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 كهٍة انتربٍة انرٌاضٍة  

  
 

 قسى انعهىو انتربىٌة وانُفسٍة واالجتًاعٍةيحضر يجهس 
 

 

 م ( 9112/ 6/ 11 بتاريخ )
تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بالقسم  فيع مجمس القسم اجتم 11/6/2019الموافق  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

 ة واالجتماعية أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسي أ.د/ محمود يحيى سعد  -1
 أستاذ عمم نفس الرياضة بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  عاطف نمر خميفةأ.د/  -9
 أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   د/محمد عبدالكريم نبهان أ.م. -3
 سية واالجتماعية أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنف  د/رامي عمرو جاد أ.م. -4
 مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية   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

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

 أوالً: الموضوعات العامة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد موضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ثانياً: شئون التعليم والطالب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد موضوعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثالثاً: الدراسات العليا

، مرحلة  دالمغنيعمر فتحي عبالنظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث /  الموضوع: -1

االلتزام االخالقي المهني وعالقته باالداء الوظيفي لدى معلمي دراسة بعنوان "  –الماجستير 

م.د/ أ.م.د / أحمد محمد شوقي ، ،  عاطف نمر خليفة"، تحت اشراف أ.د/  التربية الرياضية

 حسن يوسف عبدهللا.

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

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

  جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا ورئيسا

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

  الزقازيقجامعة  –الدراسات العميالشئون 
 مناقشا  

   أحًد يحًد شىقً أ.و.د/ 
 -المناهج وطرق التدريس والتربية العمميةبقسم أستاذ مساعد 

 جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية
  مشرفا  

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

 مناقشا   بنهاجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –االجتماعية و 

 

،  اسالم مصطفى العوضي/  كيل لجنة المناقشة والحكم للباحثالنظر فى تش الموضوع: -2

طالب لدى    بالتوافق النفسيدراسة بعنوان " عادات العقل وعالقتها  –مرحلة الماجستير 

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

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

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

  جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا ورئيسا

 أ.و.د/ اكراو انسٍد انسٍد 
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 

 الزقازيقجامعة  – بنات كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 
 مناقشا  

 أ.و.د/ يحًد عبدانكرٌى َبهاٌ  
 - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنها – لمبنين التربية الرياضية كمية
 مشرفا
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ريهام صالح الدين ابراهيم /  ةالنظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث الموضوع: -3

دراسة مقارنة فى السلوك السلبي لدى دراسة بعنوان " –، مرحلة الماجستير  عيسى

"، تحت اشراف أ.د/ عاطف ديةالممارسات وغير الممارسات للنشاط الرياضي بالمرحلة االعدا

 . حسن يوسف عبدهللانمر خليفة ، أ.م.د/محمد عبد الكريم نبهان،م.د/

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

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

  جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا ورئيسا

 أ.و.د/ اكراو انسٍد انسٍد 
أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 

 الزقازيقجامعة  – بنات كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 
 مناقشا  

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

 مناقشا   بنهاجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 

 أ.و.د/ يحًد عبدانكرٌى َبهاٌ  
 - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية
 مشرفا

 
يل لجنة المناقشة والحكم للباحثة / عتاب عادل عبدالمجيد ، مرحلة النظر فى تشك الموضوع: -4

دراسة بعنوان "البروفيل االنفعالي وعالقته بالتوجه التنتافسي لالعبات الكرة  –الماجستير 

الطائرة "، تحت اشراف أ.د/ عاطف نمر خليفة ، أ.م.د/رامى عمرو جاد ،م.د/محمد منير 

 عطيه.

 -ن تتشكل لجنة المناقشة والحكم من :الموافقة وعمى االقرار:   
  انىظٍفة اإلســــــى

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

  جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا ورئيسا

 مناقشا   لتربية الرياضية جامعة الفيوم الكرة الطائرة وعميد كمية اأستاذ  أ.و.د/ حًدي َىر اندٌٍ 

 أ.و.د/ يحًد عبدانكرٌى َبهاٌ  
 - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية
 مناقشا  

 أ.و.د/ رايى عًرو جاد  
 - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنها – لمبنين مية التربية الرياضيةك
 مشرفا
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النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم للباحث / السيد عبدالعال محمد على  ،  الموضوع: -5

دراسة بعنوان " العداله التنظيمة وعالقته بالرضا الوظيفي لدى مدرس  –مرحلة الماجستير 

اف أ.د/ عاطف نمر خليفة ، أ.م.د / رامى التربية الرياضية  بمحافظة الشرقية "، تحت اشر

 عمرو جاد .

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

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

  نهاجامعة ب – لمبنين كمية التربية الرياضية – واالجتماعية
 مشرفا ورئيسا

 أ.د/ وائم انسٍد قُدٌم  
االختبارات والمقاييس بكمية التربية الرياضية جامعة أستاذ 

  مدينة السادات
 مناقشا  

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

 مناقشا   نهابجامعة  – لمبنين كمية التربية الرياضية –واالجتماعية 

 أ.و.د/ رايى عًرو جاد  
 - بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعيةأستاذ مساعد 

 جامعة بنها – لمبنين كمية التربية الرياضية
 مشرفا  

 
 : ما يستجد من أعمال . خامسا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــ
 

 التوقيع األسم م

  أ.د/ محمود يحيى سعد  -1

  أ.د/ عاطف نمر خميفة -9

  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  


