
 2016التقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر ) كانون الثاني ( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت
 
 

جهة االيفاد  الكلية االسم
 ومدته

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد

قسم النشاطات  علي صباح عداي   1
 لطالبية  ا

دولة قطر/للفترة من 
6-31/1/2016 

 (23للمشاركة في تحكيم مباريات بطوالت نهائيات اسيا تحت سن )
 سنة للمنتخبات االولمبية 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

2 
 
 

زيد ثامر محمد 
 علي 

قسم النشاطات 
 الطالبية  

الصين /للفترة من 
29/1-5/2/2016 

للمشاركة في تحكيم مبار اة نادي شاندونغ الصيني وكامبواوسكا 
 الياباني ضمن دوري ابطال اسيا 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 ةمالي

الدكتورة سماح  3
 عباس حمادي 

سلطنة عمان للفترة  كلية الطب 
-16من 
18/1/2016  

لغرض اداء االمتحان السريري الشفوي الختصاص جراحة االنف 
 واالذن والحنجرة وجراحتها 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية



 2016التقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر ) شباط( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ت
 

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

االستاذ الدكتور رائد رمزي  1
 صديق 

دولة االمارات العربية /للفترة  كلية الهندسة   
 4/2/2016-2من 

للمشاركة في المؤتمر الدولي الثامن عن 
 علم المواد والهندسة 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية 

2 
 
 

االستاذ الدكتور معتز عبد 
 المجيد عبد العزيز 

جمهورية مصر العربية/  كلية الطب  
  26/2/2016-25للفترة من 

لحضور المؤتمر الدولي الثامن للطب 
 الشرعي والسموم السريري  

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية

 
3 
 

المدرس الدكتور برق جعفر 
 هادي  

ة االمريكية/ الواليات المتحد كلية الطب 
  27/2/2016-26للفترة من  

للمشاركة في مؤتمر تعزيزات التغيرات 
 السلوكية  لدى مرضى السكري 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية

 
4 
 

 اسالم  سالم محمد 
 مريم عبد الجبار مسلم  

 رفيف خليل شهاب 
 ياسمين فالح 

طلبة في 
 كلية الحقوق 

                   االردن /عمان  للفترة من     
4-8/2/2016  

للمشاركة في البرنامج التدريبي التابع 
 لبرنامج تطوير القانون التجاري 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية

المدرس المساعد محمد  5
 عبدهللا راضي 

لعلوم ا
  السياسية

الواليات المتحدة االمريكية 
-22/2/للفترة من 

11/3/2016   

الزائر القيادي  للمشاركة ببرنامج
 المخصص للعمليات والحمالت االنتخابية

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية

قسم النشاطات  علي صباح عداي  6
 الطالبية 

-12اليابان للفترة من 
26/2/2016  

لقيادة مباراة نادي اوراوا الياباني ونادي 
سدني االسترالي ضمن بطولة دوري 

 ابطال اسيا 

 اية نفقات ماليةالتتحمل الجامعة 

المدرس الدكتورة زينة عدنان  7
 عبد الرسول 

-26اليونان للفترة من  كلية الطب 
28/2/2016  

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية  ESCRS/2016لحضور مؤتمر 

المدرس الدكتور ياسين  8
 اسماعيل عمران 

كلية التقنيات 
الحيوية 

 التطبيقية 

-29/2الهند للفترة من 
9/3/2016  

 Syntheticللمشاركة في ورشة العمل 
and systems biology 

applications in bioenergy 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية



 2016التقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر ) اذار( 

  

 
 
 
 
 
 

 
 ت
 

 ادنفقات االيف الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

االستاذ المساعد الدكتور   1
 حسن محمد نايف 

كلية التقنيات الحيوية 
 التطبيقية 

-7االردن للفترة من  
9/3/2016  

للمشاركة في مؤتمر الشرق االوسط وجنوب اسيا لعلوم الجينوم 
 ( ( EPigentics and Genomicوالتخلف 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

2 
 
 

