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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمن َيَشاء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل  َذِلكَ 
 اْلَعِظيمِ 

                                  

 العظيمالعلي صدق اهلل  
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, سعبٌخ لغُ اٌزشثٍخ اٌشٌبظٍخ ٚإٌشبغ اٌفًٕف اأ٘ذسؤٌب ,   
 
-الرؤيا :   

 التي تسير جنباً  الى جنب مع يسعى القسـ إلى مواكبة التطور والزيادة في حجـ البرامج
تطور الجامعة في الكـ والكيؼ ويأتي تطور خطط االنشطة مف خالؿ مشاركة الطالب  
ومدرسي التربية الرياضية والنشاط الفني كمحاور رئيسية تساىـ بفعالية لوضع التصورات  

ثارة والمزيد مف اال  والمقترحات التي تيدؼ إلى تطور الخطة مف أجؿ زيادة  الرغبة 
عممية التربية مواكبة ليذا مقاءات الرياضية والفنية  تكوف نؤكد أننا مف خالؿ  الوالتشويؽ  و 

النشاط ولقد حرص القسـ عمى اعطاء الفرص ألكبر عدد مف الطالب والمنتسبيف لممارسة 
النشاطات الرياضية  والفنية  المحببة لدييـ . وبما إف ثقافة الشعوب ىي انتاج حضاري 

مدى تطور المجتمعات ورقييا  ومف ىذا  يحددو   اإلنسانييساىـ بعممية بناء الفكر متقدـ 
ة  عبناء ثقافة الطالب الجامعي باعتبار اف الجامفي المنطؽ يساىـ النشاط الفني في الجامعة 

المتطور إذ أف  الثقافة والفنوف  ركف ميـ مف أركاف المجتمع  لبناء المجتمع إشعاعمركز 
 ور .الجامعي المتط
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  -االىداؼ :

تنمية واشباع مواىب ورغبات وميوؿ الطالب وصقميا وتوجيييا لشغؿ وقت الفراغ -1
 بطريقة ايجابية نافعة سواء كانت رياضية أـ فنية .

المساىمة في بناء شخصية الطالب المستقبمية مف خالؿ تحمؿ المسؤولية والثقة -2
 والتعاوف والنصيحة وانكار الذات .

يبة بيف الطالب وعضو الييئة التدريسي والموظؼ في الجامعة تكويف عالقات ط-3
 باشراكيـ في أنشطة رياضية وفنية .

 طمبتنا االعزاء .الرياضي والثقافي  والفني  بيف ر الوعي شن-4
وزيادة المعمومات مف خالؿ البطوالت الجامعية الرياضية  ةخبر الاكتساب المعرفة و -5

 النشطة الفنية .االمختمفة و 
رؽ لتمثيؿ الجامعة في البطوالت الجامعية والنشاطات الفنية المختمفة وعمى إعداد الف-6

 المستوى المحمي واالقميمي .

 

-:الرسالة  
 النشاط الرياضي و الفني والثقافي  جزء مف التكويف التربوي الشامؿ  باعتبارىا : 

والسموؾ  الثقافي  ,  الفني ,بدني النشاط التساىـ في تحقيؽ التوازف المنشود مف   -1
 التربوي  مف اجؿ نشأة الشباب  بشكؿ متوازف .

( ت االبداعية )لفكرية والمعرفيةتنمية القدرالتساىـ  في صقؿ المؤىالت البدنية والفنية   -2
 وتمكف الطالب مف معرفة القوانيف الرياضية والفنية والثقافية . 
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 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽٍُ

 

اٌمغُوٍّخ   

 
 

 اٌٍّبٍِٓ . َ ػٍى اٌشعٛي اٌىشٌُ ِؾّذ ٚػٍى اٌٗ ٚاصؾبثٗ اٌغشٚاٌصالح ٚاٌغال

ار ٔؾٓ ٔغزمجً ػبِٕب اٌذساعً اٌغذٌذ ٚاظؼٍٓ ٔصت اػٍٕٕب اٌؼًّ ػٍى رؾمٍك      

ٌخ اٌزً رعّٓ إٌغبػ ٚاٌزٍّض ٌغبِؼزٕب اٌؼضٌضح, ِٓ خالي ٛاال٘ذاف اٌؼٍٍّخ ٚاٌزشث

ًٕ اٌغٕٛي , ساعٍٓ هللا أْ اٌؼًّ اٌذؤٚة ٌزٕفٍز ِفشداد ِٕٙبعٕب اٌشٌبظً ٚاٌف

ٌٛفمٕب الظبفخ ٔغبؽبد عذٌذح رعبف الٔغبصارٕب اٌشٌبظٍخ ٚاٌفٍٕخ اٌزً ٚفمٕب ٌٙب فً 

ٚ٘ٛ اظبفخ رُ ثؼْٛ هللا البِخ اٌّٙشعبْ اٌشجبثً اٌضبًٔ  اٌؼبَ اٌذساعً اٌغبثك , ار

, اسح اٌشجبة ٚاٌشٌبظخ ٚثٕغبػ ػبًٌِغ ٚص ٚاٌزي الٍُ ثبٌزؼبْٚعذٌذح ٌّٕٙبعٕب 

ٚرّىٓ غٍجزٕب االػضاء ِٓ اعزؼشاض اٌّٛا٘ت اٌؼٍٍّخ ٚاٌشٌبظٍخ ٚاٌفٍٕخ ٚاٌزً 

اٌٍّّض ػٍى ٔفٛط اٌغبدح اٌّغإٌٍٚٓ فً ٚصاسح اٌشجبة ٚاٌشٌبظخ  االصشوبْ ٌٙب 

 ٚسئبعخ اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛعٍخ .

ٌٚؼً اثشص إٌغبؽبد رّضٍذ ثزٕظٍُ عبِؼزٕب ٌجطٌٛخ اٌؼشاق ٌٍغبِؼبد ٌٍّٕطمخ     

جطٌٛزً رٕظ إٌّعذح ٚ اٌزٕظ االسظً , ار ؽممذ اٌغبِؼخ االٔغبص اٌٛعطى ٌ

االثشص ثبؽشاص اٌّشوض االٚي فً اٌجطٌٛخ رٕظ اٌطبٌٚخ األٚي ِشح فً ربسٌخ اٌغبِؼخ 

اٌزىٌٕٛٛعٍخ , ٌٍضجذ غٍجزٕب االػضاء رفٛلُٙ فً اٌّغبٌٍٓ اٌؼًٍّ ٚاٌشٌبظً , وّب 

 وزٌه وبْخ إٌشبغبد اٌفٍٕخ اٌّخزٍفخ وبْ ٌطبثزٕب االػضاء اٌؼذٌذ ِٓ اٌّؼبسض ٚالبِ

ٌٍمغُ ششف اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ فً رٕظٍُ ؽفً اٌزخشط اٌزي البِزٗ اٌغبِؼخ 

, ٚاٌزي رٍّض ثشىً ٚاظؼ ِٓ خالي َ 1003ٌٕٛٛعٍخ الٚي ِشح ِٕز ػبَ اٌزى

 .االصذاء اٌزً رشوٙب ػٍى ٔفٛط اٌؾعٛس اٌىشٌُ 

ٌزىٌٕٛٛعٍخ ثىشح إٌّعذح ٌٍطبٌجبد وّب ٔظُ اٌمغُ الٚي ِشح ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ا     

ٚاٌزً اللذ إٌغبػ ٚوبْ ٌٙب االصش اٌجبٌغ ػٍى ٔفٛط اٌطبٌجبد اٌّشبسوبد ٚاخش 

ؾمك ٌٛال دػُ ِٚغبٔذح زفً وٍّزٕب اْ ٘زٖ االٔغبصاد ِبوبٔذ ر ِٗبٔٛد اْ ٔجٍٕ

ٚاٌّبٔٙب ثعشٚسح اال٘زّبَ ثبالٔشطخ  ,سئبعخ اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛعٍخ اٌّٛلشح

