
                                                 
 كلية الترتية الرياضية  

  
 

 قسن العلْم الترتْية ّالٌفسية ّاالجتواعيةهحضر هجلس 
 

 

 م ( 2108/ 2/01الجمسة األولى  بتاريخ )
ر بالقسم تمام الساعة الواحدة بعد الظه فياجتمع مجمس القسم  2/01/2102الموافق  الثالثاءانه فى يوم 

التربوية والنفسية واالجتماعية  وفى حضور أعضاء المجمس  رئيس قسم العموم هاني محمد زكريا /د م.أ.
 الموقرين وهم :

 الدرجة العممية األسم م

 أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ محمود يحيى سعد  -0
 عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أستاذ عاطف نمر خميفةأ.د/  -2
 أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/محمد عبدالكريم نبهان أ.م. -3
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/رامي عمرو جاد  -4
 م العموم التربوية والنفسية واالجتماعية مدرس بقس  د/محمود فكري عبد الخالق  -5
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية    عبد اهلل د/حسن يوسف -6
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية    السيد إبراهيمد/إبراهيم  -7

سم اهلل الرحمن الرحيم رئيس المجمس الجمسة بـــــ  بهاني محمد زكريا  /دم.افتتح السيد أ.
 : يمي مناقشة ما فيورحب سيادته بالسادة األعضاء , ثم شرع المجمس 

 أوالً: الموضوعات العامة 

بخصوص تطوٌر قسم الموضوع: النظر فى الطلب المقدم من االستاذ الدكتور/ محمود ٌحٌى سعد 

ت العلٌا حتى العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة لمرحلة البكالورٌوس والدراسا

 تتماشى مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر، وٌكون القسم مانحاً.

 الموافقة والعرض على مجلس الكلية. القرار:

 ثانٌاً: شئون التعلٌم والطالب 

 الموضوع: إعتماد توزيع االعباء الدراسية بالقسم .  -0

، وتم  ة التدريس ومعاونيهم بالقسمتم توزيع أعباء الجدول الدراسي عمى السادة أعضاء هيئ القرار :
 .تسميمه إلي مكتب وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب في الموعد المحدد 



 الموضوع: تحديد انتداب أستاذ لمرحمة البكالوريوس في مادة المغة العربية . -2

رشيح     تم مخاطبة إدارة كمية األداب من قبل وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب وتم ت القرار :
ويقوم بالتدريس من بداية العام  الدكتور/ أحمد صبري المدرس بكمية األداب ـــ لتدريس مادة المغة العربية

 . الدراسي
تدريس مادتي المغة العربية والمغة االنجميزية لمطالب مرحمة البكالوريوس الموضوع: النظر فى  -3

 يق االستفادة القصوي من المقرر.عمي شكل كورس مكثف في أول الترم لتمكين الطالب من تحق
 الموافقة والعرض عمي مجمس الكمية . القرار :

الموضوع: ورد مخاطبة من السٌد األستاذ الدكتور/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن                -4

 إشراف القسم علً سٌر العملٌة التعلٌمٌة بالمبنً النظري ٌوم األحد من كل أسبوع .

 التأكيد بضرورة تواجد جميع أعضاء القسم لألشراف عمي المبني يوم األحد من كل أسبوع . : القرار
 ثالثاً: الدراسات العلٌا 

الموضوع: النظر فى الطلب المقدم من د/حسن ٌوسف عبدهللا بشأن تحدٌد مراكز إحصاء          -1

 إلجراء المعاجات االحصائٌة لألبحاث العلمٌة بالقسم.

جامعة القاهرة، للمعالجات االحصائية الخاصة  –افقة وتحديد معهد الدراسات االحصائية المو القرار :

     وشرط من شروط تقرير الصالحية للقسم للمعالجة االحصائية  العلمية بالقسم بالرسائل

 .( ــ إفادة بالمعالجات اإلحصائية )خطة البحث

ثٌن مرحلة )ماجستٌر( وتوزٌع الموضوع: النظر فى الموضوعات البحثٌة المقدمة من باح -2

  -االشراف على السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم كما ٌلً:

 

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحثة / رانا كمال محمد للتسجٌل لدرجة الماجستٌر  -2/1

 "الروح الرٌاضٌة وعالقتها بالدافعٌة الداخلٌة لإلنجاز لالعبات كرة السلة" :بعنوان

  المقترح :االشراف 

 الْظيفة اإلســــــن

 أ.م.د / هحود عثدالكرين ًثِاى

 

كلٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ب مساعدأستاذ 
 جامعة بنها –التربٌة الرٌاضٌة 

 م.د / هحوْد أتْالعطا
مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات 

 جامعة بنهاالمضرب بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 م.د / حسي يْسف أتْزيد

 

كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مدرس ب
 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

 الموافقةالقرار : 

 

 



النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / محمود رشاد احمد للتسجٌل لدرجة الماجستٌر  -2/2

حالة التدفق النفسى لدى ناشئى كرة القدم بدولة اإلمارات العربٌة بعنوان: "التصور العقلى وعالقته ب

 المتحدة"

  االشراف المقترح :

 الْظيفة اإلســــــن

أستاذ بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات  أ.د / ياسر هحفْظ الجُْرٓ
 –المضرب ووكٌل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة لشئون التعلٌم والطالب 

 ها جامعة بن

كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مدرس ب م.د / هحوْد فكرٓ الفار
 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مدرس ب م.د / حسي يْسف اتْزيد
 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

 الموافقةالقرار : 

البحث المقدم من الباحث / شرٌف حمدى احمد للتسجٌل لدرجة الماجستٌر: النظر فى موضوع  -2/3

 بعنوان " الذكاء الحركى وعالقته بمستوى أداء براعم كرة السلة"

  االشراف المقترح :

 الْظيفة اإلســــــن

العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  البحث العلمى بقسمأستاذ  هحوْد يحئ سعدأ.د/ 
 جامعة بنها  –سبق لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة والعمٌد األ

قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة وقائم بعمل رئٌس  مساعدأستاذ  أ.م.د / ُأً هحود زكريا
 جامعة بنها –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بواالجتماعٌة 

 م.د / هحوْد ًجية
مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات 

 لتربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها المضرب بكلٌة ا

 الموافقةالقرار : 

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / أحمد اسماعٌل عبدالفتاح للتسجٌل لدرجة  -2/4

الماجستٌربعنوان "الطموح وعالقته بدافعٌة اإلنجاز لدى مدرسى التربٌة 

 الرٌاضٌة بمحافظة المنوفٌة"

  االشراف المقترح :

 ظيفةالْ اإلســــــن

كلٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة أستاذ مساعد ب أ.م.د / راهٔ عورّ جاد
 جامعة بنها –التربٌة الرٌاضٌة 

كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مدرس ب م.د / هحوْد فكرٓ الفار
 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

كلٌة التربٌة بم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة قسمدرس ب م.د / حسي يْسف أتْزيد
 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

 الموافقةالقرار : 

 

 



النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / شرٌف محمد شعبان للتسجٌل لدرجة الماجستٌر  -2/5
 حتٌاجات الخاصةبعنوان تأثٌر برنامج تدرٌبى مائى على تطوٌر بعض المفاهٌم النفس حركٌة لذوى اإل

  االشراف المقترح :

 الْظيفة اإلســــــن

 أ.م.د / راهٔ عورّ جاد
كلٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة أستاذ مساعد ب

 جامعة بنها –التربٌة الرٌاضٌة 

 م.د / هحوْد فكرٓ الفار
كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مدرس ب

 جامعة بنها –اضٌة الرٌ

 م.د / إتراُين السيد إتراُين
كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مدرس ب

 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

 الموافقةالقرار : 

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / ابراهٌم ماهر محمود للتسجٌل لدرجة الماجستٌر  -2/6
ج ارشادى لخفض اضطرابات فرط الحركه المصحوبه بنقص االنتباه لدى براعم بعنوان "تأثٌر برنام

 "كره السله
  االشراف المقترح :

 الْظيفة اإلســــــن

 هحوْد يحئ سعدأ.د/ 

 

العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  البحث العلمى بقسمأستاذ 
 جامعة بنها –والعمٌد األسبق لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة وقائم بعمل رئٌس  مساعدأستاذ  د / ُأً هحود زكرياأ.م.
 جامعة بنها –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بواالجتماعٌة 

مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات الجماعٌة ورٌاضات  م.د / هحود رهضاى
 المضرب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها

 الموافقةالقرار : 

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / فاطمة عبدالمهٌمن احمد للتسجٌل لدرجة  -2/7
 "وح وعالقتة باالتزان األنفعالى لدى العبات الجمبازمالط " الماجستٌربعنوان

  االشراف المقترح :

 الْظيفة اإلســــــن

 أ.د / عاطف ًور خليفة

 

