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 كلية التربية الرياضية  

  
 

 قسن العلوم التربوية والنفسية واالجتواعيةهحضر هجلس 
 

 م ( 9102/ 01/ 7 بتاريخ )
تمام الساعة الواحدة بعد الظير بالقسم  فيمجمس القسم اجتمع  7/01/9109انو فى يوم االثنين الموافق 

التربوية والنفسية واالجتماعية  وفى حضور أعضاء المجمس  رئيس قسم العموم ىاني محمد زكريا /د م.أ.
 الموقرين وىم :

 الدرجة العممية األسم م

 واالجتماعية أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية  أ.د/ محمود يحيى سعد  -0
 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
 ة واالجتماعية أستاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسي  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 ىاني محمد زكريا  /دم.د أ.افتتح السي
 ورحب سيادتو بالسادة األعضاء , ثم شرع المجمس في مناقشة ما يمي :

 أوالً: الموضوعات العامة 

 
 

الموضوع: النظر فى اعتماد توصيف المقرارات لمفصل الدراسي االول والفصل الدراسي الثاني     -0
 م.9102/9191الجامعي  لمعام
 : الموفقة عمى االعتماد والعرض عمى مجمس الكمية.القرار

الموضوع:النظر فى اعتماد تقرير المقررات الدراسية لمفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  -9
9102/9191. 
 الموفقة عمى االعتماد والعرض عمى مجمس الكمية. :القرار
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 ثانياً: شئون التعليم والطالب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدراسات العميا :

 . لمطالب / مصطفي محمود عبد العاطيتقرير لجنة االشراف بشأن مد فترة التسجيل النظر في  -0

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

، مرحمة الماجستير مصطفي محمود عبد العاطيالنظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث /  -9
العزو في الرياضة وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية لدي العبي المصارعة بمحافظة دراسة بعنوان "  –

 -وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :"، فية المنو 

 الوظيفة اإلســــــن

 عاطف نمر خميفةأ.د/ 
والعميد االسبق لكمية التربية الرياضية  ةعمم النفس الرياضأستاذ 

 جامعة بنيا .   " مشرفًا ورئيسًا "

 أ.د/ محمد ابراهيم الباقيري
السبق أستاذ عمم نفس الرياضي ووكيل شئون التعميم والطالب ا

 بكمية التربية الرياضية بالسادات .  " مناقشًا "

استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية  أ.م.د/ هاني محمد زكريا عزب
 واالجتماعية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناقشًا "

 أ.م.د/ احمد السيد سعيد عشماوي
بيقات رياضات المنازالت بكمية استاذ مساعد بقسم نظريات وتط

 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مشرفًا "

 أ.م.د/ محمد عبد الكريم نبهان 
استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية 

 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مشرفًا "

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

، مرحمة الماجستير معتز عبد الفتاح عبادة محمد النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث /  -3
بدني لتحسين مستوي الثقة الرياضية والقدرات التوافقية في بعض  –بناء برنامج نفسي دراسة بعنوان "  –

 -: وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من"،  المنافسات الرياضية

 الوظيفة اإلســــــن

 عاطف نمر خميفةأ.د/ 
والعميد االسبق لكمية التربية الرياضية  ةعمم النفس الرياضأستاذ 

 جامعة بنيا .   " مشرفًا ورئيسًا "

 أ.د/ محمد ابراهيم الباقيري
أستاذ عمم نفس الرياضي ووكيل شئون التعميم والطالب االسبق 

 .  " مناقشًا " بكمية التربية الرياضية بالسادات

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية  أ.م.د/ محمد عبد الكريم نبهان 
 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مشرفًا "

 أ.م.د/ رامي عمرو جاد
استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية 

 ا . " مناقشًا "التربية الرياضية جامعة بني

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
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 –، مرحمة الماجستير عبد اهلل سيد عبد اهلل احمد النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث /  -4
وتتكون لجنة "،  الضغوط االجتماعية وعالقتيا بالتوافق الميني لدي مدربي السباحةدراسة بعنوان " 

