
 

 التاريخ الجـــــهة الموفد إليـــها نوع الزيارة الكلية الوظيفة اسم المشترك م
 

 المبلغ

1 

 السيد أ.د/ عالء محمد كامل سالم  -

 
 جمهورية الصين الشعبية - أستاذ زائر الى جامعة شرق الصين - العلوم - أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا -

 9102 يونيو 01من  -

 9102يوليو  01وحتى 

الجامعة أو الكلية  بدون تحمل -

 اية نفقات

 وليد شوقي اسماعيل البحيري السيد أ.د/  - 9
ووكيل الكلية  االسالميأستاذ االثار  -

 لشئون التعليم والطالب
 اداب -

عقد جلسة تقديمية عن ورشة عل تعليم اللغة العربية  -

في اطار تنفيذ برتوكول التعاون الموقع بين جامعة كفر 

 مية سسنغافورةالشيخ وجمعية الدعوة االسال

 سنغافورة -
-01خالل الفترة من  -

90/7/9102 

بدون تحمل الجامعة أو الكلية اية  -

 نفقات

3 

محمد ابراهيم أحمد /  دالسيد  -

 ابراهيم

 

 االلسن - المدرس -

ممثاَل لجامعة كفر الشيخ لعقد ورشة عمل تعليم اللغة  -

 العربية في اطار تنفيذ برتوكول التعاون الموقع بين 

شيخ وجمعية الدعوة االسالمية سسنغافورة جامعة كفر ال

 على نفقة الجمعية

 سنغافورة -

خالل الفترة من  -

حتى  01/8/9102

01/01/9102 

على نفقة الجمعية بدون  -

نفقات على الجامعة او 

سمرتب يصرف  هالكلي

 سالداخل.

-  

-  



4 

محمد  السيد أ.د/ فاروق عبد السالم -

 العايدي 

 

 

 سكلية الزراعة - ناالستاذ المتفرغ سقسم البساتي -

الى منسق المشروع البحثي "نووفك "  -

جنوب إفريقيا لحضور لقاء مشترك بين 

الجانب كل من الجانب الهولندي و 

 المصري 

 هولندا -
 99-07من  خالل الفترة -

 9102أغسطس 

على نفقة المشروع البحثي  -

بدون نفقات على الجامعة 

 أو الكلية .

 

السيد أ.د/ نبيل محيي عبد  -

  علي الحميد

 

 

أستاذ الكيمياء  -

 الحيوية

كلية ب -

 الصيدلة

الختيار سيادته كأحد  -

المقيمين الدوليين لهيئة 

INSERM  للمشاريع

البحثية العلمية في مجال 

 بحوث السرطان

 فرنسا -
وذلك يوم  -

11/9/9119 

بدون تحمل  -

الجامعة أو الكلية 

 .ايه نفقات



 

السيد د/ وجـــدي مــحمـــد محــمــد  -

 الدهنـــه

 

 كلية الصيدلة - س الكمياء الصيدليةمدر  -

في زيارة سحثية  ضمن مشروع سحثي  -

على نفقة المشروع البحثي مع اكاديمية 

 البحث العلمي والتكنولوجيا

 دولة ايطاليا -

 0خالل الفترة من  -

حتى  9102نوفمبر 

 9102ديسمبر  01

-  

دون تحمل الجامعة أو الكلية  -

 اية نفقات.

 

 

 ل سالمالسيد أ.د/ عالء محمد كام -

 

 كأستاذ زائر - سكلية العلوم - أستاذ ورئيس قسم الجيولوجيا -
جامعة شرق الصين سشنغهاي  -

 جمهورية الصين الشعبية –

 خالل الفترة -

 1/09/9102من 

 1/0/9191حتى 

على نفقة الجانب الصيني  -

دون تحمل الجامعة أو الكلية 

 ايه نفقات.



 

على سفر السيد د/ رجب عبد 

 لرحمنالعزيز السحيمي عبد ا

 

االستاذ المساعد سقسم الهندسية  -

 كلية الهندسة -الكهربية  
-  

لتنفيذ زيارة علمية قصيرة ممولة من  -

المعهد الفرنسي سالقاهرة وذلك لتنفيذ 

 مشروع سحثي على نفقته الخاصة

 فرنسا –سمدينة بلفور  -
-8خالل الفترة من  -

 9102ديسمبر  01

دون تحمل الجامعة أو الكلية  -

 نفقات.

 


