
 )رئيس الجامعة والعمداء( 4102ايفادات شهر تشرين االول  لعام 

 نوع التحويل الغرض من االيفاد المدة البلد الكلية االسم

االستاذ الدكتور عالء عبد 
 الحسين عبد الرسول

للمشاركة في المؤتمر العربي االلماني للجامعات التقنية وبناء على الدعوة  28/10/2014-/26 المانيا رئيس جامعة بغداد
 الموجهة من اتحاد الجامعات العربية

تذاكر سفر 
 ومصرف جيب

االستاذ الدكتور عدي طارق 
 الربيعي

عميد كلية التربية الرياضية 
 وكالة

لحضور اجتماع االتحاد العربي للجودو وفعاليات البطولة العربية التاسعة  14/10/2014-12 تونس
 للرجال

 بدون تحويل

االستاذ الدكتور عبد الجبار 
 احمد عبد هللا

 بدون تحويل للمشاركة في الندوة الموسومة " اتفاق طائف بعد ربع قرن على اعالنه " 25/10/2014-20 المملكة االردنية الهاشمية عميد كلية العلوم السياسية

 
 

 في الكليات ومدراء االقسام في الجامعة()معاوني العمداء  4102ايفادات شهر تشرين االول  لعام 
 

 نوع التحويل الغرض من االيفاد المدة البلد الكلية االسم

االستاذ الدكتورة زينب كاظم 
 صالح

معاون العميد للشؤون 
 العلمية/كلية الفنون الجميلة

 مصرف جيب للمشاركة في مؤتمر فيالدلفيا الدولي التاسع عشر 30/10/2014-28 المملكة االردنية الهاشمية

مدير قسم الدراسات والتخطيط  المدرس  سامر محمد جابر
 والمتابعة

للمشاركة في ورشة عمل خاصة ببرنامج تطوير وبناء قدرات طلبة الجامعات  24/10/2014-13 فرنسا
 باجراءات التعاقد

 بدون تحويل

 
 

 )التدريسيين( 4102ايفادات شهر تشرين االول  لعام 
 

 نوع التحويل الغرض من االيفاد المدة البلد الكلية االسم

االستاذ الدكتور انعام عز 
 الدين علي الصفار

للمشاركة في ورشة عمل خاصة ببرنامج تطوير وبناء قدرات طلبة الجامعات  24/10/2014-13 فرنسا كلية الهندسة
 باجراءات التعاقد

 بدون تحويل

ببرنامج تطوير وبناء قدرات طلبة الجامعات للمشاركة في ورشة عمل خاصة  24/10/2014-13 فرنسا كلية االدارة واالقتصاد الدكتور محمد احمد حمد
 باجراءات التعاقد

 بدون تحويل

المدرس كواكب طالب 
 شهيب

رئاسة الجامعة/قسم االعالم 
 والعالقات العامة

 بدون تحويل للمشاركة في المؤتمر الدولي للعلوم االجتماعية واالنسانية 7/10/2014-6 الواليات المتحدة االمريكية



االستاذ المساعد ايمان عبد 
 الستار عبد اللطيف

-الواليات المتحدة االمريكية كلية اللغات
 جامعة جورجيا ستيت

للمشاركة في ورشة عمل خاصة بتقييم وتطوير المواد التدريسية في اقسام  13-27/10/2014

 4102/4102اللغة االنكليزية ليتم تطبيقها خالل العام الدراسي 
 تحويلبدون 

 مصرف جيب للمشاركة في المؤتمر العالمي التاسع لعلوم التربة 17/10/2014-14 تركيا كلية الزراعة الدكتور حامد حسين رجب

القيادات العاملة في المجاالت الرياضية/قدر تعلق للمشاركة في دورة اعداد  16/10/2014-9 جمهورية مصر العربية كلية التربية الرياضية الدكتور اسامة احمد حسين
 االمر بنا

 بدون تحويل

الدكتور علي عبد الواحد 
 الزم رامي

لحضور اجتماعات وانتخابات كونكرس االتحاد االسيوي للسوفتبول/قدر تعلق  31/10/2014-27 جمهورية تايوان كلية التربية الرياضية
 االمر بنا

 بدون تحويل

االستاذ المساعد الدكتور 
 كمال كريم علي

 بدون تحويل للمشاركة في ورشة عمل للمعايير المتقاطعة للقياسات االشعاعية 23/10/2014-21 المملكة االردنية الهاشمية كلية العلوم

االستاذ الدكتور احمد صالح 
 محيميد

 مصرف جيب للمشاركة في مؤتمر علمي حول علم االرض  والجيوماتكس 30/10/2014-27 تركيا كلية الزراعة

االستاذ المساعد طارق 
 طالب عيسى

 بدون تحويل للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني المتخصص في علم المايكروسكوبي 19/10/2014-16 تركيا كلية العلوم

المدرس رياض خير الدين 
 عبد اللطيف

 مصرف جيب للمشاركة في مؤتمر علمي حول علم االرض  والجيوماتكس 30/10/2014-27 تركيا كلية الزراعة

الدكتور عبد الرزاق كاظم 
 علي

 بدون تحويل للمشاركة في دورة اعداد القيادات الرياضية/قدر تعلق االمر بنا 16/10/2014-9 جمهورية مصر العربية كلية التربية الرياضية

مركز التخطيط الحضري  الدكتورة ندى محمد عبد
 واالقليمي

 مصرف جيب للمشاركة في مؤتمر اربد الهندسي االول 16/10/2014-14 المملكة االردنية الهاشمية

مركز التخطيط الحضري  الدكتورة سعاد جابر لفته
 واالقليمي

 بدون تحويل للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني حول البيئة 26/10/2014-24 جامعة اديمان-تركيا

الدكتور ندى خليفة محمد 
 علي

مركز التخطيط الحضري 
 واالقليمي

 بدون تحويل للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني حول البيئة 26/10/2014-24 جامعة اديمان-تركيا

المساعد الدكتور االستاذ 
 احمد لطيف جاسم

-المملكة االردنية الهاشمية كلية االداب
 جامعة فيالدلفيا

 مصرف جيب للمشاركة في مؤتمر فيالدلفيا الدولي التاسع عشر 28-30/10/2014

االستاذ الدكتورة سناء 
 عيسى محمد

-المملكة االردنية الهاشمية كلية االداب
 جامعة فيالدلفيا

 بدون تحويل للمشاركة في مؤتمر فيالدلفيا الدولي التاسع عشر 28-30/10/2014



الدكتورة حليمة عبد الجبار 
 عبد الرحمن

 مصرف جيب للمشاركة في مؤتمر علمي حول علم االرض  والجيوماتكس 30/10/2014-27 تركيا كلية الزراعة

مركز التخطيط الحضري  الدكتورة ندى محمد عبد
 واالقليمي

للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي يقيمه مركز الدراسات االقليمية في جامعة  31/10/2014-30 جامعة شيفيلد-انكلترا
 شيفيلد

 بدون تحويل

االستاذ المساعد الدكتور 
 سلمان عباس عبد

 بدون تحويل لحضور المؤتمر الدلوي للجامعة االسالمية 23/10/2014-22 الباكستان كلية العلوم االسالمية

 


