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 كل٘ت التشب٘ت الشٗاض٘ت  

  
 

 هحضش اجتواع قسن العلْم التشبْٗت ّالٌفس٘ت ّاالجتواع٘ت
 

 م ( :312/ 23/ 9بتاريخ ) 
قسم في تمام الساعة الواحدة بعد الظير بالقسم أ.م. د/ ىاني اجتمع  :4/23/312الموافق  االحدانو فى يوم 

 محمد زكريا رئيس قسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  وفى حضور أعضاء المجمس الموقرين وىم :

 الدرجة العممية األسم م

 اعية أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتم أ.د/ محمود يحيى سعد  -2
 أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ عاطف نمر خميفة -3
 أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   أ.م.د/محمد عبدالكريم نبهان  -4
 تماعية أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالج  أ.م.د/رامي عمرو جاد  -5
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/محمود فكري عبد الخالق  -6
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/حسن يوسف عبد اهلل  -7
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/إبراهيم السيد إبراهيم  -8

بـــــ  بسم اهلل الرحمن الرحيم ورحب  االجتماع/ ىاني محمد زكريا رئيس افتتح السيد أ.م.د
 في مناقشة ما يمي : االجتماع سيادتو بالسادة األعضاء , ثم شرع 

 أوالً: الموضوعات العامة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثانياً: شئون التعليم والطالب 

 النظر فى تشكيل لجان االمتحانات الشفهية لمواد القسم.الموضوع:  -2
  -القرار:الموافقة وعمى ان تكون تشكيل المجان كما يمي:

 اسماء السادة الممتحنين نظام الفرقة  اسماء المواد م
 أ.م.د/ىاني زكريا   ــــــأ.د/محمود يحيي  حديث اولي  صول تربية ا 2

 ــــــ م.د/ محمود فكرينبيان محمد م.د/أ.

 أ.م.د/ىاني زكرياــــــ أ.د/عاطف نمر خميفة   حديث ثانية عمم نفس رياضي 3
  -م.د/ رامي جادأ.ــــــ نبيان محمد م.د/أ.
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 أ.م.د/ىاني زكريا ــــــد يحيي أ.د/محمو  حديث ثالثة اختبارات ومقاييس 4
  حسن يوسفــــــ م.د/ م.د/ ابراىيم موسى 

سيكولوجية التدريب  5
 والمنافسات

 م.د/ رامي جادأ. ــــــ أ.د/عاطف نمر خميفة حديث تدريب رابعة
 ــــــ م.د/ حسن يوسفم.د/ محمود فكري 

سيكولوجية القيادة  6
 الرياضية

 .-ــــــ أ.د/عاطف نمر خميفة -يحيي أ.د/محمود  حديث ادارة رابعة
  م.د/ ابراىيم موسى  –نبيان  محمد م.د/أ.

عمم نفس النمو  7
 والتطور الحركي

 م.د/ رامي جادأ.ــــ أ.د/عاطف نمر خميفة  حديث تدريس رابعة
   م.د/ محمود فكريــــ  ـ م.د/ حسن يوسف

 رامي جاد ــــ / م.د - أ.د/محمود يحيي حديث تدريس رابعة تربية مقارنة 8
 م.د/ ابراىيم موسىم.د/ محمود فكري 

 
 الموضوع: النظر فى تحديد اسماء السادة المصححين لمواد القسم. -3

  -الموافقة وعمى ان تكون تشكيل المصححيين كما يمي: القرار:

 اسماء السادة المصححين نظام الفرقة  اسماء المواد م

تربية الاصول  2
 الرياضية

 أ.د/عاطف نمر   ــــــ.د/محمود يحيي أ حديث اولي 
 محمود فكريم.د/ ــــــأ.م.د/ىاني زكريا 

 أ.م.د/ىاني زكريا ــــــأ.د/محمود يحيي  حديث اولي عربي 3
 م.د/ ابراىيم موسى  -محمد عبداهللم.د/

  محمد نبيانأ. م.د/  ــــــأ.د/عاطف نمر  حديث ثانية عمم نفس رياضي 4
 حسن يوسفم.د/  ــــــ رامي جادم.د/

