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 أوال : كلُت آلاداب

 القرار الجامػت دولت ؤلاًفاد إلى مً اإلاذة هىع اإلاهمت الاصم م

ارة  محمذ مجذي مصطفى جراب 2 بجمهىرٍت  Postojnaإلاػهذ الكارصت بمذًىت  غلمُت ٍز

بمرجب ًصرف بالذاخل دون أن جخحمل صلىفُيُا 

 الجامعت أًت هفقاث

مػهذ الكارصت  سلوفييياجمهورٍت  28/8/1027 18/7/1027 

 Postojnaبمذًىت 
130 

 32/5/1027في 

 

 التربُت ا : كلُتهُجا

 القرار الجامػت دولت ؤلاًفاد إلى مً اإلاذة هىع اإلاهمت الاصم م

مهمت غلى هفقت وزارة الخػلُم الػالي  لإلشراف غلى ظالب  مدمىد فخحي مدمىد غكاشت  1

س  /إشراف مشترك  بمرجب ًصرف بالذاخل  -منى جمُل غٍس

  دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

 أًام 9

 

 

2/6/2117 

 

 

11/6/2117 

 

كُت   الىالًاث اإلاخدذة ألامٍر

 

  

 فاهذر بلت 

 

 

 

في 169

29/4/2117 

في 1874وزاري 

 م9/5/2117

بمرجب ًصرف بالذاخل دون مهمت غلمُت غلى هفقت البػثاث  ابتهال غبذ اإلاىػم مدروش خضين 2

 جخدمل الجامػت أًت هفقاثأن 

خ  أشهر 6 مً جاٍر

 الضفر

ال كىذا   كُبك  بمىهتًر
في 571

18/12/2117 
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 جالثا : كلُت السراغت

 القرار الجامػت دولت ؤلاًفاد إلى مً اإلاذة هىع اإلاهمت الاصم م

م مدمذ  1 أخمذ غبذ الكٍر

 إصماغُل

ا - بمرجب ًصرف بالذاخل دون  غلى هفقت جامػت هاجٍى

 الجامػت أًت هفقاثأن جخدمل 

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

 جخدمل أن دون  بالذاخل ًصرف ججذًذ اإلاهمت بمرجب -

 الذكخىراه بػذ ما  أبداث  الصخكمال هفقاث أًت الجامػت

ا جامػت مً اإلاقر حغُير مؼ  الجامػت إلى   بالُابان هاجٍى

 خالل مً رلك و بلجُكا بذولت بلىفُان  الكاجىلُكُت

 واإلاقذمت البلجُكُت الحكىمت مً غليها خصل التي اإلاىدت

 .بلىفُان الكاجىلُكُت بالجامػت ألاوروبُين غير للباخثين

 

 

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

ججذًذ اإلاهمت الػلمُت  إلاذة غام جالث بذون مرجب و دون 

 أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث 

 شهر11

 

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

 ججذًذ 

 شهر 11

 

 

 

 

 

 

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

 غام 

 

1/11/2114   

 

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

 ججذًذ

 مً 
ٌ
 اغخبارا

1/9/2115 

 

 

 

 

 

........... 

1/8/2116 

31/8/2115 

 

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

 ججذًذ

 31/7/2116ختى

 

 

 

 

 

 

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

31/7/2117 

 الُابان

 

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

 ججذًذ بذولت بلجُكا -

 

 

 

 

 

 

 

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

 بلجُكا 

ا  هاجٍى

 

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

  الكاجىلُكُت بالجامػت

  بلىفُان

 

 

 

 

 

 

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

  الكاجىلُكُت بالجامػت

  بلىفُان

 

228 

2/9/2114 

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

 ججذًذ بالقرار

في  643

5/11/2115 

 

 

 

 

 

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

 ججذًذ بالقرار 

347 

 4/11/2116في 

مهمت غلمُت غلى هفقت جامػت هبراصكا بمرجب ًصرف  مدمذ مدمذ صػذ هللا 2

 بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

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

ػلمُت غلى هفقت جامػت هبراصكا بمرجب الهمت ججذًذ اإلا

 بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث      ًصرف 

 

