
 أصدر السيد األستاذ الدكتور/ أحمد حامد محمد زغلول رئيس الجامعة قرارا:

 أستاذ ورئيس قسم طب الكبد بمعهد الكبد القومى لحضور مؤتمر الرابطة  -سفر السيدة: أ.د/إيمان أحمد رويشة

  3102)يونيو( 01-6ب"سنغافورة" فى الفترة من: APASLاالسيوية لدراسة الكبد 

 مدرس طب الكبد بمعهد الكبد القومى لحضور مؤتمر الجمعية  -سفر السيد الدكتور/ محمد أحمد سامى كحلة

 32/2/3102-32هولندا فى الفترة من: -االوروبية لدراسة أمراض الكبد ب"أمستردام"

 ابطة مدرس طب الكبد بمعهد الكبد القومى لحضور مؤتمر الر -سفر السيد الدكتور/ محمد أحمد سامى كحلة

  3102)يونيو( 01-6ب"سنغافورة" فى الفترة من: APASLاالسيوية لدراسة الكبد 

 استشارى طب الكبد المساعد بمعهد الكبد القومى لحضور مؤتمر الرابطة -سفر السيد الدكتور/ السيد محمد عبدالعال

  3102)يونيو( 01-6ب"سنغافورة" فى الفترة من: APASLاالسيوية لدراسة الكبد 

 االستاذ بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب لحضور المؤتمر العلمى الثانى تحت  -سيد: أ.د/ خالد فهمى ابراهيمسفر ال

 32-32عنوان )األدب العربى آداب الشعوب االسالمية:آفاق التواصل الفنى والموضوعى(والمنعقد فى الفترة من:

 ل البيت باالردن.جامعة آ -فى رحاب مركز دراسات العالم االسالمى 3102)ابريل(

 االستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب لحضور المؤتمر العلمى الثانى تحت  -سفر السيدة: أ.د/هويدا عزت محمد

 32-32عنوان )األدب العربى آداب الشعوب االسالمية:آفاق التواصل الفنى والموضوعى(والمنعقد فى الفترة من:

 جامعة آل البيت باالردن. -الم االسالمىفى رحاب مركز دراسات الع 3102)ابريل(

  مدرس بقسم التخدير بمعهد الكبد القومى لحضور مؤتمر  –سفر السيد الدكتور/ أشرف صالح الدين حسنين

 3102)يونيو(2-0اسبانيا فى الفترة من:-الجمعية األوروبية للتخدير ب"برشلونة"

 لحضور المؤتمر العلمى  -بقسم الجغرافيا بكلية اآلداباألستاذ المتفرغ  -سفر السيد :أ.د/ صالح عبد الجابرعيسى

)أغسطس( 9-2اليابان" فى الفترة من:  -والمقرر عقده فى مدينة "كيوتو IGUالدولى لإلتحاد الجغرافى الدولى 

 م 3102

 تركيا األستاذ ورئيس قسم عالج األورام بكلية الطب إلى  -سفر السيد األستاذ الدكتور/ خالد كمال الدين عبدالعزيز

 3102/ابريل/02-03لحضور مؤتمر الطرق المختلفة لعالج أورام الرئة فى الفترة من 

 مدرس طب الكبد بمعهد الكبد القومى لحضور مؤتمر الرابطة  -سفر السيد: الدكتور/ أيمن السباعى قطب غريب

 م. 3102)يونيو( 01-6( ب"سنغافورة" فى الفترة من:APASLاآلسيوية لدراسة الكبد)

 أستاذ طب الكبد والمشرف على قسم األورام بمعهد الكبد القومى لحضور  -لسيد:أ.د/ إمام عبد اللطيف واكدسفر ا

 م. 3102)يونيو(  01-03( بمدينة "سيدنى" استراليا فى الفترة من:ILTSالمؤتمر الدولى السنوى التاسع عشر)

 مؤتمر األوروبى السنوى للتخدير لحضور ال -عميد معهد الكبد القومى-سفر السيد:أ.د/ مجدى كمال خليل

 م. 2/6/3102-0ب"أسبانيا" فى الفترة من: 

 لحضورمؤتمر الجمعية  -مدرس مساعد طب الكبد بمعهد الكبد القومى -سفر السيد الدكتور/على سعد الدين السيد ندا

 م 32/2/3102-32هولندا فى الفترة من: –األوروبية لدراسة أمراض الكبد ب " أمستردام " 

  نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع فى مهمة  –السيد أ.د/ عاطف السيد ابو العزم محليس سفر

رسمية إلى األردن لتمثيل الجامعة فى الملتقى التاسع عشر لتبادل عروض تدريب طالب الجامعات العربية فى الفترة 

 ية.م بجامعة الزرقاء بالمملكة األردن 3102مايو  3ابريل حتى  21من:

  اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يعين األستاذ الدكتور/ كريم مراد محمد اسماعيل األستاذ بقسم األلعاب بكلية

 التربية الرياضية بالجامعة رئيسا لمجلس القسم بالكلية لمدة ثالث سنوات.

 فى مهمة رسمية لحضور المؤتمر  -األستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب -سفر السيدة أ.د/ هويدا عزت محمد

العلمى الثانى تحت عنوان )األدب العربى وآداب الشعوب اإلسالمية: آفاق التواصل الفنى والموضوعى ( والمنعقد 

 باألردن. -جامعة "آل البيت" -لعالم اإلسالمىفى رحاب مركز دراسات ا 3102)ابريل( 32-32فى الفترة من:

  اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يعين السيد األستاذ الدكتور/محمد حلمى ابراهيم سيف الدين األستاذ بقسم

 التخدير بكلية الطب بالجامعة رئيسا لمجلس القسم بالكلية ولمدة ثالث سنوات.

 تاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم لحضور المؤتمر الدولى فى سفر السيد الدكتور/ طلعت السيد الدنف األس

 م 2/1/3102-7( بدولة سويسرا فى الفترة من ICAMNA 2013الرياضيات التطبيقية والتحليل الرقمى بعنوان )

 اضيات سفر السيد/ محمود عبد العزيز عيسى المعيد بقسم الرياضيات بكلية العلوم لحضور المؤتمر الدولى فى الري

دون تحمل  2/1/3102-7( بدولة سويسرا فى الفترة من ICAMNA 2013التطبيقية والتحليل الرقمى بعنوان )



 الجامعة لسيادته أية نفقات مالية.

 