 أ.م.د/ىاني زكريا ـ   ــــــأ.د/محمود يحيي  حديث ثالثة اختبارات ومقاييس 5
 محمود فكري ـــــ م.د/ حسن يوسفم.د/ 

سيكولوجية التدريب  6
 والمنافسات

 أ.د/عاطف نمر   ــــــأ.د/محمود يحيي  حديث تدريب رابعة
 نبيان محمدم.د/أ. ــــــم.د/ ابراىيم موسى 

سيكولوجية القيادة  7
 الرياضية

 محمد نبيانأ. م.د/ ــــــأ.د/عاطف نمر خميفة  حديث ادارة رابعة
 حسن يوسفم.د/  ــــــ رامي جادم.د/ 

عمم نفس النمو  8
 والتطور الحركي

 رامي جادم.د/أ. ــــــ محمدنبيانأ.م.د/ حديث تدريس رابعة
 م.د/ ابراىيم موسى  -محمود فكريم.د/ 

 محمود فكريم.د/  - رامي جادم.د/ ـأ حديث تدريس رابعة قارنةتربية م 9
 م.د/ ابراىيم موسى  – م.د/ حسن يوسف ــــ
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الموضوع: النظر فى تسميم كشوف أعمال السنة لمواد القسم إلى السيد رئيس القسم فى موعد  -4
 .:25/23/312اقصاه 

كون الكشوف واضحة ودون كشط أحيط أعضاء هيئة التدريس بالقسم عممًا، وعمى أن ت: القرار 
 وتعديل.

الموضوع: النظر في تسميم كشوف فاقدي النسبة إلى السيد رئيس القسم فى موعد اقصاه  -5
25/23/312: 

 أحيط أعضاء هيئة التدريس بالقسم عممًا. القرار:
 الموضوع: النظر فى تسميم االمتحانات النظرية قبل موعد االمتحان بثالثة ايام عمى االقل. -6
: الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية، ويتم تسميمها مجمعة الى السيد االستاذ الدكتور وكيل ارالقر 

 الكمية لشئون التعميم والطالب مجمعة قبل بدأ االمتحانات النظرية.

: النظر فى أن تكون االختبارات التحريرية الخاصة بمقررات المواد االساسية )  الموضوع -7
انية والثالثة( الكترونية بناء عمى موافقة مجمس الكمية عن شهر االولى والثمقررات الفرقة 
 . :312اكتوبر لسنة 

: التأكيد عمى االلتزام بالقرار واعداد االختبارات بالقسم الكترونيا لكل من ) الفرقة االولى القرار 
 .والثانية والثالثة(

 الدراسات العميا :

لمتسجيل لدرجة  محمد أحمد عبدالغني مرعي، / النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث  -2
البروفيل الشخصى لطالب المعيد التكنولوجي العالي بمطروح وعالقتو بدافعية  بعنوان: " دكتوراه
 "االنجاز

 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

 –اضية كمية التربية الري -أستاذ مساعد بقسم عموم الصحة الرياضية سعد أ.م.د/ محمود يحيي
 جامعة بنيا "مشرفا ورئيسا"

بكمية التربية الرياضية   -أستاذ االدارة الرياضية والعميد االسبق نبيل خميل نداأ.د/ 
 "مشرفا" جامعة بنيا .

 –أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ عاطف نمر خميفة 
 وعميد الكمية سابقا " مشرفا "

 –أستاذ عمم نفس الرياضة وعميد كمية التربية الرياضية لمبنات  .د/ امال محمد يوسف  أ
 جامعة الزقازيق "مناقشاً 

استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية  أ.م.د/ هاني محمد زكريا عزب
 واالجتماعية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناقشا "

 : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرار 
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 –النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث / محمد محمد أبو العزم، مرحمة الماجستير  -3
دراسة بعنوان " مستوى الثقافة الرياضية لدى معممي التربية الرياضية بمحافظة القميوبية"، 