 غام

 

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

 غام

24/6/2116 

 

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

 

24/6/2117 

23/6/2117 

 

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

 

23/6/2118 

 

 

كُت  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍر

 

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

 

كُت  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍر

 هبراصكا

 

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

 

 هبراصكا

131 

 18/4/2116في

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

 

137 

 6/6/2117في
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بُت التي ًىظمها مهمت غلمُت  رضا مدمذ مىصىر ظبُخت  3 لالشتراك في الذورة الخذٍر

بمرجب ًصرف فلىروضا (  الىظني للبدىث )اإلاجلط 

 بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

 

جالجت 

أشهر 

وخمضت 

 
 
 غشر ًىما

اإلاجلط الىظني  إًعالُا 31/7/2117 15/4/2117

          للبدىث       

 ) فلىروضا(

142 

 9/4/2117في 

بُت التي ًىظمها لالشتراك في الذورة مهمت غلمُت  أخمذ مدمذ الضُذ الىجار 4 الخذٍر

بمرجب ًصرف فلىروضا (  اإلاجلط الىظني للبدىث )

 بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

 

جالجت 

أشهر 

وخمضت 

 غشر ًىما

اإلاجلط الىظني  إًعالُا 31/7/2117 15/4/2117

 للبدىث      

 ) فلىروضا(   

141 

 9/4/2117في 

بمرجب ًصرف  الجاهب اإلاجري مهمت غلمُت غلى هفقت  غماد فىزي صػذ غبذ الػاظي 5

 بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

 

 مذًىت بىدابضت  14/4/2118 15/11/2117 أشهر  6

 اإلاجر 

الجامػت ألاوروبُت 

ت بمذًىت  اإلاركٍس

 بىدابضت 

417 

 24/9/2117في 

بمرجب مهمت غلمُت كباخث زائر غلى هفقت جامػت هبراصكا  إبراهُم  صالح إبراهُم البضُىوي 6

 ًصرف بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

 

كُت  31/5/2119 1/6/2118 غام في  487 جامػت هبراصكا  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍر

31/11/2117 

ض  : كلُت الخمٍر
 
 رابػا

 

 

ً الذًً  1 برهامج  مهمت غلمُت غلى هفقت هُئت الفىلبراًت لإلشتراك ًلذز خيري ٍز

 مىذ زمالت هُىبرث هُمفري 

 31/5/2117 1/6/2116 غام 

حضلمت الػمل في 

بػذ قعؼ  3/8/2116

 اإلاهمت الػلمُت 

كُت  في  132 دًفِط  –كالُفىرهُا  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍر

18/4/2116 
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:
 
 كلُت الػلىم خامضا

 القرار الجامػت دولت ؤلاًفاد إلى مً اإلاذة هىع اإلاهمت الاصم م

مهمت غلى هفقت وزارة الخػلُم الػالي  لإلشراف غلى ظالب  خضين غلي مدمذ معاوع 1

بمرجب  /غماد مدمىد ابراهُم السحليإشراف مشترك 

 ًصرف بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

 

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

مهمت غلى هفقت وزارة الخػلُم الػالي  لإلشراف غلى ظالب 

بمرجب ًصرف  -/هشام مدمذ خلُفتإشراف مشترك 

 بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

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

 تمهمت غلى هفقت وزارة الخػلُم الػالي  لإلشراف غلى ظالب

بمرجب  -غبير شحاجه مدمىد الشقرفي /إشراف مشترك 

 ًصرف بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

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

ب بمرجب ًصرف بالذاخل دون أن مهمت غلمُت  للخذٍر

 جخدمل الجامػت أًت هفقاث

 أًام9

 

 

 

........... 

 أًام 9

 

 

........... 

