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 بيان

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

ث لحظىس مؤجمشا بأغظاء هيئت الخذسيغ اإلاىفذيً

 داخليت وخاسحيت مً حامػت دمنهىس 

 م1027خالٌ غام 
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 م7117شهز يىايز (1)
اإلاعاهمت  الاوػلادميان  الاوػلادفترة  غىىان اإلاؤجمش الخخصص الىظيفت اظم الػظى اليليت

 اإلااليت

سكم 

 اللشاس

 جاسيخ اللشاس

 ذال يىح ذال يىح ذال يىح ذال يىح ذال يىح ذال يىح ذال يىح ذال يىح ذال يىح ذال يىح

 م7117شهز فربايز( 7)
اإلاعاهمت  الاوػلادميان  فترة الاوػلاد غىىان اإلاؤجمش اللعم الىظيفت اظم الػظى اليليت

 اإلااليت

 سكم

 اللشاس

 ساللشا جاسيخ

ألاظخار  خعين غلي مدمذ مطاوع الػلىم

 ؽاإلاخفش 

حامػت دمنهىس  مىاكشت الخػاون بين  ياءالفيز 

 وحامػت دمنهىس 

حامػت الاوساٌ  م1-6/1/1027

 سوظيا

 م27/2/1027 12 هفلاث

ألاظخار  أمل مدمذ بيىمي مهشان التربيت

 اإلاعاغذ

الػلىم 

 الاحخماغيت

مت مؤجمش البيئت والذياهت في مصش اللذي

واللبطيت : الاظدشػاس غً الىىن مً خالٌ 

 غيىن آلالهت 

مذيىت أزيىا  م1/1027/ 2-3

 اليىهان

بذون 

 هفلاث

 م32/2/1027 38

ألاظخار  صهشيا مدمذ ظالم الضسكا الضساغت

 اإلاخفشؽ

جىكيؼ بشوجىهٌى بين حامػت دمنهىس  الاكخصاد

 حامػت ميىاو 

ؤلاماساث  –دبي  م29-13/1/1027

 الػشبيت اإلاخدذة

 م11/2/1027 16 هفلاث

 م7117ارسشهز م( 3)

 اإلاعاهمت ميان الاوػلاد فترة الاوػلاد غىىان اإلاؤجمش اللعم الىظيفت اظم الػظى اليليت

 اإلااليت

 سكم

 للشاسا

 ساللشا جاسيخ

 

ألاظخار  خعين غلي مدمذ مطاوع   الػلىم 

 ؽاإلاخفش 

بلعم 

 الفيزياء  

                  صياسة اإلاػهذ الىطجي لػلم اإلاىاد 

 )ممثل غً الجامػت(

م     17/1/1027

 م3/3/1027ختي 

حامػت وظيذا 

 اليابان

 م19/2/1027 17 هفلاث

وهيل  أخمذ لطفي غبذ اإلاىحىد  اإلاػهذ 

 اإلاػهذ 

الاحخماع الذوسي للجامػاث                  

 تاليىسو مخىظطي

 م12/3/1027 213 هفلاث بشوهعيل بلجيىيا 18-30/3/1027

الطب 

 البيطشي 

غبذ الجىاد صالح 

 الطداوي 

الشغايت  أظخار

 الحيىاهيت

اإلاؤجمش الذولي الخاظؼ غشش للطب 

 البيطشي 

 7/3/1027 88 هفلاث          اليابان -طىهيى  م17-32/3/1027
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 م7117شهز ابزيل (4) 

 اإلاعاهمت  الاوػلادميان  فترة الاوػلاد شغىىان اإلاؤجم لعمال الىظيفت اظم الػظى اليليت

 اإلااليت

  سكم

 ساللشا

 جاسيخ

  ساللشا

 

أظخار  غبير غبذ اإلادعً كاظم  آلاداب

 معاغذ

آلازاس 

والذساظاث 

 اليىهاهيت

بذون  باسيغ مERASMUS 2-6/8/1027الذولي إلاششوع  الاحخماع

 هفلاث

 م22/3/1027 229

أظخار  بمدمذ مجذي جشا آلاداب

 مخفشؽ

اإلالخلي الذولي  الزي يىظمه الاجداد  الجؿشافيا

 ألاوسبي لػلىم ألاسض

 19/3/1027 231 هفلاث  الىمعا -فييىا  م11-19/8/1027

أظخار  صالح أخمذ هشيذي  آلاداب

 مخفشؽ

الخاسيخ 

 وآلازاس 

اإلاؤجمش الذولي الثالث للمخطىطاث 

 والىزائم الخاسيخيت 

 23/8/1027 228 هفلاث  ماليزيا م17-30/8/1027

 م7117شهز مايو (5)
 اإلاعاهمت الاوػلادميان  فترة الاوػلاد شغىىان اإلاؤجم الخخصص الىظيفت اظم الػظى اليليت