ف حميد المدرس الدكتور سي 
 محمد

-11المانيا للفترة من  كلية الطب 
15/3/2016 

التتحمل الجامعة اية نفقات  لحضور المؤتمر السنوي االوربي للجراحة البولية في ميونخ 
 مالية

لم يتمتع بااليفاد بسبب 
ضيق الفترة للحصول على 

 تاشيرة الدخول 
 
3 
 

االستاذ الدكتور عبد الجاسم 
 محيسن جاسم 

لتقنيات مركز بحوث ا
 االحيائية 

-22السودان للفترة من 
32/3/2016  

للمشاركة في ورشة العمل الموسومة  )ربط منتج النباتات الطبية 
 والعطرية السوداني بالسوق العالمية ( 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

4 
 
 

رئاسة الجامعة / قسم  زيد ثامر محمد علي 
 النشاطات الطالبية 

-19من    اليابان للفترة
26/3/2016  

لقيادة مباراة اليابان وافغانستان ضمن المجموعة الخامسة 
وبطولة اسيا  2018للتصفيات المشتركة لبطولتي كاس العالم 

2019  

ال تتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

االستاذ المساعد الدكتور خالد  5
 عباس رشيد

مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية

-22مصر للفترة من 
26/3/2016 

للمشاركة في المؤتمر الدولي الثامن للتنمية والبيئة في الوطن 
 العربي

ال تتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

المدرس الدكتور ياسين  6
 اسماعيل عمران

كلية التقنيات االحيوية 
 التطبيقية

مدينة نيودلهي للفترة من 
29/2-9/3/2016 

 Synthetic and systemsللمشاركة في ورشة العمل )
biology applications in bioenergy ) 

ال تتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية



  2016التقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر ) نيسان ( 

  

 
 ت
 

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

االستاذ الدكتور اياد حسين  1
 عبدهللا 

مدير قسم ضمان 
الجودة واالداء 

 الجامعي 

االمارات العربية المتحدة للفترة من 
28/3-14/4/2016  

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية للمشاركة  ببحث في الندوة الفكرية في ملتقى الشارقة لفن الخط 
 

2 
 
 

المدرس الدكتور حسين 
 عالوي خليفة

من الواليات المتحدة االمريكية للفترة  العلوم السياسية 
3-16/4/2016  

للمشاركة في برنامج المركز الدولي للصحفيين والذي ترعاه سفارة 
 الواليات المتحدة االمريكية 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية

االستاذ المساعد الدكتور  3
 ياسين سعد محمد 

الواليات المتحدة االمريكية للفترة من  العلوم السياسية 
3-16/4/2016  

ي برنامج المركز الدولي للصحفيين والذي ترعاه سفارة للمشاركة ف
 الواليات المتحدة االمريكية 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية

4 
 
 

االستاذ المساعد الدكتور 
 مصعب عايد كصب

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية في المانيا للمشاركة بالبرنامج التدريبي الذي يقيمه مركز الدراسات العراقية 24/4/2016-3المانيا للفترة من كلية الهندسة

أ.م.د. عادل عبد االمير  5
 محمد

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية للمشاركة بالبرنامج التدريبي الذي يقيمه مركز الدراسات العراقية في المانيا 24/4/2016-3المانيا للفترة من كلية الهندسة

االستاذ المساعد الدكتور  6
 د الحسين يوسف عماد عب

 Global Chemists' Code of Ethicsللمشاركة في ورشة العمل    6/4/2016-4ماليزيا للفترة من كلية العلوم   
(GCCE) workshop 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية 

االستاذ المساعد الدكتورة  7
 هالة سامح عارف 

ة في عقد االمتحان السريري الموضوعي )االوسكي لغرض المشارك  16/4/2016-15للفترة من كلية العلوم 
osce  ) 

 ال تتحمل الجامعة اية نفقات مالية 

المدرس الدكتورة نور عباس  8
 حمادي 

ة التتحمل الجامعة اية نفقات مالي لحضور مؤتمر االكاديمية االمريكية للعلوم العصبية السادس والثمانون   21/4/2016-15كندا للفترة من كلية الطب 
لم تتمتع بااليفاد لعدم حصولها 

