
 

 

 الرتبًة الزياضًة كلًة/               

 املياسالت والزياضات املائًةمكتب/ قسه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املياسالت والزياضات املائًةدللس قسه  جتناعاذلضز 
   و2016/2017 العاو اجلامعٌ 23 رقه اجللسة

 الىاحدة ظهزًا ىهاية االجتناع الساعة العاشزة صباحًا بدء االجتناع و3/1/2017 التاريخ 
 املياسالت والزياضات املائًةقسه  مكاٌ الإلجتناع

 احلضـــــــــــــــــــــىر:
( بسٜاض٘ 23عكدت ادتلط٘ زقه ) العاغسٗيف متاو الطاع٘ و 3/1/2017 املْافل الجالثاٛ ىُ يف ْٓوإ 

 ّعطْز نل مً: زٜٔظ الكطه مين مصطفٕ ستند علٕ/ ٗنتْزالد ٗألضتاذا
 

 الْظٔف٘ االضه                    و 

 زٜٔظ زتلظ الكطه مين مصطفٕ ستند علٕد/ 0أ 1

 عطًْا د/ أمحد عبد اذتنٔد عناز0ٗأ 2

 عطًْا                          مصطفٕ ضامٕ عنريٗ د/0أ 3

 عطًْا                          عبد اذتلٔه ستند معاذ د/0أ 4

  اجمللظضس أمني ّ عطًْا أمحد ضعٔد أمني خطسد/ 0أ 5

 عطًْا             أمحد ستنْد عبد اذتهٔهد/ 0أ 6

 عطًْا د/ أمحد إبسأٍه عصب0أ 7

 عطًْا أ.و.د/ ستند عباع صفْت 8

 عطًْا أ.و.د/ إبسأٍه علٕ عبد اذتنٔد اإلبٔازٚ 9

 عطًْا املأ.و.د/ مين ستند ن 10

 عطًْا أ.و.د/ زغا فسج ستنْد العسبٕ 11

 عطًْا د/ زبٔع الطٔد الطٔد ضساج 12

 عطًْا د/ ٍب٘ اهلل عصاو الدًٓ الدٓاضطٙ 13

 عطًْا د/ مساح أمني حالّٗ 14

 عطًْا د/ ّالٛ ستند نامل العبد 15

 عطًْا د/ ستنْد عبد اجملٔد ستند ضالو 16

 ّتػٔب عً اذتطْز بعرز نل مً:

 متفسغ عطًْا أ.د/ ستند ىبْٖ االغسو 1

 عطًْا أ.و.د/ ٓاضس عبد ادتْاد الْزاقٙ 2



 

 : االفتتاح
ادتلط٘ برنس "بطه اهلل زٜٔظ   مين مصطفٕ ستند علٕ/ ٗالدنتْز ٗاألضتاذ ٗالطٔد تافتتخ 

ّالتنئات  ادتدٓد املٔالدّٖالتَيٝ٘ بدآ٘ العاو  الكطهالسمحً السحٔه" ّالرتحٔب بالطادٗ أعطاٛ زتلظ 

 لعسض ّمياقػ٘ املْضْعات الْازدٗ ظدّل األعنال. اضٔادتَ تثه اىتكل. للذنٔع بالتْفٔل ّاليذاح

   أواًل: املصـــادقات 

 بػأٌ التصدٓل علٙ ستطس ادتلط٘ الطابك٘  1/1

 .ّمتابع٘ ما داٛ بُ مً مْضْعاتلٙ ستطس ادتناع ادتلط٘ الطابك٘ جمللظ الكطه املصادق٘ ع :الكساز

 ثاىًًا: مىضىعات اإلحاطة

ّغٌْٝ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّالدزاضات العلٔا للكطه مً العالقات الجكافٔ٘  مت عسض ارتطابات الْازدٗ* 2/1

 .علَٔا طالعلإلاهلٔٝ٘ املعاّى٘ بالكطه ّعلٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ للعسض الهلٔ٘ ّمهتب/ عنٔد 

 .أحٔط اجمللظ علنًامت العسض ّ: الكساز

   التعلًه والطالب شئىٌ : ثالجا

 -:و 2016/2017دتاٌ التصخٔح ّاملنتخئني ملْاد الكطه للفصل الدازضٙ األّل للعاو ادتامعٙ  3/1

