدلُلُت والخدلُلُت الحٍُى مخُمش  كذم اعخزاس تألامٍش

اء ألاظخار اإلاؼشبي مدمذ اإلاؼشبي العلىم اإلائجمش الذولي الحادي عشش عً  الفيًز

باث في اإلاىاد العطىح والترظِ

 "تالىاهىهُ

 بجامعت أفيرو م6-9/9/6106

 البرحؼاٌ

 م4/8/6106 665 هفلاث

 أخمذ مدمذ خشب سبُع الضساعت

 خماد

اإلاىساد  اإلاذسط

 الطبُعت

الاظخلشاس  -البِئت اإلاعلىماجُت 

ت والابخياس: الاججاهاث  والاظخمشاٍس

الحالُت وآلافاق اإلاعخلبلُت على أظاط 

خ 21  ظىت مً الخاٍس

04-

 م06/9/6106

 4/9/6106 217 هفلاث أإلااهُا  -بشلين

ا مدمذ ظالم الضسكا الضساعت ألاظخار  صهٍش

 اإلاخفشغ

الاكخصاد 

وؤلاسهاد 

 الضساعي

اللُادة وسهت عمل بعىىان "

 وؤلاداسة الاظتراجُجُت"

08-

 م66/9/6106

 دبي

ؤلاماساث العشبُت 

 اإلاخدذة

بذون 

 هفلاث

 م08/8/6106 681

-66 مئجمش اليائىاث الذكُلت الىافعت اإلاُىشوبُىلىجي مذسط ذ خعً خلفاًمان مدم الصُذلت

 م64/9/6106

الىالًاث اإلاخدذة 

ىُ  تألامٍش

بذون 

 هفلاث

 م05/6/6106 600

وهُل  أخمذ لطفي عبذ اإلاىحىد اإلاعرذ

 اإلاعرذ

البُىلىحُا 

 الجضئُت

للمشاسهت في اإلائجمش ألاٌو إلاششوع 

 الزاجُت

68-

 م.69/9/6106

 م07/8/6106 689 اثهفل بشهلىهت

غ  سئـــِـ

 الجـــــامعـــت

غ  عــــبُـــــــــــــذ صـــــــــــــالــــــــــذ سئـــِـ

 الجـــــامعـــت

الشكابت علي 

 ألاػزًت

الذوسة الشابعت إلاىخذي سإظاء الجامعاث 

 الصِىُت والعشبُت

66-

 م68/9/6106

اإلاملىت ألاسدهُت 

 الراهمُت

 

 م5/9/6106 200 هفلاث

ئــــِغ س 

 الجـــــامعـــت

غ  عــــبُـــــــــــــذ صـــــــــــــالــــــــــذ سئـــِـ

 الجـــــامعـــت

الشكابت علي 

 ألاػزًت

مىاكشت أوحه الخعاون ألاوادًمي 

والبدث العلمي وججذًذ مزهشة 

 الخفاهم

02-

 م08/9/6106

 م5/9/6106 209 هفلاث مىظىى

أظخار  خعين علي مطاوع العلىم

 شغمخف

اء مىاكشت أوحه الخعاون ألاوادًمي  الفيًز

والبدث العلمي وججذًذ مزهشة 

 الخفاهم

02-

 م08/9/6106

 209 هفلاث مىظىى

 مىشس 

 م5/9/6106
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 م6106(خالٌ هرش اهخىبش 01)

 اإلاعاهمت  الاوعلادميان  فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش الخخصص الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

  سكم

 اللشاس

خجا  ٍس

  ساللشا

 