 -الحكم والمناقشة من :

 الوظيفة اإلســــــن

 عاطف نمر خميفةأ.د/ 
والعميد االسبق لكمية التربية الرياضية  ةعمم النفس الرياضأستاذ 

 جامعة بنيا .   " مشرفًا ورئيسًا "
 اقشًا "أستاذ السباحة بكمية التربية الرياضية جامعة طنطا . " من أ.د/ منال جويدة ابو المجد

 أ.م.د/ محمد عبد الكريم نبهان 
استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية 

 التربية الرياضية جامعة بنيا . " مناقشًا "

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
 –، مرحمة الماجستير محمد جودة عبدالجواد /  النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث -5

دراسة مقارنة  –الضغوط النفسية واثرىا عمى الرضا الوظيفي لمعممي التربية الرياضية دراسة بعنوان " 
 -وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :"،  بين الريف والحضر

 الوظيفة اإلســــــن

 أ.د/ محمود يحيى سعد 
العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أستاذ البحث العممي بقسم

 " مناقشًا ورئيسًا " وعميد الكمية سابقا –

 عاطف نمر خميفةأ.د/ 
والعميد االسبق لكمية التربية الرياضية  ةعمم النفس الرياضأستاذ 

 جامعة بنيا .   " مشرفًا "

جامعة  –أستاذ االختبارات والمقاييس بكمية التربية الرياضية  أ.د/ وائل قنديل 
 المنوفية "مناقشًا"

 أ.م.د/ هاني محمد زكريا عزب
استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 
 واالجتماعية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " مشرفا "

النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث / منصور حسن محمد حسن لمتسجيل لدرجة  -6
"التوافق النفسي وعالقتو بدافعية االنجاز لمعممي التربية الرياضية بالمعاىد األزىرية  :نوانالماجستير بع

 بمحافظة الدقيمية"
  االشراف المقترح :

 الوظيفة اإلســــــن

 أ.د/ نشوي محمود نافع
أستاذ عمم النفس الرياضي ورئيس قسم العموم التربوية 

 ات جامعة الزقازيقواالجتماعية بكمية التربية الرياضية لمبن

مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية  م.د/ ابراهيم السيد ابراهيم موسي
 الرياضية جامعة بنيا 

 القرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .
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لمتسجيل  شعبان عبد العظيم ابراىيم عبد العظيمالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -7
 "المرونة النفسية وعالقتيا بميارات االتصال لدي مدربي السباحة  " :بعنوان الدكتوراهلدرجة 

  االشراف المقترح :

 الوظيفة اإلســــــن

 أ.د/ أمال محمد يوسف
استاذ عمم النفس الرياضي وعميد كمية التربية الرياضية لمبنات 

 جامعة الزقازيق 

مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية  م.د/ ابراهيم السيد ابراهيم موسي
 الرياضية جامعة بنيا 

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

لمتسجيل لدرجة  اب محمد خيري عبدالحميد عبدالوىالنظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -8
برنامج قائم عمال تمرينمت بيالتس لتحسن القياسات البدنية والجسمانية لمرجال من  " :بعنوان الماجستير

 "سنة  45 -35
  االشراف المقترح :

 الوظيفة اإلســــــن

 أ.د/ صفاء الخربوطمي
بقسم العموم الحيوية والصحة الرياضية بكمية التربية استاذ 

  جامعة االسكندرية –ين الرياضية لمبن

 م.د/ محمد بكر محمد
 –مدرس بقسم عموم الصحة الرياضية بكمية التربية الرياضية 

 جامعة بنيا 

مدرس بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية التربية  م.د/ ابراهيم السيد ابراهيم موسي
 الرياضية جامعة بنيا 

 جراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .القرار : الموافقة بعد اتخاذ اال
 

 

 

 
                                                                                  المجمسرئيس                                                                                          

                                                                                     )                      ( 
                                                                       هاني محمد زكريا /دم.أ.                                                                                     


