
 م2014بيان بالمؤتمرات للساده أعضاء هيئة التدريس لعام 
 المرشح لهذا المؤتمر إسم المؤتمر م

الدولة الموفد  خالل الفترة
 إلي من  إليها

"المؤتمر الددددددددول  ل  وم  1
الرياضدددددددة والتردية الدد ية 
ف  الوطن ال رد  "رؤيددة 

دم ر جام ة  مسددددددددددددت د ية"
 الم يا

د/أحمدددد     ال طدددار" ا سددددددددددددددتددداذ 0م0أ
 الصحه الرياضية د سم   وم  المسا د

 وذلك" ددحث م دول "لسيادته
د/     مصددددددددددددددطف  الم ردددل" المدددر  

دالك ية وذلك  د سددددددددم الترويح الرياضدددددددد 
 "ددون دحث "

وقد ا تذر  ن حضددور اذا المؤتمر د/ 
    مصددددطف  الم ردل" المدر  د سددددم 

 الترويح الرياض  دالك ية

 جام ة الم يا م16/4/2014 م14/4/2014

"المؤتمر ال  م  الرادع   2
 شدددر " تك ولوجيا الت  يم 
ا لكترو   وطموحدددددددا  
الددتددحدددددددديدددددددث فدد  الددوطددن 

 ال رد 

    ال طدددار" ا سددددددددددددددتددداذ د/أحمدددد 0م0أ
د سدددم   وم الصدددحه الرياضدددية  المسدددا د

 وقد ا تذر  ن حضور اذا المؤتمر

الددددددددجددددددددمدددددددد دددددددديددددددددة  م17/4/2014 م16/4/2014
الدددددددمصددددددددددددددددددددريدددددددة 
لددددتددددكدددد ددددولددددوجدددديدددددددا 
 الت  يم دال اارة

المؤتمر الدول  "الرياضة  3
مددددددن الددددددطددددددفددددددولدددددددة الدددددد  
الدطولددددة"وقددددد تم تدددد جيددددل 
المؤتمر المزمع   دددددددد  

-13الدددفدددتدددرة مدددن  غددد 
م لددديدددكدددون 14/8/2014

-23/24ف  الفترة من 
م وذلددددك د ددددا ا 9/2014

  د  مواف دددددددةةة مجد د  
الك ية دج سدددددددددددته الم   د  

م 24/8/2014دتددددددداري  
وذلك  ظرا ل ظروف الت  
تمر دها الك ية من ت يير 
ال يددادا  ا داريددة وت يين 

  ميد ل ك ية

كدد دديدددددددة الددتددرددديدددددددة  م14/8/2014 م13/8/2014 
                 –الريددداضدددددددددددددديدددة 
 جام ة ط طا

المؤتمر ال  م  "المؤتمر  4
ا سدددددددددديوب ل   وم" دمدي ة 

 ايروشيما داليادان

د/ ماد  دد الفتاح السددددرسدددد  "أسددددتاذ 0أ
الكاراتيه د سددددم التدرير الرياضدددد  وذلك 

 "ددحث م دول"

-مدددددددددددددديددددددددددددد دددددددددددددة م29/8/2014 م27/8/2014
اددديدددروشدددددددددددددددديدددمدددددددا 

 داليادان



 المرشح لهذا المؤتمر إسم المؤتمر م
الدولة الموفد  خالل الفترة

 إلي من  إليها
ا تذر سدددددددددديادته  ن السددددددددددفر  ظرا ل دم 
وجود رحال  لمصددددددددددددددر ل طيرا تصددددددددددددددل 

 الوق  الراان ل يادان ف 

الددمددؤتددمددر الدد ددومدد  ا ول  5
مواجهة   سددددددددددددددتراتيجيا 

 الت  يم والدحدددددددث ال  م 
 المصرية دالجام ا 

 د/ زي ر حسن0أ
 د/م ال جويد 0م0أ

 جام ة الزقازيق م12/11/2014 م11/11/2014

الدددددول  ال ددددالددددث  المؤتمر 6
د  وان  الرياض   لإلدداع

" التردية الدد ية والرياضة 
 "رؤيددة  رديددة مشددددددددددددددتركددة

مددددي دددة -"دف ددددق موف ديدددك
 ا  تاج ا  الم 

د/أحمدددد     ال طدددار" ا سددددددددددددددتددداذ 0م0أ
 الرياضية الصحةد سم   وم  المسا د

 وذلك" ددحث م دول "لسيادته

-ف دددق موف ديددك م1/12/2014 م29/11/2014
مدددددي دددددة ا  تددددداج 

 ا  الم 

 
 
 
 

 