أستاذ علم نفس الرٌاضة ورئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 جامعة بنها –واالجتماعٌة والعمٌد األسبق لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 أ.د/ سيد درتالة
أستاذ التمرٌنات والعروض الرٌاضٌة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 جامعة طنطا

 أ.م.د / راهٔ عورّ جاد
كلٌة بوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة قسم العلوم التربأستاذ مساعد ب

 جامعة بنها –التربٌة الرٌاضٌة 

 الموافقةالقرار : 

 

 

 



النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / سامح عبدالستار احمد للتسجٌل لدرجة  -2/8
 الماجستٌر بعنوان "تقوٌم األندٌة الصحٌة بفنادق شرم الشٌخ من وجهة نظر السائحٌن"

 
  : االشراف المقترح

 الْظيفة اإلســــــن

 هحوْد يحئ سعدأ.د/ 

 

العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  البحث العلمى بقسمأستاذ 
 جامعة بنها –والعمٌد األسبق لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 أ.م.د / ُأً هحود زكريا
قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة وقائم بعمل رئٌس  مساعدأستاذ 

 جامعة بنها –ة التربٌة الرٌاضٌة كلٌبواالجتماعٌة 

 

 م.د / إتراُين السيد إتراُين

كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مدرس ب
 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

 الموافقةالقرار : 

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / أحمد عبدالقادر سلٌم للتسجٌل لدرجة  -2/9
ان "تقٌٌم النمط الجسمانً لطالب المرحلة االعدادٌة بالمدارس الدولٌة والحكومٌة   " الماجستٌربعنو

 دراسة مقارنة "
 

  االشراف المقترح :

 الْظيفة اإلســــــن

 أ.د / عاطف ًور خليفة

 

أستاذ علم نفس الرٌاضة ورئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 جامعة بنها –الرٌاضٌة واالجتماعٌة والعمٌد األسبق لكلٌة التربٌة 

 أ.م.د / هحود عثدالكرين ًثِاى

 

كلٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ب مساعدأستاذ 
 جامعة بنها –التربٌة الرٌاضٌة 

 

 م.د / إتراُين السيد إتراُين

كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مدرس ب
 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

 الموافقةالقرار : 

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / أحمد على السٌد على للتسجٌل لدرجة  -11/  2
الماجستٌربعنوان "مظاهر السلوك اإلٌجابى لدى الممارسٌن وغٌر الممارسٌن للنشاط الرٌاضى 

 بمحافظة القلٌوبٌة   " دراسة مقارنة "
 

  االشراف المقترح :

 يفةالْظ اإلســــــن

 أ.د / عاطف ًور خليفة

 

أستاذ علم نفس الرٌاضة ورئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 جامعة بنها –واالجتماعٌة والعمٌد األسبق لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 أ.م.د / هحود عثدالكرين ًثِاى

 

كلٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ب مساعدأستاذ 
 جامعة بنها –التربٌة الرٌاضٌة 

 

 م.د / حسي يْسف عثدهللا

كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة مدرس ب
 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

 الموافقةالقرار : 



الموضوع: النظر فى الموضوعات البحثٌة المقدمة من باحثٌن مرحلة )الدكتوراه( وتوزٌع  /2

  -ٌس بالقسم كما ٌلً:االشراف على السادة أعضاء هٌئة التدر

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحثة / رقٌة أحمد عبدالحى للتسجٌل لدرجة  -2/11

المناخ الدافعى المدرك وعالقته بحالة قلق المنافسة الرٌاضٌة لالعبى ألعاب ": الدكتوراه بعنوان 

    ".القوى

  االشراف المقترح :

 الْظيفة اإلســــــن

 خليفة أ.د / عاطف ًور

 

أستاذ علم نفس الرٌاضة ورئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 جامعة بنها  –واالجتماعٌة والعمٌد األسبق لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 أ.م.د / حودٓ هحود علي

 

كلٌة ب نظرٌات وتطبٌقات مسابقات المٌدان والمضمارقسم ب مساعدأستاذ 
 جامعة بنها  –التربٌة الرٌاضٌة 

 هحود عثدالكرين ًثِاى أ.م.د /

 

كلٌة التربٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ب مساعدأستاذ 
 جامعة بنها  –الرٌاضٌة 

 الموافقةالقرار : 

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / محمد حسام الدٌن أحمد خلٌفة  للتسجٌل  -2/12

 للمدرب وعالقته بالدافعٌة الداخلٌة لإلنجاز للسباحٌن"  "اإلستقرار النفسى :لدرجة الدكتوراه بعنوان

