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 م22/11/6201

 

 

            

 بُان

      باملهماث الػلمُت

1026  

                   



 

 أوال : كليت آلاداب         

 القساز الجامعت دولت إلاًفاد إلى من املدة نىع املهمت الاسم م
 مهماث سابقت

 غمشو أمين مدمذ مصطفى 2

 الؽٍشف

لت جامػت فشاهكفىسث بمشجب غلى هف

ًصشف بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت 

 أًت هفلاث

......................................... 

الػلمُت غلى هفلت جامػت ججذًذ املهمت 

فشاهكفىسث بمشجب ًصشف بالذاخل دون 

 أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

-  

 غام

 

 

..................

 غام زان 

2/3/1025 

 

 

........................ 

18/1/1026 

18/1/1026 

 

 

.................. 

17/1/1027 

 أملاهُا

 

 

.................. 

 أملاهُا

 

 فشاهكفىسث

 

 

........................ 

 فشاهكفىسث

626 

32/21/1026 

 

........................ 
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 5/6/1026في 

والًت بجامػت  مً كبل هُئت الفىلبراًذ مهمت

 2/7/1023- 2/8/1021ؼهش مً 22 هُىٍىسك

............................................................... 

 Postojnaملعهد الكازست بمدًنت  علميت شيازة  مدمذ مجذي مصطفى جشاب 1

بمشجب ًصشف بالذاخل بجمهىزيت سلىفينيا 

 دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

معهد الكازست  ظلىفُيُا 9/9/1026 8/1026/ 26 ًىم  15

 Postojnaبمدًنت 
 في166

12/7/1026 
كا بجامػت  20ملذة مهمت غلمُت  أًام بأمٍش

ملخابػت طالب  البػثاثغلي هفلت فلىسٍذا 

إؼشاف مؽترك بمشجب ًصشف بالذاخل 

باللشاس  دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

 13/6/1026في  252سكم 

 ثانيا : كليت التربيت

 مهماث ظابلت اللشاس الجامػت دولت إلاًفاد إلى مً املذة هىع املهمت الاظم م

خالذ مدمىد أخمذ  2

 إلابُاسي 

بمشجب ًصشف أبدار ما بػذ الذكخىساه 

 بالذاخل 
ً
 وإًابا

ً
مؼ صشف جزاكش العفش رهابا

 مً الجامػت

................................................. 

  بمشجب ًصشف ملذة غام زان ججذًذ

بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت 

 هفلاث

 أول  غام

 

 

.................. 

 غام زان

30/21/1026 

 

 

...................... 

32/21/1025 

19/21/1025 

 

 

........................ 

30/21/1026 

 18 هُىكاظل اململكت املخدذة

6/1/1026 

 

.......................... 

3 

3/2/1026 

 

 ثالثا : كليت الصزاعت

 مهماث ظابلت اللشاس الجامػت دولت إلاًفاد إلى مً املذة هىع املهمت الاظم م

م مدمذ  2 أخمذ غبذ الكٍش

 إظماغُل

ا - بمشجب  غلى هفلت جامػت هاجٍى

ًصشف بالذاخل دون أن جخدمل 

 الجامػت أًت هفلاث

.......................................... 

 ًصشف بمشجبججذًذ املهمت  -

 الجامػت جخدمل أن دون  بالذاخل

 ما  أبدار  الظخكمال هفلاث أًت

 مً امللش حغُير مؼ الذكخىساه بػذ

ا جامػت  الجامػت إلى   بالُابان هاجٍى

 و بلجُكا بذولت بلىفُان  الكازىلُكُت

 خصل التي املىدت خالل مً رلك

 البلجُكُت الحكىمت مً غليها

 ألاوسوبُين غير للباخثين وامللذمت

 .بلىفُان الكازىلُكُت بالجامػت

 ؼهش22

 

 

.............

.... 

- 

 ججذًذ 

22 

 ؼهش

2/20/1026   

 

 

................... 

 ججذًذ

 مً 
ٌ
 اغخباسا

2/9/1025 

32/8/1025 

 

 

....................... 

