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\                                                 

 كل٘ت الخرب٘ت الرٗاض٘ت  
  

 

 قسن العلْم الخربْٗت ّالٌفس٘ت ّاالجخواع٘تهحضر هجلس 
 

 

 م ( 3109/ 4/ 32 بتاريخ )
تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالقسم  فياجتمع مجمس القسم  34/5/3029الموافق  الثالثاءانه فى يوم 

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

 الدرجة العممية األسم م

 أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ محمود يحيى سعد  -0
 ياضة بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية أستاذ عمم نفس الر  عاطف نمر خميفةأ.د/  -3
 أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/محمد عبدالكريم نبيان أ.م. -2
 أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/رامي عمرو جاد أ.م. -4
 العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  مدرس بقسم  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 إبراىيمد/إبراىيم  -7

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

 أوالً: الموضوعات العامة 

الموضوع: النظر فى الطمب المقدم من السيد الدكتور / رئيس القسم بشأن انشاء وحدة لترجمة االبحاث 
ذلك لضمان سالمة الترجمة المقدمة من الدراسات المرجعية( و  –المستخمص  –العممية )ترجمة الممخص 

وذلك بالتعاون مع الباحثين وسالمة االجراءات البحثية وذلك حرصًا عمى النيوض بالعممية البحثية بالقسم 
 كمية االداب قسم المغة االنجميزية.

 القرار : الموافقة والعرض عمى مجمس الكمية.
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 ثانياً: شئون التعليم والطالب 

 ظر فى تشكيل لجان االمتحانات الشفيية لمواد القسم.النالموضوع:  -0
  -الموافقة وعمى ان تكون تشكيل المجان كما يمي:القرار:

 اسواء السادة اعضاء اللجاى ًظام الفرقت 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 خواععلن االج 2
أ.م.د/ُاًٖ زكرٗا أ.م.د/هحود  –أ.د/عاطف ًور 

 م.د/هحوْد فكرٕ  –ًبِاى 

3 
س٘كْلْج٘ت الخدرٗب 

 ّالوٌافساث
 حدٗث الثالثت

 م.د/هحوْد فكرٕ –أ.م.د/ هحود ًبِاى 

 م.د/ ابراُ٘ن الس٘د  –م.د/ حسي ْٗسف 

4 
علن ًفس الجواعاث 

 الرٗاض٘ت
 رابعت

حدرٗس 

 )حدٗث(

 أ.م.د/ُاًٖ زكرٗا –ف ًور أ.د/عاط

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

5 

دراساث هخقدهت فٖ 

علن ًفس الجواعاث 

 الرٗاض٘ت

 رابعت
ادارة 

 )حدٗث(

 أ.م.د/هحود ًبِاى –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 م.د/هحوْد فكرٕ -أ.م.د/ راهٖ جاد  –

6 
االعداد الٌفسٖ 

 للرٗاض٘٘ي
 رابعت

حدرٗس 

 )حدٗث(

 أ.د/عاطف ًور –ٖ٘ أ.د/هحوْد ٗح

 م.د/ابراُ٘ن الس٘د -أ.م.د/ راهٖ جاد  

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

 اسواء السادة اعضاء اللجاى ًظام الفرقت اسواء الوْاد م

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

 أ.م.د/راهٖ جاد –

 حدٗث الثاً٘ت علن االجخواع 2
 أ. م.د/ ُاًٖ زكرٗا –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 م.د/ هحوْد فكرٓ –أ.م.د/ راهٖ جاد 

3 
س٘كْلْج٘ت الخدرٗب 

 ّالوٌافساث
 حدٗث الثالثت

 أ.م.د/هحود ًبِاى –أ.د/عاطف ًور 

 د/ هحوْد فكرٓم. –م.د/ حسي ْٗسف 

 رابعت علن ًفس الجواعاث الرٗاض٘ت 4
حدرٗس 

 )حدٗث(

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

 م.د /حسي ْٗسف –أ.م.د/ راهٖ جاد 

5 
دراساث هخقدهت فٖ علن ًفس 

 الجواعاث الرٗاض٘ت
 رابعت

ادارة 

 )حدٗث(

 أ.د/عاطف ًور –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 ود ًبِاىأ.م.د/هح –أ.م.د / ُأً زكرٗا 