 تاإلاالي

 سكم

 اللشاس

 جاسيخ

 ساللشا

ألاظخار  صهشيا مدمذ ظالم الضسكا الضساغت

 اإلاخفشؽ

الاكخصاد 

 وؤلاسشاد

دولت الاماساث  12/2/1027-28 صياسة وليت ميىا لإلداسة

 الػشبيت اإلاخدذة

 م28/2/1027 (288) هفلاث

أخمذ لطفي غبذ اإلاىحىد  اإلاػهذ

 بخيذ

وهيل 

 مػهذ

 الذوسة الخذسيبيت وهيل مػهذ

The Lnter- University Learning In 

Higher Education On Advanced Land 

Management) ) 

 –حامػت ليذ  12/2/1027 -10

 اهجلترا

بذون 

 هفلاث

 م28/2/1027 (290)

غماد فىصي ظػذ غبذ  الضساغت

 الػاطي

اإلاىاسد  اإلاذسط

 الطبيػيت 

إلاشاسهت في وسشت غمل ممىلت مً ا

       الاجداد ألاوسبي هجضء مً مششوع 

 (ILHAM ) 

حامػت أسظطى   م11-16/2/1027

 باليىهان

بذون 

 هفلاث

 م28/2/1027 (289)
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 م7117شهز يوويو (6) 

 اإلاعاهمت ميان الاوػلاد فترة الاوػلاد غىىان اإلاؤجمش الخخصص لىظيفتا اظم الػظى اليليت

 اإلااليت

 سكم

 اللشاس

 جاسيخ

 ساللشا

 

الطب 

 البيطشي 

الذواحً  أظخار مجذي خليل ظليمان 

 وألاظمان

-16 اإلاؤجمش الذولي لالظتزساع العميي

 م30/6/1027

 16/8/1027 266  هفلاث هيب جاون افشيليا 

ذ خظش غاطف مدم الضساغت

 هصاس

ألاظخار 

 اإلاعاغذ

وسشت غمل بجامػت ظاظاسيا  بئيطاليا  وكايت الىباث

              للخذسيب طمً غمل مششوع 

(EC- ILHAM   ) 

22-

 م28/6/1027

 Sass aria بجامػت 

 إيطاليا

بذون 

 هفلاث 

 م12/2/1027 108

ظاسي خعً مصطفي  الضساغت

 أخمذ بشهجي

ػت ظاظاسيا  بئيطاليا وسشت غمل بجام البعاجين اإلاذسط

              للخذسيب طمً غمل مششوع 

(EC- ILHAM   ) 

22-

 م28/6/1027

 Sass aria بجامػت 

 إيطاليا

بذون 

 هفلاث 

 م12/2/1027 102

وسشت غمل بجامػت ظاظاسيا  بئيطاليا  البعاجين اإلاذسط سامي حابش أخمذ الىىاوي   الضساغت

              للخذسيب طمً غمل مششوع 

(EC- ILHAM   ) 

22-

 م28/6/1027

 Sass aria بجامػت 

 إيطاليا

بذون 

 هفلاث 

 م12/2/1027 103

غبير غبذ اإلادعً  آلاداب

 إبشاهيم كاظم

ألاظخار 

 اإلاعاغذ

الازاس 

والذساظاث 

 اليىهاهيت 

  ظيمىاس  بػىىان " الذساظاث اإلاخدفيت

باللؿت الفشوعيت"  جبؼ مششوع ايشاظمىط  

 الاجداد ألاوسبي

16-

 م19/6/1027

بذون  فشوعا –بباسيغ 

 هفلاث

 م29/6/1027 126

أظماء غبذ العالم أخمذ  آلاداب

 الشيخ

اللؿت  مذسط

 ؤلاهجليزيت 

-28 اإلاؤجمش الذولي للجامػت ألامشيىيت

  م26/6/1027

الجامػت ألامشيىيت 

 باسيغ

  م18/2/1027 298 هفلاث 

أخمذ لطفي غبذ اإلاىحىد  اإلاػهذ

 بخيذ

أظخار 

 مخفشؽ 

احخماع اللجىت الخىحيهيت للخػلم بين  

جامػاث في الخػليم الػالي) إداسة ال

و الذولت اإلاصشيت ي اإلاخلذمت(  ألاساض 

 (ILHAM-ECمششوع إلهاميً )

