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 نوع الزيارة الكلية الوظيفة اسن المشترك
الجـــــهة الموفد 

 إليـــها

1 
الطبيب / ىاني 

 حسيف محمد أحمد 

 

المدرس المساعد 
بقسـ االمراض 

 الصدريو 

 

 بكمية 
الطب 
 البشري

لحضور دورة تدريبيو لمتدريب بالبرنامج 
التدريبي لوحده مناظير الشعب اليوائيو 

قسـ الباطنو  –لصدريو بوحدة االمراض ا
 فرع جده –بمستشفي السعودي االلماني 

مستشفي 
السعودي 
 –االلماني 
 فرع جده

2 

السػػػػػػػػػػػػيد / احمػػػػػػػػػػػػد 
مصػػػػػػػػػػطف  كامػػػػػػػػػػػؿ 

 الششتاوي 

المعيػػد بقسػػـ تصػػني  
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؾ 

  -والبيوتكنولوجي 

كميػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الثػػػػػػػػػػػػػروة 
السػػػػػػمكيو 
 والمصايد

لتفعيؿ المشروع البحثي المشػترؾ بػيف جامعػو 
 كفر الشيخ وجامعو جاكوبس ببريمف  المانيا

الػػػي جامعػػػو 
جػػػػػػػػػػػػاكوبس 
 -ببػػػػػػػػػريمف 

 المانيا

3 
احمد  حا  ييييييياح السييييييٌي

 فاروقحأبوحزٌا

 
  عٌا

 

 
الثيييييييييييرو ح

 الس كٌة

 

المشػػػترؾ بػػػيف لتفعيػػػؿ المشػػػروع البحثػػػي     -
 الزراعية  جامعو كفر الشيخ وجامعو العموـ

 رو انٌا

 

4 

سفرحالسٌا حعباحهللاح
صالححٌوسفحعامفح

 ح-
ح

ال عٌيييييييييييياحب سيييييييييييي ح

حاالستزراعحال ائىح

بكلٌييييييييييييييةح
عليييييييييييييو ح

الثيييييييييييرو ح
السييييي كٌةح
حوال صاٌا

ااتيح ييي نح فييًح ه ييييحعل ٌييييحح ٌييي حانحسييٌي
عياونح يجحما عييحال شروعحالب ثًحال  ا حبالت

كفرحالشٌخحوما عييحالعليو حالزراعٌيةحوالمي ح
حالبٌمريحبرو انٌا

حرو انٌا

5 

السيد د/ سميماف 
 محمد حسيف 

 
 

ذ المسػػػػػػاعد ااالسػػػػػت
 بقسـ التاريخ 

بكميػػػػػػػػػػػػػػة 
 اآلداب

لتجمي  مادة عممية بجامعة الشرؽ االوسط 
 نيةبالمممكة االرد

المممكػػػػػػػػػػػػػػة 
 األردنية

6 
والسيد د/ نبيؿ رياض 

 عبد المول 

االستاذ المساعد 
 بقسـ التاريخ 

بكميػة 
 اآلداب

لتجمي  مادة عممية بجامعة الشرؽ االوسط 
 بالمممكة االردنية

المممكة 
 األردنية

7 
أ.د/ ماجػػػد عبػػػد التػػػواب 

لحضػػػػػور اجتماعيػػػػػػات الػػػػػدورة االسػػػػػػتثنائيو   رئيس الجامعو القمري
 لممؤتمرالعاـ التحاد الجامعات العربيو

 -عمػػػػػػػػػػػػػػاف
 االردف

8 

سفر السيد أ.د/ شريؼ 
 عم  طو يحي 

 

االسػػػػػػػػتاذ بقسػػػػػػػػػـ 
 التدريب الرياضي

بكميػػػػػػػػػػػػػػو 
التربيػػػػػػػػػػػو 
 الرياضيو

سػػو الدوليػػو لممػػدربيف لكػػرة اليػػد لحضػػور الدرا
والمقامو عم  ىامش بطولو العالـ بناَء عم  

