
1 

 

                                                                                                          
   كلية التربية الرياضية  

 هحضر اجتواع قسن العلوم التربوية والٌفسية واالجتواعية
 

 م ( 0202/ 6/ 66بتاريخ ) 
قسم في تمام الساعة الواحدة بعد الظير بالقسم أ.م. د/ اجتمع  64/6/0202الموافق  الخميسانو فى يوم 

 ىاني 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  -6
 أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ عاطف نمر خميفة -0
 أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   أ.م.د/محمد عبدالكريم نبيان  -3
 تماعية أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالج  أ.م.د/رامي عمرو جاد  -4
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/محمود فكري عبد الخالق  -5
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/حسن يوسف عبد اهلل  -6
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/إبراىيم السيد إبراىيم  -7

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

 أواًل: الموضوعات العامة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيًا: شئون التعميم والطالب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسات العميا :الدر ثالثًا: 
استراتيجية  بعنوان: " الماجستيرلدرجة  ، سعاد توفيق محمد توفيق/ النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث  -6

التعمم التعاوني وتأثيرىا عمى الثقة بالنفس وتعمم بعض الميارات االساسية لدى تمميذات الحمقة الثانية من التعميم 
 "االساسي

 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

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

 جامعة الزقازيق -وعميد كمية التربية الرياضية لمبنات –أستاذ المناىج وطرق التدريس  أ.د/ايمان الحاروني 
  "مناقشا"

 وعميد كمية التربية الرياضية جامعة بنيا"مشرفا" –أستاذ المبارزه  أ.د/ أسامو صالح فؤاد 

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية الرياضية  أ.م.د/ محمد عبدالكريم نبيان
 "مشرفاجامعة بنيا . "

 "مشرفاً بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " -رق التدريسمدرس بقسم المناىج وط م.د/ واصل محمد عاطف 

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
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دراسة  –، مرحمة الماجستير نشوة عطية محمد البندراي النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث /  -0
بجودة الحياة لدى الممارسات وغير الممارسات لمنشاط اليوائى قتيا دالالت صورة الجسم وعالبعنوان " 

 -"، وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :"االيروبكس".

 الوظيفة اإلســــــن

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

بكمية  التعبير الحركي بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي استاذ  زينب محمد االسكندرانيا.م.د/ 
 " مشرفا جامعة الزقازيق. "   -التربية الرياضية لمبنات

بكمية  التعبير الحركي بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي استاذ  أ.د/ منال محمد سيد أحمد منصور 
 جامعة الزقازيق. " مناقشًا "  -ية الرياضية لمبناتالترب

استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  محمد عبدالكريم نبيانأ.م.د/ 
 " مشرفاً بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " 

ة واالجتماعية بكمية التربية استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسي رامي عمرو جادأ.م.د/ 
 "مناقشاالرياضية جامعة بنيا . "

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
دراسة بعنوان "  –، مرحمة الماجستير   محمد أحمد محمد العربي أبوالفتوحالنظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث /  -3

"، وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من  اتيو واثرىا عمى الرضا الوظيفي لدى مدرسي التربية الرياضية بمحافظة القميوبية الضغوط الحي
:- 

 الوظيفة اإلســــــن

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

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

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية  أ.م.د/ محمد عبدالكريم نبيان
 "مناقشاالرياضية جامعة بنيا . "

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
دراسة  – الدكتوراه، مرحمة  عبدالحميد عمي زىرانأحمد النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث /  -2

"، وتتكون لجنة  ى الالعبينالبروفيل االنفعالي وعالقتو بالتفكير االبتكاري لمواجية ضغوط المنمفسة لدبعنوان " 
 -الحكم والمناقشة من :

 الوظيفة اإلســــــن

وعميد  –أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ محمود يحيى سعد 
 ورئيسًا " مناقشاالكمية سابقا " 

جامعة  –كمية التربية الرياضية  –أستاذ المالكمة بقسم الرياضات الفردية  ا.د/ محمد عبدالعزيز غنيم 
 حموان "مشرفا"