 على تأشيرة الدخول 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االستاذ المساعد الدكتور  9
 نسرين رحيم جبر الشويلي 

لحضور االجتماع السنوي الثاني عشر الذي تقيمه جمعية كليات العلوم في   20/4/2016ـ18مصرللفترةمن كلية العلوم 
 الجامعات العربية  

 ةالتتحمل الجامعة اية نفقات مالي
 

الطالبة  دانيا عماد ابراهيم  10
 ال دشوت 

لحضور االجتماع السنوي الثاني عشر الذي تقيمه جمعية كليات العلوم في   20/4/2016-18مصر للفترة من   كلية العلوم 
 الجامعات العربية  

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية
 

الطالبة اية احمد عبد الستار  11
 العاني 

لحضور االجتماع السنوي الثاني عشر الذي تقيمه جمعية كليات العلوم في   20/4/2016-18مصر للفترة من    كلية العلوم 
 الجامعات العربية  

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية
 

االستاذ مساعد الدكتور هادي   12
 محمد علي عبود 

-18جمهورية مصرمن  عميد كلية العلوم 
20/4/2016 

السنوي الثاني عشر لجمعية كليات واللغة العربية العلوم لحضور االجتماع 
 في الجامعات العربية وندوة حول العلوم 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية
 

قسم النشاطات  السيد علي صباح عداي  13
 الطالبية 

ة دونغ لتحكيم مباراة فريقي ناديي جيانغسو الصيني وبيكاميكس بني  22/4/2016-18الصين للفترة من 
 الفيتنامي 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية 

المدرس الدكتور غيث صائل  14
 محمد علي 

 Word Laparoscopyللتدريب على التداخالت الناظورية في )  27/4/2016-24الهند للفترة من   كلية الطب 
Hospital) 

 ال تتحمل الجامعة اية نفقات مالية

االستاذ المساعد الدكتور  16
 حسان صبحي نعمة ا

-27جمهورية ايران للفترة من  كلية الطب 
29/4/2016  

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية للمشاركة في المؤتمر العلمي) االنسان ،الصحة والمجتمع (

االستاذ الدكتور نبيل كاظم  17
 عبد الصاحب

مر العربي التركي الثاني للتعليم العالي الذي سيعقد اللقاء محاضرة في المؤت 29/4/2016-27تركيا للفترة من  رئيس الجامعة
بالتعاون مابين جامعة اسطنبول مدينيت واتحاد الجامعات العربية في مدينة 

 اسطنبول

من %30تتحمل الجامعة نسبة 
المخصصات الليلية وفق قانون 

لسنة  38االيفاد والسفر رقم 
1980 



 
 
 

 2016لشهر ) ايار(  التقرير الشهري لحركة االيفادات
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ت
 

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

االستاذ المساعد الدكتور سعد   1
 محمد دخيل 

المملكة المغربية للفترة من                  كلية العلوم السياسية 
1-18/5/2016  

للمشاركة في المعسكر الخارجي وبطولة المغرب 
 الدولية 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

2 
 
 

المدرس الدكتور ضياء  
 شامخ زغير 

مدير مركز الدنا العدلي 
 للبحث والتدريب 

لحضور المؤتمر الدولي السنوي للقانون العام   7/5/2016-5تركيا للفترة من 
 والعلوم الجنائية 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

 
3 
 

تور االستاذ المساعد الدك
 احسان صبحي نعمة 

التدريسي في كلية 
 الطب  

-10ايران للفترة من  
12/5/2016  

للمشاركة في المؤتمر العلمي )االنسان ،الصحة 
 والمجتمع(  

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

4 
 
 

االستاذ الدكتور عبد الجاسم 
 محيسن جاسم 

التدريسي في مركز 
بحوث التقنيات 

 االحيائية 

-19ا للفترة من  روماني
21/5/2016  

للمشاركة في معرض االختراع واالبداع االوربي 
 الثامن 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 



 2016التقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر )حزيران( 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ت
 

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

صام اسعد الدرس الدكتور ع 1
 محسن

فنلندا /هلنسكي اعتبارا من  العلوم السياسية
3/6/2016 

لحضور ورشة عمل مقررانعقادها من قبل منظمة 
CMI الفنلندية 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