 ججذًذ

 32/7/1026ختى

 

 الُابان

 

 

................................. 

ججذًذ بذولت  -

 بلجُكا

ا  هاجٍى

 

 

..................... 

 الجامػتب

  الكازىلُكُت

  بلىفُان

118 

1/9/1026 

 

........................ 

 ججذًذ باللشاس

في  663

5/20/1025 

 
ً
 مهمت غلمُت ؼهٍشً اغخباسا

 16/6/1026ختى  15/6/1026مً

 6/2/1026فى9كشاس

غلى هفلت البػثاث مهمت غلمُت  غماد فاسوق مدمذ أبى كُلت  1

بمشجب ًصشف بالذاخل دون أن 

 جخدمل الجامػت أًت هفلاث

خ العفش  أؼهش 6 الىالًاث املخدذة   مً جاٍس

كُت  ألامٍش

 716 

13/22/1025 

أؼهش 6ملذة غلى هفلت البػثاث مهمت 

خ العفش   مً جاٍس
ً
بمشجب اغخباسا

ًصشف بالذاخل دون أن جخدمل 

 الجامػت أًت هفلاث

 3/22/1021مىافلت الىائب 

غلى هفلت جامػت مهمت غلمُت  مدمذ مدمذ ظػذ هللا 3

بمشجب ًصشف بالذاخل دون  هبراظكا

 أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

 

الىالًاث املخدذة   1026ًىلُى غام

كُت  ألامٍش

 230 هبراظكا

 28/6/1026في

 

مهمت غلى هفلت وصاسة الخػلُم الػالي   ًىظف غبذ الىهاب غطُت 6

لإلؼشاف غلى طالب إؼشاف مؽترك 

بذون  –ط.ب/ولُذ ؼػبان خبش ي 

الجامػت أًت و دون أن جخدمل مشجب 

  هفلاث
ً
خُث أن ظُادجه مػاس خالُا

ملذة غام سابؼ باململكت الػشبُت 

 العػىدًت

في الفترة مً    أًام  20

ًىهُى  30 – 29

1026 

الىالًاث املخدذة  

كُت  ألامٍش

 279 جىسجُا

 15/5/1026في 

 كشاس وصاسي سكم 

في 2890

21/6/1026 

 



                                 

                                               
 
 : كليت الصيدلت سادسا

 مهماث ظابلت اللشاس الجامػت دولت إلاًفاد إلى مً املذة هىع املهمت الاظم م

مدمذ مدمذ غالء الذًً  2

 كطشي 

مهمت غلى هفلت البػثاث بمشجب ًصشف 

  بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

............................................................... 

بمشجب ججذًذ املهمت )غلى هفلخه الخاصت ( -

دون أن جخدمل الجامػت أًت  ًصشف بالذاخل

 هفلاث

.............................................................................. 

بمشجب صت ( ججذًذ املهمت )غلى هفلخه الخا-

دون أن جخدمل الجامػت أًت  ًصشف بالذاخل

 هفلاث

 

 8+أؼهش 6

أؼهش 

 )ججذًذ(

 

 

 

.................. 

 أؼهش 6

اغخباسا مً ًىاًش 

_ ججذًذ 1025

 مً  
ً
اغخباسا

2/8/1025  

 

 

.......................... 

2/6/1026 

30/6/1025 

ججذًذ ختى 

32/3/1026 

 

 

 

...................... 

30/9/1026 

الىالًاث 

املخدذة 

كُت  ألامٍش

 

 

 

........................ 

الىالًاث 

املخدذة 

كُت  ألامٍش

 

 

 جىسجُا

 

 

 

 

 

........................ 

 جىسجُا

 

387 

8/21/1026 

باللشاس ججذًذ  -

في  638

5/20/1025 

.......................... 

232 

 28/6/1026في 

 

إًمان مدمذ أخمذ خعً  1

 خلف

لف مل أخير ججذًذ همت  غلى هفلت جامػت جٍى

بكىذا بمشجب ًصشف بالذاخل و دون أن 

 جخدمل الجامػت أًت هفلاث

............................................... 

