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 التاريخ الجـــــهة الموفد إليـــها نوع الزيارة الكلية الوظيفة اسن المشترك

 .د/ منتصر مراسي عبد العاطي دويدار  1
االستاذ بقسـ 

اليندسة 
 الميكانيكية بالكمية

 ىندسة
وذلؾ لتمبية الدعوة المقدمة مف معيد 
 -عمـو المواد واليندسة بجامعة بوزناف

 بولندا.
 7117مدة اسبوعيف بصيؼ ل بولندا

7 
 السيد د/ مجدي إبراىيـ جرجس مسيحو 

 

االستاذ المساعد 
بقسـ المكتبات 

 والمعمومات
 بكمية اآلداب

الى معيد الدراسات المتقدمة لمقياـ 
بورشة العمؿ التي ينظميا منتدى 

 الدراسات عبر االقميمية
 بألمانيا

 78-72خالؿ الفترة مف 
 7117أكتوبر 

2 
 السيد أ.د/ نبيؿ محيي عبد الحميد عمي  

 

أستاذ الكيمياء 
الحيويو بكمية 

الصيدلة والتصنيع 
 الدوائي

 
إشتراؾ سيادتو كعضو في لجنة تحكيـ 

 جائزة مؤسسة 
 عبد الحميد شوماف، لمباحثيف العرب

 بدولة االردف الشقيؽ
خالؿ الفترة المقترحة مف 

 7117أغسطس 72-77

2 
 السيد / محمود حامد عبد الستار دويدار  

 
 معيد 

 

بمعيد عمـو 
وتكنولوجيا 

 النانو بجامعة 
 كفر الشيخ

ممشاركة في المدرسة الصيفية التاسعة ل
بالمعيد المتحد لمبحوث النووية 

الروسي ممثال الجامعة ىناؾ خالؿ تمؾ 
الفترة ،عمماَ بأنو سيتـ تغطية رسـو 

الدراسة ،تذاكر السفر واالقامة في إطار 
االتفاؽ المبـر ومشروع التعاوف الدولي 

 العممي المشترؾ
(ARE-JINR بيف أكاديمية البحث)

العممي والتكنولوجيا وبيف المعيد 
 المتحد لمبحوث النووية الروسي  

 روسيا –بدوبنا 
 21-11خالؿ الفترة مف 

 7117مبر سبت

5 
ط.ب / احمد مصطفى كامؿ الششتاوي 

   

المدرس المساعد 
بقسـ تصنيع 

االسماؾ 
 والبيوتكنولوجي

كميو عمـو 
الثروة السمكية 

 والمصايد

في ميمو عمميو حيث اف سيادتيما 
ـ بالتعاوف  ضمف المشروع البحثي المقا

عمـو مع جامعو كفر الشيخ وجامعو ال
الزراعية والطب البيطري برومانيا 
 والمموؿ مف المفوضية االوربية 

 رومانيا
وذلؾ خالؿ الفترة مف 

حتى  72/9/7117
21/11/7117 

6 
 
 

 ط.ب / عبد اهلل صالح يوسؼ عػاطؼ

المػػػػعيػػد بقػػػسـ 
االسػػتزراع 

 المػػػػائى

مـو كميو ع
الثروة السمكية 

 والمصايد

في ميمو عمميو حيث اف سيادتيما 
ـ بالتعاوف  ضمف المشروع البحثي المقا
مع جامعو كفر الشيخ وجامعو العمـو 

الزراعية والطب البيطري برومانيا 
 والمموؿ مف المفوضية االوربية 

وذلؾ خالؿ الفترة مف  رومانيا
حتى  72/9/7117
21/11/7117 

7 
 سفر السيد ط/ محمد عاطؼ نجيب نصر 

 بدوف نفقات عمى الجامعة والكمية ، 
 بمرتب يصرؼ بالداخؿ.

المدرس المساعد 
بقسـ أمراض 
 النساء والتوليد

بكمية الطب 
 البشري 

لمتدريب  العممي  في إطار برنامج 
(Medical Training Initiative, 

MTI رعاية الكمية الممكية ( تحت
 ألمراض النساء والتوليد 

ـ قابؿ لمتجديد  المممكة المتحدة وذلؾ لمدة عا
اعتبارا مف تاريخ إخالء طرؼ 

 سيادتو مف الكمية 

8 
سفر السيد أ.د/ حسيف محمد حسيف 

  -سرور
االستاذ قسـ 

 اليندسة الزراعية

برنامج في ميمة عممية وذلؾ خالؿ  الزراعة
 الييئة القومية اليابانية لتطوير العمـو  

 -الى جامعة كيوشو
 الياباف

حتى  7/11/7117مف 
17/11/7117 

9 
 السيد أ.د/ أحمد حافظ  عطية مسعود

  