 -ناقشة من :وتتكون لجنة الحكم والم

 الْظ٘فت اإلســــــن

 أ.د/ محمود يحيى سعد 
أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية 

 وعميد الكمية سابقا " مشرفا ورئيسًا " –

استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية  أ.م.د/ هاني محمد زكريا عزب
 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناقشا " واالجتماعية بكمية

 ا.م.د/ نهى عبدالعظيم عبدالمجيد
استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية 

 جامعة الزقازيق. " مناقشًا "  -التربية الرياضية لمبنات

 ية .القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكم
دراسة  –، مرحمة الماجستير   حسن حسينالنظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث / حسن حسني  -4

بعنوان " القيم االجتماعية لدى المدرب الرياضي وعالقتيا بااللتزام االخالقي لالعب "، وتتكون لجنة الحكم 
 -والمناقشة من :

 الْظ٘فت اإلســــــن

اذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية أست أ.د/ عاطف نمر خميفة 
 وعميد الكمية سابقا " مشرفا ورئيسًا " –واالجتماعية 

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية  أ.م.د/ اكرام السيد
 جامعة الزقازيق. " مناقشًا "  -التربية الرياضية لمبنات

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية  نبهان أ.م.د/ محمد عبدالكريم
 "مناقشاالتربية الرياضية جامعة بنيا . "
 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .

 –حمة الماجستير ، مر أحمد محمود سامي محمد الميثي النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث /  -5
اتجاىات الوالدين نحو ممارسة أطفاليم لسباحة حديثي الوالده وعالقتيا ببعض المتغيرات دراسة بعنوان " 

 -"، وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :االجتماعية 

 الْظ٘فت اإلســــــن

تواعية أضتاذ البحث العلوي بقطن العلىم التربىية والنفطية واالج أ.د/ هحوْد ٗح٘ٔ سعذ 
 وعويد الكلية ضابقا " هشرفا ورئيطاً " –

أضتاذ علن نفص الرياضة بقطن العلىم التربىية والنفطية  أ.د/ عاطف ًوش خل٘فت 
 " هناقشاً وعويد الكلية ضابقا "  –واالجتواعية 

. " جاهعة السقازيق –كلية التربية الرياضية  –الطباحة اضتاذ  طاسق هِذٕ عط٘تا.د/ 
 هناقشاً "

 لقرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .ا
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الٌظش فٔ هْضْع البحث الوقذم هي الباحث / حسام ُشام هحوذٕ  حسي للتسج٘ل لذسجت الذكتْساٍ  -5

"عاداث العقل ّعالقتِا بوظاُش السلْك االٗجابٖ لذٓ هعلوٖ التشب٘ت الشٗاض٘ت بوحافظت  :بعٌْاى

 "القلْ٘ب٘ت 

 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية  أ.د/ عاطف نمر خميفة 
 وعميد الكمية سابقا  –واالجتماعية 

 م.د/ ابراهيم السيد ابراهيم موسي
هدرش بقطن العلىم التربىية والنفطية واالجتواعية بكلية التربية 

 ة بنها الرياضية جاهع

 . القشاس : الوْافقت بعذ اتخار االجشاءاث االداسٗت ّالعشض علٖ هجلس الكل٘ت
 

الٌظش فٔ هْضْع البحث الوقذم هي الباحث / هحوْد اسالم أحوذ اسواع٘ل الس٘ذ  حسي للتسج٘ل  -6

 َ ""الزكاء االًفعالٖ ةتأث٘شٍ علٔ التفك٘ش االبتكاسٕ لذٓ العبٖ الكاسات٘ :بعٌْاى الواجست٘شلذسجت 

 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية   رامي عمرو جاد.د/ .مأ
 التربية الرياضية جامعة بنيا . 