 :مْاد مسحل٘ البهالْزْٓع . أ

 المادة م
 أسماء السادة أعضاء لجان التصحيح

 عضو رابع عضو ثالث عضو ثاني عضو أول

 د/ والء العبد د/ سماح حالوة  / هبة الدياسطى د أ.د/ منى مصطفى  سباحة ثانية بنات 1
 د/ والء العبد د/ سماح حالوة  د/ هبة الدياسطى  أ.د/ منى مصطفى  سباحة رابعة بنات 2
 د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى  أ.د/ أحمد عبد الحكيم أ.د/ مصطفي عميرة سباحة اولي بنين 3
 أ.د/ أحمد سعيد د/ محمود سالم ياسر الوراقىأ.م.د/  أ.د/ أحمد عمارة منازالت ثانية بنين 4
 أ.م.د/ محمد عباس أ.د/ أحمد عزب أ.م.د/ رشا فرج أ.م.د/ مني كمال مبارزة اولي بنات 5

 :مْاد ختلفات مسحل٘ البهالْزْٓع . ب

 المادة م
 أسماء السادة أعضاء لجان التصحيح

 عضو رابع عضو ثالث عضو ثاني عضو أول

 د/ عمرو وهدان د/ وسام ذكى  أ.د/ أحمد عبد الحكيم د/ مصطفي عميرةأ. سباحة أولي بنين 1

 د/ والء العبد د/ سماح حالوة  د/ هبة الدياسطى  أ.د/ منى مصطفى  سباحة ثانية بنات 2
 

 ّٓته إبالغ الطٔد األضتاذ الدنتْز/ ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ التعلٔه ّالطالب. املْافك٘ -: القزار

"ّزقه٘  -: و2016/2017الكْاعد امليظن٘ لالمتخاىات ّمْاصفات الْزق٘ االمتخاىٔهُ يف العهاو الدزاضهٕ     ىات:إعداد االمتحا:  3/2

األضٝل٘" ُتعد طبكًا للنْاصفات املتفل علَٔها ّٓهته طباعه٘ األضهٝل٘ حطهب عهدد الطهالب فهٙ نهل دفعه٘ مهع شٓهادٗ عػهسٗ أّزام              

الطهي٘ ّاالمتخاىههات العنلٔهه٘ " تههٌْ مْقعهه٘ مهً أضههتاذ املههادٗ      ّتْقهع مههً أضهتاذ املههادٗ ّزٜهٔظ زتلههظ الكطههه م ّدزدهات أعنههال     

 ّدتي٘ املنتخينيم ّتعتند مً زٜٔظ زتلظ الكطه" قبل أٌ تطله للهيرتّالت ّتطله قبل أىعكاد االمتخاىات اليظسٓ٘.

 أحٔط اجمللظ علنًا ّمت التيبُٔ علٙ الطادٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بالكطه. -:القزار 



 

 :مىاعًد عقد امتحاىات الرتو األول والتعلًنات اخلاصة باإلمتحاىات:تحاىاتتعلنًات االم 3/3

 و.10/1/2017* مْعد عكد اإلمتخاىات اليظسٓ٘ ارتاص٘ بالفصل الدزاضٙ األّل هلرا العاو اعتبازًا مً ْٓو الجالثاٛ املْافل 

ّ  -:القزار  اهلٔٝه٘ املعاّىه٘ بالكطهه ّتْقٔهع     أحٔط اجمللظ علنًا ّمت التيبُٔ علٙ الطادٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التهدزٓظ 

 ضٔادتَه بالعله علٙ ما مت تهلٔف ضٔاتَه بُ.

 العلًا:الدراسات  :رابعًا

الىاردة مً شئىٌ الدراسات العلًا بالقسه " ـ دكتىراه  املشزفني على الزسائل العلنًة "ماجسترياألساتذة تقاريز السادة " 4/1
 -والبحىث بالكلًة:

إلعدادٍا  للطادٗ املػسفني علٙ الدزاضٔني املطذلني بالكطهمً الدزاضات العلٔا الْازدٗ للكطه ْٓ٘ الطيٓس از*مت تطلٔه التك