29-

 م10/6/1027

 م23/6/1027 139 بذون    -سوما  -ظيزو 
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 م7117 يوليو شهز (7) 
 اإلاعاهمت ميان ؤلاوػلاد وػلادفترة الا غىىان اإلاؤجمش الخخصص الىظيفت اظم الػظى اليليت

 تاإلاالي

 سكم

 اللشاس

 جاسيخ

 اللشاس

 

غمذ  واسولين وامل غبذ الػضيض الػلىم

 اليليت

ختي 19/6/1027 صياسة مػامل حامػت بلجىساد  لفعيىلىجيا

 م 20/7/1027

بذون  سوظيا

 هفلاث

127 29/7/1027 

 م7117شهز اغسطس (8)
 اإلاعاهمت الاوػلادميان  فترة الاوػلاد ان اإلاؤجمشغىى  الخخصص الىظيفت اظم الػظى اليليت

 اإلااليت

 سكم

 اللشاس

 جاسيخ

 سااللش 

 

الطب 

 البيطشي 

وهيل  مذيدت صالح إبشاهيم

 اليليت

اإلاىخذي اإلاشترن غً ألامشاض خيىاهيت  اإلايىشوبيىلىجي

 اإلايشأ واإلاػذيت 

بذون  اليابان م 27-18/8/1027

 هفلاث

 م 17/7/1027 307

 م7117رب( شهز سبتم9)
 اإلاعاهمت  ميان ؤلاوػلاد فترة الاوػلاد غىىان اإلاؤجمش الخخصص الىظيفت اظم الػظى اليليت

 اإلااليت

  سكم

 اللشاس

  سجاسيخ اللشا

 

ظاميت أخمذ غبذ العالم  الضساغت

 مذهىس 

أظخار 

 مخفشؽ

اإلاؤجمش الذولي الخامغ لهيئت هظم  الفعيىلىحيا

 الخيامل للبيئاث 

 اإلاملىت اإلاخدذة م29-26/9/1027

 أهعفىسد

 م30/7/1027 309 هفلاث

أمشاض  أظخار أخمذ العيذ الىىساوي الضساغت

 الىباث

اإلاملىت اإلاخدذة  م 10/9/1027-9 اإلاؤجمش الذولي ألمشاض الىباث 

 حامػت هىجىجهام

 م 23/8/1027 333 هفلاث

اإلاىاسد  اإلاذسط إيىاط هضاع خامذ خافظ الضساغت

 الطبيػيت

لي لػلىم البيئت اإلاؤجمش الذو 

 والخىىىلىحيا 

م 32/8/1027

 م1/9/1027

 م16/6/1027 308 هفلاث اليىهان

ألاظخار  صهشيا مدمذ  ظالم الضسكا الضساغت

 اإلاخفشؽ

الاكخصاد 

وؤلاسشاد 

 الضساعي 

خظىس وسشت غمل بػىىان "الليادة 

 وؤلاداسة الاظتراجيجيت "

  -بمذيىت  دبي  م20-28/9/1027

ؤلاماساث الػشبيت 

 اإلاخدذة

بذون 

 هفلاث

 م  12/8/1027 362
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اهخصاس إبشاهيم مدمىد  الضساغت

 سبيؼ

أظخار  

وسئيغ      

 كعم 

اإلاؤجمش " الػشبي الثاوي غشش لػلىم  وكايت الىباث

 وكايت الىباث "

 م16/8/1029 367 هفلاث مصش  -الؿشدكت م  8-20/22/1027

غلياء فظل هللا ظػذ  التربيت

 أخمذ الضهاس

اإلاذسط 

 عاغذاإلا

اللؿت 

 الفشوعيت

ؤجمش الاجداد الذولي ألظاجزة اللؿت اإلا

 الفشوعيت" 