ٚاٌفٍٕخ ٌّب ٌٙب ِٓ اصش اٌغبثً فً رؾمٍك اال٘ذاف اٌؼٍٍّخ ٚاٌزشثٌٛخ اٌشٌبظٍخ 

ٌطٍجزٕب االػضاء ٚسفغ ِىبٔخ اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛعٍخ ثٍٓ اٌغبِؼبد اٌؼشالٍـــــــــخ.
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 اٌزمٌُٛ اٌغبِؼً ٌٍؼبَ اٌذساعً

1021-1023  

 فً اٌغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛعٍخ

                          
 

         أعجٛع( 25ثذء اٌفصً اٌذساعً )             2/20/1021

 

اِزؾبٔبد اٌفصً األٚي )أعجٛػبْ(             12/2/1023  

  

أٌبَ( 20اٌؼطٍخ اٌشثٍؼٍخ ٌّذح )             4/1/1023   

 

أعجٛع( 25ثذء اٌفصً اٌذساعً اٌضبًٔ )              21/1/1023  

 

عجٛػبْ(اِزؾبٔبد اٌفصً اٌضبًٔ )أ              6/5/1023  
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إٌٙذعٍخ ٚاٌؼٍٍّخ األلغبَ أٌٛاْ  

 
 ت القسـ الموف

 
اٌّىبئٓ ٚاٌّؼذادٕ٘ذعخ   2 

 
اٌىٙشثبئٍخ ٚاالٌىزشٍٚٔخإٌٙذعخ   1 

 
اٌجٕبء ٚاإلٔشبءادٕ٘ذعخ   3 

 
 4 إٌٙذعخ اٌىٙشٍِٚىبٍٔىٍخ

 
اٌغٍطشح ٚإٌظُٕ٘ذعخ   5 

 
اإلٔزبط ٚاٌّؼبدْٕ٘ذعخ   6 

 
اٌىٍٍّبٌٚخإٌٙذعخ   7 

 
ّؼّبسٌخٕٙذعخ اٌاٌ  1 

 
 9 اٌؼٍَٛ اٌزطجٍمٍخ

 
اٌؾبعٛةػٍَٛ   20 

 
 22 ٕ٘ذعخ اٌؾبعٛة

 
اٌّٛادٕ٘ذعخ   21 

اٌٍٍضس ٚاٌجصشٌبدٕ٘ذعخ    23 

 
رىٌٕٛٛعٍب إٌفػٕ٘ذعخ   24 
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لغُ اٌزشثٍخ اٌشٌبظٍخ ٚإٌشبغ اٌفًٍٕ٘ىٍٍخ   

 
ِذٌش لغُ اٌزشثٍخ اٌشٌبظٍخ ٚإٌشبغ اٌفًٕ -اٚال :  

ؾغٓ ٌبعشد. ػالء َِ.   -  

 
: شؼجخ إٌشبغ اٌشٌبظً -:صبٍٔبً   

 .ِغإٚي اٌشؼجخ اٌشٌبظٍخ         ِؾّذ    صٍ٘ش ػجذ هللا -2

 .د. اؽالَ غٗ ؽغٓ          ِغإٚي  ٚؽذح اٌٍٍبلخ اٌجذٍٔخأ.َ. -1

 .ِغإٚي ٚؽذح رخطٍػ اٌجشاِظ اٌشٌبظٍخ       د. ٔغبػ عٍّبْ ؽٍّذ َ. -3

 .ِغإٚي ٚؽذح رذسٌت اػذاد اٌالػجٍٓ      د. ٍِٕش ِؾّٛد عبعُ  َ. -4

 
 :شؼجخ إٌشبغ اٌفًٕ   -صبٌضب ً :

 .د. شٙبة اؽّذ خعٍش     ِغإٚي اٌشؼجخ اٌفٍٕخَ. -2

 .ِغإٚي ٚؽذح اٌفْٕٛ اٌزشىٍٍٍخ ٚاٌّؼبسف    َ . عٛاد ػجذ اٌىبظُ       -1

 .ِغإٚي ٚؽذح االٔشطخ اٌضمبفٍخ      َ.َ عبِش عبعُ اٌؾٍٛ   -3

 .ِغإٚي ٚؽذح اٌّغشػ اٌّٛعٍمى    ذ اٌؾغٍٓ      صجبػ ػج -4
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 ِغٍظ لغُ اٌزشثٍخ اٌشٌبظٍخ ٚإٌشبغ اٌفًٕ

 

 د االعــــــُ إٌّصت

اٌّغٍظ سئٍظ د. ػالء ِؾغٓ ٌبعشَ.   2 

اٌّغٍظ ِؼبْٚ سئٍظ  1 َ. ػصبَ ٔغذد لبعُ 

د. أؽالَ غٗ ؽغٓأ.َ. ػعٛا ً   3 

د. شٙبة اؽّذ خعٍشَ. ػعٛا ً   4 

د. ٍِٕش ِؾّٛد عبعَُ. ػعٛا ً   5 

 6 َ. عٛاد ػجذ اٌىبظُ ػعٛا ً 

 7 ػًٍ غبُٔ ػجذ إٌجً ػعٛا ً 

ٖؽغٍٓ ػجذ اٌشظب ػٛد ػعٛا ً   1 
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 الجامعة التكنولوجية      
 قسم التربية الرياضية والنشاط الفني

 شعبة النشاط الرياضي       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إٌّٙبط اٌشٌبظً 

 ٌشؼجخ إٌشبغ اٌشٌبظً

ٌٍؼبَ اٌذساعً   

1021-1023  
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 اٌزىٍٍف ػٍى األلغبَ إٌٙذعٍخ ٚاٌؼٍٍّخ

 
 

 ت االعــــــُ اٌمغـــُ

 2 / فالػ ػجذ اٌؾغٓد.أؽالَ غٗأ.َ. ٕ٘ذعخ اٌّىبئٓ ٚاٌّؼذاد

ؽغٍٓ عشٌؼ / شٍشٌٓ ٌٚغَٓ.َ    إٌٙذعخ اٌىٙشثبئٍخ ٚاالٌىزشٍٚٔخ  1 

ؽغٓ ٌبعش / ػجذ هللا ػذٔبْ ٕ٘ذعخ اٌجٕبء ٚاإلٔشبءاد  3 

ٍخاٌىٙشٍِٚىبٍٔىإٌٙذعخ  /  ػًٍ فبظً ٌذ ٌٍٚذإَِ.    4 

اٌغٍطشح ٚإٌظُٕ٘ذعخ  ٍِٚط عٍّشد.ٔغبػ عٍّبْ / َ.   5 

اإلٔزبط ٚاٌّؼبدْٕ٘ذعخ   6 َ                          ؽغٍٓ ػجذ اٌشظب   / ٍِٕش ِؾّٛدد.َ. 

د. ِٕى غٗ / أؽّذ ِؾّٛدَ. إٌٙذعخ اٌىٍٍّبٌٚخ  7 

ؼّبسٌخإٌٙذعخ اٌّ ؽغْٛ األٍِشد. ٔؼّخ ِؾّٛد/ ػجذ َ.   1 

 9 َ.َ ػًٍ فشط / ثبعً ؽغٓ اٌؼٍَٛ اٌزطجٍمٍخ

 20 ٌٍٚذ ٔبغك / ػًٍ غبُٔ ػٍَٛ اٌؾبعٛة

اٌّٛادٕ٘ذعخ  رٛفٍك ِؾّذ/  ٌّى أوشََ.    22 

داٌٍب وبظُ / ػًٍ اعّبػًٍَ.َ  ٕ٘ذعخ اٌؾبعٛة  21 

اٌٍٍضس ٚاٌجصشٌبدٕ٘ذعخ  ِصطفى صجؾًَ.َ    23 

إٌفػٕذعخ رىٌٕٛٛعٍب ٘ ػصبَ ٔغذدَ.    24 
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 اٌٍغٕخ اٌفٍٕخ 

 

 

 د االعــــــُ إٌّصت

 2 د. ػالء ِؾغٓ ٌبعش سئٍظ اٌٍغٕخ اٌفٍٕخ

 1 صٍ٘ش ػجذ هللا ِؾّذ ٔبئت سئٍظ اٌٍغٕخ اٌفٍٕخ

 3 د. أؽالَ غٗ ؽغٓ ػعٛا ً 

 4 د. ٔغبػ عٍّبْ ؽٍّذ  ػعٛاً 

 5 د. ٍِٕش ِؾّٛد عبعُ ػعٛا ً 
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ثطٛالد اٌغبِؼخ  ثأالٌؼبة إٌّظّخ ٚصالؽٍبرُٙ غإًٌِٚ ٚاعجبد  

 
 

ّضً رٌه ثأعشاء اٌغؾجخ زِغإٌٍٚٓ ػٓ رٕظٍُ اٌجطٌٛخ اٌخبصخ ثُٙ ٌٚ  -2

ٚٚظغ اٌششٚغ اٌخبصخ  ٚرؾذٌذ  االٚلبد ٚاالِبوٓ ٚرضجٍذ اعّبء اٌؾىبَ 

 ٚرغٍّخ ِششفً اٌّجبسٌبد .

