اهداف المؤتمر :
 وضع رؤيه مستقبليه لتطوير المقررات في مجالالنفسي و التربوي و االجتماعي

مقدمه :
تسعي المؤسسات التعليميه علي تنميه ثقافه المجتمع و حمايته من

-

النفسيه و التربويه و االجتماعيه

العناصر الثقافيه التي تضر بقيم المجتمع ،فتعمل علي توجيه ابناء المجتمع
في االتجاه السلوكي الصحيح باكسابهم الوان سلوكيه تساعد علي

المؤتمر العلمي
لقسم
العلوم التربويه و النفسيه و االجتماعيه الرياضيه

تحت رعايه
االستاذ الدكتور  /ياسر صقر
رئيس الجامعه
االستاذة الدكتورة  /مرفت سالم
عميدة الكلية

بتحقيق التعليم الذاتي و التعليم المستمر و التربيه البيئيه

رساله المؤتمر :
تفعيل الجانب التطبيقي النفسي التربوي االجتماعي في المنظومه

وضع رؤيه العداد معمل القياس و التقويم النفسي
الرياضي بكليه التربيه الرياضيه للبنات – جامعه

االنشطه الحياتيه و علينا مواجهه التغيير  ،و اكتساب القدره علي تقويم و
و مشاركته بفعاليه في مؤسساته السياسيه و االقتصاديه و االجتماعيه

نشر الوعي التربوي و النفسي و االجتماعي داخل
المنظومه الرياضيه

و حقيقه العصر هي التغيير ال الثبات و التغيير يتناول العديد من الوان

الرياضيه للنهوض بااللعاب الرياضيه لتحقيق افضل اداء .
ا.د /مني محمد عبد الرازق عبد العزيز
رئيس القسم

-

مواجهته والتكيف مع المالئم منه  ،و علي المواطن ادراك ظروف مجتمعه

تفعيل البحوث التطبيقيه و االستفاده منها في مجال
( التعليم – االداره – التدريس )

االجتماعيه و اكتساب السلوك الديموقراطي و احترام االخرين .

" المستحدثات في العلوم االنسانيه و التربويه افاق و تحديثات"
الخميس الموافق 5302/4/03م

-

االنضباط مثل تعلمهم ان الحريه و المسئوليه متالزمتان  ،و العالقات بين
الحق و الواجب و المسئوليه االجتماعيه و احترام القانون و الخدمه

الوقوف علي التحديات التي تواجه كل من العلوم

حلوان
محاور المؤتمر :
-

علم النفس الرياضي و تحديات الرياضه التنافسيه و
سبل مواجهتها من ( شغب المالعب – العنف)

-

المستحدثات في اللعلوم التربويه و النفسيه و
االجتماعيه في المجال الرياضي

-

العلوم التربويه و النفسيه و االجتماعيه فيما بعد
االعتماد

-

االستثمار الرياضي و تحدياته

البرنامج الزمنى للمؤتمر العلمى 1325/4/ 03م
 9 صباحا تسجيل الحضور .
03303-9303 ص افتتاحية المؤتمر .

 أ.د /منى محمد عبد الرازق عبد العزيز
رئيس القسم
 أ.د /ميرفت محمد سالم
عميدة الكلية
أ.د /ياسر حسنى صقر
رئيس جامعة حلوان .
00-03303 ص عرض فيلم تسجيلى تحت عنوان
"قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية الرياضية"
" نشأة  ,تطور  ,انجازات "
الندوة االولى
05 -00302 ص
" تكنولوجيا علم النفس الرياضى "
 رئيس الجلسة  :أ.د /كوثر محمود رواش
المتحدث-:
 أ.د /محمد العربى شمعون
استاذ علم النفس الرياضى بكلية تربية رياضية للبنين .

 2.33 -21.33 م الندوة الثانية
"االستثمار الصحى الرياضى"
 رئيس الجلسة أ.د /بثينة فاضل .
المتحدثون -:


أ.د /اسامة كامل راتب
استاذ علم النفس الرياضى ورئيس القسم بكلية التربية
الرياضية للبنين سابقا ً – جامعة حلوان -ونائب رئيس جامعة
سيناء .

 د /أسامة غنيم
مدير ادارة الطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة .



د /مصطفى عزام
مدير االدارة المركزية لالستثمار الرياضى بوزارة الشباب
والرياضة.



 1.25 -2.25م

ورش عمل

" المستحدثات العلمية فى مجال تطوير االختبارات
والمقاييس "
 رئيس الجلسة أ.د /ماجدة اسماعيل .
استاذ علم النفس الرياضى
المتحدث
 أ.د /صبحى حسانين .
استاذ االختبارات والمقاييس بكلية التربية الرياضية ورئيس
لجنة قطاع التربية الرياضية.
 " المستحدثات العلمية لتطوير مقررات علم االجتماع الى
الجانب التطبيقى"
 رئيس الجلسة  :أ.د /مها سويلم .
استاذ علم النفس الرياضى
المتحدثون -:
 أ.د /عصام الدين عبد الوهاب الهاللى .
استاذ علم االجتماع الرياضى بكلية التربية الرياضية .
 أ.د /مايسة البنا
استاذ علم االجتماع الرياضى بكلية التربية الرياضية للبنات
جامعة االسكندرية .


 " المستحدثات التربوية فى المجال الرياضى"
 رئيس الجلسة  :أ.د /غادة فاروق .
استاذ علم النفس الرياضى المتحدثون -:
 أ.د /على عبد المجيد .
استاذ المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة حلوان .
 أ.د /ياسر عبد العظيم .
استاذ المناهج وطرق التدريس وعميد كلية التربية
الرياضية للبنين – جامعة الزقازيق سابقا .
 " البحث العلمى وعلم النفس الرياضى "
 رئيس الجلسة  :أ.د /هنية الكاشف.
استاذ وعميدة كلية التربية الرياضية للبنات سابقا ً –
جامعة االسكندرية .
المتحدثين -:
 أ.د /مصطفى حسين باهى .
استاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية – جامعة
المنيا .
 أ.د /اخالص عبدالحفيظ .
استاذ علم النفس الرياضى بكلية التربية الرياضية – جامعة
المنيا .

0.03 -1.03 م ختــــــام الملتقى والتوصيات

الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