 رابعت االعداد الٌفسٖ للرٗاض٘٘ي 6
حدرٗس 

 )حدٗث(

 أ.م.د/هحود ًبِاى –أ.د/هحوْد ٗحٖ٘ 

 م.د/ابراُ٘ن الس٘د  –م.د /هحوْد فكرٓ 

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

 د/ هٖ هصطفٖ خاطر –د/ ًره٘ي رفعج

 حدٗث الثالثت قْق االًساىح 8
 أ.م.د/ راهٖ جاد –هسعد   د/أساهَ

 م.د/ ابراُ٘ن الس٘د  –م.د/ حسي ْٗسف 
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  اتمام متطمبات وحدة ضمان الجودة بناًء عمى الخطابات المرسمة لمقسم.الموضوع: النظر فى  -2
 االنتياء من متطمبات وحدة ضمان الجودة وتسميميا فى الميعاد المقرر.: القرار

سنة لمواد القسم إلى السيد رئيس القسم فى موعد الموضوع: النظر فى تسميم كشوف أعمال ال -4
 م.5/5/3109  اقصاه 

 فقة والعرض عمى مجمس الكمية ، عمى أن تكون الكشوف واضحو ودون كشط.ا: المو القرار 
 الموضوع: النظر فى تسميم االمتحانات النظرية قبل موعد االمتحان بثالثة ايام عمى االقل. -5
، ويتم تسميميا مجمعة الى السيد االستاذ الدكتور وكيل مس الكمية: الموافقة والعرض عمى مجالقرار

 الكمية لشئون التعميم والطالب مجمعة قبل بدأ االمتحانات النظرية.

 ثالثاً: الدراسات العليا 

، مرحلة  عصر شيماء راغب/  ةالنظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث الموضوع: -1

دات العقل وعالقتها بالدافعية الداخلية لالنجاز لدى معلمات عادراسة بعنوان "  –الماجستير 

حسن يوسف ، م.د/  عاطف نمر خليفة"، تحت اشراف أ.د/ التربية الرياضية بمحافظة المنوفية 

 عبدهللا.

 -عمى ان تتشكل لجنة المناقشة والحكم من :و الموافقة القرار:   
  الْظ٘فت اإلســــــن

 أ.د/ عاطف ًور خل٘فَ 
بقسم العموم التربوية والنفسية ذ عمم نفس الرياضة أستا

  جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا ورئيسا

 أ.د/ أهال هحود ْٗسف 
ووكيل كمية التربية الرياضية لمبنات أستاذ عمم نفس الرياضة 

  الزقازيقجامعة  –لشئون الدراسات العميا
 مناقشاً 

 عبدالكرٗن ًبِاى   أ.م.د/ هحود
 - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية
 مناقشا 

 

النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحثة / هناء جمال السيد النوحي ،  الموضوع: -2

قتها بالذكاء االنفعالي لدى معلمات دراسة بعنوان " عادات العقل وعال –مرحلة الماجستير 

التربية الرياضية بمحافظة المنوفية "، تحت اشراف أ.د/ عاطف نمر خليفة ، م.د/ حسن 

 يوسف عبدهللا.

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

 أ.د/ عاطف ًور خل٘فَ 
العموم التربوية والنفسية بقسم أستاذ عمم نفس الرياضة 

  جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا ورئيسا

 أ.د/ أهال هحود ْٗسف 
ووكيل كمية التربية الرياضية لمبنات أستاذ عمم نفس الرياضة 

  الزقازيقجامعة  –لشئون الدراسات العميا
 مناقشاً 

 أ.م.د/ ُاًٖ هحود زكرٗا 
د وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية أستاذ مساع

 مناقشاً  بنياجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 
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النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / مصطفى محمود عبد العاطى ،  الموضوع: -3