سئِغ 

 الجامعت

عبُذ عبذ العاطي صالح 

 عبذ العاطي

سئِغ 

 الجامعت

سئِغ 

 الجامعت

مئجمش عىإلات الخعلُم العالي لشإظاء 

 الجامعاث ألاٌو إلاششوع الزاجُت

 01/7/6106 669 هفلاث هىالاإلابىس  م08-09/01/6106

عبير عبذ اإلادعً  آلاداب

 ابشاهُم كاظم

ألاظخار 

 اإلاعاعذ

آلازاس 

الذساظاث و 

الُىهاهُت 

 والشوماهُت

"   "ERASMUS الاحخماع الذولي إلاششوع

الخعلُم وبىاء اللذساث في )  جدذ عىىان

 دساظاث اإلاخاخف(

غ م8-9/06/6106  4/9/6106 216 هفلاث فشوعا  -باَس

ذي علي آلاداب ألاظخار  صالح أخمذ هٍش

 اإلاخفشغ

بلعم 

خ  الخاٍس

" اإلائجمش العاإلاي العابع عشش 

زي جىظمه والاث العثماهُت " للذساظ

مئظعت الخمُمي للبدث العلمي 

 واإلاعلىماث

 7/4/6106 066  جىوغ م61-66/01/6106

فاًضة مدمذ مدمذ خعً  آلاداب

 ملىن

ألاظخار 

 اإلاعاعذ

بلعم 

خ  الخاٍس

اإلائجمش العاإلاي العابع عشش للذساظاث 

 العثماهُت

 7/4/6106 067 هفلاث جىوغ م61-66/01/6106

ض علي أخ آلاداب مذ عبذ العٍض

 عِس ي

خ ألاظخار اإلائجمش العاإلاي العابع عشش  الخاٍس

زي والللذساظاث العثماهُت " 

جىظمه مئظعت الخمُمي للبدث 

 العلمي واإلاعلىماث

 7/4/6106 068 بذون  جىوغ م61-66/01/6106

ذ الضساعت ألاظخار  هىاء مرذي مدمذ أبى ٍص

 اإلاعاعذ

اسة  أخذ معامل وصاسة ا اإلاداصُل لضساعت ٍص

الفشوعُت بفشوعا هجضء مً مششوع 

م  ورلً في اطاس  6105أمدىجب 

اجفاكُت الخعاون بين حامعت دمنهىس 

ت.  وأوادًمُت البدث العلمي اإلاصٍش

 بذون  فشوعا م5-61/01/6106

 هفلاث

267 61/9/6106 
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مدمىد مدمذ عبذ  الضساعت

 اإلاطلب هاصش

اسة  اإلاداصُل اإلاعُذ  أخذ معامل وصاسة الضساعتٍص

الفشوعُت بفشوعا هجضء مً مششوع 

م  ورلً في اطاس 6105أمدىجب 

اجفاكُت الخعاون بين حامعت دمنهىس 

ت.  وأوادًمُت البدث العلمي اإلاصٍش

بذون  فشوعا م5-61/01/6106

 هفلاث

268 61/9/6106 

أخمذ لطفي عبذ اإلاىحىد  اإلاعرذ

 بخُذ

البُىلىحُا  أظخار

ئُت  الجٍض

        بي  للمشاسهت في البرهامج الخذٍس

ت  )الضساعُت  في مجاٌ الخلىُت الحٍُى

ؤلاوعان  (في الفترة مً  -الحُىاهُت

 Hoddesdonوالزي ظُعلذ في  

 

باإلاملىت اإلاخدذة  00-02/01/6106

 "اهجلترا"

بذون 

 هفلاث

264 06/01/6106

 م

سئِغ 

 الجامعت

سئِغ  عبُذ صالح

 الجامعت

الشكابت علي 

 ألاػزًت

ان ( جدذ عىى UNIMEDاحخماع )

"الاحخماع العام العىىي الخامغ 

"ً  والعشٍش

 Sapienzaحامعت  م61-60/01/6106

 بشوما  

06/01/6106 264 هفلاث

 م

أخمذ لطفي عبذ اإلاىحىد  اإلاعرذ

 بخُذ

البُىلىحُا  أظخار

ئُت  الجٍض

( جدذ عىىان UNIMEDاحخماع )

"الاحخماع العام العىىي الخامغ 

"ً  والعشٍش

 Sapienzaحامعت  م61-60/01/6106

 بشوما 

06/01/6106 264 هفلاث

 م
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 م6106خالٌ هرش هىفمبر -(00)

 

 اإلاعاهمت  ميان الاوعلاد فترة الاوعلاد عىىان اإلائجمش الخخصص الىظُفت اظم العظى اليلُت

 اإلاالُت

  سكم

 اللشاس

خ  جاٍس

 س االلش 

 

ذي عليصالح أخم آلاداب ألاظخار  ذ هٍش

 اإلاخفشغ

خ  الخاٍس

ؤلاظالمي 

وآلازاس 

 تاإلاصٍش

 اظمرجى تيالفاعلُاث الىذوة العلمُت 

الجمعُت الخىوعُت اإلاخىظطُت 

خُت والاحخماعُت  للذساظاث الخاٍس

 والاكخصادًت

 

