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 كل٘ت الترب٘ت الرٗاض٘ت  

  
 

 هحضر هجلس قسن العلْم التربْٗت ّالٌفس٘ت ّاالجتواع٘ت
 

 م ( 0202/ 5/ 6بتاريخ ) 
مجمس القسم في تمام الساعة الواحدة بعد الظير بالقسم اجتمع  6/5/0202انو فى يوم االربعاء  الموافؽ 

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

 الدرجة العممية األسم م

 واالجتماعية أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية  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
 ة واالجتماعية أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسي  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

د أ.م.د/ ىاني محمد زكريا رئيس المجمس الجمسة بػػػػػ  بسم اهلل الرحمن الرحيم ورحب افتتح السي
 سيادتو بالسادة األعضاء , ثم شرع المجمس في مناقشة ما يمي :

 أواًل: الموضوعات العامة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــ

 ثانيًا: شئون التعميم والطالب 
 ثانياً: شئون التعليم والطالب 

 الموضوع: النظر فى تشكيل لجان االمتحانات الشفهية لمواد القسم. -1
  -القرار:الموافقة وعمى ان تكون تشكيل المجان كما يمي:

 اسواء السادة اعضاء اللجاى ًظام قتالفر اسن الوادٍ م

 حدٗث الثالثت بحث علوٖ 1
 أ.م.د/ُاًٖ زكرٗا –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 م.د/ابراُ٘ن الس٘د –م.د/حسي ْٗسف 

 حدٗث الثاً٘ت علن االجتواع 2
أ.م.د/ُاًٖ زكرٗا أ.م.د/هحود  –أ.د/عاطف ًور 

 م.د/هحوْد فكرٕ  –ًبِاى 

3 
س٘كْلْج٘ت التدرٗب 

 ّالوٌافساث
 حدٗث ثالثتال

 م.د/هحوْد فكرٕ –أ.م.د/ هحود ًبِاى 

 م.د/ ابراُ٘ن الس٘د  –م.د/ حسي ْٗسف 
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4 
علن ًفس الجواعاث 

 الرٗاض٘ت
 رابعت

تدرٗس 

 )حدٗث(

 أ.م.د/ُاًٖ زكرٗا –أ.د/عاطف ًور 

 م.د/ابراُ٘ن الس٘د -أ.م.د/ راهٖ جاد  –

5 

دراساث هتقدهت فٖ 

علن ًفس الجواعاث 

 الرٗاض٘ت

 رابعت
ة ادار

 )حدٗث(

 أ.م.د/هحود ًبِاى –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 م.د/هحوْد فكرٕ -أ.م.د/ راهٖ جاد  –

6 
االعداد الٌفسٖ 

 للرٗاض٘٘ي
 رابعت

تدرٗس 

 )حدٗث(

 أ.د/عاطف ًور –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 م.د/ابراُ٘ن الس٘د -أ.م.د/ راهٖ جاد  

 الموضوع: النظر فى تحديد اسماء السادة المصححين لمواد القسم. -0
  -ار: الموافقة وعمى ان تكون تشكيل المصححيين كما يمي:القر 

 اسواء السادة اعضاء اللجاى ًظام الفرقت اسواء الوْاد م

 حدٗث الثالثت بحث علوٖ 1
أ.م.د/ُاًٖ زكرٗا أ.م.د/هحود ًبِاى  –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 أ.م.د/راهٖ جاد –

 حدٗث الثاً٘ت علن االجتواع 2
 ٖ زكرٗاأ. م.د/ ُاً –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 م.د/ هحوْد فكرٓ –أ.م.د/ راهٖ جاد 

3 
س٘كْلْج٘ت التدرٗب 

 ّالوٌافساث
 حدٗث الثالثت

 أ.م.د/هحود ًبِاى –أ.د/عاطف ًور 

 م.د/ هحوْد فكرٓ –م.د/ حسي ْٗسف 

 رابعت علن ًفس الجواعاث الرٗاض٘ت 4
تدرٗس 

 )حدٗث(

 أ.م.د/ُاًٖ زكرٗا        –أ.د/عاطف ًور

 .د /حسي ْٗسفم –أ.م.د/ راهٖ جاد 

5 
دراساث هتقدهت فٖ علن ًفس 

 الجواعاث الرٗاض٘ت
 رابعت

ادارة 

 )حدٗث(

 أ.د/عاطف ًور –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 أ.م.د/هحود ًبِاى –أ.م.د / ُأً زكرٗا 

 رابعت االعداد الٌفسٖ للرٗاض٘٘ي 6
تدرٗس 

 )حدٗث(

 أ.م.د/هحود ًبِاى –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 ن الس٘دم.د/ابراُ٘  –م.د /هحوْد فكرٓ 

