
 م2015بيان بالمؤتمرات للساده أعضاء هيئة التدريس لعام 
الدولة الموفد  خالل الفترة المرشح لهذا المؤتمر إسم المؤتمر م

 إلي من إليها
المؤتمر العلمى لقسمممممم للم ال ف   1

للوم الصممممممممممممم ممممممة -الريمممممما مممممممممممممى
التدريب وللوم ال ركة -الريا مممية

المممممممممريممممممممما ممممممممممممممممممممميمممممممممة لممممممممملمممممممممعمممممممممام 
م وذلممم  2015م/2014الجمممامعى

ال صمممممممممممممل ال ممما ى من العمممام  فى
م  2015م/2014االكممممممماديمممممممممممممى 

للم  وذل  باسمممت مممافة م د للما 
ال ف  الريا ممى بجامعة تكسممما  

 بالواليات المت ده االمريكية 

وافق مجل  الكليمممة للى اةممماممممة  مممذا 
المؤتمر بجلسممممممممممممممتمممم  الم عقممممدة بتمممماري  

 م14/1/2015

ةسمممممممممممممممممم لمممملممممم   
الممممممممممممم مممممممممممممفممممممممممممم  
 -الريممممما ممممممممممممممى

ةسممممممممممممممممم لمملمموم 
الصممممممممممممممممممممممم ممممممممممة 
 -الريمما مممممممممممممميممة

التدريب  ةسممممممممممم
وللوم ال ركممممة 

 الريا ية 

المؤتمر والمعرض السمممممممممممممم و   2
الخام  للتعليم فى الخليج لعام 

 م2015

د/ لزة شوةى الوسيمى "مستاذ ورئي  0م
 ةسم للم ال ف  الريا ى 

د/مسمممعود كمال براب " مسمممتاذ بقسمممم 0م
 للوم الص ة الريا ية "بب ث مقبول"

"مسمممممممممممممتممممماذ  د/ مجمممممد  م مود وكو 0م
االصممممابات والت  يل البد ى ورئي  ةسممممم 
 للوم الص ة الريا ية" بب ث مقبول"

د/خالد لبد الغفار الفالح" االسمممممممممتاذ 0م0م
المسمممممممممممممالد بقسممممممممممممم مسمممممممممممممابقات الميدان 

 والم مار 
د/ مسممممام  م مد الكيال ى" مدر  بقسممممم 

 للم ال ف  الريا ى
د/لزة 0وةد التذرت لن ال  ممممممممممور م

 ظرا لظرول طارئة  شمممموةى الوسمممميمى
 يمممممممث وافق مجل  الكليمممممممة بتممممممماري  

م للي اإللتذار المقدم 22/3/2015
 من سيادتها 

دولممة االمممارات  م19/3/2015 م17/3/2015
 العربية 

المؤتمر العلمى األول للقيممممما   3
 فى مصر

د/ لزة شمموةى الوسمميمى "مسممتاذ ورئي  0م
 ةسم للم ال ف  الريا ى" 
" مدر  بقسممممممممم د/مسممممممممامة م مد الكيال ى

 للم ال ف  الريا ى"

جامعة  م7/6/2015 م6/6/2015
 الزةازيق

المؤتمر العلمى بقسممممممممممم الترويح  4
الريا ممى بع وان "اللعب مسمما  
العلوم" بممممممالتعمممممماون م  ةسممممممممممممممم 
الترويح الريا ممممممى بكلية التربية 
الريا ممية جامعة االسممك درية ن 

د/ م مد م مد شمممممموةى "مدر  بقسممممممم 
الترويح الريما ممممممممممممممى بمالكليمة "  ب مث 

 مقبول
د/ سمممممممممممممممالممة م ممد مبو  مر "ممدر  

بقسمممممممممممممم الترويح الريا مممممممممممممى بالكلية "      
 ب ث مقبول

كليمممممممة التربيمممممممة  م4/4/2015يوم السبت الموافق 
 –الريا ممممممممممممممية 

جممممممممممممامممممممممممممعممممممممممممة 
 الم صورة



الدولة الموفد  خالل الفترة المرشح لهذا المؤتمر إسم المؤتمر م
 إلي من إليها

ةسممممممممم الترويح الريا ممممممممى بكلية 
 جامعة الم يا   –التربية 

المؤتمر العلمى للتربيممة البممد يممة  5
 الدولى والريا ة 

د/ م مممد جممابر بريق  " االسممممممممممممممتمماذ 0م
المتفرغ بقسممممممممممم التدريب وللوم ال ركة 
الريممممما مممممممممممممميمممممة وذلممممم  "بب مممممث مقبول 

 لسيادت "
وةد التذر سمممممميادت  لن   ممممممور  ذا 
المؤتمر وذلمممم  ب مممما ا للى تعليمممممات 
السمميد المه د / رئي  مجل  الوزرا  
بعدم الموافقة للى التصممممممريح بالسممممممفر 

خالل شممممممممممممممهر  مو القيام ب ية مجازات 
مايو ، يو يو االفى  االت ال ممممممممرورة 
القصممممممممو  وبما اليخل ب سممممممممن سممممممممير 

 العمل

 روما يا م23/5/2015 م22/5/2015

المممممممممممممممممممممممؤتمممممممممممممممممممممممر المممممممممممدولمممممممممممى  6
AGING(Active Healthy) 

د/ لزة شوةى الوسيمى "مستاذ بقسم 0م
 للم ال ف  الريما ممممممممممممممى ولميمد الكليمة

للى موافقة  "ل  مممممممممممور المؤتمر ب ا ا
 م26/7/2015مجل  الكلية بتاري  

بممممممممممممماجمممممممدبمممممر   م6/9/2015 م1/9/2015
 ب لما يا

المؤتمر العلمى الخاص بقسمممممممممم  7
التدريب وللوم ال ركة الريا ية 
بع وان" تطوير االدا  الريا مممى 

 فى ظل التق ية ال دي ة"

ةسممممممممممم التدريب  27/10/2015 27/10/2015 
وللوم ال ركممممة 

 الريا ية

المؤتمر الممدولى للتربيممة البممد يممة  8
والريا ممممممممممية بع وان "الريا ممممممممممة 

 وسيلة للسالم بين الشعوب"

  البمممممديو " د/ ايهممممماب م ممممممد فوز 0م
والريا مممممممات  مسمممممممتاذ بقسمممممممم الم ازالت

"بب ممممث مقبول" ب مممما ا  الفرديممممة وذلمممم 
لمممملممممى ممممموافممممقمممممممة مممممجمممملمممم  الممممكمممملمممميمممممممة 

 م28/10/2015بتاري 
رسمممممممممميادت  لن   ممممممممممور  ذا وةد التذ
 ظرا لعمممممممدم وجود ر الت  المؤتمر

 طيران فى المولد الم دد
للسممممممممفر وذل  ب ا ا للى موافقة رئي  

م 17/11/2015الجممممممامعممممممة بتمممممماري  
 للى االلتذار المقدم من سيادت 

 موسكو 19/11/2015 18/11/2015

المؤتمر العلمى األول لقسممممممممممممممم  9
الم ازالت والريا مممممممممممممات الفردية 
 بع وان " الت ديات والتطلعات"

م وتم ت جيلة إلى 16-11/2015 
 م12/12/2015

ةسممممم الم ازالت 
والريمما مممممممممممممممات 

كلية  -الفردية 
المممممممممتمممممممممربممممممممميممممممممممة 

 – الريا ممممممممممممممية
 جامعة ط طا



 