حٔح مت  0بالهلّٔ٘ذلو لتطلٔنَا لػٌْٝ الدزاضات العلٔا ّالبخْخ  ّأعتنادٍا ّالتْقٔع علَٔاّأضتهناهلا  ّنتابتَا

تطلٔنَا للدزاضات العلٔا يف ستطس الكطه لػَس ّزٓس االىتَاٛ مً بعض التكازٓس ّاعتنادٍا ّدازٖ اضتهنال باقٕ التكا

 .و2017 فربآس

 -:ٍّهو 2017ٓيآس /  3يف تكازٓس الطادٗ املػسفني اليت مت االىتَاٛ ميَا ّاعتنادٍا ه 

 دتي٘ اإلغساف الدزد٘ الباحح و
 مل ٓطتهنل اضتهنل

 الطي٘
تازٓذ 

  X التطذٔل

1. 
ستند ستنْد عبد اجملٔد 

 ضلٔن٘
 طتريماد

   . أ.د/ أمحد إبسأٍه عصب1

   ه أ.و.د/ ستند عباع صفْت2 و11/11/2014 األّلٕ

   ه د/ زغا فسج مطعْد العسب3ٕ

2. 
ٓاضس صايف عبد اذتنٔد 

 عبد السمحً
 مادطتري

   . أ.د/ زتدٖ ستنْد فَٔه1

 X  . أ.د/ مصطفٕ ضامٕ عنري2ٗ و9/4/2013 السابع٘

 X  مْد ٍّداٌ نسّ وه د/ ع3

3. 
دالل عبد  مصطفٕ

 العظٔه غامن
 مادطتري

   . أ.د/ أمحد إبسأٍه عصب1

 X  . د/ أمحد عنس الفازّم الػٔذ2 و13/10/2015 األّىل

   . د/ عنسّ ستند ضعد دعفس3

4. 
عاصه فآص عبد العظٔه 

 شٓداٌ
 مادطتري

 X  ٓاضس عبد ادتْاد الْزاقٙد/ و..أ .1

   فتخٕ تْفٔل حفٔي٘د/ . 2 و13/5/2014 لجاىٔ٘ا

 X  ه د/ أمحد ننال عبد الفتاح عٔد3

5. 
ستند أبْ الٔصٓد اذتطٔين 

 األعصس
 مادطتري

   إبسأٍه الباقريٖأ.د/ ستند  .1

   ه أ.د/ أمحد ضعٔد أمني خطس2 و10/3/2015 الجاىٔ٘

 X  ه د/ أمحد ننال عبد الفتاح عٔد3

 مادطتري ستند الدضْقٕ حػاد .6

   . أ.د/ ستند إبسأٍه الباقري1ٖ

   ه أ.د/ أمحد عبد اذتنٔد عناز2ٗ و14/4/2015 الجاىٔ٘

   زبٔع الطٔد ضساجه د/ 3

 مادطتري حامد ستند حامد ضْٓله .7

   ه أ.د/ أمحد ضعٔد أمني خطس1

   أٍه عبد اذتنٔد اإلبٔازٚه أ.و.د/ إبس2 و10/3/2015 الجاىٔ٘

 X  . د/ أمحد عنس الفازّم الػٔذ3

 مادطتري حطً عصت حطً الطبهٕ .8

   أ.د/ أمحد عبد اذتنٔد عنازٗ .1

 X  ه أ.و.د/ عبد اذتلٔه ْٓضف عبد اذتلٔه2 و10/11/2015 األّلٕ

 X  ستند فتخٕ ىصاز. د/ 2

 



 

 -:ٍّهو 2017ٓيآس /  3يف ني اليت مت االىتَاٛ ميَا ّاعتنادٍا تكازٓس الطادٗ املػسفه تابع 

 دتي٘ اإلغساف الدزد٘ الباحح و
 اضتهنل

 