2 
 
 

المدرس المساعد امير شاكر 
 محمد

مركز بحوث النهرين 
 للطاقة

الواليات المتحدة االمريكية 
  4/9/2016 -26/6للفترة 

لغرض االلتحاق بالدورة التدريبية للعلوم 
والتكنولوجيا المدعومة من قبل منظمة فولبرايت 

 االمريكية

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 



 

 2016التقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر )تموز ( 
 
 
 

 
 ت
 

 نفقات االيفاد          فادالغرض من االي جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

االستاذ المساعد الدكتور عال   1
 محمد الكواز 

عميد المعهد العالي 
لتشخيص العقم 

والتقنيات المساعدة 
 على االنجاب 

-3فنلندا للفترة من ) 
6/7/2016 ) 

لحضور مؤتمر الجمعية العامة االوربية للعقم 
(ESHREE) 

ال تتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

 

كوريا الجنوبية للفترة من             كلية الهندسة  ياسر رشيد عبد المجيد  2
17/7-12/8/2016  

 Developmentللمشاركة في الدورة التدريبية 
of Multimedia Contents  

تتحمل الجامعة المخصصات 
من المخصصات %30بنسبة 

الليلية وفق قانون االيفاد والسفر 
 1980لسنة  38رقم 

اذ المساعد الدكتور االست 3
 شيماء حميد حسين 

الواليات المتحدة االمريكية  كلية الهندسة 
  5/8/2016-18/7للفترة من 

للمشاركة في برنامج المنح الصغيرة من قبل 
 (IREXمؤسسة )

ال تتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

المدرس المساعد سعد محسن  4
 حمود 

الواليات المتحدة االمريكية  كلية الهندسة 
  5/8/2016-18/7للفترة من 

للمشاركة في برنامج المنح الصغيرة من قبل 
 (IREXمؤسسة )

ال تتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية 

المدرس الدكتور ليث عامر  5
 عبد الحسين 

المملكة االردنية الهاشمية  كلية الطب 
/م.الملك المؤسس عبد هللا 

-28فترة من الجامعي /اربد لل
29/7/2016  

للمشاركة في االمتحان السريري والشفوي 
 الختصاص جراحة المسالك البولية

مالحظة/لم يرفع هذا االيفاد الى الوزارة لصدوره 
 25/10/2016متاخرا بتاريخ 

التتحمل الجامعة والكلية اية 
نفقات مالية ) على نفقته 

 الخاصة(



 2016ر )اب( التقرير الشهري لحركة االيفادات لشه
 
 

 

 2016التقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر )ايلول( 

 
 ت

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

      

      

 
 ت

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

االستاذ الدكتورة شذى حسين  1
 علي 

-20رازيل للفترة من الب كلية الطب
24/9/2016  

لحضور المؤتمر السابع عشر للجمعية العالمية 
 المراض كلى االطفال  

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية 

االستاذ الدكتور سعد صالح  2
 مهدي 

مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية 

-30/9المانيا للفترة من 
15/10/2016  

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية موسيقى للمشاركة في مشروع الحوار عبر ال

االستاذ الدكتور احمد مجيد  3
 رشيد 

للمشاركة في عقد اجتماع لجنة التدريب  3/9/2016االردن ابتداءا من  كلية الطب
 الختصاص طب العيون وجراحتها

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية

( يوم 28مكة المكرمة لمدة ) الطب  ياسر محمد حسن حميد  4
 ابتداءا  من تاريخ االنفكاك

للعمل في المركز الطبي االستشاري في مكة 
 المكرمة 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية

( يوم 28مكة المكرمة لمدة ) الطب  وسيم فاضل محمد جاسم  5
 ابتداءا  من تاريخ االنفكاك

للعمل في المركز الطبي االستشاري في مكة 
 المكرمة 

 معة اية نفقات ماليةالتتحمل الجا

( يوم 28مكة المكرمة لمدة ) الطب  نبراس عالء حسين  هادي  6
 ابتداءا  من تاريخ االنفكاك