ِجبساح ) رخطٍػ اٌٍّؼت ,   صِخ ٌىًالاٌ ٚاألدٚادرٍٙئخ وبفخ اٌّغزٍضِبد   -1

 اٌشجبن , اٌىشاد , ِغزٍضِبد اٌزؾىٍُ ( .

 ئٌىاٌجطٌٛخ  أصٕبءبالد اٌزً رؾذس  ِغإٌٍٚٓ ػٓ سفغ رمشٌش ػٓ االشى  -3

شؼجخ إٌشبغ اٌشٌبظً ِٓ أعً اٌجذ فً االشىبٌٍخ ٚاٌخشٚط ثأفعً  غإٚيِ

ٌعؼٙب  إٌزبئظ ثأػزّبد  اٌمبْٔٛ اٌذًٌٚ  ٌٍؼجخ  ٚاٌزؼٍٍّبد اٌخبصخ اٌزً

ٍجذ ٌ اٌفٍٕخ )ٚفً ؽبٌخ ػذَ ؽً اٌّشىٍخ رشفغ اٌى اٌٍغٕخِششفٛا اٌجطٛالد 

 .فً ؽٍٙب(

الٌغٛص أرخبر أي لشاس ارا ٌُ ٌصبدق ػٍٍٗ أوضش ِٓ ٔصف اػذاد اٌٍغٕخ   -4

 اٌفٍٕخ.
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ثطٛالد اٌغبِؼخ ثبالٌؼبة إٌّظّخ ِغإًٌٚ  

1023 – 1021ٌٍؼبَ اٌذساعً   
 

 

 
 
 

 د اٌفؼبٌٍخ االعّبء

 2 وشح اٌمذَ /  ؽغٍٓ ػجذ اٌشظب ٌذ ٌٍٚذَ. ِإ

 1 وشح اٌطبئشح /  ؽغٍٓ عشٌؼ د. ٔؼّخ ِؾّٛد

ػًٍ فبظً /  َ. ػصبَ ٔغذد  3 وشح اٌغٍخ 

ٌبعش ؽغٓ /  ػجذ هللا ػذٔبْ  4 وشح اٌٍذ 

 5 رٕظ اٌطبٌٚخ َ. ٌّى أوشَ /  رٛفٍك ِؾّذ

 6 اٌزٕظ االسظً د. ِٕى غٗ /  ٌٍٚذ ٔبغك  

َ.َ ِصطفى صجؾً  / ٍِٚط عٍّش ػًٍ  7 اٌشطشٔظ 

 1 اٌغبؽخ ٚاٌٍّذاْ أؽّذ ِؾّٛد /  فالػ ػجذ اٌؾغٓ

 9 اٌشٌشخ اٌطبئشح َ.َ. داٌٍب وبظُ /  ػًٍ اعّبػًٍ

 20 ٍالد , عٛاٌخ (ٌاٌىشبفخ ) د ػًٍ غبُٔ /  ثبعً ؽغٓ

 22 أداِخ ِالػت غبٌت ػجٍذ /  ػجذ األٍِش ؽغْٛ
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ِٕزخجبد اٌغبِؼخ سٌتثزذ رىٍٍف اٌغبدح اٌّذسعخ اعّبئُٙ  
 االعُ اٌفؼبٌٍخ د

 وشح اٌمذَ 1

 َ. ِإٌذ ٌٍٚذ ٔبفغ

 ٌٍٚذ ٔبغك

 اؽّذ ِؾّٛد

 ؽغٍٓ ػجذ اٌشظب

 خّبعً وشح اٌمذَ 2

ػًٍ فشطَ.َ   

 ػًٍ اعّبػًٍ

 ٌبعش ؽغٓ

 وشح اٌطبئشح 3

 د.ٔؼّخ ِؾّٛد

 ؽغٍٓ عشٌؼ

 ٍِٚط عٍّش

 وشح عٍخ 4

ػصبَ ٔغذدَ.  

 بظًػًٍ ف

 ؽغٍٓ عشٌؼ

 ػجذ هللا ػذٔبْ

 وشح ٌذ 5

 د.ٔغبػ عٍّبْ

 ػجذ هللا ػذٔبْ

 فالػ ؽغٓ
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 شطشٔظ 6

 َ.ػصبَ ٔغذد

 َ.ِصطفى صجؾً

 ٍِٚط عٍّش

 ػًٍ غبُٔ

 رٕظ اٌطبٌٚخ 7

 َ.ٌّى اوشَ

 رٛفٍك ِؾّذ

 ػجذ هللا ػذٔبْ

 سٌشخ اٌطبئشح 8

 َ.ٌّى اوشَ

 َ.َ ػّبد عبعُ

 .َ داٌٍب وبظَُ

 رٛفٍك ِؾّذ

 اٌزٕظ االسظً 9

 د.ِٕى غٗ

 َ. ِإٌذ ٌٍٚذ ٔبفغ

 ٌٍٚذ ٔبغك

 عبؽخ ٚاٌٍّذاْ 10

 ِإٌذ ٌٍٚذَ.َ 

 ثبعً ؽغٓ

 فالػ ػجذ اٌؾغٓ

 غبٌت ػجٍذ

 اٌىشبفخ 11

 ػًٍ غبُٔ

 ثبعً ؽغٓ

 فالػ ؽغٓ

 غبٌت ػجٍذ
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ٌبظًٌشؼجخ إٌشبغ اٌشاٌشٌبظً  إٌّٙبط  

  2103-1102ٌٍؼبَ اٌذساعً  

 
: وفؽ المنياج الرياضي 2212/  5/11 االثنيفيـو  يبدأ النشاط الرياضي  

 

بالكرة الطائرة ػ بطولة الجامعة1  

السمةػ بطولة الجامعة بكرة 2  
  اليد ػ بطولة الجامعة بكرة3
   القدـبكرة  بطولة الجامعة -4
  طالبات() طالب ,  بتنس الطاولة ػ بطولة الجامعة5
  بالشطرنج ة الجامعةػ بطول6
ػ بطولة الجامعة بالريشة الطائرة7  
  التنس األرضيب ػ بطولة الجامعة8

المخيمات الكشفية-9  
   بطولة كأس السيد رئيس الجامعة بتنس الطاولة لتدريسي الجامعة. ػ12

يندسية.بطولة كأس السيد رئيس الجامعة بكرة القدـ لمنتسبي األقساـ العممية وال ػ11  
والخدمية في  اإلداريةلممديريات والوحدات  بطولة كأس السيد رئيس الجامعة بكرة القدـ .12

 الجامعة.
.    ة التعميـ العالي والبحث العممي المشاركة في كافة البطوالت التي تنظميا وزار  .13  
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األٚي إٌّٙبط اٌشٌبظً ٌٍفصً اٌذساعً  

1023- 1021ٌٍؼـبَ اٌذساعـً   
 

 

  
2212/ 9 /23لجامعة لجوالة ودليالت ا الثالثال:. المخيـ الكشفي أو   

-:) طالب (  :ػ بطوالت األلعاب الفرقيػةثانيا  
طالب 5/11/2212 طائرةكرة الببطولة الجامعة  ػ1     

طالب 2212/ 12/11 لسمةبطولة الجامعة بكرة ا ػ2     

طالب 2212/  11/  19. بطولة الجامعة بكرة اليد 3     

طالب  26/11/2212 كرة القدـبطولة الجامعة ب-4     
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اٌضبًٔإٌّٙبط اٌشٌبظً ٌٍفصً اٌذساعً   