 أًام 9

 

 

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

ً  شهٍر

21/12/2116 

 

 

 

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

8/3/2117 

 

 

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

9/11/2117 

 

 

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

25/11/2117 

29/12/2116 

 

 

 

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

17/3/2117 

 

 

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

17/11/2117 

 

 

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

24/12/2117 

 روصُا

 

 

 

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

 الُابان

 

 

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

 روصُا

 

 

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

 روصُا

اإلاػهذ الىىوي 

 جامػت مىصكى

 

 

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

اإلاػهذ القىمي لػلىم 

 اإلاىاد جامػت واصُذا

 

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

اإلاػهذ الىىوي 

 جامػت مىصكى

 

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

 جامػت بلجىراد

 462 

 14/12/2116في 

 وزاري 

 21/12/2116في 6173

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

61 

 13/2/2117في 

 1/3/2117في 1122وزاري 

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

413 

 24/9/2117في 

 وزاري 

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

 24/11/2117في 482

ارة  أًمً أخمذ إبراهُم الضُذ 2 سخا   علميت ٍز اء بتٌر إًطاليا  -إلى املركس الذولي للفيًز

م   7/1027/ 32م  إلى   2/7/1027في الفترة  مً 

مع جطبيق قرار مجلس الجامعت بمرجب ًصرف بالذاخل  

         1023لسىت 13رقم 

اء  إًطاليا 32/7/1027 2/7/1027 شهر املركس الذولي للفيًز

سخا  بتٌر

       243 

 9/4/1027في 

س   3 مهمت غلى هفقت وزارة الخػلُم الػالي  لإلشراف غلى ظالب  كارولين كامل غبذ الػٍس

س إشراف مشترك  بمرجب ًصرف  / أماوي غبذ هللا غبذالػٍس

 بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

في الفترة مً  أًام  7

21- 31 

 ًىهُه 

خ  268جم حعذًل القرار رقم   بىلىهُا  إًعالُا   الصادر بخاٍر

  بىاًء على موافقت السيذ  19/4/1027

أ.د / هائب رئيس الجامعت للذراساث 

 م 11/5/1027في العليا والبحوث 
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 صا
 
 العب البُعري ::كلُت  دصا

 القرار الجامػت دولت ؤلاًفاد إلى مً اإلاذة هىع اإلاهمت الاصم م

بي )جراخاث الخُىل اإلاخقذمت (بىاء   أخمذ هصر رمضان الخماري  1 مهمت غلمُت لحضىر البرهامج الخذٍر

كي بمرجب  غلى الذغىة الصخصُت اإلاىجهت لضُادجه مً الجاهب ألامٍر

 ًصرف بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث

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

 ججذًذ اإلاهمت  بمرجب ًصرف بالذاخل دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاث-

 

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

 دمل الجامػت أًت هفقاثججذًذ اإلاهمت  بمرجب ًصرف بالذاخل دون أن جخ-

 

 

 أشهر6

 

 

....... 

 أشهر 4

 

........... 

 أشهر 6

1/2/2116 

 

 

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

1/8//2116 

 

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

1/12/2116 

 

 

 

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

 

 

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

31/5/2117 

الىالًاث اإلاخدذة 

كُت   ألامٍر

 

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

الىالًاث اإلاخدذة 

كُت  ألامٍر

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

الىالًاث اإلاخدذة 

كُت   ألامٍر

 

بكلُت العب البُعري 

 جامػت هىرث كارولُىا

 

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

بكلُت العب البُعري 

 جامػت هىرث كارولُىا

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

بكلُت العب البُعري 

 جامػت جىِس ي

139 

15/6/2114 

 

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

254 

27/7/2116 

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

471 

 في

24/12/2116 

مهمت غلى هفقت وزارة الخػلُم الػالي  لإلشراف غلى ظالب إشراف مشترك  مذًدت صالح إبراهُم مدمىد 2

بمرجب ًصرف بالذاخل و دون أن جخدمل  -ط.ب/غماد الذًً الجىذي

 الجامػت أًت 

 هفقاث

 

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

مهمت غلى هفقت وزارة الخػلُم الػالي  لإلشراف غلى ظالب إشراف مشترك 

بمرجب ًصرف بالذاخل و دون أن جخدمل  -ط.ب/دالُا ظلػت خضً

 الجامػت أًت هفقاث

 أًام 9

 

 

 

 

....... 