  االشراف المقترح :

 الْظيفة اإلســــــن

 هحوْد يحئ سعدأ.د/ 

 

العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  البحث العلمى بقسمأستاذ 
 جامعة بنها –والعمٌد األسبق لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة وقائم بعمل رئٌس  مساعدذ أستا أ.م.د / ُأً هحود زكريا
 جامعة بنها –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بواالجتماعٌة 

نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات قسم وقائم بعمل رئٌس  مساعدأستاذ  أ.م.د / ُيثن هحود أحود حسٌيي
 جامعة بنها –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ب المائٌة

 الموافقةالقرار : 

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / ٌحٌى فاروق مصطفً للتسجٌل لدرجة  -2/13

 الرضا الرٌاضى وعالقته بمستوى الطموح لدى العبى كرة السلة  :الدكتوراه بعنوان

  االشراف المقترح :

 الْظيفة اإلســــــن

 هحوْد يحئ سعدأ.د/ 

 

ّاالجتواعية  العلْم الترتْية ّالٌفسية الثحث العلؤ تقسنأستاذ 

 جاهعة تٌِا –ّالعويد األسثق لكلية الترتية الرياضية 

 أ.م.د / ُأً هحود زكريا
قسن العلْم الترتْية ّالٌفسية ّقائن تعول رئيس  هساعدأستاذ 

 جاهعة تٌِا –كلية الترتية الرياضية تّاالجتواعية 

 م.د / هحود رهضاى
ّرياضات هدرس تقسن ًظريات ّتطثيقات الرياضات الجواعية 

 الوضرب تكلية الترتية الرياضية جاهعة تٌِا

 الموافقةالقرار : 



النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / أحمد عزت فرج للتسجٌل لدرجة الدكتوراه  -2/14

 "التوافق النفسً وعالقته بالسلوك الرٌاضً ومستوى االنجاز لالعبً السباحة"  :بعنوان

  االشراف المقترح :

 الْظيفة ــــناإلســ

 أ.د / عاطف ًور خليفة

 

أستاذ علم نفس الرٌاضة ورئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 
 جامعة بنها  –واالجتماعٌة والعمٌد األسبق لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 أ.م.د / هحود عثدالكرين ًثِاى

 

كلٌة بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة ب مساعدأستاذ 
 جامعة بنها  –الرٌاضٌة  التربٌة

كلٌة ب نظرٌات وتطبٌقات الرٌاضات المائٌةقسم ب  مساعدأستاذ  أ.م.د / هحود طَ عثدالحويد
 جامعة بنها –التربٌة الرٌاضٌة 

 الموافقة القرار :

 –النظر فى تقرٌر الصالحٌة لرسالة الدكتوراة  للباحث/ الطالب وائل محمد محمد الطوخً  – 3

 ه.مرحلة الدكتورا

 لجنة الحكم والمناقشة المقترحة 

  الْظيفة اإلســــــن

العلْم الترتْية ّالٌفسية ّاالجتواعية  الثحث العلؤ تقسنأستاذ  أ.د/هحوْد يحئ سعد

 جاهعة تٌِا –ّالعويد األسثق لكلية الترتية الرياضية 

 هٌاقشا ّرئيسا 

 أ.د / عاطف ًور خليفة

 

العلوم التربوٌة والنفسٌة  أستاذ علم نفس الرٌاضة ورئٌس قسم
جامعة  –واالجتماعٌة والعمٌد األسبق لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة 

 بنها 

 مشرفا

 أ.د / أحود عثدٍ هِراى 

 

جامعة  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  –الجمباز أستاذ 
 الزقازٌق 

 مناقشا

أ.د/ إبراهيم سعد زغلول م بشأن إيقاف 8112( لسنة 1591وقد تم إرفاق صورة من قرار ) ملحوظة :

 المشرف الثاني علي البحث 

 : ما يستجد من أعمال . رابعا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوقيع األسم م

  .د/ محمود يحيى سعدأ  -0

  أ.د/ عاطف نمر خميفة -2

  د/محمد عبدالكريم نبهان أ.م. -3
  د/رامي عمرو جاد  -4
   عبد اهلل د/حسن يوسف -6
  إبراهيم السيد د/إبراهيم -7

 . ظهراالثانية تمام الساعة  فيوقد انتهى المجمس       
                                                                                  المجمسرئيس                                  أمين المجمس                                    

)                      (                                                  )                        ( 
                                                                       هاني محمد زكريا /دم.أ.                                                 محمود فكري الفار     /د  