1023-1021ٌٍؼبَ اٌذساعً  

 
 

 

  -:ردية الف :ػ بطوالت األلعابأوال 

( 2213 / 3/ 4بالتنس األرضي ) طالب ( ) بطولة الجامعة  ػ 1         

( 2213/  3/  5( )  بالشطرنج   ) طالب , طالباتطولة الجامعة بػ 2        

( 2213 / 3/  12بتنس الطاولة ) طالب , طالبات ( ) بطولة الجامعة ػ 3        

 

-بطوالت كأس السيد رئيس الجامعة : -ثانيًا :  

بطولة كأس السيد رئيس الجامعة بكرة القدـ لمنتسبي األقساـ العممية واليندسية. ػ1  
لممديريات والوحدات اإلدارية والخدمية في  بطولة كأس السيد رئيس الجامعة بكرة القدـ .2

 الجامعة.
   بطولة كأس السيد رئيس الجامعة بتنس الطاولة لتدريسي الجامعة. ػ3

 

            

 مالحظة:  يحدد تأريخ البطو الت في الفقرة الثانية اعاله مف خالؿ االجتماع الفني الخاص  
.لكؿ بطولة   
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  اٌغبِؼخ  بد ِٕزخج

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ِٕزخت رٕظ اٌطبٌٚخ ؽصً ػٍى اٌّشوض االٚي فً ثطٌٛخ إٌّطمى اٌٛعطى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فً ثطٌٛخ إٌّطمى اٌٛعطى اٌضبٌشؽصً ػٍى اٌّشوض  اٌشطشٔظِٕزخت   
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خ (ؼبِ) اٌالئؾخ اٌ    ششٚغ اٌّغبثمبد اٌشٌبظٍخ  
مراعاة ما يرد مع ػ يطبؽ القانوف الدولي مع تعديالتو األخيرة في كافة األلعاب الرياضية 1

 .البطولةبذكره في الموائح الخاصة 

دارة النشاطات الرياضية في و لة عف تنظيـ ؤو الجية المس ىو قسـ التربية الرياضيةػ 2 ا 

 .الموافقات الالزمة إستحصاؿبعد ييا أرتيلتنسيؽ مع أي جية ا ويحؽ لو الجامعة 

 .والي عدد كاف  المنظمة باأللعاب الجامعةت االشتراؾ في بطوال ةيحؽ لكافة الطمب ػ 3

 إماالبطولتيف  إحدى( المشاركة في والدكتوراهحؽ لطمبة الدراسات العميا )الماجستير ي. 4

 .منتسبيف أوطالب 

لاللعاب  ألقساـ العممية في المنافسات الرياضيةالرياضي الخاص با الزىيجب ارتداء . 5

 المختمفة .

لقسـ أو اضية المكمؼ عمى اس التربية الريال يحؽ ألي فريؽ المشاركة بدوف وجود مدر . 6

 مف ينوب عنو رسميًا.

( خمسة عشر 15)أكثر مف  الفريؽ الذي يتأخر عف الموعد المحدد لممباريات الرسمية. 7

مشرؼ البطولة الخاص في حالة الظروؼ الخارجة عف اإلرادة فيبمغ . أما  دقيقة يعتبر خاسراً 

عالـ ال بالمعبة  .قسـ خطيًا لمبت باألمر وا 
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نتياء إلى مشرؼ المباراة بعد ا خطياً مدرس القسـ تقريرًا في حالة وجود اعتراض يقدـ . 8

 وخالؿ مدة اقصاىا ساعتاف . المباراة

. يتحمؿ مدرس القسـ ورئاسة القسـ مسؤولية اإلشراؼ عمى فرؽ القسـ وعمييـ مجابية 9

ي البطولة إال فريؽ المشاركة فألي  ؽكؿ ما يخؿ بالخمؽ الرياضي أثناء سير البطولة وال يح

 كتاب مف التسجيؿ بأسماء الالعبيف مع اليويات. تسميـبعد 

. عمى كافة مدرسي التربية الرياضية لألقساـ العممية واليندسية السيطرة الكاممة عمى 12

طمبتيـ وعدـ فسح المجاؿ لمتجاوز عمى الييئة التحكيمية ومشرؼ المباراة وااللتزاـ بالخمؽ 

 الرفيع والمعب النظيؼ. الرياضي

 . في حالة ثبوت تزوير إثناء البطولة تحدد العقوبة المناسبة في اجتماع المجنة الفنية.11

 . تجرى جميع مسابقات البطوالت عمى مالعب الجامعة.12

رفع تقرير الى ببطولة ال مسؤولييقوـ في حالة حدوث أي موقؼ غير مذكور أعاله . 13

 المجنة الفنية.

 البطولة في حالة عدـ تطبيؽ الشروط مف قبؿ المجنة الفنية. مسؤوليب . يحاس14
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ٌٍغبِؼخ اٌزىٌٕٛٛعٍخ ٌشضباٌّخٍُ اٌىشفً اٌ  

 فً شّبٌٕب اٌؾجٍت
  

 ( أياـ.5ولمدة )  2212/  9/  23يبدأ المخيـ يوـ  .1

  ومشرفي المخيـ .(عنصر جواؿ 82في المخيـ ) يشارؾ .2

  .) سد دوكاف ( إقامة المخيـ في محافظة السميمانية .3
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 ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثبٌىشح اٌطبئشح )غالة(

1023 - 1021ٌٍؼبَ اٌذساعً   
 
 :الشروط 

 2212/  11/  5تاريخ بدء البطولة  .1

 يطبؽ القانوف الدولي مع آخر التعديالت عميو. .2

 ( أشواط والفريؽ الذي يحصؿ عمى شوطيف يعتبر فائزا بالمباراة.3تقاـ المباراة مف ) .3
 اليسجؿ في استمارة التسجيؿ اليحؽ لو المشاركة.الالعب الذي  .4
  تجري البطولة بنظاـ التسقيط الفردي . .5
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 عؾجخ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثبٌىشح اٌطبئشح
 

 

 

 الوقت اليـو والتاريخ الفرؽ المتبارية ت

 12:22 2212/  11/  5االثنيف  اوييالكيم× الكيروميكانيؾ  1

 11:22 = والمعادف اإلنتاج× السيطرة والنظـ  2

 12:22 2212/  11/ 6الثالثاء  اإلنشاءاتو البناء × ىندسة الحاسوب  3

 11:22 = تكنولوجيا النفط× المعماري  4

 12:22 2212/ 11/  7 األربعاء عموـ الحاسوب× الكيرباء  5

 11:22 = المواد× الميزر  6
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 ِخطػ عؾجخ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثبٌىشح اٌطبئشح )غالة(

  

 والمعدات المكائف
 

 الكيروميكانيؾ
 

 الكيمياوي
 

 السيطرة والنظـ
 

 االنتاج والمعادف
 

  ىندسة الحاسوب
 

 البناء واالنشاءات
 

 المعماري
 

 تكنولوجيا النفط
 

 الكيرباء
 

 عمـو الحاسوب
 

 الميزر
 

 المواد
 

العموـ التطبيقية

7 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

11 

9 

13 

10 

6 

12 
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 ثىشح اٌغٍخ)غالة(ثطٌٛخ اٌغبِؼخ 
 

 الشروط:
 2212/  11/  12تاريخ البطولة   -1

 مع آخر التعديالت. السمةيطبؽ القانوف الدولي بكرة  -2

 دقائؽ بدوف توقؼ الساعة. (12أشواط ,كؿ شوط ) (4المباراة مف) -3

  تجري البطولة بطريقة التسقيط الفردي. -4
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 عؾجخ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثىشح اٌغٍخ
 

 الوقت اليـو والتاريخ الفرؽ المتبارية ت

 12:32   12/11/2212االثنيف ىندسة الحاسوب ×يزرمال 1

 12:22  = والمعادف نتاجاال  ×مواد  2

  12:32 13/11/2212الثالثاء السيطرة والنظـ×  واالنشاءات بناءال 3

 12:22  = تكنولوجيا النفط× المعماري  4

  12:32 14/11/2212االربعاء كيروميكانيؾال× الكيمياوي  5

 12:22 = الكيرباء×  التطبيقية عموـال 6
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 ِخطػ عؾجخ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ  ثىشح اٌغٍخ
 