للعمل في المركز الطبي االستشاري في مكة 
 المكرمة 

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية



 2016التقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر )ايلول( 

 
  

 
 

 
 ت
 

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد هة االيفاد ومدتهج الكلية االسم

االستاذ الدكتورة شذى حسين  1
 علي 

كلية الطب/تم الغاء 
االمر الجامعي بموجب 

كتابنا المرقم 
في  6/13390

11/10/2016  

-20البرازيل للفترة من 
24/9/2016  

لحضور المؤتمر السابع عشر للجمعية العالمية 
 المراض كلى االطفال  

تتحمل الجامعة اية نفقات ال
 مالية 

االستاذ الدكتور سعد صالح  2
 مهدي 

مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية 

-30/9المانيا للفترة من 
15/10/2016  

التتحمل الجامعة اية نفقات  للمشاركة في مشروع الحوار عبر الموسيقى 
 مالية

االستاذ المساعد الدكتور احمد  3
 مجيد رشيد 

للمشاركة في عقد اجتماع لجنة التدريب  3/9/2016ردن ابتداءا من اال كلية الطب
 الختصاص طب العيون وجراحتها

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

االستاذ الدكتور ياسر محمد  4
 حسن حميد 

( يوم 28مكة المكرمة لمدة ) الطب 
 ابتداءا  من تاريخ االنفكاك

 للعمل في المركز الطبي االستشاري في مكة
 المكرمة 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

االستاذ الدكتور وسيم فاضل  5
 محمد جاسم 

( يوم 28مكة المكرمة لمدة ) الطب 
 ابتداءا  من تاريخ االنفكاك

للعمل في المركز الطبي االستشاري في مكة 
 المكرمة 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

المدرس الدكتور نبراس عالء  6
 هادي حسين  

( يوم 28مكة المكرمة لمدة ) الطب 
 ابتداءا  من تاريخ االنفكاك

للعمل في المركز الطبي االستشاري في مكة 
 المكرمة 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

االستاذ المساعد الدكتور اياد  7
 مراد طخاخ

رئاسة الجامعة/ مساعد 
رئيس الجامعة للشؤون 

 االدارية 

لهاشمية للفترة المملكة االردنية ا
 28/9/2016-26من 

للمشاركة في الدورة الرابعة لمنتدى رؤساء 
 الجامعات الصينية والعربية

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية



 

 2016التقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر )تشرين االول( 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ت
 

 قات االيفادنف الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

الواليات المتحدة االمريكية  العلوم السياسية  أ.م.د حسين عالوي خليفة  1
  8/10/2016-1للفترة من 

للمشاركة في زمالة صندوق النقد الدولي والبنك 
 الدولي 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

عميد المعهد العالي  أ.م.د عال محمد الكواز  2
لتشخيص العقم 

ت المساعدة والتقنيا
 على االنجاب 

الواليات المتحدة االمريكية 
-15/يوتاه للفترة من 

19/10/2016  

لحضور مؤتمر الجمعية االمريكية للطب التناسلي 
(ASRM ) 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

ا.م.د ياسر محمد حسن  3
 حمندي

السويد وايطاليا للفترة من              كلية الطب
16-31/10/2016 

التتحمل الجامعة اية نفقات  للتدريب على جهاز )الكاما نايف(
 مالية

 

