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   كلية التربية الرياضية  

 هحضر اجتواع قسن العلوم التربوية والنفسية واالجتواعية
 

 م ( 0202/ 3/ 9بتاريخ ) 
سم في تمام الساعة الواحدة بعد الظير بالقسم أ.م. د/ ىاني اجتمع ق 9/3/0202الموافق  االثنينانو فى يوم 

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

 الدرجة العممية األسم م
 عية أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتما أ.د/ محمود يحيى سعد  -1
 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 نبهان  -3
 ماعية أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجت  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/إبراهيم السيد إبراهيم  -7

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

 أواًل: الموضوعات العامة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثانيًا: شئون التعميم والطالب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سات العميا :الدراثالثًا: 
البروفيل االنفعالي فى البحث المقدم بعنوان "  الدكتوراه " درجة  أحمد عبدالحميد عمى زىرانالنظر فى منح الباحث /  -1

 "وعالقتو بالتفكير االبتكاري لمواجية ضغوط المنافسة لدى المالكمين

 .القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية 
الشخصى " درجة الدكتوراه  فى البحث المقدم بعنوان " البروفيل  محمد أحمد عبدالغنى مرعىالنظر فى منح الباحث /  -0

 "لطالب العيد التكنولوجى  العالى بمطروح وعالقتو بدافعية اإلنجاز 

 . القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية
استراتيجية التعمم فى البحث المقدم بعنوان "   الماجستير" درجة  سعاد توفيق محمد توفيق/  ةالباحثالنظر فى منح  -3

 "التعاوني وتأثيرىا عمي الثقة بالنفس وتعمم بعض الميارات االساسية لدي تمميذات الحمقة الثانية من التعميم االساسي

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



2 

 

 خامسا : ما يستجد من أعمال .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوقيع األسم م

  أ.د/ محمود يحيى سعد  -1

  عاطف نمر خميفة أ.د/ -0

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

 في تمام الساعة الثانية ظيرا . االجتماعوقد انتيى       
 

                                                                                 المجمسرئيس                                                           سر المجمسأمين      
)                      (                                                  )                        ( 

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