 عمـو الحاسوب  
 

 ليػػػزر
 

 ىندسة الحاسوب 
 

 مواد
 

 نتاج والمعادفاإل 
 

  بناء واالنشاءاتال
 

 السيطرة والنظـ
 

 معماريال
 

 ا النفطتكنولوجي
 

 كيمياويال
 

 كيروميكانيؾال
 

 عموـ تطبيقيةال
 

 كيرباءال
 

 المكائف والمعدات

7 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

11 

9 

13 

10 

6 

12 
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 )غالة( ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثىشحاٌٍذ

 1023 - 1021ٌٍؼبَ اٌذساعً 
 

 -: الشروط
 2212/  11/  19تاريخ بدء البطولة  .1

 يطبؽ القانوف الدولي بكرة اليد مع آخر التعديالت. .2

 ( دقائؽ.5( دقيقة تتخممو استراحة لمدة)22مباراة مف شوطيف مدة كؿ شوط )تتألؼ ال .3

ذا استمر التعادؿ 5في حالة تعادؿ الفريقيف يمعب شوطيف مدة كؿ شوط ) .4 ( دقائؽ وا 
( متر حيث يمثؿ الفريؽ خمسة العبيف لتنفيذ ضربات 7يمجأ إلى ضربات الجزاء مف )

 الجزاء.

  ي .تجري البطولة بنظاـ التسقيط الفرد .5
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 عؾجخ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثىشح اٌٍذ ) غالة (

 1023 - 1021ٌٍؼبَ اٌذساعً 
 

 الوقت اليـو والتاريخ الفرؽ المتبارية ت

 12:32   2212/  11/  19االثنيف  االنتاج والمعادف × ىندسة الحاسوب  1

 11:32  = البناء واالنشاءات× الميزر  2

  12:32 2212/ 11/  22الثالثاء  ة العموـ التطبيقي× تكنولوجيا النفط  3

 11:32  = الكيمياوي× السيطرة والنظـ  4

  12:32 2212/  11/ 21االربعاء  المكائف والمعدات× المعماري  5

 11:32 = الكيروميكانيؾ× المواد  6
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 ِخطػ عؾجخ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثىشح اٌٍذ ) غالة (  
 

 الكيرباء
 

 ىندسة الحاسوب
 

 االنتاج والمعادف
 

 الميزر
 

 البناء واالنشاءات
 

  تكنولوجيا النفط
 

 العموـ التطبيقية
 

 السيطرة والنظـ
 

 الكيمياوي
 

 المعماري
 

 المكائف والمعدات
 

 المواد
 

 الكيروميكانيؾ
 

 عمـو الحاسوب

7 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

11 

9 

13 

10 

6 

12 
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 )غالة( ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثىشح اٌمذَ

 

 الشروط:
  2212/  11/  26. تاريخ البطولة 1

تجرى منافسات البطولة بطريقة الدوري لمرحمة واحدة ويترشح مف كؿ  . 2
 مجموعة  فريقاف لدور الثمانية ثـ تجرى مبارياتيا بطريقة التسقيط الفردي.

( دقيقة بينيا 25( دقيقة مقسمة عمى شوطيف كؿ شوط )52وقت المباراة ) .3
ؽ.( دقائ12فترة استراحة )  

في حالة التعادؿ في األدوار النيائية يمجأ إلى الركالت الترجيحية مف منطقة  .4
 الجزاء لحسـ التعادؿ.

.لكؿ فريؽ  ( العب15عدد الالعبيف ) .5  
عبيف الى نياية البطولة اما في ال. الترفع االتذارات الصفراء او الحمراء لكؿ ال6

شرفي البطولة القرار المناسب.حالة وجود سوء سموؾ اثناء سير البطولة يتخذ م  
عمى انذاريف ) اصفر ( يحـر مف المباراة التي تمييا .. الالعب الذي يحصؿ 7  
التي تمييا. المباراة. الالعب الذي يطرد مف المباراة يحـر مف 8   
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 )غالة( عؾجخ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثىشح اٌمذَ

 1023 - 1021ٌٍؼبَ اٌذساعً 
 

 المجاميع
لمجموعة الثالثةا المجموعة الرابعة  المجموعة األولى المجموعة الثانية 
 الكيروميكانيؾ المكائف والمعدات المعماري العموـ التطبيقية

 عمـو الحاسوب السيطرة والنظـ االنتاج والمعادف المواد
يزرمال الكيرباء ىندسة الحاسوب  البناء واالنشاءات 
   الكيمياوي تكنولوجيا النفط

   

التاريخاليـو و  الساعة  ت الفرؽ المتبارية 

26/11/2211االثنيف 12.22 عمـو الحاسوب ×الكيروميكانيؾ    1 

السيطرة والنظـ× المكائف والمعدات  = 12.22  2 

11/ 27الثالثاء 12.22 االنتاج والمعادف× المعماري    3 

الكيمياوي× الكيرباء  = 12.22  4 

11/ 28االربعاء 12.22 ادالمو × العموـ التطبيقية    5 

تكنولوجيا النفط× ىندسة الحاسوب  = 12.22  6 

11/ 29الخميس  12.22 البناء واالنشاءات×الكيروميكانيؾ    7 

يزرمال× المكائف والمعدات  = 12.22  8 

12/ 2االحد  12.22 الكيرباء× المعماري    9 

الكيمياوي× االنتاج والمعادف  = 12.22  12 

12/  3االثنيف  12.22 ىندسة الحاسوب× بيقية العمـو التط   11 

تكنولوجيا النفط× مواد ال = 12.22  12 
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12/ 4الثالثاء  12.22 البناء واالنشاءات× عمـو الحاسوب   13 

 14 ميزرال× السيطرة والنظـ  = 12.22

12/  5االربعاء  12.22 الكيمياوي× المعماري    15 
الكيرباء× االنتاج والمعادف  = 12.22  16 
12/  6س الخمي 12.22 تكنولوجيا النفط× العموـ التطبيقية    17 

 
 الدور الثاني ) دور الربع النيائي (

 

 ت الفرؽ المتبارية اليـو والتاريخ الوقت
12/  12 االثنيف 12,22 مجموعة ثالثة 2 × مجموعة أولى 1   19 

12/  12 االثنيف 12,22 مجموعة ثالثة 1×  مجموعة أولى 2   22 
12/  11 الثالثاء 12,22 مجموعة رابعة 2×  مجموعة ثانية 1   21 
12/  11الثالثاء  12,22 مجموعة رابعة 1×  مجموعة ثانية 2   22 

 

 الدور الثالث ) دور النصؼ نيائي (
 

 ت الفرؽ المتبارية اليـو والتاريخ الوقت
12/  13الخميس  12,22 21الفائز مف ×  19الفائز مف   23 

22مف  الفائز×  22الفائز مف = 12,22  24 
 

 المباراة النيائية
 

 ت الفرؽ المتبارية اليـو والتاريخ الوقت
12/  18 الثالثاء 12,22 24الفائز مف ×  23الفائز مف   25 

 
          



 38 

 
    

 

 , غبٌجبد() غالة  ثزٕظ اٌطبٌٚخ خثطٌٛخ اٌغبِؼ

 1023 - 1021ٌٍؼبَ اٌذساعً 

 
 

 الشروط:
 ( 2213/  3/  12تاريخ بدء البطولة )  .1

 يشترؾ كؿ فريؽ بالعبيف عمى األقؿ. .2
 يشترط عمى الالعب ارتداء المالبس الرياضية. .3

يعتبر الالعب فائزًا إذا حصؿ عمى شوطيف مف ثالثة أشواط ويعتبر  .4
 تيف مف ثالث مباريات.بمبار الفريؽ فائزًا إذا فاز 

يكوف تجمع الالعبيف في قاعة الطاولة ويتـ النداء عمى كؿ مباراة وتعطى  .5
 ة عشرة دقائؽ لالعب وبعدىا يعتبر خاسرا  بالمباراة.ميم