االستاذ الدكتور عبد علي  4
 محسن شايع 

الجمهورية اللبنانية /بيروت  كلية الطب 
  23/10/2016-22للفترة من 

للمشاركة في عقد االمتحان السريري والشفوي 
 الختصاص )جراحة العظام والكسور (

اية نفقات التتحمل الجامعة 
مالية  مالحظة/: ورد االمر 

 14/11الوزاري متاخرا في 
 



 2016لتقرير الشهري لحركة االيفادات لشهر )تشرين الثاني( ا

 
 ت
 

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

-29/11المانيا للفترة من  الهندسة  أ.م.د فينوس حميد مجيد   1
2/12/2016  

للمشاركة في المؤتمر الدولي لبحوث الهندسة 
 والتكنولوجيا  

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

-29/11المانيا للفترة من  الهندسة  م.د. هالة سلمان حسن  2
2/12/2016  

للمشاركة في المؤتمر الدولي لبحوث الهندسة 
 والتكنولوجيا  

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

-29/11المانيا للفترة من  الهندسة  أ.م.د. كمال شاكر عبد المسيح 3
2/12/2016  

للمشاركة في المؤتمر الدولي لبحوث الهندسة 
 والتكنولوجيا 

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

مركز بحوث التقنيات  أ.د عبد الجاسم محيسن جاسم   4
 االحيائية 

-17الصين للفترة من 
20/11/2016  

مشاركة ببراءة االختراع الموسومة )استخدام لل
مخلفات نخيل التمر في تنقية مياه الصرف 

 الصحي والصناعي(

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية  

-14دولة قطر للفترة من  كلية الطب أ.د. نجاة عبد الرزاق حسن 5
17/11/2016 

لحضور مؤتمر ومعرض الشرق االوسط الثالث 
 الدوحة–ية للبايولوجيا الجزيئ

التتحمل الجامعة اية نفقات 
 مالية

مركز بحوث التقنيات  ا.م.د محمد محمود فرحان 6
 االحيائية

جمهورية ايران االسالمية               
9-13/11/2016 

للمشاركة ورشة العمل الموسومة 
(Inernational Worrkshop on 

Leishmania and Leishmanisais )  

مركز اية التتحمل الجامعة وال
 نفقات مالية

مركز بحوث التقنيات  ا.م.د محمد محمود فرحان 7
 االحيائية

 rd3  للمشاركة في المؤتمر العلمي الموسوم) 17/11/2016-14دولة قطر 
Middle East Molecular Biology 

Congress and Exhition)  

التتحمل الجامعة والمركز اية 
 نفقات مالية

 

للمشاركة في الندوة الموسومة )الدعم الفني لتقييم   18/11/2016-17ايطاليا  كلية العلوم يم.د.عباس هادي حميد 8
مخاطر المواد الكيمياوية واالجراءات القياسية 

 للتتبع وادارة شاملة للمواد الكيمياوية(

التتحمل الجامعة والكلية اية 
 نفقات مالية



أ.م.د عماد عبد الحسين  9
 يوسف 

مدير مكتب رئيس 
 جامعة ال

للمشاركة ببوستر في المؤتمرالدولي الذي   7/11/2016- 5ابو ظبي 
يستضيفه معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والذي 

 تنظمه االكاديمية الوطنية للعلوم    

التتحمل الجامعة والكلية اية 
 نفقات مالية

مدير مركز بحوث  ا.د سعد صالح الدجيلي 10
 التقنيات االحيائية

ر العربية/شرم جمهورية مص
-3الشيخ للفترة من 

5/11/2016 

للمشاركة في المؤتمر العالمي لجمعية الشرق 
 االوسط للخصوبة الثالث والعشرون

التتحمل الجامعة والمركز اية 
 نفقات 
 مالية

المدرس المساعد محمد  11
 عبدهللا راضي 

الواليات المتحدة االمريكية   كلية العلوم السياسية 
  11/11/2016-1للفترة من 

للمشاركة في برنامج )البعثة الدراسية حول 
 الحمالت االنتخابية االمريكية(

التتحمل الجامعة والكلية اية 
 نفقات 
 مالية

االستاذ الدكتور محمد عبد  12
 كاظم

 6/11/2016المانيا للفترة من  كلية الطب
 ولمدة اسبوعين 

 Mageneticللتدريب على اجهزة )
Resonance Imagin) 

ال تتحمل الجامعة والكلية اية 
 نفقات مالية

المدرس الدكتورة منى كامل  13
 احمد 

كلية اقتصاديات 
 االعمال 

-29الجزائر للفترة من 
30/11/2016  

للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني حول 
)متطلبات تحقيق االقالع االقتصادي في الدول 

