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 كهُت انتربُت انرَاضُت  

  
 

 لطى انعهىو انتربىَت وانُفطُت واالجتًاعُتيحضر يجهص 
 

 

 م ( 3129/ 5/23بتاريخ )
تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالقسم  فياجتمع مجمس القسم  4/23/3122الموافق  الثالثاءانه فى يوم 

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

 الدرجة العممية األسم م

 أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ محمود يحيى سعد  -2
 ة بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية أستاذ عمم نفس الرياض عاطف نمر خميفةأ.د/  -3
 أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/محمد عبدالكريم نبيان أ.م. -4
 أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/رامي عمرو جاد أ.م. -5
 عموم التربوية والنفسية واالجتماعية مدرس بقسم ال  د/محمود فكري عبد الخالق  -6
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية    عبد اهلل د/حسن يوسف -7
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية    السيد إبراىيمد/إبراىيم  -8

هلل الرحمن الرحيم رئيس المجمس الجمسة بـــــ  بسم اهاني محمد زكريا  /دم.افتتح السيد أ.
 : يمي مناقشة ما فيورحب سيادته بالسادة األعضاء , ثم شرع المجمس 

 أوالً: الموضوعات العامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثانياً: شئون التعليم والطالب 

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

 اسماء السادة الممتحنين نظام الفرقة  اسماء المواد م
 .د/هاني زكريا أ.م  ــــــأ.د/محمود يحيي  حديث اولي  اصول تربية  2

 ــــــ م.د/ محمود فكرينبهان محمد م.د/أ.
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  هاني زكريا.د/ .مأــــــ أ.د/عاطف نمر خميفة   حديث ثانية عمم نفس رياضي 3
 ــــــ م.د/ رامي جادنبهان محمد م.د/أ.  

 أ.م.د/هاني زكريا ــــــأ.د/محمود يحيي  حديث ثالثة اختبارات ومقاييس 4
  ابراهيم موسىــــــ م.د/ م.د/ محمود فكري 

سيكولوجية التدريب  5
 والمنافسات

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

سيكولوجية القيادة  6
 الرياضية

 نبهان  محمد م.د/أ.ــــــ  أ.د/عاطف نمر خميفة حديث ادارة رابعة
  م.د/ ابراهيم موسى  –ف م.د/ حسن يوس

عمم نفس النمو  7
 والتطور الحركي

 م.د/ رامي جادــــ أ.د/عاطف نمر خميفة  حديث تدريس رابعة
 م.د/ ابراهيم موسى  ــــ ـ م.د/ حسن يوسف

  نبهانمحمد م.د/ــــ أ. أ.م.د/هاني زكريا حديث تدريس رابعة تربية مقارنة 8
 رامي جاد ــــ م.د/ حسن يوسفم.د/ 

 الموضوع: النظر فى تحديد اسماء السادة المصححين لمواد القسم. -3
  -كما يمي: المصححيينالموافقة وعمى ان تكون تشكيل  :القرار

 اسماء السادة المصححين نظام الفرقة  اسماء المواد م

 أ.د/عاطف نمر   ــــــأ.د/محمود يحيي  حديث اولي  اصول تربية  2
 محمود فكري.د/م ــــــأ.م.د/هاني زكريا 

 أ.م.د/هاني زكريا ــــــأ.د/محمود يحيي  حديث اولي عربي 3
 م.د/ ابراهيم موسى  -أحمد صبريم.د/

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

 أ.م.د/هاني 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
 نبهان محمدم.د/أ. ــــــ هاني زكريام.د/أ.