متغيرات النفسية دراسة بعنوان "العزو فى الرياضة وعالقته ببعض ال –مرحلة الماجستير 

لدى العبى المصارعة بمحافظة المنوفية"، تحت اشراف أ.د/ عاطف نمر خليفة ، أ.م.د/محمد 

 أ.م.د/أحمد السيد عشماوى . عبد الكريم نبهان،

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

 أ.د/ عاطف ًور خل٘فَ 
بقسم العموم التربوية والنفسية س الرياضة أستاذ عمم نف

  جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا ورئيسا

 أ.د/ هحود ابراُ٘ن الباق٘رٓ  
كمية  –ووكيل شئون التعميم والطالب أستاذ عمم نفس الرياضة 

 السادات جامعة  –التربية الرياضية
 ًً مناقشاً 

 أ.م.د/ ُاًٖ هحود زكرٗا 
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 

 مناقشاً  بنياجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 

 أ.م.د/ هحود عبدالكرٗن ًبِاى  
 - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – بنينلم كمية التربية الرياضية
 مشرفا

 أ.م.د/ أحود الس٘د عشوآّ 
كمية التربية  - ات وتطبيقات المنازالت بقسم أستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين الرياضية
 مشرفا 

الماجستير  لدرجةلمتسجيل  حمدي شحات ابراىيم النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -4
حركي لتنمية بعض المفاىيم والميارات الحركية ألطفال ذوي  -فاعمية برنامج نفسبعنوان: "

 "اضطرابات طيف التوحد
 االشراف المقترح :  -القرار: الموافقة

 الْظ٘فت اإلســــــن

 أ.م.د/ ُاًٖ هحود زكرٗا 
كمية  –أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية 

 بنياجامعة  – نلمبني التربية الرياضية

  هحود جوال علٖأ.م.د/ 
 – نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرببقسم أستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية

 
عبدالعظيم شعبان عبدالعظيم ابراهيم النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /   -5

تأثير التدريب على المهارات العقلية بداللة الضغوط " :انللتسجيل لدرجة الماجستير بعنو
 " النفسية لدى العبي السباحة

 القرار: الموافقة 

 االشراف المقترح :

 الْظ٘فت اإلســــــن

 أ.م.د/ ُاًٖ هحود زكرٗا 
كمية  –أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية 

 بنياجامعة  – لمبنين التربية الرياضية

 أ.م.د/ هحود عبدالكرٗن ًبِاى  
 كمية التربية الرياضية - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين

 أ.م.د/ هحود طَ عبدالحو٘د
 كمية التربية الرياضية - نظريات وتطبيقات الرياضات المائيةبقسم أستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين
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للتسجيل لدرجة خالد هاشم بيومي  النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /   -6

القيم التربوية لدى مدربى السباحة وعالقتها ببعض المتغيرات " :الماجستير بعنوان
 "االجتماعية 

 القرار: الموافقة 

 االشراف المقترح :

 الْظ٘فت اإلســــــن

 رٗا أ.م.د/ ُاًٖ هحود زك
كمية  –أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية 

 بنياجامعة  – لمبنين التربية الرياضية

 م.د/ هحود جْدة عبد الحو٘د
 لمبنين كمية التربية الرياضية - نظريات وتطبيقات الرياضات المائيةبقسم  مدرس

 جامعة بنيا –

 م.د/ هحوْد فكرٕ الفار
 لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية درس بقسم العموم التربوية والنفسية م

 بنياجامعة  –

 

 

للتسجيل لدرجة يوسف محمد يوسف  النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /   -7

تأثير استخدام اسلوب التعلم التعاوني على تعلم مسابقة الوثب الطويل " :الماجستير بعنوان
 "ور بالثقة بالنفس لدى التالميذ القابلة للدمج والشع

 القرار: الموافقة 

 االشراف المقترح :

 الْظ٘فت اإلســــــن

 جامعة الزقازيق  –كمية التربية الرياضية لمبنات  -أستاذ تدريب العاب القوى أ.د/ عسٗسة عف٘فٖ 