دون  جىوغ م64-66/00/6106

 هفلاث

 م66/9/6106 225

هُماء عبذ الحمُذ ظعذ  آلاداب

 البىا

خ الخا مذسط ٍس

ؤلاظالمي 

وآلازاس 

ت  اإلاصٍش

 اظمرجى تيالفاعلُاث الىذوة العلمُت 

الجمعُت الخىوعُت اإلاخىظطُت 

خُت والاحخماعُت  للذساظاث الخاٍس

 والاكخصادًت

 

دون  جىوغ م64-66/00/6106

 هفلاث

226 66/9/6106   

 كذمذ اعخزاس

مدمذ عبذ اللادس  مدمذ  الضساعت

 مىصىس 

ألاظخار 

 اإلاخفشغ

وكاًت 

 اثالىب

اإلائجمش الذولي العابع وألاسبعين 

 لعلىم الحششاث

بمذًىت ملبىسن                   م67-21/00/6106

 بذولت أظترالُا

 م2/9/6106 212 هفلاث

مجذي اإلاخىلي أبى الخير  العلىم

 –ظلُمان 

ألاظخار 

 اإلاعاعذ

علم الىباث 

واإلاُىشوبُى 

 لىجي

لحظىس اإلائجمش الذولي الخامغ 

 يء والبُىلىجللبِئت والىُمُا

66-

 م68/00/6106

 

بمذًىت ظُذوي 

 أظترالُا

 21/01/6106 276 هفلاث

جِعير مدمذ مدمذ  آلاداب

 هادي

خ  مذسط الخاٍس

 ؤلاظالمي

 اظمرجى تيالفاعلُاث الىذوة العلمُت 

الجمعُت الخىوعُت اإلاخىظطُت 

خُت والاحخماعُت  للذساظاث الخاٍس

 والاكخصادًت

 ير اإلايعخبمذًىت  م64-66/00/6106

 الخىوعُت

دون 

 هفلاث

 م7/00/6106 404

ابشاهُم مدمذ علي  آلاداب

 مشحىهت

ألاظخار 

 اإلاعاعذ

خ  الخاٍس

 ؤلاظالمي

 اظمرجى تيالفاعلُاث الىذوة العلمُت 

الجمعُت الخىوعُت اإلاخىظطُت 

 اإلايعخير بمذًىت  م64-66/00/6106

 الخىوعُت

دون 

 هفلاث

 م7/00/6106 402
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خُت والاحخماعُت  للذساظاث الخاٍس

اإلاشهض بالخعاون مع  والاكخصادًت

ىر الخىوس ي العاإلاي للذساظاث والبد

 والخىمُت

سئِغ 

 الجامعت

سئِغ  عــــبُــذ صـــالــــذ

 الجامعت

سئِغ 

 الجامعت

حامعت مىظىى  إلاخابعت مزهشة 

الخفاهم بين حامعت وحامعت دمنهىس 

ش العالكاث الذولُت بين  و جطٍى

 الجامعخين

 م7/00/6106 419 هفلاث ىىمىظ م02-07/00/6106

ألاظخار  خعين علي مدمذ مطاوع العلىم

 غاإلاخفش 

اء اسة حامعت مىظىى  الفيًز إلاخابعت مزهشة  ٍص

الخفاهم بين حامعت مىظىى وحامعت 

ش العالكاث الذولُت بين  دمنهىس و جطٍى

 الجامعخين

 م7/00/6106 418 هفلاث مىظىى ( م02-07/00/6106)

اللؼت  اإلاذسط هىاسصهشة ٌعشي مدمذ  التربُت

 الفشوعُت

لالهتران في اإلاعابلت  الذولُت 

 –جدذ عىىان : " كائمت حىهىىس 

اخخُاس الششق ألاوظط " والتي 

 ظخعلذ

 –بيروث  م00/00/6106

بالجمرىسٍت 

 اللبىاهُت

دون 

 هفلاث

 م7/00/6106 406

مدمذ عبذ الفخاح عبذ  الخجاسة

 الشإوف الحمشاوي 

العلىم  اإلاذسط

 العُاظُت

مشاسهت في فاعلُاث  البرهامج لل

بي الخخصص ي " ألُاث جمىين  الخذٍس

 الشباب واإلاشأة "

ذ م02-64/00/6106 بذون  الىٍى

 هفلاث

 م04/00/6106 466

 

 

 

 

 

  


