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 كهُح انتستُح انسَاضُح  

  
 

 لسى انعهىو انتستىَح وانُفسُح واالجتًاعُحيحضس يجهس 
 

 

 م ( 9202/ 5/2بتاريخ )
 /د م.تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالقسم أ. فياجتمع مجمس القسم  5/2/2029الموافق  الثالثاءانه فى يوم 
 التربوية والنفسية واالجتماعية  وفى حضور أعضاء المجمس الموقرين وهم : رئيس قسم العموم هاني محمد زكريا

 الدرجة العممية األسم م

 أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ محمود يحيى سعد  -2
 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 ورح  رئيس المجمس الجمسة بـــــ  بسم اهللهاني محمد زكريا  /دم.افتتح السيد أ.
 : يمي مناقشة ما فيسيادته بالسادة األعضاء , ثم شرع المجمس 

 أوالً: الموضوعات العامة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ثانٌاً: شئون التعلٌم والطالب 

النظر فى توزٌع االعباء الدراسٌة للفصل الدراسً الثانً على السادة أعضاء هٌئة الموضوع:  -1

 التدرٌس بالقسم والهٌئة المعاونة.

تم توزيع أعباء الجدول الدراسي عمى السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم ، وتم تسميمه إلي  القرار:
 .مكت  وكيل الكمية لشئون التعميم والطال  في الموعد المحدد 
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 الموضوع : النظر فى انتداب استاذ لمرحمة البكالوريوس لمادة حقوق االنسان ". -2

هيئة  لترشيح عضو من قبل وكيل الكمية لشئون التعميم والطال  الحقوقتم مخاطبة إدارة كمية  القرار:
 التدريس لمتدريس.

 ظر فى انتداب استاذ لمرحمة البكالوريوس لمادة المغة االنجميزية "الفرقة االولى".الموضوع : الن -3
لترشيح عضو     من قبل وكيل الكمية لشئون التعميم والطال  االدا تم مخاطبة إدارة كمية  القرار:

 هيئة التدريس لمتدريس.
للعام  خصه من أعمال الجودةوما ٌ النظر فى اعتماد توصٌف وتقرٌر مقررات الفصل الدراسى الثانى ــ

 .  البكالورٌوسم لطالب مرحلة 8112-8112الجامعى 

 الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية.القرار : 
 

 ثالثاً: الدراسات العلٌا 

 : اندزاساخ انعهُا 

 
انًىضىع : انُظس فً انًركىزج انًعسوضح عهً يجهس انكهُح يٍ انمسى تشأٌ انُح تسجُم يىضىعاخ  -1

 عهًُح ، وذنك نصَادج عدد انطالب .االتحاث ان

 القرار : الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية.
  

المعٌد بقسم العلوم التربوٌة  –الموضوع: النظر فى منح الباحث / أحمد اسماعٌل محمد عبدالمقصود عصر -8

 والنفسٌة واالجتماعٌة، درجة  الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة.

 االجراءات االدارية والعرض عمى مجمس الكمية. : الموافقة بعد اتخاذ القرار
 
من االبحاث  –رفع اسم السٌد االستاذ المساعد الدكتور/ عماد الدٌن عبدالرسول الموضوع: النظر فى  -

 .بالقسم، وذلك نظراً لسفره خارج البالد المشرف علٌها العلمٌة 

 .والعرض عمى مجمس الكمية  نظرًا لسفره القرار : الموافقة
 

الباحث بقسمم  –النظر فى تشكٌل لجنة المناقشة والحكم للباحث / أبانوب سٌد ابراهٌم   ضوع:المو -3

دراسمة بعنموان ا الضم وط المهنٌمة  –العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة، مرحلة الماجستٌر  

 وعالقتهمما بدافعٌممة االنجمماز لممد  معلمممٌن ومعلمممات التربٌممة الرٌاضممٌة بمحافظممة القلٌوبٌممة ا، تحممت

 د/ محمدعبدالكرٌم نبهان..أ.م.د /أحمد محمد شوقً ، أ.م اشراف  أ.د/ عاطف نمر خلٌفة ، 

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

 أ.د/ عاطف ًَس خهُفه 
تمسى انعهىو انتستىَح وانُفسُح أستاذ عهى َفس انسَاضح 

جايعح  –تستُح انسَاضُح نهثٍُُ كهُح ان – واالجتًاعُح

 تُها 

 ورئيسا مشرفاً 

 أ.و.د/ أحًد يحًد شىلٍ 
كهُح  –أستاذ يساعد تمسى انًُاهج وطسق انتدزَس 

 انتستُح انسَاضُح جايعح تُها 
 مشرفاً 

 قشاً مناكهُح  –أستاذ يساعد تمسى انًُاهج وطسق انتدزَس  أ.و.د/ تايس جًال عسفه 
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 انتستُح انسَاضُح جايعح تُها 

 أ.و.د/ يحًد عثدانكسَى َثهاٌ 
أستاذ يساعد تمسى انعهىو انتستىَح وانُفسُح واالجتًاعُح 

 جايعح تُها . –كهُح انتستُح انسَاضُح –
 مشرفا

 أ.و.د/ أسًاء عثدانعصَص
أستاذ يساعد تمسى انعهىو انتستىَح وانُفسُح واالجتًاعُح 

 َك .جايعح انصلاش –كهُح انتستُح انسَاضُح نهثُاخ  –
 مناقشاً 

 

 
االذكاء الحركً وعالقته  :النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / شرٌف حمدي أحمد مصطفى   للتسجٌل لدرجة الماجستٌر بعنوان -4

