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 كليت التربيت الريبضيت  

  
 

 قسن العلىم التربىيت والٌفسيت واالجتوبعيتهحضر هجلس 
 

 

 م ( 9102/ 3/3بتاريخ )
 /د م.تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالقسم أ. فياجتمع مجمس القسم  3/3/1029الموافق  حداالانه فى يوم 

 التربوية والنفسية واالجتماعية  وفى حضور أعضاء المجمس الموقرين وهم : رئيس قسم العموم ي محمد زكرياهان

 الدرجة العممية األسم م

 أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ محمود يحيى سعد  -2
 م العموم التربوية والنفسية واالجتماعية أستاذ عمم نفس الرياضة بقس عاطف نمر خميفةأ.د/  -1
 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
 التربوية والنفسية واالجتماعية مدرس بقسم العموم   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

لرحمن الرحيم ورحب رئيس المجمس الجمسة بـــــ  بسم اهلل اهاني محمد زكريا  /دم.افتتح السيد أ.
 : يمي مناقشة ما فيسيادته بالسادة األعضاء , ثم شرع المجمس 

 أوالً: الموضوعات العامة 

 .الطمب المقدم من السيد األستاذ الدكتور /عاطف نمر خميفة ألداء فريضة العمرة  لنظر فى اــ  

 الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية.القرار : 
م 8102-8102ف وتقرير مقررات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى النظر فى اعتماد توصيــ  

 لطالب البكالوريوس  .

 : الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية. القرار
للعام  وما يخصه من أعمال الجودة النظر فى اعتماد توصيف وتقرير مقررات الفصل الدراسى الثانى ــ

 والدكتوراة  . م لطالب مرحلة الماجستير8102-8102الجامعى 

 الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية.القرار : 
بشأن أنشاء وحدة ترجمة للغة األنجليزية لطالب  الدكتور /هانى محمد زكريا ــ النظر فى الطلب المقدم من 

الماجستير والدكتوراة تختص بترجمة الدراسات المرجعية والملخص باللغة األنجليزية وتكون وحدة ذات 
 ضمن وحدة الكفاءة البدنية .طابع خاص 

 الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية. القرار :



- 2 - 

 

 ثانياً: شئون التعليم والطالب 

 ال يوجد -
 ثالثاً: الدراسات العليا 

 : الذراسبث العليب 

 

المعيد بقسم العلوم التربوية  –/ أحمد اسماعيل محمد عبدالمقصود عصر المعيدالنظر فى تعيين  الموضوع:  -0

راسة بعنوان " التنشئة لددرجة  الماجستير فى التربية الرياضية  والحاصل على واالجتماعية، والنفسية
 .مدرسا مساعدا بالقسم  ،االجتماعية وعالقتها بالسلوك الرياضي لدى الرياضيين"

 الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية.القرار : 
الباحث بقسم العلوم  –هدير محمد كمال  النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /  الموضوع: -8

دراسة بعنوان "  بناء مقياس للصالبة العقلية  –التربوية والنفسية واالجتماعية، مرحلة الماجستير  
 .رامى عمرو جادلمدربات كرة السلة  "، تحت اشراف  أ.د/ عاطف نمر خليفة ،  أ.م.د/ 

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

 أ.د/ عبطف ًور خليفه 
بقسن العلىم التربىيت والٌفسيت أستبر علن ًفس الريبضت 

 جبهعت بٌهب  –كليت التربيت الريبضيت للبٌيي  – واالجتوبعيت
 ورئيسا مشرفا  

 أ.د/ هجذي  هحوذ أبى فريخت  
ووكيل كليت التربيت الريبضيت  –كرة السلت   أستبر تذريب

 لشئىى الذراسبث العليب والبحىث جبهعت طٌطب 
 مناقشا

 أ.م.د/ هحوذ عبذالكرين ًبهبى 
أستبر هسبعذ بقسن العلىم التربىيت والٌفسيت واالجتوبعيت 

 جبهعت بٌهب . –كليت التربيت الريبضيت –
 مناقشا  

 أ.م.د/ راهً عورو جبد 
بقسن العلىم التربىيت والٌفسيت واألجتوبعيت أستبر هسبعذ 

 كليت التربيت الريبضيت جبهعت بٌهب  –
 مشرفا  

 الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية.القرار : 
الباحث بقسم  –النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / فوزية السيد مختار    الموضوع: -3

دراسة بعنوان "  بناء مقياس للسمات  –حلة الماجستير  العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية، مر
 األرادية لالعبات  كرة السلة  "، تحت اشراف  أ.د/ عاطف نمر خليفة ،  أ.م.د/ رامى عمرو جاد .

 -: الموافقة وعمى ان تتشكل لجنة المناقشة والحكم منالقرار:
  الىظيفت اإلســــــن

 أ.د/ عبطف ًور خليفه 
بقسن العلىم التربىيت والٌفسيت ريبضت أستبر علن ًفس ال

 جبهعت بٌهب  –كليت التربيت الريبضيت للبٌيي  – واالجتوبعيت
 ورئيسا مشرفا  

 أ.د/ هجذي  هحوذ أبى فريخت  
ووكيل كليت التربيت الريبضيت  –أستبر تذريب كرة السلت  

 لشئىى الذراسبث العليب والبحىث جبهعت طٌطب 
 مناقشا

 زكرياأ.م.د/ هاني محمد 
العلىم التربىيت وقبئن بعول رئيس قسن  أستبر هسبعذ

جبهعت  –كليت التربيت الريبضيت –والٌفسيت واالجتوبعيت 

 بٌهب .

 مناقشا  

 أ.م.د/ راهً عورو جبد 
أستبر هسبعذ بقسن العلىم التربىيت والٌفسيت واألجتوبعيت 

 كليت التربيت الريبضيت جبهعت بٌهب  –
 مشرفا  

 فقة والعرض عمى مجمس الكمية.المواالقرار : 
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 : ما يستجد من أعمال . رابعا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التوقيع األسم م

  سعدأ.د/ محمود يحيى   -2

  أ.د/ عاطف نمر خميفة -1

  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  