 حدٗث االّلٔ لغَ اًجل٘سَٗ 7
 م.د/ ابراُ٘ن الس٘د –أ.د/عاطف ًور

 د/ عبدالوٌعن لطفٔ شابْى –د/ حسام سع٘د بْ٘هٔ

 حدٗث الثالثت حقْق االًساى 8
 ُأً زكرٗاأ.م.د/ 

 أ.م.د/ راهٖ جاد  –م.د/ حسي ْٗسف 

 

 الدراسات العميا :

 –محمد عبدالكريم سمطان سيد  ، مرحمة الدكتوراه  النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث/ -1
دراسة بعنوان " الصالبة النفسية وعالقتيا بالضغوط النفسية وبعض المتغيرات االجتماعية لدى السباجين 

 -"، وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :

 الْظ٘فت اإلســــــن

 أ.د/ عاطف نمر خميفة
بؽ لكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " أستاذ عمم النفس الرياضة والعميد االس

 مشرفا "
 جامعة الزقازيؽ "مناقشا" –كمية التربية الرياضية  –أستاذ السباجة  أ.د/ نادية محمد شوشه

كمية التربية  –أستاذ مساعد ورئيس قسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  ا.م.د/ هاني محمد زكريا  
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 " مناقشا" جامعة بنيا –الرياضية 

 أ.م.د/ هيثم محمد حسانين
استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت بكمية 

 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مشرفا "

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

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

 –النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحثة/ رانا كمال محمد السيد  ، مرحمة الماجستير  -0
ة السمة"، وتتكون لجنة دراسة بعنوان " الروح الرياضية وعالقتيا بدافعية الداخمية لإلنجاز لالعبات كر 

 -الحكم والمناقشة من :

 الْظ٘فت اإلســــــن

 أ.د/ عاطف نمر خميفة
أستاذ عمم نفس الرياضة والعميد األسبؽ لكمية التربية الرياضية 

 جامعة بنيا . " مناقشًا ورئيسًا "

أستاذ تدريب كرة السمة بكمية التربية الرياضية جامعة  أ.د/ مجدي حسني أبو فريخة
 "مناقشًا".نطاط

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

 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مشرفًا "

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

مباحث/ مصطفي محمود عبد العاطي  ، مرحمة الماجستير النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم ل -3
دراسة بعنوان " العزو في الرياضة وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية لدي العبي المصارعة بمحافظة  –

 -المنوفية "، وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :
 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

 أ.د/ عاطف نمر خميفة
نفس الرياضة والعميد األسبؽ لكمية التربية الرياضية  أستاذ عمم

 جامعة بنيا . " مشرفًا ورئيسًا "

أستاذ عمم نفس الرياضة المتفرغ بكمية التربية الرياضية جامعة  أ.د/ محمد ابراهيم الباقيري
 السادات " مناقشَا"

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

 أ.م.د/ أحمد السيد عشماوي
استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت بكمية 

 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مشرفًا "

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

 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناقشَا "
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 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
 –النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث/ أبانوب سيد ابراىيم جالب  ، مرحمة الماجستير  -4

بدافعية االنجاز لدى معممين ومعممات التربية الرياضية دراسة بعنوان " الضغوط المينية وعالقتيا 
 -بالمرحمة االعدادية والثانوية بمحافظة القميوبية "، وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :

 االشراف المقترح : 

 الْظ٘فت اإلســــــن

أستاذ عمم نفس الرياضة والعميد األسبؽ لكمية التربية الرياضية  أ.د/ عاطف نمر خميفة
 جامعة بنيا . " مشرفًا ورئيسًا "

 أ.م.د/ أحمد شوقي محمد
استاذ مساعد بقسم المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية 

 الرياضية جامعة بنيا . "مشرفًا"

 أ.م.د/ تامر جمال عرفة
استاذ مساعد بقسم المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية 

 الرياضية جامعة بنيا . "مناقشًا"

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

أستاذ مساعد ورئيس قسم العموم النفسية واالجتماعية والتربوية  أ.م.د/ أسماء عبد العزيز عبد المجيد
 اقشًا"بكمية التربية الرياضية جامعة بني سويؼ "من

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التوقيع األسم م

  أ.د/ محمود يحيى سعد  -1

  أ.د/ عاطف نمر خميفة -0

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

 وقد انتيى المجمس في تمام الساعة الثانية ظيرا .      
    

                                    المجمس                                                              رئيس المجمس                                              أمين      
                  (                                                  )                        (    ) 

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

 

 



5 

 

 

  