  في حالة وجود اعتراض يقدـ مباشرة بعد المباراة. .6
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 ) غالة , غبٌجبد( ِخطػ عؾجخ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ  ثزٕظ اٌطبٌٚخ

 1023 - 1021ٌٍؼبَ اٌذساعً 
 
 والنظـ   سيطرةال
 

 الكيروميكانيؾ
 

 ىندسة الحاسوب
 

 رالميز 
 

 البناء واالنشاءات
 

  االنتاج والمعادف
 

 الكيرباء
 

 عموـ التطبيقية
 

 المعماري
 

 والمعدات مكائفال
 

 المواد
 

 الكيمياوي
 

 عمـو الحاسوب

 

 نفطتكتنولوجيا ال
 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

11 

9 

13 

10 

6 

12 
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 ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثبٌزٕظ األسظً ) غالة (

 1023 - 1021ٌٍؼبَ اٌذساعً 

 
 اٌششٚغ:

 ( 2213/  3/  4تاريخ بدء البطولة )  .1

 يطبؽ القانوف الدولي مع تعديالتو األخيرة. .2
 تجري البطولة بطريقة التسقيط الفردي.  .3
بكسر التعادؿ مف مجموعة  و ( أشواط6تتكوف المباراة مف مجموعتيف كؿ مجموعة ) .4

 ثالثة أشواط.
  .يمثؿ القسـ العب واحد .5
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 ألسظًِخطػ عؾجخ ثطٌٛخ اٌغبِؼخ ثبٌزٕظ ا

  
 المكائف والمعدات

 

 ىندسة الحاسوب
 

 الكيروميكانيؾ
 

 الميزر
 

 المواد
 

  الكيرباء
 

 االنتاج والمعادف
 

 العموـ التطبيقية
 

 عمـو الحاسوب
 

 البناء واالنشاءات
 

 السيطرة والنظـ
 

 الكيمياوي
 

 المعماري
 

 طتكنولوجيا النف

7 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

11 

9 

13 

10 

6 

12 
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 ) غالة , غبٌجبد ( ثبٌشطشٔظ اٌغبِؼخ ثطٌٛخ

 1023- 1021ٌٍؼبَ اٌذساعً 
 

 شروط:
 ( 2213/  3/  5تاريخ بدء البطولة )  .1

 يطبؽ النظاـ السويسري في سباقات البطولة.  .2
 .( العبيف والعب احتياط واحد2يتألؼ الفريؽ مف ) .3
 لفني .قاعة قسـ التربية الرياضية والنشاط ا في مكاف إقامة البطولة .4
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 إٌٙذعٍخ اٌؼٍٍّخ األلغبٍَظ اٌغبِؼخ ٌّٕزغجً ئوأط اٌغٍذ سثطٌٛخ 

 ثىشح اٌمذَ  

 
 .يحدد االجتماع الفني في حينيا .1
ي فيكوف تحديد نوع السحبة والشروط والتوصيات الخاصة بالبطولة  .2

  العممية واليندسية. األقساـالفني مع ممثمي ع االجتما
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ٍذ سئٍظ اٌغبِؼخ ٌّٕزغجً اٌّذٌشٌبد اٌٛؽذاد ثطٌٛخ وأط اٌغ 

 اإلداسٌخ ٚاٌخذٍِخ ثىشح اٌمذَ
 

 .يحدد االجتماع الفني في حينيا-1
يكوف تحديد نوع السحبة والشروط والتوصيات الخاصة بالبطولة في االجتماع -2

  الفني مع ممثمي المديريات والوحدات اإلدارية والخدمية.
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 األلغبَ اٌؼٍٍّخ ٌزذسٌغً ِؼخثطٌٛخ وأط اٌغٍذ سئٍظ اٌغب

 ثزٕظ اٌطبٌٚخ

 
 يحدد االجتماع الفني في حينيا.-1
يكوف تحديد نوع السحبة والشروط والتوصيات الخاصة بالبطولة في االجتماع -2

 . الفني مع ممثمي األقساـ العممية واليندسية
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 التكنولوجيةالجامعة 
 التربية الرياضية قسم 

 لنشاط الفنياشعبة  
 

 
 
 

 النشاط الفني شعبة منهاج 

 َ 2013 – 2012ٌٍؼبَ اٌذساعً 

 

 Methodize of the Arts activities 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
فسيرى هللا عملكم  اوقل اعملو

 ورسوله والمؤمنون
 

 

 

 

 

 

 

 صذق هللا اٌؼظٍُ                                                  
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 النشاط الفني  يمنتسب
 

 التخصص  العنواف الوظيفي الشيادة االسـ ت
ول شعبة مسؤ  مدرس دكتوراه د. شياب احمد خضير  1

 شاط الفني)رسم( الن
جواد عبد الكاظم  .م 2

 عباس
مسؤول وحدة  مدرس مساعد  ماجستير 

 الفنون التشكيمية
مسؤول وحدة  مدرس مساعد ماجستير م. سامر جاسم الحمو  3

االعالم والعالقات 
 الثقافية

 مشرف مادة الرسم مدرس مساعد ماجستير م.م احمد رشيد 4
مشرف مادة الخط  مدرس مساعد ماجستير م.م شياب احمد عناد 5

 والزخرفة
مسؤول وحدة  مدرب فنون سبكالوريو  صباح عبد الحسين شكر 6

الفنون المسرحية 
 والموسيقية

مشرف مادة  مدرب فنون سبكالوريو  عمي عبد الصاحب 7
 السيراميك

 تصميم مدرب فنون سبكالوريو  ميس مالك مظير 8
 رسم درب فنونم بكالوريوس ضياء عبد الصاحب 9
 رسم مدرب فنون بكالوريوس نايف عبد الجبار نوفان 11
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 لإلشراؼ عمى األقساـ اليندسية والعممية التكميؼ
 

 القسم العنوان الوظيفي االسم
 د. شياب احمد خضير -1

 النشاط الفني( مسؤول شعبة)     
 اليندسة المعمارية  مدرس

 وىندسة النفط ىندسة المواد اعد مدرس مس م. جواد عبد الكاظم عباس  -2
ىندسة البناء واإلنشاءات وعموم  مدرس مساعد م. سامر جاسم حمو -3

 الحاسبات
 اليندسة المعمارية  مدرس مساعد م.م احمد رشيد -4
ىندسة الكيروميكانيك واليندسة  مدرس مساعد م.م شياب احمد عناد -5

 الكيمياوية
العموم التطبيقية وىندسة السيطرة  نمدرب فنو  صباح عبد الحسين شكر -6

 والنظم
 ىندسة الميزر والبصريات  مدرب فنون ميس مالك مظير  -7
ىندسة المكائن والمعدات وىندسة  مدرب فنون برنضياء عبد الصاحب ع -8

 الكيرباء
ىندسة اإلنتاج والمعادن وىندسة  مدرب فنون عمي عبد الصاحب جاسم -9

 البرامجيات 
ىندسة اإلنتاج والمعادن وىندسة  مدرب فنون د الجبار نوفاننايف عب -11

  الكيرباء
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 الفنية المجاف المنظمة لألنشطة
 

 لجنة النحت والسيراميؾ: -1
 م. جواد عبد الكاظم عباس                            مدرس مساعد             رئيساً  -1
 نائبا        مدرس مساعد                م. سامر جاسم الحمو                        -2
 عمي عبد الصاحب                                    مدرب فنون              عضوا -3
 
 لجنة المسرح )التمثيؿ والموسيقى(: -2
 صباح عبد الحسين شكر                               مدرب فنون             رئيساً  -1
 نائبا          لكاظم                                مدرس مساعد      م. جواد عبد ا -2
 عضواً                مساعد مدرس                             عناد شياب احمد  م.م -3
 عضواً       مدرب فنون                                           ضياء عبد الصاحب -4
 
 ات الثقافية:لجنة الشعر والفعالي -3
 رئيساً       م. سامر جاسم الحمو                                مدرس مساعد        -1
 نائباً مدرب فنون                                عبد الصاحب                    عمي -2
 عضواً  صباح عبد الحسين                                   مدرب فنون               -3
 