 محمد لبيب م.د/ 
بكلية التربية   -نظريات وتطبيقات الونازالت هدرش بقطن 

 جاهعة بنها  -الرياضية 

 . القشاس : الوْافقت بعذ اتخار االجشاءاث االداسٗت ّالعشض علٖ هجلس الكل٘ت
بعنوان:  الماجستيرلمتسجيل لدرجة   أحمد النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / عمرو محمد محمد -8

 "التصور العقمي وعالقتو بنتائج المنافسات لدى ناشىء السباحو"
 االشراف المقترح : 

 لْظ٘فتا اإلســــــن

أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية  أ.د/ عاطف نمر خميفة 
 وعميد الكمية سابقا " مشرفا ورئيسًا " –واالجتماعية 

استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات  ا.م.د/ هيثم محمد حسانين
  الرياضات المائيةبكمية التربية الرياضية جامعة بنيا .

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
 الماجستيرلمتسجيل لدرجة  عمى أحمد عمى أحمد نصار النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -9

 "السمات الشخصية وعالقتيا بالكفاءة الميارية لدى منقذى السباحةبعنوان: "
 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت ــــــناإلس

 جامعة طنطا –كمية التربية الرياضية  – السباحة أستاذ   منال جويدة  ابوالمجدأ.د/ 
كمية التربية  -مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية محمود فكري الفارم.د/ 

 جامعة بنيا  –الرياضية 
 ض عمي مجمس الكمية .القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعر 
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 الماجستيرلمتسجيل لدرجة  بدوي أحمد عبدالوىاب رسالن النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -:

تأثير برنامج لمتصور العقمي وتركيز االنتباه عمى الكفاءة الوظيفية لمجياز العصبي المركزي وبعض بعنوان: "
 "الميارات االساسية لناشئي السباحو 

 
 ف المقترح : االشرا

 الْظ٘فت اإلســــــن

أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية  أ.د/ عاطف نمر خميفة 
 وعميد الكمية سابقا " مشرفا ورئيسًا " –واالجتماعية 

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية   رامي عمرو جاد.د/ .مأ
 ة جامعة بنيا . التربية الرياضي
 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .

  

 الماجستيرلمتسجيل لدرجة  اسراء محمد صالح أحمد النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -21
 "احين الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسة وتأثيرىا عمى االداء المياري لدى السببعنوان: "

 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية  أ.م.د/ محمد عبدالكريم نبهان
 التربية الرياضية جامعة بنيا . "مشرفا"

كمية التربية  -مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية محمد محمد جميل م.د/ 
 جامعة بنيا  –اضية الري

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
 

بعنوان:  الدكتوراهلمتسجيل لدرجة  محمد محمود وىدان،النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -22
 "لمدنيالصالبة النفسية وعالقتيا بإدارة االزمات لدى الركب الطائر بمجال الطيران ا"

 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية  أ.د/ عاطف نمر خميفة 
 وعميد الكمية سابقا " مشرفا ورئيسًا " –واالجتماعية 

  حسن يوسف عبداهلل.د/ م
 بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية مدرس 

 الرياضية جامعة بنيا . 
 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
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 الماجستيرلمتسجيل لدرجة  ،طارق محمد حسن الحايسالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -23
 "تالميذ المرحمة االعداديةتصور مقترح لبرنامج ارشادي توعوي لتحسين السموك الصحي والنفسي لبعنوان: "

 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية  أ.د/ عاطف نمر خميفة 
 وعميد الكمية سابقا " مشرفا ورئيسًا " –واالجتماعية 

 أ.م.د/ محمد عودة خميل 
التربية  كمية -أستاذ مساعد بقسم عموم الصحة الرياضية

 جامعة بنيا –الرياضية 

  حسن يوسف عبداهلل.د/ م
بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية  مدرس 

 الرياضية جامعة بنيا . 
 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .

لمتسجيل لدرجة  ،بكر سيد أحمد محمد الصادقأبو النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -24
 "تصور مقترح لبرنامج توعوي لتحسين الصحة القوامية والنفسية ألطفال ما قبل المدرسةبعنوان: " الماجستير

 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

عية أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتما أ.د/ محمود يحيى سعد 
  كميتي الزقازيق وبنيا سابقا وعميد  –

 أ.م.د/ محمد عبدالكريم نبهان
استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية 

 التربية الرياضية جامعة بنيا .

  حسن يوسف عبداهلل.د/ م
بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية  مدرس 

 امعة بنيا . الرياضية ج
 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .

 
 الماجستيرلمتسجيل لدرجة  ،شادي وصفي كامل سيدالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -25

 "تقييم المياقة القوامية لالعبي بعض الرياضات الفردية والجماعيةبعنوان: "
 ح : االشراف المقتر

 الْظ٘فت اإلســــــن

  جامعة بنيا  -أستاذ وعميد كمية التربية الرياضية  أسامة صالح فؤادأ.د/ 

استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية  أ.م.د/ هاني محمد زكريا عزب
 واالجتماعية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناقشا "

 ة خميل أ.م.د/ محمد عود
كمية التربية  -أستاذ مساعد بقسم عموم الصحة الرياضية

 جامعة بنيا –الرياضية 
 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
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لمتسجيل لدرجة  ،أحمد جمال عبدالمطيف محمد النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -26

 "محددات االشتراطات الصحية لوحدات الطب الرياضي بجميورية مصر العربية بعنوان: " الماجستير
 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية  أ.د/ عاطف نمر خميفة 
 وعميد الكمية سابقا " مشرفا ورئيسًا " –واالجتماعية 

 زبأ.م.د/ هاني محمد زكريا ع
استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 
 واالجتماعية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناقشا "

 م.د/ ايهاب محمد عماد الدين 
 –كمية التربية الرياضية  -مدرس بقسم عموم الصحة الرياضية
 جامعة بنيا

 دارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات اال
 

لمتسجيل لدرجة  أحمد مصطفى أحمد عبدالمقصود، النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -27
 "وضع معايير صحية كأساس لبناء برامج التأىيل ببعض مراكز الشباب واالندية الرياضية بعنوان: " الماجستير

 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  د/ محمود يحيى سعد أ.
  كميتي الزقازيق وبنيا سابقا وعميد  –

استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية  أ.م.د/ هاني محمد زكريا عزب
 شا "واالجتماعية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناق

 –كمية التربية الرياضية  -مدرس بقسم عموم الصحة الرياضية م.د/ ايهاب محمد عماد الدين 
 جامعة بنيا

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
لمتسجيل لدرجة  محمود محمد أسامو أحمد محمد، النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -28

 "تقييم االصابات الرياضية الشائعة لطالب كميات التربية الرياضية بالجامعات المصرية بعنوان: " الماجستير
 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

كمية التربية  -أستاذ مساعد بقسم عموم الصحة الرياضية أ.م.د/ محمد عودة خميل 
 جامعة بنيا –الرياضية 

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية  يم نبهانأ.م.د/ محمد عبدالكر 
 التربية الرياضية جامعة بنيا .

 –كمية التربية الرياضية  -مدرس بقسم عموم الصحة الرياضية م.د/ ايهاب محمد عماد الدين 
 جامعة بنيا

 س الكمية .القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجم
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لمتسجيل لدرجة  حمدي شحات ابراىيم أحمد ، النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -29
حركي لتنمية بعض المفاىيم والميارات الحركية الطفال ذوى اظطراب -فاعمية برنامج نفس بعنوان: " الماجستير

 "طيف التوحد
 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية  ي محمد زكريا عزبأ.م.د/ هان
 واالجتماعية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناقشا "

 –أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية  أ.م.د/ محمد جمال عمي
 جامعة بنيا –كمية التربية الرياضية 

 وافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرار : الم
 

 خامسا : ما يستجد من أعمال .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التوقيع األسم م

  أ.د/ محمود يحيى سعد  -2

  أ.د/ عاطف نمر خميفة -3

  أ.م.د/محمد عبدالكريم نبهان  -4
  د/رامي عمرو جاد  -5
  د/حسن يوسف عبد اهلل  -7
  د/إبراهيم السيد إبراهيم -8

 في تمام الساعة الثانية ظيرا . االجتماعوقد انتيى       
    

                                                                                االجتماع رئيس                                                               االجتماعأمين      
)                      (                                                  )                        ( 

                                  ود فكري الفار                                                     أ.م.د/ هاني محمد زكريا                                     د/ محم  
 

 

 


