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د/ مجدى حسنننأب أبو 0أ 1
 فريخه

 السنننننن ةرئيسننننننا لبعثة المأتخم اللومب  ل رة  
وذلك ل مشننننار ة فب معسنننن ر تدريم خارجب 

(لسننننننننننننننأنننننننة 484طبلنننننننا ل لرار الومارى ر م  
 م19/5/2015م الصادر بتاريخ 2015

 صربيا م17/6/2015 م8/6/2015

مجدى حسنننأب أبو د/ 0أ 2
 فريخه

وذلك  السنننننن ةرئيسننننننا لالتحاد المصننننننرى ل رة 
لحضنننننننور ورشنننننننة عمل ع ب هام  البطولة 
االفريلينننننننة ل رجنننننننال طبلنننننننا ل لرار الومارى 

م الصننننننننننادر بتاريخ 2015(لسننننننننننأة 845ر م 
 م17/8/2015

 توأس م31/8/2015 م26/8/2015

د/ مجدى حسنننأب أبو 0أ 3
 فريخه

وذلك  السنننننن ةرئيسننننننا لالتحاد المصننننننرى ل رة 
ل جأننه التأفيننذيننة 14االجتمنناا ال لحضننننننننننننننور

لالتحنننناد العربب ل رة السنننننننننننننن ننننة طبلننننا ل لرار 
م الصنننننادر 2015(لسنننننأة 890الومارى ر م  

 م3/9/2015بتاريخ

 دبب م11/9/2015 م9/9/2015

د/ مجدى حسنننأب أبو 0أ 4
 فريخه

وذلك  السنننننن ةرئيسننننننا لالتحاد المصننننننرى ل رة 
الجمعية العمومية الغير  اجتماا لحضننننننننننننننور

العربب  السنننننننننننننن ةعادية لالتحاد العربب ل رة 
ل رة السنننننننننننننن نننننننة طبلنننننننا ل لرار الومارى ر م 

م الصنننننننننننننننننننننادر 2015(لسنننننننننننننننننننننأننننننننة 1166 
 م27/10/2015بتاريخ

االمارات  م15/11/2015 م9/11/2015
العربية 

 دبب-المتحده

د/ شننننننننننننننننننريننننن  فننننن اد 0أ 5
 الجرواأب

ل مال مة وذلك  المأتحم اللومب رئيسنا لبعثة
 ل مال مةالعالم ل رجال  ل مشنننننار ة فب بطولة

العربب ل رة السنننننننننننن ة طبلا ل لرار الومارى ر م 
م الصنننننننننننننننننننننادر 2015(لسنننننننننننننننننننننأننننننننة 1008 

 م3/9/2015بتاريخ

   

د/مصطفب أحمد عبد 0أ 6
 الح يم

اللعام اللوى  المأتحم اللومب رئيسنننننننا لبعثة
بطولة فماا  ل معا ين وذلك لالشننننننننننننننتراك فب

النننننندوليننننننة بنننننندبب طبلننننننا ل لرار الومارى ر م 
م الصننننننننننننننننننننننننادر 2015(لسننننننننننننننننننننننننأننننننننننة 55 

 م26/1/2015بتاريخ

االمارات  م26/2/2015 م19/2/2015
 العربية المتحدة

د/ محمننننند ابراهيم جننننناد  7
 الحق

لبعثة الفرق الرياضنننننننننية  السننننننننن ة مدرم ل رة 
التابعه لالتحاد الرياضب المصرى ل جامعات 

فب الدورة العربية الجامعة وذلك ل مشنننننننننننار ة 
االولب ل صننننننناالت بأين( طبلا ل لرار الومارى 

دولة اإلمارات  م1/11/2015 م32/10/2015
 العربية المتحدة 

 مديأة أبو 
 ظبب(
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م الصنننننننننننننننننادر 2015(لسننننننننننننننأننننة 1122ر م  
 م21/10/2015بتاريخ

 
د/ أمنننننناأب رفعننننننت 0م0أ 8

 البحيرى
 الم سسةضمن معس ر اعدادالعبب 

العسننن رية وأعضننناي الفريق اللومب ل سنننال   
والمخطط اشننننننترا ه فب بطولة ألماأيا الدولية 

 لمرافلة الفريق أثأاي تأفيذ البطولة 

 ألماأيا م9/8/2015 م3/8/2015

د/السيد سامب صال  0أ 9
 الدين

منندرم وذلننك ل مشنننننننننننننننار ننة فب بطولننة البحر 
(لسأة 14ر م   المتوسط( طبلا ل لرار الومارى

 م11/1/2015م الصادر بتاريخ2015

 أسباأيا م2/2/2015 م29/1/2015

د/السيد سامب صال  0أ 10
 الدين

ضننننننننننمن البعثة الرسننننننننننمية ل فريق المصننننننننننرى 
ل أاشنننننئين والأاشنننننئات فب االسننننن حة المخت فة 
فردى والمشنننننننننننننننار ننة فب بطولننة العننالم طبلننا 

م 2015(لسننننننننننننننأنننة 252ر م   ل لرار الومارى
 م18/3/2015الصادر بتاريخ

 دولة أومب ستان م10/4/2015 م30/3/2015

د/السيد سامب صال  0أ 11
 الدين

ضننمن بعثة المأتخم اللومب لسننال  السنني  
ل شننننننننننننننبنننام فردى وفرق الب ال وينننت وذلنننك 
لالشننننننننتراك فب بطولة  مس العالم ل أاشننننننننئين 

(لسننننننننننننننأنننننننة 986ر م   طبلنننننننا ل لرار الومارى
 م21/9/2015م الصادر بتاريخ2015

 ال ويت م4/10/2015 م1/10/2015

د/أنننبنننينننننننل حسننننننننننننننننأنننب 0أ 12
 الشوربجب

–رئيسنننننننننننا لبعثة المأتخم اللومب ل شنننننننننننبام 
الحرة أسنننننائية( وذلك -ل مصنننننارعه  الروماأية

لالشنننننتراك فب المعسننننن ر التدريبب المشنننننترك 
بطولة الجائمة الدولية  و ذلك المشننننننننننار ة فب

ل مصنننننارعة الروماأية والحرة والأسنننننائية طبلا 
م 2015(لسننننننننننننننأنننة 649ل لرار الومارى ر م  

 م5/7/2015الصادر بتاريخ

 دولة "بولأدا" م1/8/2015 م12/7/2015

د/عمنننناد عبنننند الفتننننا  0أ 13
 السرسب

ل مشننننننننننننننننار ننة فب بطولننة العننالم ل أنناشننننننننننننننئين 
الومارى سأه طبلا ل لرار 21والأاشئات تحت 

م الصنننننننننننننننننننادر 2015(لسننننننننننننننأننننننة 955ر م  
 م16/9/2015بتاريخ

"دولة جا رتا"  م17/11/2015 م7/11/2015
 بمأدوأسيا

د/السيد سامب صال  0أ 14
 الدين

 مننننندرم ضننننننننننننننمن بعثنننننة المأتخنننننم اللومب 
سني  المبارمة فردى وفرق -لسنالحب الشني 

 سن وفا يا وذلك لالشنتراك فب- الب براتسنالأا
بطولننة  ننمس العننالم ل أنناشننننننننننننننئين طبلننا ل لرار 

-براتسالأا م30/11/2015 م25/11/2015
 س وفا يا
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م الصننادر 2015(لسننأة 1275الومارى ر م  
 م19/11/2015بتاريخ

 