 أ.م.د/ هحود عبدالكرٗن ًبِاى  
 كمية التربية الرياضية - والنفسية واالجتماعية بقسم العموم التربويةأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين

 

للتسجيل لدرجة أحمد مسعد حسن  النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -
التوافق النفسي وعالقته بقلق المستقبل لالخصائيين الرياضيين " :بعنوان الدكتوراه

 "بجامعة بنها 
 القرار: الموافقة 

 مقترح :االشراف ال

 الْظ٘فت اإلســــــن

 أ.م.د/ راهٖ عورّ جاد 
 كمية التربية الرياضية - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا – لمبنين
 جامعة بنيا – لمبنين كمية التربية الرياضية - مدرس بقسم االدارة الرياضية والترويح م.د/ هحود أحود هٌصْر  

 

 

للتسجيل لدرجة أحمد محمد أنور محمد  النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -
المساندة االسرية وعالقتها بدافعية االنجاز لدى الالعبين المخفقين " :بعنوان الماجستير

 "فى مسابقات السباحة 
 القرار: الموافقة 
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 االشراف المقترح :

 الْظ٘فت اإلســــــن

 ن ًبِاى  أ.م.د/ هحود عبدالكرٗ
 لمبنين كمية التربية الرياضية - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا –

 م.د/ هحود جْدة عبد الحو٘د
 – لمبنين كمية التربية الرياضية - نظريات وتطبيقات الرياضات المائيةبقسم  مدرس

 جامعة بنيا

 م.د/ هحوْد فكرٕ الفار
 – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية لعموم التربوية والنفسية مدرس بقسم ا

 بنياجامعة 

 

 

للتسجيل هبه عبدالوهاب ابراهيم فرج النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -
الذكاء العاطفي وعالقته بأساليب مواجهة الضغوط لدى " :بعنوان الدكتوراهلدرجة 

 "لتربية الرياضية القيادات النسائية بكليا ا
 القرار: الموافقة 

 االشراف المقترح :

 الْظ٘فت اإلســــــن

 أ.م.د/ هحود عبدالكرٗن ًبِاى  
 لمبنين كمية التربية الرياضية - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنيا –

 م.د/ حسي ْٗسف أبْزٗد
 – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية سية مدرس بقسم العموم التربوية والنف

 بنياجامعة 

 
 فى التربية الرياضية. الدكتوراة، درجة  الغنى طه دعبدمحمالموضوع: النظر فى منح الباحث /

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

 ، درجة  الماجستير فى التربية الرياضية.كامل  دحمير مده لموضوع: النظر فى منح الباحث /ا

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

 ، درجة  الماجستير فى التربية الرياضية.مختار  دفوزية السي لموضوع: النظر فى منح الباحث /ا

 العرض عمى مجمس الكمية.القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية و 
 
 
 

 رابعًا: شئون أعضاء ىيئة التدريس 
 –الموضوع : النظر فى الخطاب الموجو من السيد االستاذ الدكتور/ عميد كمية التربية الرياضية لمبنين  

لمعام  -لمتدريس بمرحمة الدراسات العميا -بشأن ترشيح االستاذ الدكتور محمود يحيى سعدجامعة الزقازيق 
 بواقع يوما واحدا اسبوعيا. 3108/3109عي الجام

 لموافقة والعرض عمى مجمس الكمية.القرار: ا



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ما يستجد من أعمال . خامساً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التوقيع األسم م

  أ.د/ محمود يحيى سعد  -0

  أ.د/ عاطف نمر خميفة -3

  د/محمد عبدالكريم نبيان أ.م. -2
  د/رامي عمرو جاد  -4
   عبد اهلل د/حسن يوسف -6
  إبراىيم السيد د/إبراىيم -7

 . ظهراالثانية تمام الساعة  فيوقد انتهى المجمس       
                                                                                  المجمسرئيس                                  أمين المجمس                                    

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