االستاذ المتفرغ 
كيمياء بقسـ 

 وسمية المبيدات

وذلؾ في إطار مشروع الشراكو البحثية  
"Marie Sktodowsko-curie بيف "

 نيامصر وروما

 72/9/7117خالؿ الفترة مف دولة رومانيا
 21/11/7117حتى 

 السيد ط/ عماد حسف عمي عمارة  11
مدرس مساعد 

االشعة التداخمية 
 بالكمية

 
 
 

الدورة التدريبية في أوراـ الجياز 
اليضمي وورش العمؿ المصاحبة ليا 
والمنظمة مف قبؿ الجمعية االوروبية 

-5وذلؾ خالؿ الفترة مف  بمجيكا –بمدينة لوفيف 
8/11/7117 



 

 

ضمي بالتعاوف مع الوراـ الجياز الي الطب البشري
المنظمة البمجيكية الوراـ الجياز 

 اليضمي

11 
 السيد د/ حاتـ السيد احمد الجوىري  

 

أستاذ مساعد 
جراحة العظاـ 

 والمفاصؿ

 بكمية  
 الطب البشري

( fellowshipادتو لػ )بشأف زيارة سي
مركز جراحات ومناظير المفاصؿ 

 واصابات المالعب

 1/1/7118خالؿ الفترة مف  باليند
 7118/ 21/1حتى 

17 

 

السيد أ.د / عبد الرازؽ يوسؼ عبد العزيز 
 دسوقي 

 

 

 

 

 

نائب رئيس 
الجامعة لشئوف 
 التعميـ والطالب

حضور االجتماع بشأف سفر سيادتو ل 
 السنوي لمجمعية العممية لكميات

الطب البيطري العربية بالتزامف مع 
المؤتمر الدولي لبناء القدرات الصحية 

 لالنساف والحيواف

في رحاب كمية الطب 
جامعة العمـو  -البيطري

والتكنولوجيا االردنية 
المممكة االردنية 

 الياشمية.

 
 

 خالؿ الفترة 
 7117أكتوبر  19-17مف 

  د/ محمود فوزي ابراىيـ الفطاطريالسيد أ. 12

 

أستاذ االثار 
اليوناني 

والروماني بقسـ 
 االثار 

كأستاذ زائر بعد انتياء الفصؿ الدراسي  االداب   
  7117/7118االوؿ لمعاـ الجامعي 

وذلؾ بعد حصولو عمى موافقة مف 
 جامعة ساساري االيطالية

لمدة شير ابتداَء مف تاريخ  دولة ايطاليا       
 اخالء طرؼ سيادتو مف الكمية 

12 
عمرو عبد المنعـ محمود عبد / طالسيد 

 القادر  

 المساعد مدرسال
بقسـ عالج 

  االوراـ

     
 بكمية      

 الطب البشري

 
لمتدريب بمركز االوراـ فري بورت 

 الواليات المتحدة االمريكية -غوشيكا

 
الواليات المتحدة   

 االمريكية

لمدة شيريف ابتداَء مف 
79/11/7117 

15 
اشتراؾ السيد أ.د/ محمد محمد عبد المنعـ 

 االنصاري
 

استاذ الفاكية 
 المتفرغ 

 المجنة العممية كعضو في كالَ مف بكمية الزراعة
 لمميرجاف االوؿ لمتمور السودانية

والمزمع عقده بمدينة 
 الخرطـو 

ديسمبر  9-5خالؿ الفترة مف
7117 

16 
 السيد أ.د/ سيد بالؿ عبد المطمب بالؿ  

 

األستاذ بقسـ 
إنتاج النبات 

الزراعي ووكيؿ 
كمية الزراعة 
لشئوف خدمة 

المجتمع وتنمية 
 بيئةال

الدورة المكثفة  في التصنيؼ بالييئة    كمية الزراعة
العالمية لمتصنيؼ بيولندا بالتنسيؽ مع 

 بنؾ المعرفة المصري

 خالؿ الفترة  ىولندا
 79/11/7117-78مف

المدرس بقسـ  - السيد د/ احمد محمد عبد المجيد  17
 الكيمياء التحميمية 

لزيارة عممية الى دولة المانيا بناَء عمى  كمية الصيدلة
الدعوة الموجية لسيادتو مف معيد 