)غلى هفلت املؽشف ألاجىبي  ججذًذ املهمت -

لف بكىذا ( بمشجب ًصشف  بجامػت جٍى

 بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

................................................... 

ججذًذ املهمت  )غلى هفلت املؽشف ألاجىبي  -

لف بكىذا ( بمشجب  إلنهاء الخجشبتبجامػت جٍى

ًصشف بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت 

 هفلاث

 

 أؼهش 6

 

 

................ 

ججذًذ   -

ملذة            

 أؼهش  6

................. 

ججذًذ  -

ملذة      

ً  ؼهٍش

2/3/1025 

 

 

......................... 

- 
ً
ججذًذ اغخباسا

 2/9/1025مً 

 

............................. 

-  
ً
ججذًذ اغخباسا

 2/1026/ 2مً

32/8/1025 

 

 

..................... 

 ججذًذ ختى -

32/21/1025 

 

........................ 

 ججذًذ ختى -

19/1/1026 

لف كىذا  603 جٍى

13/21/1026 

 

............................ 

ججذًذ باللشاس 

في 662

5/20/1025 

.......................... 

 ججذًذ باللشاس

60                       

 25/1/1026في

 

ماسط  مً  أؼهش  6مهمت ملذة 

غلى هفلت البػثاث بمشجب 1026

ًصشف بالذاخل و دون أن جخدمل 

لف  الجامػت أًت هفلاث بجامػت جٍى

 2/21/1023في  136باللشاس 

أؼهش مً 6مذ املهمت ملذة 

غلى 18/1/1025 – 2/9/1026

لف باللشاس في  130هفلت جامػت جٍى

1/9/1026 

بالذاخل غلى هفلت البػثاث بمشجب ًصشف  مها العُذ مدمذ خعين  3

 دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

اململكت  30/9/1026 2/3/1026 أؼهش  6

 املخدذة

EXTER 715 

13/22/1025 

 

غلى هفلت البػثاث بمشجب ًصشف بالذاخل  ؼُماء  إمام غباط كعاب  6

 دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

الىالًاث  3/20/1026 6/3/1026 أؼهش 6

املخدذة 

كُت  ألامٍش

فيرجُيُا 

 كىمىىلث

جم حغُير 

الجامػت إلى 

جامػت 

 فشجُيُا 

717 

13/22/1025 

اسة غلمُت  الىالًاث ببجامػت ميرالهذ ٍص

كُت  26أؼهش + 6ملذة  املخدذة ألامٍش

 مً ًىم 
ً
اغخباسا

 26/20/1025ختى2/6/1026

صسف   بمشجب ًصشف بالذاخل مؼ

    و صسف مبلغ 
 
  و إًابا

 
جراكس  السفس  ذهابا

( دوالز بحد أدنى شهس و بحد أقص ى 055)

 شهسين

مدمذ مدمىد مدمذي  5

 العجىاوي

بجامػت أوجعخا  )على نفقته الخاصت ( علميت شيازة 

كُت  بمشجب ًصشف بالىالًاث املخدذة ألامٍش

 بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

خ العفش  أؼهش  3 الىالًاث   مً جاٍس

املخدذة 

كُت  ألامٍش

 في 285 أوجعخا

32/5/1026 

 

غلى هفلت البػثاث بمشجب ًصشف مهمت غلمُت  هُثم مُمىن غباط أخمذ 6

 بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

خ العفش أؼهش  6  125  اهجلترا   مً جاٍس

29/6/1026 

 

 كليت التمسيض                                   

 مهماث ظابلت اللشاس الجامػت دولت إلاًفاد إلى مً املذة هىع املهمت الاظم م

ً الذًً 2 هُئت غلى هفلت مهمت غلمُت  ًلذص خيري ٍص

بمشجب ًصشف بالذاخل  الفىلبراًذ

 دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

لالؼتراك في بشهامج مىذ صمالت 

 هُىبشث همفشي 

 

خ العفش غام  مً جاٍس

2/6/1026 

الىالًاث املخدذة  32/5/1027

كُت  ألامٍش

 231 

 28/6/1026في 

 