 مل ٓطتهنل

X 
 الطي٘

تازٓذ 

 التطذٔل

 مادطتري مصطفٕ مدحت عباع بالل .9

   . أ.د/ أمحد عبد اذتنٔد عناز1ٗ

 X  ه أ.و.د/ عبد اذتلٔه ْٓضف عبد اذتلٔه2 و10/3/2015 الجاىٔ٘

 X  ستند بٔلٕ إبسأٍه بٔلٕ. د/ 2

10. 
ستند الطٔد عبد العظٔه 

 غامن
 مادطتري

   أ.د/ أمحد ضعٔد أمني خطس. 1
 و10/12/2013 الجالج٘

   ه أ.و.د/ إبسأٍه عبد اذتنٔد اإلبٔاز2ٚ

 مادطتري إبسأٍه عصاو لطفٕ حْٓت .11

 X  ستند ىبْٖ االغسو. أ.د/ 1

   إبسأٍه عبد اذتنٔد اإلبٔازٚد/ أ.و.. 2 و13/10/2015 الجاىٔ٘

 X  زضا ْٓضف عبد الكادز ٓطسٖد/ أ.و.ه 3

 مادطتري أمحد علٕ غعباٌ عدع .12

   أمحد عبد اذتنٔد عنازٗ. أ.د/ 1

 X  ّاٜل الطٔد قيدٓله أ.د/ 2 و18/10/2014 الجاىٔ٘

 X  بالل مسضٕ ّتْته د/ 3

 مادطتري ْد عبد الطالو ارتْلٕستن .13

   عبد اذتلٔه معاذ عبد اذتلٔه ه أ.د/1

   أ.و.د/ عبد اذتلٔه ْٓضف عبد اذتلٔهه 2 و21/5/2013 السابع٘

   ستند ىبْٖ االغسوأ.د/ . 3

 مادطتري ستند عبد ادتْاد الدباّٖ .14
   أمحد ضعٔد أمني خطس. أ.د/ 1

 و13/5/2014 الجاىٔ٘
 X  . د/ أمحد عنس الفازّم الػٔذ2

 مادطتري أمري مجال عبدِ عبد اذتل ه15
   . أ.د/ أمحد ضعٔد أمني خطس1

 و18/1/2013 السابع٘
 X  . د/ أمحد ننال عبد الفتاح عٔد2

 مادطتري معتص حامت غاٍني ضالو ه16

 X  ّاٜل الطٔد قيدٓله أ.د/ 1

   د ضعٔد أمني خطس. أ.د/ أمح2 و13/5/2014 الجالج٘

 X  . د/ أمحد ننال عبد الفتاح عٔد3

 ه17
أبْ الٔصٓد اذتطٔين  مؤمً

 األعصس
 مادطتري

   . أ.د/ أمحد ضعٔد أمني خطس1

 X  ستند حطني بهسد/ ه 2 و10/6/2014 الجاىٔ٘

 X  ه د/ أمحد ننال عبد الفتاح عٔد3

 ريمادطت إضالو ستنْد عبد اذتافظ ه18

   . أ.د/ أمحد ضعٔد أمني خطس1

 X  ستند فتخٕ ىصازد/ ه 2 و8/10/2014 الجاىٔ٘

 X  عنس الفازّم الػٔذه د/ أمحد 3

 ه19
ننال عبد الفتاح الطٔد 

 عٔد
 و13/5/2015 األّلٕ   . أ.د/ أمحد ضعٔد أمني خطس1 دنتْزاِ

 

 علٙ ما ّازد بُ مً قبل الطادٗ األضاترٗ املػسفني املْافكّ٘ مت عسض التكسٓس علٙ أعطاٛ زتلظ الكطه  -:القزار 

علٕ عً ٓته تطلٔه باقٕ التكازٓس عيد  ّٓعتند مً أ.د/ زٜٔظ زتلظ الكطه ّٓطله لكطه الدزاضات العلٔا بالهلٔ٘

 .و2017ّزّدٍا مً الطادٗ املػسفني بعد اضتهناهلا ّاعتنادٍا يف ستطس الكطه عً غَس فربآس 

الْازد للكطه مً الطٔد االضتاذ الدنتْز/ ّنٔل الهلٔ٘ للدزاضات العلٔا ّالبخْخ بػأٌ تفعٔل ارتطاب  4/2

 الطنياز العاو ّاليػس االنادميٕ حسصًا علٕ دْدٗ العنلٔ٘ البخجٔ٘ بالهلٔ٘.
 .بالكطهأحٔط اجمللظ علنًا ّمت التيبُٔ علٙ الطادٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاهلٔٝ٘ املعاّى٘  -:القزار 

 :ارتطاب الْازد للكطه مً الطٔد االضتاذ الدنتْز/ ّنٔل الهلٔ٘ للدزاضات العلٔا ّالبخْخ بػأٌ 4/3

