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 كلية التربية الرياضية  

  
 

 قسن العلوم التربوية والنفسية واالجتواعيةهحضر هجلس 
 

 م ( 9112/ 11/ 4 بتاريخ )
تمام الساعة الواحدة بعد الظير بالقسم  فيمجمس القسم اجتمع  4/11/9112انو 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  -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
 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 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــ
 

 ثانياً: شئون التعليم والطالب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لدراسات العميا :ا

 –، مرحمة الماجستير ميا كمال أحمد ابراىيم/  ةالنظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث -1
 -وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من :"، بناء مقياس الضغوط النفسية لالعبات الجمبازدراسة بعنوان " 

 الوظيفة اإلســــــن

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

 " مشرفا ورئيسًا " وعميد الكمية سابقا –

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

 جامعة بنيا . " مناقشا "

 ا.م.د/ اكرام السيد
جتماعية بكمية استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واال

 جامعة الزقازيق. " مناقشًا "  -التربية الرياضية لمبنات

استاذ مساعد بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية بكمية  أ.م.د/ رامي عمرو جاد
 التربية الرياضية جامعة بنيا . "مشرفا"

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

 –، مرحمة الماجستير  ىند مرزوق عبدالصمد النظر فى تشكيل لجنة المناقشة والحكم لمباحث /  -9
وتتكون لجنة "، بناء مقياس الذكاء االنفعالي لمدربات الجمباز بجميورية مصر العربيةدراسة بعنوان " 

 -والمناقشة من : الحكم

 الوظيفة اإلســــــن

أستاذ البحث العممي بقسم العموم التربوية والنفسية واالجتماعية  أ.د/ محمود يحيى سعد 
 " مشرفا ورئيسًا " وعميد الكمية سابقا –

 أ.د/ عزة شوقي الوسيمي
 –وعميد كمية التربية الرياضية  -استاذ عمم نفس الرياضة

 جامعة طنطا

 ني محمد زكريا عزبأ.م.د/ ها
استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم العموم التربوية والنفسية 
 واالجتماعية بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا . " مشرفا "

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

 التربية الرياضية جامعة بنيا . "مشرفا"

 قرار : الموافقة بعد اتخاذ االجراءات االدارية والعرض عمي مجمس الكمية .ال
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لمتسجيل لدرجة  محمد رجب محمد يونس النظر فى موضوع البحث المقدم من الباحث /  -3
نفسي( لتأىيل بعض االالعبين لمعودة الى المالعب بعد  –بناء برنامج )بدني " :بعنوان الدكتوراه

 "االصابة الرياضية 
  االشراف المقترح :

 الوظيفة اإلســــــن

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

 جامعة الزقازيق

 محمد حسن عبدالعزيزم.د/ 
بكمية التربية الرياضية  -عموم الصحة الرياضيةمدرس بقسم 

 جامعة بنيا

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

 
 : ما يستجد من أعمال . خامسا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال يوجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التوقيع األسم م

  محمود يحيى سعدأ.د/   -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

 . ظيراوقد انتيى المجمس في تمام الساعة الثانية       
    

 يس المجمس                                                                                 رئ                               أمين المجمس                                    
)                      (                                                  )                        ( 

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


