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 كلية التربية الرياضية  

  
 

 قسن العلوم التربوية والنفسية واالجتواعيةهحضر هجلس 
 

 م ( 2222/ 2/ 4 بتاريخ )
 م.تمام الساعة الواحدة بعد الظير بالقسم أ. فيجمس القسم اجتمع م 4/2/2222الموافق  الثالثاءانو فى يوم 

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

 الدرجة العممية األسم م

 االجتماعية أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية و  أ.د/ محمود يحيى سعد  -1
 أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  عاطف نمر خميفةأ.د/  -2
 أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/محمد عبدالكريم نبهان أ.م. -3
 واالجتماعية  أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية  د/رامي عمرو جاد أ.م. -4
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   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

أ.م.د/ ىاني محمد زكريا رئيس المجمس الجمسة بـــــ  بسم اهلل الرحمن الرحيم ورحب  افتتح السيد
وشكر السادة أعضاء ىيئة التدريس بالقسم عمى مجيوداتيم خالل الفصل سيادتو بالسادة األعضاء , 

ل  الدراسي االول، ونبو عمى أىمية االنتياء من أعمال الجودة الخاصة بالقسم من توصيف مقررات الفص
خالل اسبوعان من بداية الفصل الدراسي الثاني،   األول الفصل الدراسي مقرراتالدراسي الثاني، وتقرير 

 ثم شرع المجمس في مناقشة ما يمي :
 

 الموضوعات العامة  -أواًل :
رؤية  -المجال الرياضي فيتنظيم الممتقى االول لمقسم بعنوان )العموم االنسانية  فيالنظر  -1

تحت رعاية االستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة واالستاذ الدكتور/ اىات البحثية(، تقويمية لالتج
، عمى ان يتم انعقاده بقاعة االحتفاالت عمى أن يكون خالل شير مارس القادم عميد الكمية،

 .الكبرى بكمية التجارة
 زمة.القرار: الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية واتخاذ االجراءات االدارية والفنية الال
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 الطالب  شئون التعميم و -ثانيًا:
 النظر في توزيع االعباء التدريسية عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس بالقسم. -1

القرار: تم توزيع االعباء التدريسية عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس بالقسم واعتماد الجداول 
 التدريسية .

 .بالمبنى النظري ميميةالتعالنظر فى ايام اشراف القسم عمى سير العممية  -2
القرار: تم التأكيد عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بااللتزام باالشراف عمى سير 

 العممية التعميمية بالمبنى النظري فى االيام الخاصة بالقسم.
 

 ثالثًا: شئون أعضاء هيئة التدريس 
ر خميفة، لمسفر ألداء مناسك النظر فى الطمب المقدم من السيد االستاذ الدكتور / عاطف نم -1

 العمره خالل شير فبراير الجاري.
 : الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية   القرار

 لتعيينو مدرسا مساعدا بالقسم. –النظر فى الطمب المقدم من السيد المعيد / حسن حسني حسن  -2
 : الموافقة بعد اتخاذ كافة االجراءات االدارية.القرار

 لعميا :الدراسات ا -رابعًا:

 – الدكتوراه، مرحمة  / أحمد الحسن الميدي ابراىيمالنظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث -1
"،  االحتراق النفسي وعالقتو بالتنشئة االجتماعية لدى الالعبين من ذوي القدرات الخاصةدراسة بعنوان " 

 -وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :

 الوظيفة اإلســــــن

أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  حمود يحيى سعد أ.د/ م
 " مشرفا ورئيسًا " وعميد الكمية سابقا –

 عاطف نمر خميفةأ.د/ 
والعميد االسبق لكمية التربية الرياضية  ةعمم النفس الرياضأستاذ 

 جامعة بنيا . " مشرفا "

 س يا.د/ محمد عبدالعظيم شم
استاذ ورئيس قسم أصول التربية الرياضية والترويح بكمية التربية 

 جامعة السادات. " مناقشًا "  -الرياضية 

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

  موافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرار : ال
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 – الماجستير، مرحمة  / وسام كمال الدين حسين النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث -2
وتتكون لجنة الحكم "، الطالقة النفسية وعالقتيا بدافعية االنجاز لدى ناشىء السباحةدراسة بعنوان " 

 -: والمناقشة من

 الوظيفة اإلســــــن

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

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

 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناقشا "

 أ.م.د/ والء محمد كامل العبد
استاذ مساعد بقسم نظربات وتطبيقات المنازالت والرياضات 

 "مناقشا" جامعة السادات -كمية التربية الرياضية –المائية 

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

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

 الدكتوراهلمتسجيل لدرجة   محمود عبدالدايمالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -3
 "لدى مدرسي التربية الرياضيةالقدرة عمى القيادة وعالقتيا بالذكاء االنفعالي " :بعنوان

  االشراف المقترح :

 الوظيفة اإلســــــن

 جامعة حموان –كمية التربية الرياضية  –استاذ االدارة الرياضية  أ.د/ كوثر الموجي

 أ.م.د/ هاني محمد زكريا عزب
استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 

 الرياضية جامعة بنيا .  واالجتماعية بكمية التربية

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
لمتسجيل   محمد عزام عبدالمحسن عوضالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -4

 "الميارات النفسية وعالقاتيا بعادات العقل لدى ناشىء السباحة" :بعنوان الماجستيرلدرجة 
  شراف المقترح :اال

 الوظيفة اإلســــــن

 جامعة طنطا –كمية التربية الرياضية  –استاذ السباحة  أ.د/ منال جويدة 

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

 التربية الرياضية جامعة بنيا . 

 ت االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءا
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 : ما يستجد من أعمال . خامسا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التوقيع األسم م

  يحيى سعد أ.د/ محمود  -1

  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

 . ظيراوقد انتيى المجمس في تمام الساعة الثانية       
    

 يس المجمس                                                                                 رئ                          أمين المجمس                                         
)                      (                                                  )                        ( 

 أ.م.د/ هاني محمد زكريا                                                                                                            د/ محمود فكري الفار                 