 مساعاِ الطْابط ّاملعآري ارتاص٘ بتػهٔل دتي٘ االغساف ّاملياقػ٘ علٕ زضاٜل املادطتري ّالدنتْزاِ. ه 1



 

اف مً املػسف السٜٔطٕ ّتػهٔل دتي٘ االغس ه غصْص تلبُٔ زغب٘ الباحح يف حتدٓد املػسف السٜٔط2ٕ

( مً الكْاعد امليظن٘ 10ّمْافك٘ زتلظ الكطه علٕ التػهٔل املكرتح مً ضٔادتُ ّذلو طبكًا للنادٗ زقه )

( 18ّطبكًا للنادٗ زقه ) للدزاضات العلٔا مع مساعاِ التدصص يف دتي٘ االغساف باليطب٘ لدزد٘ املادطتري

 .القسب للتدصص باليطب٘ لدزد٘ الدنتْزاِمساعاِ تػهٔل دتي٘ االغساف مساعاِ التدصص أّ ا
 .بالكطهأحٔط اجمللظ علنًا ّمت التيبُٔ علٙ الطادٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  -:القزار 

 -خامسًا: عالقات ثقافًة:

 علَٔا. لالطالعمت عسض ارتطابات الْازدٗ علٙ الطادٗ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاهلٔٝ٘ املعاّى٘ بالكطه  5/1

 ك٘ ّأحٔط اجمللظ علنًا.املْاف : القزار

 -فًنا يستحد مً أعنال : سًا:ساد
 تػهٔل دتي٘ ممتخيني بالكطه مً الطادٗ األضاترٗ مً الػعب بالكطه: 6/1

 مً الطادٗ األضاترٗ :بالكطه ّاملهْى٘ مت املْافك٘ علٙ تػهٔل دتي٘ املنتخيني  : القزار

 مين مصطفٕ ستند علٕأ.د/  .1

 أمحد عبد اذتنٔد عنازٗأ.د/  .2

 أمحد ضعٔد أمني خطس أ.د/ .3
 

ارتطاب الْازد للكطه مً مسنص ارتدم٘ العام٘ بالهلٔ٘ غصْص تفعٔل أىػط٘ مسنص ارتدم٘ العام٘  6/2

 )املدازع السٓاضٔ٘ ه دّزات حتطني ّتطْٓس األداٛ السٓاضٕ للطالب ه الدّزات التدزٓبٔ٘ التدصصٔ٘(.

 املْافك٘ ّأحٔط اجمللظ علنًا. : القزار
الْازد للكطه مً الطٔد االضتاذ الدنتْز / ّنٔل الهلٔ٘ لػٌْٝ خدم٘ اجملتنع ّتينٔ٘ البٔٝ٘  ارتطاب 6/3

غصْص تفعٔل الكْاعد ّالطْابط ارتاص٘ بإقام٘ فعالٔ٘ ما بالهلٔ٘ )ىدّٗ ه ّزغ٘ عنل ه مَسداٌ( ّعلٕ 

 أٌ تهٌْ ضنً االىػط٘ بالكطه.

 املْافك٘ ّأحٔط اجمللظ علنًا. : القزار
عكد ىدّٗ علنٔ٘ تأدٔل املكدو مً الدنتْز / عنسّ ستند ضعد دعفس غصْص املْافك٘ علٕ  الطلب 6/4

عام٘ بالكطه عً فاعلٔات مؤمتس نلٔ٘ الرتبٔ٘ السٓاضٔ٘ بيات بادتصٓسٗ الرٖ مت حطْزِ يف الفرتٗ مً 

اذتسنٔ٘  و ّناىت املػازن٘ فُٔ ببخح بعيْاٌ " تدزٓبات بالٔطتٔ٘ لتينٔ٘ الكدزات1/10/2016إلٕ  30/9

 ( ضيْات.9ه  7ارتاص٘ ّأثسٍا علٕ مطتْٖ أداٛ بعض ادتنل اذتسنٔ٘ لالعيب الهازاتُٔ مً )

 عكد اليدّٗ مع زفع املْضْع للذَات املدتص٘.تأدٔل املْافك٘ علٕ : القزار
 الىاحدة ظهزًا.اختتنت اجللسة يف متاو الساعة و
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