 بمستو  اداء براعم كرة السلة  ا

 -:عمى ان تكون لجنة االشراف كمايميالقرار:الموافقة    
 انىظُفح اإلســــــى

   ٌأحًد انًغاوزأ.د/ 
كلٌة التربٌة  -أستاذ تدزَة كسج انطائسج تمسى َظسَاخ وتطثُماخ االنعاب انجًاعُح وزَاضاخ انًضسب 

 بنهاجامعة  –الرٌاضٌة للبنات 

كلٌة التربٌة  –مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات االلعاب الجماعٌة ورٌاضات المضرب   و.د / يحًىد َجُة 
 جامعة بنها –الرٌاضٌة 

 جامعة بنها  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –مدرس بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  اتساهُى انسُد يىسً و.د/ 

 
اتأثٌر برنامج تعلٌمً مائً  :النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / االء محمود عبدالرحمن   للتسجٌل لدرجة الماجستٌر بعنوان -5

 سنة( بمحافظة بنً سوٌف  ا 12-15وتنمٌة مستو  الض وط النفسٌة لالناث )منعلى تعلم بعض مهارات السباحة 

 

 -القرار:الموافقة عمى ان تكون لجنة االشراف كمايمي:

 انىظُفح اإلســــــى

 أ.و.د / هاٍَ يحًد شكسَا
جايعح  –كهُح انتستُح انسَاضُح –أستاذ يساعد وزئُس لسى انعهىو انتستىَح وانُفسُح واالجتًاعُح 

 ُها .ت

 جايعح انصلاشَك. –كهُح انتستُح انسَاضُح نهثُاخ  –انسَاضاخ انًائُح انًُاشالخ وأستاذ يساعد تمسى  أ.و.د/ يُاز خُسخ 

 

االصحة النفسٌة وعالقتها  :النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / نورهان محمد ٌوسف نصر  للتسجٌل لدرجة الماجستٌر بعنوان  -6

 معلمات التربٌة الرٌاضٌة  ابجوة الحٌاة لد  

 -القرار:الموافقة عمى ان تكون لجنة االشراف كمايمي: -
 انىظُفح اإلســــــى

 أ.د/ اًَاٌ انثُطاز 
 أستاذ تكهُح انطة جايعح تُها 

 

 

 و.د/ حسٍ َىسف عثدهللا 

 ها جامعة بن –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –مدرس بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة 

 
 
االمرونة النفسٌة  :النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / دٌنا اسماعٌل عبدالجٌد اسماعٌل   للتسجٌل لدرجة الماجستٌر بعنوان  -7

 وعالقتها بمستو  االداء المهار  لد  العبً السباحة ا

 -القرار:الموافقة عمى ان تكون لجنة االشراف كمايمي:   
 انىظُفح اإلســــــى

 د/ هدي يحًد طاهس  أ.
 جايعح حهىاٌ  –أستاذ انسثاحح تكهُح انتستُح انسَاضُح نهثُاخ تانجصَسج 

 

 جامعة بنها –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –مدرس بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  و.د/ يحًىد فكسٌ انفاز  

 

 
تقوٌم التسوٌق ا :للتسجٌل لدرجة الماجستٌر بعنوان   حسب النبًهانً علً مبروك النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /   -2

 ا االلٌكترونً للمنشأت الرٌاضٌة والصحٌة لبعض مراكز الشباب واالندٌة بمحافظة المنوفٌة 

 -القرار:الموافقة عمى ان تكون لجنة االشراف كمايمي:   
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 انىظُفح اإلســــــى

 أ.و.د / هاٍَ يحًد شكسَا
كهُح انتستُح  –ُس لسى انعهىو انتستىَح وانُفسُح واالجتًاعُح أستاذ يساعد وزئ

 جايعح تُها . –انسَاضُح

 جامعة بنها  –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –مدرس بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة  و.د/ اَهاب يحًد عًاد اندٍَ  

 

 

 

لدرجة النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / أحمد أبوبكر أحمد أحمد   للتسجٌل  -2

ادور النشاط الرٌاضً فى تعزٌز االمن الفكري لد  تالمٌذ المرحلة الثانوٌة  :الماجستٌر بعنوان

 بمحافظة القلٌوبٌة  ا

 -الموافقة عمى ان تكون لجنة االشراف كمايمي:القرار:   
 انىظُفح اإلســــــى

 أ.و.د / هاٍَ يحًد شكسَا
كهُح  –سُح واالجتًاعُح أستاذ يساعد وزئُس لسى انعهىو انتستىَح وانُف

 جايعح تُها . –انتستُح انسَاضُح

كلٌة  –مدرس بقسم العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة  و.د/ اتساهُى انسُد يىسً 
 جامعة بنها  –التربٌة الرٌاضٌة 

 

 

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / سلو  محمد عبدالفتاح عبدالمجٌد    -11

اتحسٌن القٌاسات الجسمانٌة باستخدام برنامج رٌاضً  :ماجستٌر بعنوانللتسجٌل لدرجة ال

 ونظام غذائً لزائدات الوزن  ا

 -الموافقة عمى ان تكون لجنة االشراف كمايمي:القرار:   
 انىظُفح اإلســــــى

 أ.و.د / هاٍَ يحًد شكسَا
 كهُح –أستاذ يساعد وزئُس لسى انعهىو انتستىَح وانُفسُح واالجتًاعُح 

 جايعح تُها . –انتستُح انسَاضُح

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  –مدرس بقسم علوم الصحة الرٌاضٌة  و.د/ اَهاب يحًد عًاد اندٍَ  
 جامعة بنها  –

 
 : ما يستجد من أعمال . رابعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ـــــــــــــــــــــــــــ
 

 التوقيع األسم م

  أ.د/ محمود يحيى سعد  -2

  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  فيالمجمس  وقد انتهى      
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                                                                                  المجمسرئيس                                  أمين المجمس                                    
                   )                        (                               )                      ( 

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