سيكولوجية القيادة  7
 الرياضية

 محمد نبهانأ. 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 محمدنبهانأ.م.د/ حديث تدريس رابعة
 م.د/ ابراهيم موسى  -محمود فكريم.د/ 

 محمود فكريم.د/  - رامي جادم.د/ ـأ حديث تدريس رابعة تربية مقارنة 9
 م.د/ ابراهيم موسى  – / حسن يوسفم.د ــــ
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الموضوع: النظر فى اعتماد توصيف المقرارات لمفصل الدراسي االول والفصل الدراسي الثاني     -4
 م.:3129/312لمعام الجامعي 

 : الموفقة عمى االعتماد والعرض عمى مجمس الكمية.القرار
دراسي الثاني لمعام الجامعي الموضوع:النظر فى اعتماد تقرير المقررات الدراسية لمفصل ال -5

3128/3129. 
 الموفقة عمى االعتماد والعرض عمى مجمس الكمية. :القرار

الموضوع: النظر فى تسميم كشوف أعمال السنة لمواد القسم إلى السيد رئيس القسم فى موعد  -6
 م.36/23/3129اقصاه 

 حو ودون كشط.: الموفقة والعرض عمى مجمس الكمية ، عمى أن تكون الكشوف واضالقرار 
الموضوع: النظر في تسميم كشوف فاقدي النسبة إلى السيد رئيس القسم فى موعد اقصاه  -7

36/23/3129 
 القرار:الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية.

 الموضوع: النظر فى تسميم االمتحانات النظرية قبل موعد االمتحان بثالثة ايام عمى االقل. -8
، ويتم تسميميا مجمعة الى السيد االستاذ الدجكتور وكيل س الكمية: الموافقة والعرض عمى مجمالقرار

 الكمية لشئون التعميم والطالب مجمعة قبل بدأ االمتحانات النظرية.

 ثالثاً: الدراسات العليا 

النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / أحمد اسماعيل محمد عبدالمقصود   الموضوع: -1

دراسة بعنوان  –التربوية والنفسية واالجتماعية، مرحلة الماجستير  المعيد بقسم العلوم –عصر

" التنشئة االجتماعية وعالقتها بالسلوك الرياضي لدى للرياضيين"، تحت اشراف أ.د/ محمود 

 يحيى سعد ، أ.م.د/ هاني محمد زكريا.

 -عمى ان تتشكل لجنة المناقشة والحكم من :و الموافقة القرار:   
  ظُفتانى اإلضــــــى

 أ.د/ يحًىد َحًُ ضعد 
أضتاذ انبحث انعهًٍ بمطى انعهىو انتربىَت وانُفطُت 

 واالجتًاعُت 
 مشرفا ورئيسا

 أ.د/ عاطف ًَر خهُفه 
بقسم العموم التربوية والنفسية أستاذ عمم نفس الرياضة 

  جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مناقشا 

 انحطٍُُ  أ.د/ عس اندٍَ
 –وعميد كمية التربية الرياضية  –أستاذ االدارة الرياضية 
 مناقشا جامعة العريش  

 أ.و.د/ هاٍَ يحًد زكرَا 
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 

 بنياجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 
 مشرفا
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 –يل لجنة المناقشة والحكم لمباحث / عبدالمحسن عبدالرازق حمود الضفيريالموضوع: النظر فى تشك -3
االحتراق دراسة بعنوان "   – الدكتوراه الباحث  بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية، مرحمة 

                                                                          "النفسي لدى العبي كرة القدم وعالقتيم بقمق المدربين
 "، تحت اشراف أ.د/ محمود يحيى سعد ، أ.م.د/ عاطف نمر خميفة ، د/ محمود سعد 

 -الموافقة وعمى ان تتشكل لجنة المناقشة والحكم من : القرار:
 

  انىظُفت اإلضــــــى

 أ.د/ يحًىد َحًُ ضعد 
 –االجتماعية أستاذ البحث العممي  بقسم العموم التربوية والنفسية و 

 مشرفا ورئيسا جامعة بنيا –لمبنين كمية التربية الرياضية 

 أ.د/ عاطف ًَر خهُفه 
 بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ عمم نفس الرياضة 

  جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية –
 مشرفا 

  أ.د/ يًدوح ابراهُى عفُفٍ 
ووكيل كمية التربية الرياضية لمبنين لشئون –تدريب كرة القدم أستاذ 