 -حامػت هيىجى  م10-18/9/1027

 اليابان

بذون 

 هفلاث 

 م 10/8/1027 326

غبير غبذ اإلادعً  آلاداب

 إبشاهيم كاظم

ألاظخار 

 اإلاعاغذ       

الازاس 

والذساظاث 

 اليىهاهيت 

وسشت غمل غً الخػليم اإلافخىح في دٌو 

حىىب البدش اإلاخىظط الخابؼ الجداد 

 حامػاث البدش اإلاخىظط 

حامػت بىلخيىىيى  م   18-30/9/1027

 إيطاليا                               -دي جىسيىى 

بذون 

 هفلاث

 م21/9/1027 393

إيمان سبيؼ مصطفي  الخمشيع

 مصطفي

اإلاذسط 

 اإلاعاغذ

حػليم 

 الخمشيع

ثف وسشت غمل بػىىان " البرهامج اإلاى

 للذبلىم في الػلىم الصحيت" 

حامػت العادط  م21-29/9/1027

 اللاهشة -مً أهخىبش 

بذون 

 هفلاث

 م21/9/1027 396

مها إبشاهيم فىده  الخمشيع

 الػششي 

اإلاذسط 

 اإلاعاغذ

جمشيع 

 ألاطفاٌ

وسشت غمل بػىىان " البرهامج اإلاىثف 

 للذبلىم في الػلىم الصحيت"

حامػت العادط  م21-29/9/1027

 اللاهشة -هخىبش مً أ

بذون 

 هفلاث

 م 21/9/1027 392

 م7117(خالل شهز اكتوبز 11) 
 اإلاعاهمت  الاوػلادميان  فترة الاوػلاد شغىىان اإلاؤجم الخخصص الىظيفت اظم الػظى اليليت

 تاإلاالي

  سكم

 اللشاس

 جاسيخ

  ساللشا

 

 ال يىحذ ذ يىحال  ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ ال يىحذ

 م7117خالل شهز ووفمرب  (11)
 اإلاعاهمت  ميان الاوػلاد فترة الاوػلاد شغىىان اإلاؤجم الخخصص الىظيفت اظم الػظى اليليت

 تاإلاالي

  سكم

 اللشاس

 جاسيخ

  ساللشا

 

ألاظخار  أخمذ لطفي غبذ اإلاىحىد اإلاػهذ

 اإلاخفشؽ

غً  MEN Aالاحخماع الثالث إلاىطلت  

 وسازيا ألاؾزيت اإلاػذلت

 

 VERSEمذيىت  م11-13/22/1027

 بئيطاليا

بذون 

 هفلاث

887 27/20/1027 
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ألاظخار  صالح أخمذ هشيذي آلاداب 

 اإلاخفشؽ

اإلاؤجمش الذولي الػاشش جدذ غىىان  الخاسيخ

 العياخت في اللاهشة وهخائجها 

بذون  جىوغ  م 18-30/22/1027

 هفلاث

879 13/20/1027

 م 

ألاظخار  الضسكا  صهشيا مدمذ ظالم الضساغت 

 اإلاخفشؽ

وسشت غمل بػىىان صياؾت ألاهذاف  الاكخصاد 

 وميثاق ألاداء 

بذون  الىىيذ م 1-6/22/1027

 هفلاث

 م 2/22/1027 890

 
 م7117ديسمرب خالل شهز (17)

 اإلاعاهمت  ميان الاوػلاد فترة الاوػلاد شغىىان اإلاؤجم الخخصص الىظيفت اظم الػظى اليليت

 تاإلاالي

  سكم

 شاسالل

 جاسيخ

  ساللشا

 

ألاظخار  غلي أخمذ  مدمذ العيذ   آلاداب

 اإلاخفشؽ

فاغلياث  اإلاؤجمش اإلالام غلي هامش   الخاسيخ

اإلاششوع البدثي " بىاء العالم " بالخػاون 

   CNRمؼ  مشهض البدىر اللىمي ؤلايطالي 

بذون  ايطاليا –سوما  م22-21/21/1027

 هفلاث 

 م 8/22/1027 208

ألاظخار  أخمذ هشيذي غلي  صالح آلاداب

 اإلاخفشؽ

اإلاؤجمش الذولي العادط للىزائم  الخاسيخ

 واإلادفىظاث  الىطىيت

بذون  الىىيذ  م 22-28/21/1027

 هفلاث

270 27/21/1027

 م

 عه حضور املؤمتزات مؤمتزات رئيس اجلامعة بيان 

 إلاعاهمت ا ميان الاوػلاد فترة الاوػلاد شغىىان اإلاؤجم الخخصص الىظيفت اظم الػظى

 تاإلاالي

  سكم

 اللشاس

 جاسيخ

  ساللشا

 