 
 لجنة الخط والزخرفة والتصميـ: -4
 رئيسا                م.م شياب احمد عناد                               مدرس مساعد -1
 مدرب فنون                 نائبا                                 ضياء عبد الصاحب -2
 مدرب فنون                عضوا                                   ميس مالك مظير -3
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 لجنة الرسـ: -5
 رئيسا             مساعد      مدرسم.م احمد رشيد                                  -1
 نائبا               مدرس        د. شياب احمد خضير                             -2
 عضواً          مدرب فنون                ضياء عبد الصاحب                       -3
 نايف عبد الجبار نوفان                          مدرب فنون                  عضواً  -4
 
عداد المناىج: -5  لجنة الطبع وا 
 رئيساً               م.م احمد رشيد                                    مدرس مساعد -1
 نائبا             مدرب فنون                                  ميس مالك مظير    -2
 ضياء عبد الصاحب                                مدرب فنون              عضوًا  -3
 
 
 لجنة العالقات الخارجية واإلعالـ: -6
 رئيساً م.م سامر جاسم الحمو                              مدرس مساعد               -1
 نائبا     م.م جواد عبد الكاظم                              مدرس مساعد            -2
 عضوا              م.م احمد رشيد                                    مدرس مساعد -3
 مدرب فنون               عضواً                      عمي عبد الصاحب             -5
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 الفصؿ الدراسي األوؿ
 
 

 المنياج الفني لمفصؿ الدراسي األوؿ
 ـ2213-2212لمعاـ الدراسي 

 
 
 

بتاريخ  (تدريسيي ومنتسبي الجامعة)إقامة المعرض التشكيمي  -1
13/11/2112. 

إقامة دورات في تعميم فن )الرسم، النحت، التصميم، الخط والزخرفة( لمفترة  -2
 .3/1/2113ولغاية  25/11/2111من 

 .15/11/2112بتاريخ  الشعر الفصيح ميرجانإقامة  -3

 . 8/1/2113اقامة معرض الصور الفوتوغرافية بتاريخ  -4
 
 
 
 
 



 53 

 (:تدريسيي ومنتسبي الجامعة)المعرض التشكيمي  -أوالً 

يقيم النشاط  الفني المعرض السنوي الخاص بتدريسي ومنتسبي الجامعة التكنولوجية في        
ي لتعريف الطمبة وخصوصا الجدد منيم بالنشاطات الفنية بشكل عام وبالفنون بداية العام الدراس

التشكيمية عمى وجو الخصوص، فضاًل عن إشراك من لدييم موىبة في ذلك المجال من منتسبي 
 وتدريسيي الجامعة وتشجيعيم عمى إبراز تمك المواىب. 

 -شروط المشاركة في المعرض:
الرسم، النحت، السيراميك، الخط والزخرفة،  أن تكون األعمال المقدمة في مجال -1

 التصميم، الكرافيك.
 أعمال فنية. 6إلى  1أن يقدم كل مشارك من  -2

 لممشارك حرية اختيار المادة والحجم والموضوع لمعمل الفني المشارك بو في المعرض -3

 تسمم األعمال قبل أسبوع من تاريخ موعد المعرض. -4

 مل الفنان المشارك نفسو.أن تكون األعمال الفنية المقدمة من ع -5

 يتم اإلعالن عن المعرض عند بدء العام الدراسي إلتاحة الفرصة لممشاركة. -6

 
 :التصميـ, الخط والزخرفة( دورات في تعميـ فف )الرسـ, النحت,  -ثانياً 

يقيم النشاط الفني دورات فنية في الرسم، النحت، التصميم، الخط والزخرفة، يشرف        
اليدف من تمك الدورات تنمية تذة النشاط الفني كل حسب اختصاصو ت أساعمى تمك الدورا

 المواىب الفنية لدى الطمبة المشاركين عمى وفق دراسة أكاديمية رصينة، وعمى وفق منياج
 عممي مدروس من قبل ذوي االختصاص:

 :منياج الرسـ -1
 نبذة مختصرة حول فن الرسم)نظري(. - أ

 رسم عمى الزجاج، األلوان المائية.لزيتي، المحاضرة حول تقنيات الرسم ، الرسم ا  - ب

 استعراض تاريخي حول أىم مدارس الرسم ، مع تخطيط موديل)نظري وعممي(.  - ت

 محاضرة عممية حول األلوان وكيفية استخدام األلوان الزيتية)نظري وعممي(.    - ث

 محاضرة أخرى حول األلوان الزيتية مع تطبيق عممي في الرسم الزيتي)نظري وعممي(.  - ج
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محاضررررررررة نظريرررررررة حرررررررول أىرررررررم رسرررررررامي أوربرررررررا فررررررري التررررررراريخ، مرررررررع اسرررررررتعراض أعمررررررراليم  - ح
 الفنية)نظري(.

 محاضرات عممية في الرسم بمادة الزيت. - خ

 

 :منياج النحت -2
 دراسة عن البروفيل )الوجو الجانبي( مع تطبيق عممي. - أ

 مقارنة بين وجو المرأة ووجو الرجل، مع دراسة تطبيقية. - ب

 حت المدور.محاضرة نظرية وعممية حول الن - ت

 محاضرات في النحت وكيفية صناعة القالب والصب بالمواد المختمفة. - ث

 

 :منياج التصميـ والخط والزخرفة -3
 محاضرة حول أسس التصميم والخط العربي والزخرفة. - أ

 توضيح عناصر التصميم وتوظيفيا في فن التصميم والخط والزخرفة)نظري وعممي(.  - ب

 ميم)نظري وعممي(.توضيح قواعد استخدام األلوان في التص - ت

محاضررررررررات عمميرررررررة حرررررررول كيفيرررررررة اسرررررررتخدام أدوات الخرررررررط وأنرررررررواع الخطررررررروط العربيرررررررة  - ث
 .والزخرفة)نظري وعممي(

 منياج التمثيؿ: -4
 استعراض نظري حول فن التمثيل وتاريخو)نظري(. - أ

 محاضرة في فن اإللقاء)نظري وعممي(. - ب

 محاضرات في التمثيل)عممي(. - ت

 ألعمال العالمية المسرحية)نظري(.محاضرات حول تاريخ فن المسرح واىم ا - ث

 محاضرات في فن التمثيل المسرحي واإللقاء المسرحي)نظري وعممي(. - ج
 

 شروط المشاركة في الدورات الفنية:
العمميرة  ميكون التقديم لمدورات مفتوحرا لكرل طمبرة ومنتسربي الجامعرة ولكافرة األقسرا -1

 واليندسية.
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تعمررق برردورات الفنررون التشرركيمية عمررى كررل مشررارك ان ينجررز عمررال فنيررا واحرردا فيمررا ي -2
 لممشاركة في المعرض التشكيمي في نياية السنة.

 تقدم المواد الخاصة بالدورات مجانا لممشاركين. -3

 

 المجاف المنظمة لمدورات التعميمية: 
 لجنة الرسـ:

 رئيساً                                  م.م احمد رشيد       -1
 عضوا                             م.م شياب اجمد عناد    -2
 ضياء عبد الصاحب                                 عضوا -3

 :والسيراميؾ لجنة النحت
 م.م جواد عبد الكاظم عباس                      رئيسا -1
 سامر جاسم الحمو                            نائبام.م  -2
 عضوا                     عمي عبد الصاحب                    -3

 لجنة التصميـ والخط والزخرفة:   
 رئيسا                             م.م شياب احمد عناد  -1

 ضياء عبد الصاحب                               عضوا -2

 ميس مالك مظير                                 عضوا -3

 :لجنة التمثيؿ
 رئيساً                       صباح عبد الحسين           -1

          
 دورة السيراميكجانب من                                 جانب من دورة الرسم             
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 : الفصيح لشعراميرجاف  -ثالثاً 
لطمبرة الجامعرة الموىروبين، وتشرمل  لمشعر الفصريحيقيم النشاط الفني سنويا ميرجانا شعريا       

 كل انواع الشعر الفصيح النثر والعمودي.مقدمة المواضيع ال
 :شروط المشاركة

 تكون المشاركة مفتوحة لجميع طالب الجامعة التكنولوجية. -1
 عرية بالنسبة لمشعر الفصيح.شيراعى في القصيدة المقدمة القواعد المغوية وال -2

تعرض القصائد المقدمة من قبل المشارك عمى لجنة لتحديد صالحيتيا من عدمرو  -3
 ناحية البنية الشعرية والضبط المغوي وكذلك طريقة اإللقاء بالنسبة لممشارك.من 

 تكون لممشارك حرية اختيار الموضوع ونوع البحر الشعري. -4

ال تزيررد القصررائد المقدمررة لكررل مشررارك عررن ثالثررة قصررائد وتحرردد بخمسررة وعشرررون  -5
 بيتا فقط.