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

 جامعة السادات "مناقشا" –استاذ تدريب المالكمة ورئيس قسم المنازالت  أ.د/ أحمد سعيد أمين 

 ر : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرا
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 الواجستير للتسجيل لذرجة هحوذ عذلي هصطفي كاهل  الٌظر في هوضوع البحث الوقذم هي الباحث /  -5

 "التردد الٌفسي وعالقته باتخار القرار لذى قيادات بعض كليات التربية الرياضية " :بعٌواى

 ح : االشراف المقتر

 الوظيفة اإلســــــن

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

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

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

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
للتسجيل لذرجة  يذاى هحوذ علي أحوذ عبذالفتاح زالٌظر في هوضوع البحث الوقذم هي الباحث /  -6

 " االتساى االًفعالي وعالقته باالحتراق الٌفسي لٌاشيء السباحة " :بعٌواى الواجستير

 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

 بقسم الرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا .  مساعد أستاذ  ىيثم حسانين.د/ .مأ
استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية  و جاد أ.م.د/ رامي عمر 

 الرياضية جامعة بنيا . 
مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية الرياضية  م.د / إبراىيم السيد موسى

 جامعة بنيا 

 لعرض عمي مجمس الكمية .القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية وا
 الماجستيرلمتسجيل لدرجة  ايمان ماىي أحمد الغندورالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -5

 " ميارات االتصال وعالقتيا بالمساندة االجتماعية لمدربي ذوى االحتياجات الخاصة لمكرة الطائرة بعنوان: "
 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

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

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

علىم التربىية والنفسية واالجتواعية بكلية التربية هدرس بقسن ال م.د / إبراىيم السيد موسى
 الرياضية جاهعة بنها 

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
المناخ بعنوان: " الماجستيرلمتسجيل لدرجة  محمد أحمد حسين محمد النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /   -6

 " ماعي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى العبي السباحة النفس االجت
 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

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

جامعة   -لتربية الرياضية لمبناتبكمية ا -استاذ مساعد بقسم السباحة  أ.م.د/ منار خيرت
 الزقازيق

مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية الرياضية  م.د / محمود فكرى الفار
 جامعة بنيا 

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
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لمتسجيل لدرجة رضوى عبدالصادق عبدالستار محمد  /النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث  -7
 " قمق المستقبل وعالقتو بالرضا لمدرسات التربية الرياضية بمحافظة الشرقية بعنوان: " الماجستير

 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

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

 جامعة بنيا –كمية التربية الرياضية  -أستاذ المناىج وطق التدريس  أ.د/ رضا ىالل 
رياضية استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية ال أ.م.د/ محمد عبدالكريم نبيان

 "مناقشاجامعة بنيا . "

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
 الماجستيرلمتسجيل لدرجة  ،أحمد سعيد محمود سميم النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -62

 "شىء كرة القدم بمحافظة القميوبيةاالحتراق النفسي وعالقتو باالنسحاب المبكر من الرياضة لدى نابعنوان: "
 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

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

 –كمية التربية الرياضية  -التربوية والنفسية واالجتماعيةمدرس بقسم العموم  محمود فكري الفارم.د/ 
 جامعة بنيا 

 -مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  م.د/ شادي ىشام جمال الدين  
 جامعة بنيا –كمية التربية الرياضية 

 الكمية .القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس 
لمتسجيل لدرجة  ،محمود محمد لطفي عمى ىالل النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -66

 "الصالبة النفسية لحكام المالكمة وعالقتيا بنتائج المباريات بعنوان: " الماجستير
 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

 وعميد كمية التربية الرياضية جامعة االزىر سابقاً  –أستاذ تدريب المالكمة  أ.د/ عادل صبري عبدالحميد

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

 الرياضية جامعة بنيا .

ياضية بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية الر  مدرس   حسن يوسف عبداهلل.د/ م
 جامعة بنيا . 