 النفطية في ظل انهيار اسعار المحروقات (

حمل الجامعة والكلية اية التت
 نفقات مالية 

االستاذ المساعد الدكتوراحمد  14
 عبد الرحمن احمد الطباخ

جمهورية راوندا للفترة من                  كلية العلوم
11-19/11/2016 

للمشاركة في)المؤتمر السابع والعشرين 
 لالكاديمية العالمية للعلوم(

ال تتحمل الجامعة والكلية اية 
 ت ماليةنفقا

دولة االمارات العربية المتحدة  قسم النشاطات الطالبية السيد   علي صباح عداي 15
 25/11/2016للفترة من

 1/12/2016ولغاية

ال تتحمل الجامعة اية نفقات  للمشاركة في منهاج حكام نخبة اسيا
 مالية

االستاذ الدكتورة شذى حسين  16
 علي

رة من        الجمهورية اللبنانية للفت كلية الطب
15-18/11/2016 

للمشاركة في ورشة عمل لغرض ايصال اخر 
 المستجدات والمعلومات العلمية والفنية

ال تتحمل الجامعة والكلية اية 
 نفقات مالية

 

المدرس الدكتور احمد رياض   17
 عباس 

جمهورية مصر العربية للفترة  كلية الهندسة 
  22/11/2016-21من 

الهندسي العربي الثامن  للمشاركة في المؤتمر
والعشرين تحت عنوان )تأثيرات مخرجات التعليم 

 العام ماقبل الجامعي في جودة التعليم الهندسي (

ال تتحمل الجامعة والكلية اية 
 نفقات مالية



 2016لحركة االيفادات لشهر )كانون االول(  التقرير الشهري

 

 
 ت
 

 نفقات االيفاد الغرض من االيفاد جهة االيفاد ومدته الكلية االسم

االستاذ الدكتور نبيل كاظم  1
 عبد الصاحب 

 

المملكة المتحدة /مدينة اكسفورد  رئيس الجامعة
  2016/كانون االول/19بتاريخ 

 الجامعة نفقات االيفاد تتحمل لحضور احتفالية سقراط الدولية

االستاذ المساعد الدكتورة   2
 صبا سامي مهدي

المملكة االردنية الهاشمية للفترة  كلية الهندسة
 8/12/2016-4من 

لحضور احتفالية تسليم )جوائز مسابقة تميز 
 المعمارية(

ال تتحمل الجامعة والكلية اية نفقات 
 مالية

المملكة االردنية الهاشمية للفترة  هندسةكلية ال المدرس رشا عبد الكريم علي  3
 6/12/2016-2من 

( من تكاليف %50تتحمل الجامعة ) لحضور االحتفالية الخاصة بجائزة)تميز(
 االيفاد

االستاذ الدكتورة ندى فاضل  3
 توفيق

الجمهورية التونسية للفترة من       كلية العلوم
18-22/12/2016 

ث عشر  للمشاركة في المؤتمر العربي الثال
 لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية 

ال تتحمل الجامعة والكلية اية نفقات 
 مالية     

االستاذ الدكتور جاسم عبود  4
 عباس الدباغ 

 

المملكة االردنية الهاشمية للفترة  عميد كلية الهندسة 
  6/12/2016-2من 

( من تكاليف %50تتحمل الجامعة ) لحضور االحتفالية الخاصة بجائزة )تميز (
 االيفاد

االستاذ المساعد الدكتور  5
 محمد محمود فرحان

مركز بحوث التقنيات 
 االحيائية

جمهورية ايران االسالمية 
 12/12/2016-10للفترة من 

لتفعيل مشروع الخاليا الجذعية في المركز 
من خالل اجراء لقاءات علمية مع مركز 

قسم الخاليا الجذعية -الهندسة الوراثية
 وانيةالحي

 ال تتحمل الجامعة اية نفقات مالية

مركز بحوث التقنيات  بايولوجي براء عبد الهادي 6
 االحيائية

جمهورية ايران االسالمية 
 12/12/2016-10للفترة من 

لتفعيل مشروع الخاليا الجذعية في المركز 
من خالل اجراء لقاءات علمية مع مركز 

قسم الخاليا الجذعية -الهندسة الوراثية
 لحيوانيةا

 التتحمل الجامعة اية نفقات مالية