الاغخزاس 

غً 

 الحظىس 

أد/ غبيذ غبذ الػاطي 

 صالح

 

سئيغ 

 الجامػت

الشكابت غلي 

 ألاؾزيت

حامػت دمنهىس وحامػت  مىاكشت الخػاون بين 

 دمنهىس 

حامػت الاوساٌ  م1-6/1/1027

 سوظيا

  م27/2/1027 18 هفلاث

م     17/1/1027 صياسة اإلاػهذ الىطجي لػلم اإلاىاد

 م3/3/1027ختي 

حامػت وظيذا 

 اليابان

  م19/2/1027 18 هفلاث

مػشض الخػليم في دٌو الػالم                 

 )الخػليم خاسج الحذود(

 م21/3/1027 228 هفلاث بلؿاسيا–صىفيا  م27-29/3/1027

 

كذم 

 
 
 اغخزاسا
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الاحخماع الذوسي للجامػاث                 

 تاليىسو مخىظطي

  م21/3/1027 222 هفلاث بشوهعيل بلجيىيا 18-30/3/1027

م ختي 19/3/1027 احخماع الاجداد ألاوسبي إلاششوع الخمغ

 م1/8/1027

  م16/3/1027 232 هفلاث حىىة إيطاليا

دولت الاماساث  12/2/1027-28 صياسة وليت ميىا لإلداسة

 الػشبيت اإلاخدذة

  م28/2/1027 (287) هفلاث

احخماع وسشت الػمل والخيعيم  إلاششوع 

الخمبغ جدذ غىىان: )البرهامج اإلاخطىس 

 اإلاخلذم "

 )بجامػت ليييىط م29-13/6/1027

Linnaeus) – 

 العىيذ

 م6/6/1027 138 هفلاث

 

كذم 

 
 
 اغخزاسا

فشيم الػمل مً  لعفش هػظى مشاسن فيا

الجامػاث الػشبيت و ألاوسبيت للمشاسهت في 

مششوع )بشهامج الخمبغ الخابؼ لالجداد 

 ألاوسبي

وليت إداسة الػلىم  م7/9/1027 -1

واإلاػلىماجيت 

-حامػت صيليىا

 ظلىفاهيا

  م11/8/1027 361 هفلاث

خظىس الاحخماع الخيعيلي إلداسة مششوع 

 الخمبغ ومداطش في الىسشت

ختي 19/7/1027

 م3/8/1027

بذون  ايطاليا

 هفلاث

  م29/7/1027 196

لعفش  هأظخار ششيً  في مششوع الخمبغ ا

جدذ إطاس بشهامج الاجداد ألاوسبي وجذسيب فشيم 

الػمل اإلاشاسن في اإلاششوع مً الجامػاث 

الػشبيت وألاوسبيت  في مجاٌ ظالمت الؿزاء 

 والخؿزيت

سخاب الجامػت  م2-8/20/1027

 باإلاؿشب   بلىيطشة

بذون 

 هفلاث

  م 30/9/1027 816

 م 7117عام  بيان باالعتذارات عه حضور املؤمتزات                       
 اإلاعاهمت  ميان الاوػلاد فترة الاوػلاد شغىىان اإلاؤجم الخخصص الىظيفت اظم الػظى اليليت

 تاإلاالي

  سكم

 اللشاس

 جاسيخ

  ساللشا

 

م  8/8/1027 317 هفلاثالىالياث اإلاخدذة   م 18/8/1027-10للجمػيت ألامشيىيت   128الاحخماع الــــالىيمياء  مذسطشيماء إمام غباط  الصيذلت 



 

 

 

 9 م  ص7102بيان مؤتمرات عام 
 

غً  الاغخزاس جم  ألامشيىيت   ءللىيميا الصيذليت اب هع

 اإلاؤجمش 

اظخار  مها العيذ خعين الصيذلت 

 معاغذ

الىيمياء 

 الحيىيت

اإلاؤجمش الذولي للذالالث الحيىيت والطب 

 ؤلاكليمي 

م 16/8/1027 267 هفلاث  إيطاليا -سوما  م27-28/9/1027

جم الاغخزاس غً 

 خظىس اإلاؤجمش

 

 