الكيمياء الصيدلية بجامعة برونشفايج 
ونصؼ ال جراء التقنية لمدة شيريف 

بحوث في مجاؿ تحميؿ االدوية المضادة 
 سرطاف وذلؾلم

خالؿ الفترة مف  المانيا
حتى  1/17/7117

15/7/7118 

18 
السيد أ.د/ مصطفى عبد العزيز محمد 

 السيد  
 

االستاذ المتفرغ 
بقسـ 

 الفارماكولوجيا 

بكمية الطب 
 البيطري

لحضور اجتماعات مجموعو العمؿ 
ة عف الدستور الحكومية الدولية المنبثق

 الغذائي المعنية بالمضادات الميكروبية

بجميورية كوريا 
 الجنوبية

والمزمع عقدىا خالؿ الفترة 
  7117نوفمبر  77مف 

 7117ديسمبر 1حتى 

19 
 السيد / محمود حامد عبد الستار دويدار 

 
 المعيد 

بمعيد عمـو 
وتكنولوجيا 

بجامعة النانو 
 كفر الشيخ  

لحضور التدريب المكثؼ عمى تصنيع 
أكاسيد المعادف واستخدميا في عمؿ 

 اجيزة الكترونية دقيقة

بجامعة دورتموند 
 بألمانيا

 وذلؾ خالؿ الفترة
 7117ديسمبر  17-9مف 



 

 

71 
 السيد أ.د/ عبد الناصر عبد المطيؼ 

 بكرعبد الجيد 
 

اسػػتاذ ورئيس 
قسـ التغذية 

والتغذية 
 االكمينيكية

المزمع عقدىا خالؿ الفترة مف  بمجيكا   -بمدينة ىرنتاؿ الدورة التدريبية الطب البيطري
 7117ديسمبر  12-17

71 
السيد ط.ب/ احمد مصطفى كامؿ 

 الششتاوي 
 

المدرس المساعد 
نيع بقسـ تص
االسماؾ 

 والبيوتكنولوجي

بكمية عمـو 
الثروة السمكيو 

 والمصايد

في ميمة عممية ضمف المشروع 
ـ بالتعاوف مع جامعة كفر  البحثي المقا

 الشيخ 
وجامعة العمـو الزراعية والطب البيطري 

برومانيا والمموؿ مف المفوضية 
 االوروبية

 1/2/7118خالؿ الفترة مف  رومانيا
 5/5/7118حتى 

77 
 السيد د/ ابراىيـ محمد ابراىيـ حمودة  

 

بقسـ المدرس 
العالج الطبيعي 

الضطرابات 
الجياز العصبي 
 العضمي وجراحتيا

بكمية العالج 
 الطبيعي

 لحضور فعاليات المعرض السنوي
"Arab Health  وذلؾ لموقوؼ عمى "

في التطور التكنولوجي كؿ ما ىو جديد 
لألجيزة الطبية وحضور عدد مف ورش 
العمؿ التطبيقية في مجاالت مختمفة في 

 تخصصات العالج الطبيعي المتعددة

بدولة االمارات العربية 
 المتحدة

 78وذلؾ خالؿ الفترة مف 
  7118يناير 
   7118فبراير 7حتى 

 / احمد محمد سعد ابو حبيبالطبيب  72
المدرس المساعد 

بقسـ  تقويـ 
 االسناف 

بكمية طب 
 االسناف

لمتدريب العممي   إيطاليا
 -بجامعة كامبانيا 
 –بمدينة نابولي 

 Universityايطاليا  

Of Campania" 
Luigi 

Vanvitelli"-

Italty 

ـ  إعتباراً مف  تاريخ  لمدة عا
المغادرة خالؿ شير فبراير 

7118 

72 
   السيد د/ أحمد عبد الرحمف جالؿ

 
المدرس بقسـ 

 المحاصيؿ

لحضور الدورة  اسبانيا-بجامعة سرقسطو كمية الزراعة
المتقدمة التي تنظميا 

المركز الدولي لمدراسات 
الزراعية المتقدمة 

 لمنطقة 
البحر االبيض 

CIHEAMالمتوسط)

) 

والمزمع عقدىا خالؿ الفترة 
 72/7/7118-19مف 

75 
 السيدة ط/أميرة عبد الحفيظ أحمد الخطيب 

 

المدرس المساعد 
بقسـ طب أسناف 

 االطفاؿ

لمتدريب في قسـ طب  الياباف       بكمية االسناف
معة أسناف االطفاؿ بجا

 كاجوشيما  اليابانية 

أشير اعتبارا مف  2لمدة 
 تاريخ مغادرة أرض الوطف

76 
السيد د/ حساـ الديف محمد جاد عبد 

 العظيـ 
 

ذ مساعد استا
جراحة العظاـ 

 والكسور

بكمية الطب 
 البشري

بشأف سفر سيادتو لحضور الندوة 
العممية عف الجديد في الطب وجراحة 

 (AROS-6thالعظاـ )

-12خالؿ الفترة مف  لبناف -ببيروت
15/2/7118 

77 
 السيدة د / تقوى عدلي جبر 

 

 أستاذ مساعد 
طب السمع 

واالتزاف بقسـ 
االذف واالنؼ 

 والحنجرة

بكمية الطب 
 البشري 

لحضور دورة تدريبية في أجيزة االتزاف 
 وتأىيؿ مرضى الدوار

خالؿ الفترة مف  بدولة فرنسا
حتى  72/2/7118
2/5/7118 

 


