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 كهٍت انتربٍت انرٌاضٍت  

  
 

 قسى انعهىو انتربىٌت وانُفسٍت واالجتًاعٍتيحضر يجهس 
 

 

 م ( 9201/ 1/1بتاريخ )
 م.تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالقسم أ. فياجتمع مجمس القسم  1/1/2019الموافق  الثالثاءانه فى يوم 

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

 الدرجة العممية األسم م

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

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

 أوالً: الموضوعات العامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثانٌاً: شئون التعلٌم والطالب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثالثاً: الدراسات العلٌا 

قشة والحكم للباحث / أحمد اسماعٌل محمد عبدالمقصود  النظر فى تشكٌل لجنة المنا الموضوع: -1

دراسة بعنوان  –المعٌد بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة، مرحلة الماجستٌر  –عصر

لرٌاضٌٌن"، تحت اشراف أ.د/ محمود ا" التنشئة االجتماعٌة وعالقتها بالسلوك الرٌاضً لدى 

 ٌحٌى سعد ، أ.م.د/ هانً محمد زكرٌا.

 -عمى ان تتشكل لجنة المناقشة والحكم من :و الموافقة القرار:   
  انىظٍفت اإلســــــى

 أ.د/ يحًىد ٌحٍى سعد 
أستاذ انبحث انعهًً بقسى انعهىو انتربىٌت وانُفسٍت 

 واالجتًاعٍت 
 مشرفا ورئيسا

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

  جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية – ماعيةواالجت
 مناقشا 

 أ.د/ عس اندٌٍ انحسًٍُ 
 –وعميد كمية التربية الرياضية  –أستاذ االدارة الرياضية 
 مناقشا جامعة العريش  

 أ.و.د/ هاًَ يحًد زكرٌا 
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 

 بنهاجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 
 مشرفا

 
 –النظوور فووى تشووكٌل لجنووة المناقشووة والحكووم للباحووث / رأفووت محموود السووعٌد السووٌد  الموضوووع: -2

دراسوة بعنووان "  –الباحث بقسوم العلووم التربوٌوة والنفسوٌة واالجتماعٌوة، مرحلوة الودكتورا   

ى وعالقتها بالرضا الوظٌفً لدى أخصوائً أمون الصالبة العقلٌة ودورها فى تعزٌز االمن النفس

د/ اٌهواب ابوو  –جامعة بنها"، تحت اشراف أ.د/ عاطف نمر خلٌفة ، أ.م.د/ هانً محمد زكرٌوا 

 غنٌمة .

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

 أ.د/ يحًىد ٌحٍى سعد 
سى انعهىو انتربىٌت وانُفسٍت أستاذ انبحث انعهًً بق

 واالجتًاعٍت 
 ورئيسا مناقشا

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

  جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا 

 أ.و.د/ هاًَ يحًد زكرٌا 
التربوية والنفسية  أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم

 مشرفا بنهاجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 

 مشرفا مدير ادارة التأهيل لمترقي باالدارة العامة لمتدريب بوزارة الداخمية اٌهاب كًال اندٌٍ أبى غًٍُهد / 

 د/ ٌاسر يحًىد َىار 
ديمية مساعد مدير معهد القادة بكمية التدريب والتنمية بأكا

 مناقشا  الشرطة 
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النظر فى تشكٌل لجنة المناقشوة والحكوم للباحوث / محمود عبودالهنً طوه الودمهوجً   الموضوع: -3

دراسوة بعنووان "  –الباحث بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة، مرحلة الدكتورا    –

الووطنً للرٌاضوٌٌن بمحافظوة فاعلٌة برنامج ارشادي لتعزٌز الشعور باالمن النفسً واالنتموا  

 شمال سٌنا  "، تحت اشراف أ.د/ نبٌل خلٌل ندا ، أ.د/ عاطف نمر خلٌفة.