 أًام 9

 

خالل شهري 

ل وماًى  أبٍر

 م2116

 

 

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

خالل شهري 

ل وماًى  ابٍر

 م2117

 الُابان 

 

 

 

 

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

 الُابان 

 كُىجى

 

 

 

 

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

 أوصاكا 

116 

 24/3/2116في 

 

 

 

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

135 

6/4/2117 

في 1715وزاري 

 م21/4/2117

باألكادًمُت البىلىذًت للػلىم NENCKIمهمت غلمُت إلجراء أبداث بمػهذ  غلي خا فظ الفار  3

 ببىلىذا

مػهذ  بىلىذا  م31/3/2118 م1/11/2117 أشهر 6

NENCKI باألكادًمُت

 البىلىذًت للػلىم 

 في231

 م1/6/2117
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ا كامل الخىلُت   4 ف زكٍر إشراف مشترك  همهمت غلى هفقت وزارة الخػلُم الػالي  لإلشراف غلى ظالب شٍر

بمرجب ًصرف بالذاخل و دون أن جخدمل  -بثِىت خضً غلي غِس ى  ط.ب/

 الجامػت أًت هفقاث

خالل شهري  أًام  9

هىفمبر ودٌضمبر 

2117  

ا  الُابان    376 هاجٍى

 8/2117/ 31في 

إشراف مشترك  همهمت غلى هفقت وزارة الخػلُم الػالي  لإلشراف غلى ظالب غبُذ غبذ الػاظي صالح  5

بمرجب ًصرف بالذاخل و دون أن  -إًمان خمذي غبذ اللعُف   ط.ب/

 جخدمل الجامػت أًت هفقاث

خالل شهر  أًام 9

 2117هىفمبر 

لف  كىذا  في 489 جامػت جٍى

31/11/2117 

في 5581وزاري 

11/11/2117 

 الُاباهُت الحكىمت هفقت  غلى)  الذكخىراه بػذ ما أبداث لػملمهمت غلمُت  مدمذ غلي إبراهُم مرعي 6

JSPS  )هفقاث أًت الجامػت جخدمل أن دون   بالذاخل ًصرف بمرجب 

في  486 جامػت أو بهيرو  الُابان   2117هىفمبر  غام 

31/11/2117 

 
 
 كلُت الصُذلت: صابػا

 القرار الجامػت دولت ؤلاًفاد إلى مً اإلاذة هىع اإلاهمت الاصم م

إًمان مدمذ أخمذ خضً  1

 خلف

مهمت غلمُت  شخصُت كباخث زائر لػمل أبداث ما بػذ الذكخىراه غلى 

لف بكىذا   هفقت جامػت جٍى

لف كىذا 18/1/1029 2/3/1028 عام  في   535 جامعت جٍو

6/21/1027 

مها الضُذ مدمذ خضين  2

 إبراهُم 

واإلاػهذ  STDFمهمت غلمُت مً خالل الاجفاقُت الػلمُت اإلاشتركت بين هُئت 

بمرجب ًصرف بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت الفروس ي بالقاهرة 

 هفقاث

خ  أشهر  9 مً جاٍر

 السفر 

 COCHINبمػهذ  فروسا 

institute  بجامػت

PARIS  DESCARTES 

في  534

6/21/1027 

مدمذ مدمىد مدمذي  3

 العجىاوي 

مهمت غلمُت شخصُت غلى هفقت جامػت صاهت لىَط بالىالًاث اإلاخدذة 

كُت   بمرجب ًصرف بالذاخل و دون أن جخدمل الجامػت أًت هفقاثألامٍر

الوالًاث  24/2/1029 25/2/1028 عام

املخحذة 

كيت   ألامٍر

  جامػت صاهت لىَط 

وائل ظلػت غبذ القادر  4

 إصماغُل

بمرجب ًصرف بالذاخل دون أن جخدمل مهمت غلمُت غلى هفقت البػثاث 

 الجامػت أًت هفقاث

خ  أشهر 6 مً جاٍر

 السفر

الوالًاث  

املخحذة 

كيت  ألامٍر

في  30 كالُفىرهُا صان دًُجى

13/2/1028 

 


