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

  سفر السيد الدكتور/أحمد محروس خضير المدرس بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق لحضور

 على نفقة سيادته الخاصة. 3142فبراير  41-41( الذى سيعقد بفرنسا فى الفترة من  ICTTLمؤتمر )

 األستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب الى كوريا  -سفر السيد األستاذ الدكتور/عمر عبدالمنعم البنهاوى

-4لحضور المؤتمر الدولى العشرين لإلتحاد الدولى لجمعيات األنف واألذن والحنجرة فى افترة من 

 كوريا.-بسيول-م3142/يونيو/5

 األستاذ بقسم جراحة التجميل ووكيل كلية الطب للدراسات  -غريب سيف سفر السيد األستاذ الدكتور/فؤاد محمد

العليا والبحوث إلى النمسا لحضور المؤتمر الدولى السابع والعشرون للجمعية الدولية لجراحة الوجه والفكين 

ICMFS  م . 3142/مارس/9-1والمقرر عقده فى الفترة من 

 اعد بقسم جراحة التجميل بكلية الطب إلى النمسا لحضور المدرس المس-سفر السيد الطبيب/أحمد ثروت نصار

والمقرر عقده فى الفترة من  ICMFSالمؤتمر الدولى السابع والعشرون للجمعية الدولية لجراحة الوجه والفكين 

 م . 3142/مارس/1-9

 طب إلى ميالنو المدرس بقسم جراحة المسالك البولية بكلية ال -سفر السيد الدكتور/محمد عبدالجابر السيد سليم–

 م.3142/مارس/49-45بايطاليا لحضور مؤتمر جراحة المسالك البولية األوربية فى الفترة من 

  سفر السيدة األستاذ الدكتور/ صفاء محمود عيسى األستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة إلى

 39th Annual Pacific Rimولى والية هاواى بالواليات المتحدة األمريكية لحضور المؤتمر الد

International Conference on Disability and Diversity  4/5/3142وحتى  39/1فى الفترةمن . 

  األستاذ بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب إلى  –سفر السيد األستاذ الدكتور/أسامة عبدالوهاب عبدالجواد

 م3142/مارس/49-45سالك البولية األوربية فى الفترة من بايطاليا لحضور مؤتمر جراحة الم–ميالنو 

  أستاذ الكبد المتفرغ بمعهد الكبد القومى لحضور مؤتمر الجمعية  –سفر السيد األستاذ الدكتور/صالح محمود صالح

 م32/1/3142-31فى الفترة من: -هولندا -أمراض الكبد المنعقد بمدينة امستردام-األوربية لدراسة

 كتور/فتحى السيد عبدالسميع درويش أستاذ مساعد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية سفر السيد الد

المملكة العربية السعودية فى مهمة علمية شخصية  -بكلية الهندسة االلكترونية إلى جامعة الملك سعود بالرياض

صى شهر من ذلك التاريخ( وذلك أو )من تاريخ مغادرته أرض الوطن بحد أق 45/2/3142لمدة عام اعتبارا من 

 بمرتب يصرف بالداخل.

  سفر السيد األستاذ الدكتور/صالح سيد ابراهيم البالل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع السادات لحضور المؤتمر

 م. 3142مارس  42-41ألمانيا وذلك فى الفترة من  -الدولى للميكروبيولوجيا المنعقد بمدينة بريمن

 


