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 العالقات الثقافية

 العالقات العلمية
 

   المهمات العلمية -

 المؤتمرات 

 
 الداخلية  -                          الدولية-

 ورش العمل-

 الحلقات الدراسية-

 الدورات التدريبية-

 الزيارات العلمية-

 البعثات

 
 اإلشراف المشترك-                     الداخلية-

 المنح-                      الخارجية 

 األجازات الدراسية  -

 االتفاقيات والتبادل العلمي -

 المشروعات البحثية-



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختصاصاتاإل

  المنوطة بالبعثات

المشاركة في تفعيل االتفاقياات والتباادل -

العلمي بين الجامعاة والجامعاات العربياة 

والدولياااة األخااار  وفقاااا للبنااا د المتفااا  

 عليها والم قع عليها من الجانبين.

 

المشاركة في األعماال االدارياة المتعلقاة 

بالمشااروعات البحثيااة التااي تفيااد البحاا  

 والمجتمع والبيئة  العلمي

 

االنتهاااااا  مااااان  اإلجااااارا ات التنفي ياااااة -

لألجازات الدراسية والمانح التاي يترشاح 

عليهاااا الةاااادء اعهاااا  الهيئاااة المعاوناااة 

بالكلياااة باألقةاااات المختلفاااة و لااا   بقاااا 

تا افر للخطط التي ترد من األقةات وبعاد 

الشاااارو  والحعاااا ل علاااا  المةاااات   

اديمي اللغ   المطل ب وك ا الحجز األكا

 .بالجامعات األجنبية 

االنتهاااااا  مااااان  اإلجااااارا ات التنفي ياااااة -

للبعثااااات ساااا ا  الداخليااااة او االشااااراف 

المشااترك او الخارجيااة و لاا  بعااد تاا افر 

الشاااارو  والحعاااا ل علاااا  المةاااات   

اللغ   المطل ب وك ا الحجز األكااديمي 

ةاابة للبعثااات الخارجيااة وفااتح القناااء بالن

العلميااة بااين الجامعااة والجامعااة األجنبيااة 

 بالنةبة لالشراف المشترك 



 

 

 

 

 

 

 ختصاصاتاإل

  المنوطة بالمؤتمرات

المشاااركة فااي ايفاااد الةااادء اعهااا   يئااة -

التاااااادريل بالكلياااااااة للزيااااااارات العلمياااااااة 

بالجامعاااات او المعامااال البحثياااة بالخاااار  

فاقيات او الشخعاية  بقاا س ا  المتعلقة بات

 للتعليمات 
 

المشاركة في استهافة الزائارين األجانا  -

لالستفادء مان خباراتهف فاي  مجاال الهندساة  

وكاا ا القااا  محا اارات لطااالب الدراسااات 

 .العليا بالكلية  بقا للتعليمات 
 

االنتها  من  اإلجارا ات التنفي ياة لقياات -

والهيئااة  الةااادء اعهااا   يئااة التاادريل

بالكليااااااة بالمشاااااااركة فااااااي  معاونااااااة ال

المحليااااااة وورش العماااااال المااااااؤتمرات 

والناادوات والحلاا  الدراسااية والاادورات 

ببحاا  مقباا ل او باادو  بحاا   التدريبيااة 

و ل   بقا للحعص المقررء لكل درجة 

علمية  بعاد اساتيفا  المطلا ب مانهف مان 

 المةتندات  بقا لتعليمات الجامعة 
 

نفي ياة لقياات االنتها  من  اإلجارا ات الت-

الةاااادء اعهاااا   يئاااة التااادريل بالكلياااة 

بالمشاركة في المؤتمرات الدولية ببحا  

مقباااا ل او باااادو  بحاااا  و لاااا   بقااااا 

للحعاااص المقاااررء لكااال درجاااة علمياااة 

مادر    بعاد  –اساتا  مةااعد  –)استا  

اسااتيفا  المطلاا ب ماانهف ماان المةااتندات 

والنماااا   واالقاااررات  بقاااا لتعليماااات 

 الجامعة 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ختصاصاتإلا

 المنوطة بالعالقات العلمية  

االنتها  من  اإلجرا ات التنفي ية للمهمات العلمية للةادء اعها   يئة التدريل بالكلية  بقاا للخطاط الا اردء مان -

األقةاات العلميااة المختلفااة  و لا  بعااد تاا افر الشاارو  والحعا ل علاا  الاادورات المطل باة وكاا ا الحجااز األكاااديمي 

  ية  بقا لتعليمات الجامعةبالجامعة األجنب