                                                     

 

 

 

 



 كليت العلىم                                                        

 ظابلت مهماث اللشاس الجامػت دولت إلاًفاد إلى مً املذة هىع املهمت الاظم م

مهمت غلى هفلت وصاسة الخػلُم الػالي   خعين غلي مدمذ مطاوع 2

لإلؼشاف غلى طالب إؼشاف مؽترك 

بمشجب  -ط.ب/هؽام مدمذ خلُفت

ًصشف بالذاخل و دون أن جخدمل 

 الجامػت أًت هفلاث

املػهذ اللىمي لػلىم  الُابان 29/5/1026 20/5/1026 أًام20

 املىاد جامػت واظُذا 

266 

 16/6/1026في 

مهمت غلمُت باملػهذ الػلمي 

ت و  لألبدار البُطٍش

البُىجىكىىلىجي بشوظُا  ملذة ؼهش 

ختى 2/9/1023مً 

32/20/1023  

اسة  العُذأًمً  أخمذ إبشاهُم  1 إلى املشكض )غلى هفلخه الخاصت (  غلمُت ٍص

عخا  اء بتٌر إًطالُا في الفترة  مً  -الذولي للفيًز

م  بمشجب  8/1026/ 32م  إلى    1026/ 2/8

ًصشف بالذاخل  دون أن جخدمل الجامػت أًت 

 هفلاث .        

اء  إًطالُا 32/8/1026 2/8/1026 ؼهش املشكض الذولي للفيًز

عخا  بتٌر

       259 

 22/5/1026في 

مهمت غلمُت باملشكض ألاوسوبي لألبدار الىىوٍت 

 
ً
 15/2/1022مً  بعىَعشا ملذة ؼهش اغخباسا

 

عخا  اء بتٌر مهمت غلمُت إلى املشكض الذولي للفيًز

,مً 32/7/1021 -2/7مًإًطالُا في الفترة  -

2- 32/7/1023, 

اسة  غلمُت (  اء  )ٍص إلى املشكض الذولي للفيًز

عخا  م  إلى          1025/ 2/8مً إًطالُا  -بتٌر

م  بمشجب ًصشف بالذاخل   8/1025/ 32

اللشاس بدون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث 

 .        25/7/1025في699

اء املىاد التابع  علميت شيازة  أظػذ غبذ الفخاح خعً  3 ملعهد فيًز

بىزنى   –لألكادًميت التشيكيت للعلىم 

بمشجب ًصشف بجمهىزيت التشيك 

بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت 

 أًت هفلاث

اء املىاد التابع  الدؽُك 25/9/1026 26/7/1026 ؼهٍشً معهد فيًز

لألكادًميت التشيكيت 

 بىزنى   –للعلىم 

في  250

18/6/1026 

اسة غلمُت  لدزاست جحضير و جىصيف ٍص

مسكباث  النانى كمبىشيت لدزاست جطبيقاتها 

جمهىزيت   –البيئيت  بجامعت  بازادوبيسا 

حتى   71/1/5570التشيك  في الفترة  من 

بمسجب  ًصسف بالداخل  مع  0/9/5570

    و 
 
  و إًابا

 
صسف جراكس  السفس  ذهابا

( دوالز بحد أدنى شهس و 055صسف مبلغ )

 112بالقساز زقم  بحد أقص ى شهسين

 6/1025/ 7في

                                                 
 
