
 م2010بيان بالبعثات للساده أعضاء هيئة التدريس بالكلية لعام 
 

 بيان البعثة إسم عضو هيئة التدريس م
الدولة الموفد  خالل الفترة

 إلي من إليها

1 
د/ مجددددددد  بسدددددددددددددد   أبو 0أ 

 فريخه

للمشدددارفة ف  البةولة العربية  رئيسدددا لبعثة م دددر
وذلك ةبقا للقرار الوزار  رقم  العشرون لفرة السلة

 م8/9/2010(بتاريخ 1801)
 م25/9/2010 م13/9/2010

 -بيروت
 لب ان

 د/مجد  بس   أبو فريخه0أ 2
للمشدددددددارفة ف  بةولة العالم  رئيسدددددددا لبعثة م دددددددر

سدددددددددددددد ددده وذلدددك ةبقدددا للقرار الوزار  رقم 17تبدددت 
 م2010(لس ة 333)

 م12/7/2010 م30/6/2010
 -ألما يا
مدي ة 
 "هامبورج"

 د/رياض زفريا الم شاو 0أ 3
وذلدددك  رئيسدددددددددددددددددا لبعثدددة الم تخددد  القوم  للجودو

لبضددددددددددددور المعسددددددددددددفر التدريب  ا وروب  بمدي ة 
 برشلو ه

 م18/7/2010 م10/7/2010
-أسبا يا
 مدي ة

 "برشلو ه"

 د/رياض زفريا الم شاو 0أ 4
وذلدددك  القوم  للجودورئيسدددددددددددددددددا لبعثدددة الم تخددد  

بةولة جرا د سددددالم والمعسددددفر التدريب   لبضددددور
 الذ  يليها بروسيا

 روسيا م8/7/2010 م2/7/2010

 د/رياض زفريا الم شاو 0أ 5
وذلك  رئيسددددددددددددددا لبعثة ا تباد الم ددددددددددددددر  للجودو

-للمشددددددددددددارفة ف  البةولة ا فريقية للجودو)للفبار
 سيدات( -رجال

 الفاميرون م22/4/2010 م10/4/2010

 د/رياض زفريا الم شاو 0أ 6
وذلدددك  رئيسدددددددددددددددددا لبعثدددة الم تخددد  القوم  للجودو

للمشدددددددددددددددارفددة ف  بةولددة جرا ددد بر  والمعسددددددددددددددفر 
 التدريب  الذ  يليها

 أبو ظب  م25/11/2010 م19/11/2010

 د/رياض زفريا الم شاو 0أ 7
رئيسدددا لبعثة الم تخ  القوم  وذلك للمشدددارفة ف  

 لال دية البةلهالبةولة العربية 
 م31/12/2010 م28/12/2010

 -مفه
المملفة 
العربية 
 السعودية

 د/عمرو بسن تمام0أ 8
بفماوذلك لبضددددددددددور الدراسددددددددددات الدولية ال هائية 
ل يل الشدددددددددددددارة الدولية ف  تبفيم فرة السدددددددددددددلةةبقا 

 م2010(لس ة 353للقرار الوزار  رقم   ) 
 أ جو  م27/6/2010 م25/6/2010

 
9 

 سام   الح الديند/السيد 0أ

مدر  سددددالح سدددديز المبارزة وذلك لالشددددتراك ف  
بةولة العالم اسددددددددددددتعدادا للتكهيل والمشددددددددددددارفة ف  

م ةبقا للقرار 2010أولمبياد الشددددددبا  بسدددددد  افورة 
 م2010(لس ة 141الوزار  رقم )

 م11/4/2010 م31/3/2010
 مدي ة بافو "
 باذربيجان"
 

 د/السيد سام   الح الدين0أ 10
مدر  سددددددددددالح سدددددددددديز المبارزة وذلك لالشددددددددددتراك 

 األفريقيةالم تخ  القوم  الم دددددددددددر  ف  البةولة 
 ا سات -للفبار ف  ا سلبة المختلفة رجال

 م21/9/2010 م11/9/2010
المرفز 
ا وليمب  
 بالمعاد 



 بيان البعثة إسم عضو هيئة التدريس م
الدولة الموفد  خالل الفترة

 إلي من إليها

 د/السيد سام   الح الدين0أ 11

مدر  سدددددددددددالح سددددددددددديز المبارزة وذلك لبضدددددددددددور 
ا وليمب  بالمعاد  معسدددفر اعداد م لا بالمرفز 

اسددددددتعدادا لمشددددددارفة الم تخ  القوم  ف  البةولة 
 العربية للفبار ف  ا سلبة المختلفة فرد  وفرا

 م22/12/2010 م16/12/2010
المرفز 
ا وليمب  
 بالمعاد 

 
  



 