 لزقازيق اجامعة  –التعميم والطالب 
 مناقشا

 أ.و.د/ هاٍَ يحًد زكرَا 
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 

 مناقشا بنياجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 

 د / يحًىد ضعد 
والمحاضر الدولي باالتحاد  –لالتحاد المصري لكرة القدم  المدير الفني

 مشرفا االفريقي لكرة القدم 

 –النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / سامي فاروق محمود شارودة  الموضوع: -3
دراسة بعنوان "  –الباحث  بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية، مرحلة الماجستير 

"، تحت اشراف أ.د/ عاطف لبروفيل االمن النفسى لدى مدرسى التربيه الرياضيه بناء مقياس
 نمر خليفة، أ.م.د/ أحمد شوقي محمد.

 -الموافقة وعمى ان تتشكل لجنة المناقشة والحكم من :القرار:   
  انىظُفت اإلضــــــى

 أ.د/ عاطف ًَر خهُفه 
سية بقسم العموم التربوية والنفأستاذ عمم نفس الرياضة 

  جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا ورئيسا

 أ.و.د/ أحًد شىلٍ يحًد 
كمية التربية  -أستاذ مساعد بقسم المناىج وطرق التدريس 

 جامعة بنيا – لمبنين الرياضية
 مشرفا

 أ.و.د/ يحًد عبدانكرَى َبهاٌ  
 - ية واالجتماعيةبقسم العموم التربوية والنفسأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية
 مناقشا

 مناقشا مدير ادارة التأىيل لمترقي باالدارة العامة لمتدريب بوزارة الداخمية د/ اَهاب كًال اندٍَ ابى غًُُه  

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / محمد سميمان االباصيري سميمان لمتسجيل  -5/2 -5
 الماجستير بعنوان: "االستثارة االنفعالية وعالقتيا بدافعية االنجاز لدى مدربي الكرة الطائرة" درجةل

 القرار: الموافقة 

 :االشراف المقترح 

 انىظُفت اإلضــــــى

 أ.د/ وائم لُدَم 
 -كمية التربية الرياضية   –ورئيس قسم عمم النفس  –أستاذ عمم نفس الرياضة 

  جامعة السادات

 أ.و.د/ رايٍ عًرو جاد 
 كمية التربية الرياضية – بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين
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النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / محمد مختار محمد علي  للتسجيل   -5/3

وعالقتها بمستوى "السمات الشخصية لحكام الكرة الطائرة  :لدرجة الماجستير بعنوان
 الطموح "

 القرار: الموافقة 

 االشراف المقترح :

 انىظُفت اإلضــــــى

 أ.د/ أحًد يحًد أَىر 
أستاذ رياضات المدرب بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية والعاب 

 جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية – المضرب

 و.د/ ابراهُى انطُد يىضً 
 كمية التربية الرياضية – بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية مدرس دكتور

 جامعة بنيا – لمبنين

 

نهتطجُم  عبدهللا يحًد عبدانمىٌ انطُد حطٍانُظر فً يىضىع انبحث انًمدو يٍ انباحث /  -4/3

ر بُاء برَايج تدرَبٍ َفطٍ يدعى بكراث يتعددة االحجاو فً تطىَ" :ندرجت انًاجطتُر بعُىاٌ

 "يهارة انتصىر انعمهٍ نُاشًء كرة انمدو 

 القرار: الموافقة 

 االشراف المقترح :

 انىظُفت اإلضــــــى

 السادات جامعة  –كمية التربية الرياضية لمبنين  –أستاذ عمم نفس الرياضة  أ.د/ يحًد ابراهُى ابراهُى انبالُرٌ  

 أ.و.د/ رايٍ عًرو جاد
 كمية التربية الرياضية – وية والنفسية واالجتماعيةبقسم العموم التربأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين
 