 أن تكون القصيدة ىادفة وذات مضمون جيد. -6

 اسبوع من تاريخ الميرجان. تقدم القصائد قبل -7
 معرض الصور الفوتوغرافية  -رابعا 

يقيم النشاط الفني معرضا لمصور الفوتوغرافية يشارك فيو طالب الجامعة فضال عن     
منتسبييا ممن لدييم مقدرة وتميز في فن التصوير الفوتوغرافي والذي يشكل الى جانب 

افي محطة توثيقية لمسيرة الجامعة المضمون الجمالي واالبداعي لمتصوير الفوتوغر 
التكنولوجية سواء عمى سبيل منجزات اقساميا العممية ام النشاطات العممية والمؤتمرات 
والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المختمفة لمنتسبي الجامعة من تدريسيين وكذلك 

 الطالب.
 :المعرضشروط المشاركة في 

 فوتوغرافية.حرية المشاركة بموضوع الصورة ال -1
 صور فوتوغرافية. 2تكون المشاركة بما ال يقل عن  -2

تترك حرية االختيار لممشارك بنوع الصورة الفوتوغرتفية)التصوير الممون ام باالبيض  -3
 واالسود(.

     سم21×15يفضل ان ال يقل حجم الصورة عن 



 57 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيالفصؿ الدراسي 
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 ميرجاف الشعر الشعبي  -خامسا

يشرتمل الميرجران عمرى قصرائد طمبرة الجامعرة ل الشعبيشعر اليقيم النشاط الفني سنويا ميرجان   
 شعرية مختمفة المواضيع.

 :شروط المشاركة
 تكون المشاركة مفتوحة لجميع طالب الجامعة التكنولوجية. -1
تعرررض القصررائد المقدمررة مررن قبررل المشررارك عمررى لجنررة لتحديررد صررالحيتيا مررن عدمررو  -2

 اإللقاء بالنسبة لممشارك.و من ناحية البنية الشعرية 

 تكون لممشارك حرية اختيار الموضوع. -3

  .القصائد المقدمة لكل مشارك عن ثالثة قصائدال تزيد  – 4
 تقدم القصائد قبل اسبوع من تاريخ الميرجان. -5       
 العرض المسرحي  -سادسا

يقدم النشاط الفني العرض المسرحي في منتصف العام الدراسي بعد االنتياء من        
إذ يتم اختيار الطالب المشاركين فييا من تمك الدورات وفي بعض األحيان  دورات التمثيل،

اختبار أداء اإللقاء والتمثيل ومعرفة مدى قدرتيم عمى  امن خارج الدورات عمى أن يجتازو 
 مواجية الجميور المشاىد مع الحرص عمى اختيار النص المسرحي اليادف والرصين.

 شروط المشاركة في المسرحية:
 ز الطالب المشارك اختبار أداء اإللقاء المسرحي والتمثيل.أن يجتا -1
 حرية المشاركة بعدد الطالب من كل قسم وعمى وفق عدد الشخصيات في المسرحية. -2

أن يكون لدى المتقدم المياقة البدنية والصوت الجيد لما يتطمبو األداء المسرحي من جيد  -3
 في ىذين الجانبين.

 مارين.االلتزام بمواعيد البروفات والت -4

 مأن يتعيد الطالب بااللتزام بالنص المسرحي المكتوب وعدم الخرج عنو وذلك لعد -5
اإلضرار بالنص األصمي الذي يتم اختياره بعناية فائقة، وكذلك التعيد بالحضور في 

 موعد العرض.

 يجيز المشارك بكافة المتطمبات الفنية مجانا. -6
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 الميرجاف الموسيقي  -سابعاً 
شرارك فري أقامترو يالفني في الجامعة التكنولوجية ميرجان الموسريقى والغنراء  النشاط يقيم      

يرررررتم اختيرررررار تمرررررك نخبرررررو مرررررن طمبرررررة الجامعرررررة ذوي المواىرررررب المتميرررررزة فررررري الغنررررراء والعرررررزف، 
بعنايررة لالرتقرراء بذائقيررة  المقطوعررات الموسرريقية واالغرراني مررن قبررل المجنررة المنظمررة لمميرجرران

فضررال عرررن د أم الغنرراء الجمرراعي وفقررا لمنيررراج يوضررع مسرربقا، سررواء بالغنرراء المنفرررر الطررالب، 
فرة لمطمبرة جمسرات تدريبيرة مكث الميرجرانسبق عات موسيقية المحمية والعالمية، يلمقطو  العزف

 المشاركين في الميرجان.
 شروط المشاركة في الميرجاف:

 تكون المشاركة مفتوحة لجميع طمبة الجامعة ومن كافة األقسام. -1
لمشارك ألداء تجريبي أمام المجنة التحضيرية لمعرفة مستوى أداءه وىرل يخضع الطالب ا -2

 يصمح لممشاركة أم ال.

 يحق لممشارك أن يشارك بثالثة أغنيات أو مقطوعات موسيقية كحد أقصى. -3

يتم اختير الفقرات المشراركة وعرضريا عمرى المجنرة قبرل العررض الختيرار الجيرد منيرا ومرا  -4
 يرتقي بذائقة الجميور.

د وقت الميرجان عن ساعتين ويتم تقسيم المشراركين وعردد المشراركات وفرق جردول ال يزي -5
زمنرري محرردد يوضررع مسرربقًا، وعمررى المشررارك االلتررزام بالوقررت المحرردد لررو وبموعررد ظيرروره 

 عمى المسرح ألداء فقرتو الفنية.

ان االلتزام من قبل المشارك بمواعيرد البروفرات الغنائيرة او الموسريقية والتري تسربق الميرجر -6
 وبإشراف من قبل المجنة التحضيرية.

 المعرض التشكيمي )طالب(  -ثامناً 
 كررل عررام دراسرريالنشرراط الفنرري فرري الجامعررة التكنولوجيررة نشرراطاتو الفنيررة والثقافيررة  يختررتم        

يظيرررر ذلرررك المعررررض النتاجرررات الفنيرررة برررالمعرض التشررركيمي السرررنوي والخررراص بطمبرررة الجامعرررة، 
لموىررروبين، سرررواء مرررن شرررارك مرررنيم فررري دورات الفنرررون التشررركيمية ام مرررن الجيررردة لطمبرررة الجامعرررة ا

خارجيررا، ويتميررز طمبررة الجامعررة التكنولوجيررة باىتمرراميم الجيررد بررالفنون التشرركيمية، اذ يشررارك كررل 
عام برذلك المعررض العديرد مرن الطمبرة فيرذا المعررض الرذي يقرام سرنويا ىرو ثمررة الجيرود المبذولرة 

 خالل العام الدراسي. 
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 شروط المشاركة في المعرض: 

 تكون المشاركة مفتوحة لكل طمبة الجامعة. -1
 تقدم األعمال إلى النشاط الفني بموعد أقصاه اسبوع قبل بدأ المعرض. -2

تقررردم إلررررى الطمبررررة الررررراغبين بالمشرررراركة المرررواد الخاصررررة بررررالفنون التشرررركيمية كمررررواد الرسررررم  -3
ة بعرررد أن يرررتم اإلعرررالن عرررن والنحرررت وغيرىرررا مجانرررا مرررن قبرررل النشررراط الفنررري فررري الجامعررر

 المعرض قبل فترة ال تقل عن شير من موعد المعرض.

 أن تكون األعمال المقدمة ىي من نتاج المشارك نفسو. -4

 تمنح لممشارك حرية اختيار المادة والحجم والموضوع لمعمل الفني التشكيمي. -5

 ال تزيد األعمال المقدمة من قبل كل مشارك عن أربعة أعمال. -6
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