 الطب البيطسي ::كليت  سابعا

 مهماث ظابلت اللشاس الجامػت دولت إلاًفاد إلى مً املذة هىع املهمت الاظم م

إلجشاء مؽشوع بدثي مهمت غلمُت  غلي خافظ غلي مدمذ الفاس 2

بىاًء غلى  باألكادًمُت العلىفاكُت

 املىدت امللذمت مً الحكىمت 

العلىفاكُت واملػلً غنها مً خالل 

الثلافُت والبػثاث ؽئىن لكطاع ا

ت  املصٍش

خالل ؼهش  أؼهش6

 1026فبراًش

أغعطغ 

1026 

ألاكادًمُت  ظلىفاكُا

 العلىفاكُت

في 26

20/2/1026 

 بجامػتمهمت غلى هفلت البػثاث 

Graduate School of medical 

sciences – Kanazawa university – 

Japan  بمشجب ًصشف بالُابان

بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت 

أًت هفلاث ملذة 

ختى 2/1/1025مًأؼهش 6

 في311باللشاس32/7/1025

1/22/1026 

ض العُذ  1 مهمت غلى هفلت البػثاث بمشجب  أخمذ خمادة غبذ الػٍض

ًصشف بالذاخل و دون أن جخدمل 

 الجامػت أًت هفلاث

الىالًاث املخدذة  29/7/1026  10/2/1026 أؼهش6

كُت  ألامٍش

كلُت الطب البُطشي 

 )معِعُبي(

716 

13/22/1025 

 

 غبذ الجىاد صالح غبذ الجىاد 3

 الطداوي 

مهمت غلى هفلت البػثاث بمشجب 

ًصشف بالذاخل و دون أن جخدمل 

 الجامػت أًت هفلاث

خ العفش أؼهش6  6 طىكُى الُابان  مً  جاٍس

3/2/1026 

 

مهمت غلمُت لحضىس البرهامج  أخمذ هصش سمضان الخماسي  6

بي )جشاخاث الخُىل  املخلذمت الخذٍس

بىاًء غلى الذغىة الشخصُت املىجهت (

كي بمشجب  لعُادجه مً الجاهب ألامٍش

ًصشف بالذاخل و دون أن جخدمل 

 الجامػت أًت هفلاث

....................................................... 

بمشجب ًصشف ججذًذ املهمت  -

دون أن جخدمل الجامػت  بالذاخل

 أًت هفلاث

 

 أؼهش6

 

 

 

 

 

.................. 

 أؼهش 6

2/1/1026 

 

 

 

 

 

.......................... 

2/8//1026 

 

 

 

 

 

 

..................... 

الىالًاث املخدذة 

كُت   ألامٍش

 

 

 

 

............................ 

الىالًاث املخدذة 

كُت   ألامٍش

 

بكلُت الطب 

البُطشي جامػت 

 هىسر كاسولُىا

 

 

 

.................................. 

بكلُت الطب 

البُطشي جامػت 

 هىسر كاسولُىا

 

239 

25/6/1026 

 

 

 

 

.......................... 

156 

17/7/1026 

أؼهش مً 6ملذة غلمُت  مهمت

جامػت  18/1/1025ختى2/9/1026

ض بكىذا بىاًء غلى دغىة  ظُمىن فٍش

شخصُت بمشجب ًصشف بالذاخل و 

 دون أن جخدمل الجامػت أًت هفلاث

 25/6/1026في239باللشاس

 

........................................... 

مهمت غلى هفلت وصاسة الخػلُم الػالي   مذًدت صالح إبشاهُم مدمىد 5

لإلؼشاف غلى طالب إؼشاف مؽترك 

بمشجب  -ط.ب/غماد الذًً الجىذي

ًصشف بالذاخل و دون أن جخدمل 

 الجامػت أًت هفلاث

ل  أًام 20 خالل ؼهشي أبٍش

 م1026وماًى 

 206 كُىجى الُابان 

 16/3/1026في 

مهمه ملذة غامين بالُابان مً 

-30/22/1009ختى 2/21/1007

 116أؼهش باللشاس  6ملذة  مهمت 

غلى هفلت 26/6/1025في 

بمشجب 2/8/1025مً البػثاث 

بالذاخل و دون أن جخدمل ًصشف 

 الجامػت أًت هفلاث

      غبذ الشخمً غبذ العخاس العُذ 6

 أبى سواػ

مهمت غلى هفلت البػثاث بمشجب 

ًصشف بالذاخل و دون أن جخدمل 

 الجامػت أًت هفلاث

 126 جُفى الُابان 32/2/1027 2/8/1016 أؼهش6

29/6/10226 

 

 

 



 

 


