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 أو السَارج الذعىجهي  الغرض الكلُح األسن م
 الوذج

 الجاهعح هساهوح وذارَخهالقرار  رقن اإلَفاد جهح

1.  
حضىر القوح الرٍ ذٌظوها هخرثراخ اتوىخ تعٌوىاى ع عقوىظ عظُووح  هعهذ الكثذ أ.د/ احوذ احوذ الشعراوٌ

 ع 

( 1145) الواًُا م3-4/11/5115

 م8/11/5115

 تذوى ذكلفح

5.  

زَووارج الوسوورىدعاخ الةُىَووح والىراشُووح والورايووس الثةصُووح تجاهعووح  هعهذ الكثذ احوذ احوذ الشعراوٌأ.د/ 

والَووح اوهوواَى وزَووارج هسرشووفٍ االكفوواظ وهريووس والَووح يالُفىرًُووا 

 الطثٍ وحضىر الوؤذور السٌىٌ للجوعُح االهرَكُح لذراسح الكثذ

 -ساى فرًسُسكى م11-11/11/5115

 اهرَكا

(1451 )

 م9/11/5115

 تذوى ذكلفح

3.  
زَارج لوٌاقشوح رسوالح الوذيرىراج ذةود اهورافه الطالثوح/ هوىزج علوٍ  االداب د/ عالء عثذ الخالق علىاى

 تي هشُة آظ صالح الشهراذٍ لوذج اسثىع

الوولكح العرتُح  م31/1-6-5/5116

 السعىدَح

(531 )

 م31/1/5116

 تذوى ذكلفح

4.  

أ.د/ هشُرج هةوذ عثذ الىاحذ 

 اتى الوجذ

 ثذج سعذ الطثلأ.د/ ع

 الطة

 

 العلىم

زَارج علوُح لكلُوح الكوُواء جاهعوح جذاًسود لووذج اسوثىعُي إلجوراء 

اتةوواز علوُووح وذثووادظ الخثووراخ تووُي الجوواهعرُي فووٍ اكووار االذفاقُووح 

 الوثرهح تُي ايادَوُح الثةس العلوٍ وتىلٌذا

( 536) تىلٌذا م51/5-4/3/5116

 م31/1/5116

(535 )

 م31/1/5116

ح هي االشٌاى تركلف

ايادَوُح الثةس 

 العلوٍ

5.  
أ.د/ أهرف عثذالهادي زَي 

 الذَي

 (639) اسكرلٌذا م Moklands  4-8/4/5116زَارج هسرشفً  الطة

 م 59/3/5116

 تذوى ذكلفح

 خالظ العام 

 م5115-5116
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6.  
أ.د/ دَاب هةوذ سعذ 

 الصعُذي

 (955) السىداى م 15/5/5116-8 زَارج علوُح للوٌظوح العرتُح للرٌوُح السراعُح السراعح

 م 3/5/5116

 تذوى ذكلفح

                                     
 