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

 أ.د/ َبٍم خهٍم َدا 
 االدارة انرٌاضٍت وانتروٌح بقسى  االدارة انرٌاضٍتأستاذ 

 جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية -
 ورئيسا مشرفا

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

  جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا 

 أ.و.د/ هاًَ يحًد زكرٌا 
التربوية والنفسية  أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم

 مناقشا  بنهاجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 

   
 

النظر فى تشكٌل لجنة المناقشة والحكم للباحث / أحمد محمد مجدي محمد المهودي  الموضوع: -4

دراسوة بعنووان "  –الباحث بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة، مرحلة الدكتورا    –

بنا  مقٌاس لتقٌٌم مهارات االتصال وعالقتها بالسمات الشخصٌة لدى مشورفً رعاٌوة الشوباب 

 بكلٌات جامعة بنها"، تحت اشراف أ.د/ عاطف نمر خلٌفة ، أ.م.د/ محمد عبدالكرٌم نبهان .

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

  انىظٍفت اإلســــــى

 حٍى سعد أ.د/ يحًىد ٌ
 –أستاذ البحث العممي  بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية 

 جامعة بنها –لمبنين كمية التربية الرياضية 
 مناقشا
 ورئيسا

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

  هاجامعة بن – لمبنين كمية التربية الرياضية –
 مشرفا 

   أيال يحًد ٌىسف أ.د/ 
لمدراسات  -أستاذ عمم نفس الرياضة ووكيل كمية التربية الرياضية 

 جامعة الزقازيق   -العميا
 مناقشا

  يحًد عبدانكرٌى َبهاٌ أ.و.د/ 
كمية  –قسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بأستاذ مساعد 

 بنهاجامعة  – لمبنين التربية الرياضية
 مشرفا

 
: النظــر فــي الطمــب المقــدم مــن الباحــث س أحمــد عمــي حســين حســنس بشــأن مــد فتــرة الموضوووع -5

 20/1/2014التسجيل لمرسالة الخاصة به مرحمـة الـدكتورا م مـل العمـم ان تـاريخ تسـجيل الرسـالة 
 م وتتكون لجنة االشراف من :20/1/2019وتاريخ انتهاء فترة التسجيل 

 أ.د / أمل فاروق سالم. –أ.د / أسامة صالح فؤاد  – أ.د / عاطف نمر خميفة 
 % 65القرار: الموافقة عمى مد فترة التسجيل لمدة عامم عممًا بأن نسبة انجار الطالب لمبحث 
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: النظر في الطمب المقدم من الباحث س أمين أحمـد أمـين محمـد السـيدس بشـأن مـد فتـرة الموضوع -6
 12/11/2012ماجستيرم مل العمم ان تـاريخ تسـجيل الرسـالة التسجيل لمرسالة الخاصة به مرحمة ال

 م وتتكون لجنة االشراف من :12/11/2017وتاريخ انتهاء فترة التسجيل 
 أ.م.د / هاني محمد زكريا  –أ.د / عاطف نمر خميفة  

 % .70القرار: الموافقة عمى مد فترة التسجيل لمدة عامم عممًا بأن نسبة انجار الطالب لمبحث 
 
النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / ممدوح أشرف محمد عبدالهفار للتسجٌل لدرجة  -7

"االتجاهات التربوٌة لمعلمً التربٌة الرٌاضٌة وعالقتها بالرضا الوظٌفى والتوافق  :الماجستٌر بعنوان

 المهنً "

  االشراف المقترح :

 انىظٍفت اإلســــــى

 دٌُا كًال يحًىد د/ أ. 
كمية التربية الرياضية لمبنات  –دارة الرياضية ورئيس قسم االدارة الرياضية أستاذ اال

 جامعة حموان  –

 و.د/ يحًىد فكري انفار
 –كمية التربية الرياضية  –مدرس بقسم بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية 

  جامعة بنها

 
 : ما يستجد من أعمال . رابعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التوقيل األسم م

  أ.د/ محمود يحيى سعد  -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

 . ظهراالثانية تمام الساعة  فيوقد انتهى المجمس       
                                                                                  المجمسرئيس                                  أمين المجمس                                    

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