 ترشيح االتحاد الدولي  والمصري لكرة اليد
 بفرنسا

9 
السيد ط.ب / عبد اهلل 
   صالح يوسؼ عاطؼ

المعيػػػػػػػػػػد بقسػػػػػػػػػػـ 
 الستزراع المائ  ا

 بكميػػػػػػػػػػػػػػو 
عمػػػػػػػػػػػػػػوـ 

ميمو عمميو  ضمف المشػروع البحثػي المقػاـ 
 رومانيابالتعػػاوف مػػػ  جامعػػػو كفػػر الشػػػيخ وجامعػػػو 



 

 

الثػػػػػػػػػػػػػروة  
السػػػػػػمكيو 

 دوالمصاي

 العموـ الزراعية والطب البيطري برومانيا

11 

السيد أ.د/ عبد الجميؿ 
 عبد المقصود الجوىري 

 

أسػػػػػػػػتاذ أمػػػػػػػػػراض 
 الدواجف بالكميو

الطػػػػػػػػػػػػػػب 
 البيطري

الػ  بنػاَء عمػ  الػػدعوة المقدمػة لسػيادتو مػػف 
شػػػركة أجروميػػػد لزيػػػارة معامميػػػا ومصػػػنعيا 

لقاء بعض المحاضرات  وا 

بمدينػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بولونيػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 اليا بايط

11 

السيدة ط.ب / سامية 
ـ   فوزي محمد ىاش

 عبد المطيؼ 

المػػػدرس المسػػػػاعد 
بقسػػـ تنميػػة الثػػروة 

 الحيوانية 

بكمية 
الطب 
 البيطري

 بدولة الصيف لحضور الدورة التدريبية

12 

السيدة د/ سياـ محمد 
 خميؿ القصاص

 

المػػػػػػػػدرس بقسػػػػػػػػـ 
تنميػػػػػػػػػػة الثػػػػػػػػػػروة 

 الحيوانية

بكمية 
الطب 
 البيطري

 بدولة الصيف لحضور الدورة الدريبية

13 

 / احمد مصطف ط.ب 
 الششتاوي  امؿك
 

 المػػػدرس المسػػػػاعد
بقسػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػني  
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؾ 
والبيوتكنولػػػػػػػػػػػػػوجي 

 بالكمية

 بكميو 
عمػػػػػػػػػػػػػوـ 
الثػػػػػػػػػػػػروة 
السػػػػػمكيو 

 دوالمصاي

فػػي ميمػػػو عمميػػػو حيػػث اف سػػػيادتو ضػػػمف 
المشروع البحثي المقػاـ بالتعػاوف مػ  جامعػو 
كفػػر الشػػيخ وجامعػػو العمػػوـ الزراعيػػو والطػػب 

 البيطري برومانيا

 رومانيا

14 

السيد أ.د/ محمد السيد 
 محمد الخول  

 بمرتب يصرؼ بالداخؿ.

األسػػػػػتاذ بقسػػػػػـ  -
 الكيمياء 

 كمية
 العموـ

كأسػػػتاذ زائػػػر بنػػػػاءو عمػػػ  الػػػدعوة الموجيػػػػة 
 لسيادتو مف الجانب الكوري

إلػػػ  جامعػػػة 
وريػػػا اوىػػا بك
 الجنوبية

15 

السيد أ.د/ فاروؽ عبد 
ـ العايدي بالكمية  السال
 في مجاؿ الصوب وذلؾ

بناَء عم  الخطاب الوارد 
لسيادتو مف ىيئة 
 التدريب اليولندي 

 

االسػػػػػػتاذ المتفػػػػػػرغ 
 بساتيفبقسـ ال

كمية 
 الزراعة

لزيػػارة بعػػض مػػزارع الزراعػػة المحميػػة والتػػي 
يمكػػف تػػػدريب بعػػض الطمبػػػة فييػػا ومناقشػػػة 
إدراج الطمبػػػة ضػػػمف الطػػػالب االجانػػػب الػػػذيف 
يرغبػػػوف فػػػي قضػػػاء فتػػػرة التػػػدريب الصػػػيف  

 بيولندا

 بيولندا

16 

السيد / حمزة مدحت 
 الحسيني محمد 

لمحاصميف عم  جائزة 
 نوبؿ في الكيمياء 

المسػػاعد بقسػػـ  المػدرس
د بمعيػػػػػػكيميػػػػػاء النػػػػػانو 

عموـ وتكنولوجيا النػانو 
 بجامعة كفر الشيخ

 بألمانيا   Lindauلممشاركة في اجتماعيات  

 