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
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 الماجستيرلمتسجيل لدرجة  ،رشا عبداهلل ابراىيم عبدالفتاحالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / -60
فع مستوى االداء عمى جياز العقمة برنامج ارشادي نفسي لتحقيق حدة بعض االضطرابات النفسية ور بعنوان: "

 "لمناشئين فى الجمباز
 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

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

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

 م.د/ أحمد محمد عبدالمنعم  
مدرس بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض 

 جامعة بنيا –كمية التربية الرياضية   -الرياضية
 ءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجرا

 الماجستيرلمتسجيل لدرجة  ،أحمد عادل حسين عمىالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / -61
 "برنامج ارشادي معرفي لتحقيق الضغوط النفسية لدى العبي بعض الرياضات الفردية بعنوان: "

 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

 مر خميفة أ.د/ عاطف ن
أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية 

 وعميد الكمية سابقا " مشرفا ورئيسًا " –واالجتماعية 

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

 التربية الرياضية جامعة بنيا .

 حمن أ.م.د/ أحمد يوسف عبدالر 
بكمية التربية  -استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات المنازالت 

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

لمتسجيل لدرجة  ، نانسي جمال محمود عبدالرحمن النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -62
تأثير استراتيجية كمير مدعمة بالتعمم النقال عمى التحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض  وان: "بعن الماجستير

 "الميارات الحركية لطالب المرحمة االعدادية فى درس التربية الرياضية
 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

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

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

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
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فاعمية  بعنوان: " الماجستيرلمتسجيل لدرجة  ، فادية عمى احمد ى موضوع البحث المقدم من الباحث / النظر ف -63
 "استخدام التعميم المدمج عمى التحصيل المعرفي ومستوى اداء بعض الميارات االساسية فى الجمباز 

 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

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

بكمية التربية الرياضية جامعة  -المناىج وطرق التدريس استاذ مساعد بقسم  أ.م.د/ أحمد شوقي 
 بنيا . 

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

 الدارية والعرض عمي مجمس الكمية القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات ا
التحمل  بعنوان: " الماجستيرلمتسجيل لدرجة  ،  محمود يونس عامرالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -64

 "احي المنافسات النفسي وقمق المنافسة وعالقتيما بالكمالية لدى سب
 االشراف المقترح : 

 الوظيفة اإلســــــن

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

بوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية الرياضية استاذ مساعد بقسم العموم التر  أ.م.د/ محمد عبدالكريم نبيان
 جامعة بنيا .

كمية التربية الرياضية  –أستذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الرياضات المائية  أ.م.د/محمد عبدالحميد طو  
 جممعة بنيا –

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
 بعنوان: " الماجستيرلمتسجيل لدرجة  ،  عالء الدين محمد فرحاتموضوع البحث المقدم من الباحث / النظر فى  -65

تأثير برنامج العاب حركية داخل وخارج الماء عمى تعمم الميارات االساسية والمعرفية لممبدئين بمدارس السباحة وزيادة 
 "الدافعية نحو التعمم

 االشراف المقترح : 

 يفةالوظ اإلســــــن

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

كمية التربية  –مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية  م.د/محمد جودة قنديل 
 جامعة بنيا. –الرياضية 

كمية التربية  -قسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةمدرس ب محمود فكري الفارم.د/ 
 جامعة بنيا  –الرياضية 

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
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فى  النظر فى منح الباحث / حسن حسني حسن " المعيد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةدرجة الماجستير -66
 لالعبين" الرياضىالبحث المقدم بعنوان " القيم االجتماعية لممدرب الرياضى وعالقتيا بااللتزام 

 الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرار: 
 مدة عام .لمد فترة التسجيل لبحث الدكتوراه ل  –النظر فى الطمب المقدم من الباحث / عمرو عاطف سباعي محمد  -67

 الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرار: 
 خامسا : ما يستجد من أعمال .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التوقيع األسم م

  أ.د/ محمود يحيى سعد  -6

  أ.د/ عاطف نمر خميفة -0

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

 في تمام الساعة الثانية ظيرا . االجتماعوقد انتيى       
                                                                                 المجمسرئيس                                                           المجمس سرأمين      

                      (                                                  )                        () 
                                        د/ محمود فكري الفار                                                     أ.م.د/ ىاني محمد زكريا                                 