نهتطجُم ندرجت انًاجطتُر  أحًد حًدٌ عُد انُظر فً يىضىع انبحث انًمدو يٍ انباحث /  -4/4

تأثُر برَايج تأهُهٍ َفطٍ نُاشًء كرة انمدو يا بعد االصابت عهً بعض انًتغُراث " :بعُىاٌ

 "انُفطُت

 الموافقة القرار: 

 االشراف المقترح :

 انىظُفت اإلضــــــى

  جامعة السادات –كمية التربية الرياضية  –أستاذ عمم نفس الرياضة  أ.د/ َريٍُ رفُك يحًد 

 و.د/ ابراهُى انطُد يىضً 
 كمية التربية الرياضية – بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةمدرس دكتور 

 جامعة بنيا – لمبنين

 

نهتطجُم ندرجت  أحًد يحًد أحًد يحًد عساو انُظر فً يىضىع انبحث انًمدو يٍ انباحث /  -4/5

 "بُاء يمُاش اتجاهاث شباب انجايعت َحى االيٍ انفكر " :انًاجطتُر بعُىاٌ

 القرار: الموافقة 

  االشراف المقترح :

 انىظُفت اإلضــــــى

 أ.و.د/ هاٍَ يحًد زكرَا 
كمية  –بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أستاذ مساعد وقائم

 بنياجامعة  – لمبنين التربية الرياضية
  مدير معيد الكفاءة البدنية والرياضة لمقوات المسمحة  صبرٌ ابراهُى يصُهحٍ عًُد / 
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ندرجت  نهتطجُم  حًدٌ شحاث ابراهُى احًد. انُظر فً يىضىع انبحث انًمدو يٍ انباحث /  -4/6

وانًهاراث يا لبم فاعهُت برَايج َفص حركٍ نتًُُت بعض انًفاهُى " :انًاجطتُر بعُىاٌ

 "االكادًَُت ندي اطفال ذوٌ اضطراباث طُف انتىحد 

 القرار: الموافقة 
 االشراف المقترح :

 انىظُفت اإلضــــــى

 أ.و.د/ رايٍ عًرو جاد
 كمية التربية الرياضية – جتماعيةبقسم العموم التربوية والنفسية واالأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين

 و.د/ ابراهُى انطُد يىضً 
 كمية التربية الرياضية – بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةمدرس دكتور 

 جامعة بنيا – لمبنين

جت نهتطجُم ندر ضعُد ضعد ضعُد زَداٌ.  انُظر فً يىضىع انبحث انًمدو يٍ انباحث /  -4/7

 "االحتراق انُفطٍ ندي حكاو انكرة انطائرة وعاللته بمهك انًطتمبم " :انًاجطتُر بعُىاٌ

 القرار: الموافقة 

 االشراف المقترح :

 انىظُفت اإلضــــــى

  جامعة السادات –كمية التربية الرياضية  –أستاذ عمم نفس الرياضة  أ.د/ َريٍُ رفُك يحًد 

 أ.و.د/ رايٍ عًرو جاد
 كمية التربية الرياضية – بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةساعد أستاذ م

 جامعة بنيا – لمبنين

اسماء الدراسين المسجمين لموافتنا بالموضوع: النظر فى مخاطبة وكيل الكمية لمدراسات العميا  -6
 موضوعات بحثية بالقسم بمرحمة الماجستير والدكتوراه مرفق بو عنوان البحث وتاريخ

لتسجيل واسماء السادة المشرفين، حتى يتسنى لنا توزيع االشراف بالقسم طبقا لما ىو مقرر ا
 بالجامعة.

 : الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية القرار
 : ما يستجد من أعمال . رابعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ـــــــــــــــــــــــــ
 

 التوقيع األسم م

  أ.د/ محمود يحيى سعد  -2

  أ.د/ عاطف نمر خميفة -3

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

 . ظهراالثانية تمام الساعة  فيهى المجمس وقد انت      
                                                                                  المجمسرئيس                                  أمين المجمس                                    

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


