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الموضوع  

 التانى 

 م :  09/2020/ 19الموضوعات التي اعتمدت بم لس المعهد  بتاريخ   1

 تقرير متابعة الخطة التنفيذية للوحدض )ندف سنوي( . 1/ 1/ 2

 التقرير السنوي للوحدض. 4/1/2

الخطة االستراتي ية الستكمال النواقص بالخطة التنفيذية لخطة المعهد   عقد ورشة عمل مع فريق تحديث 2/1/3

 االستراتي ية. 

 م. 2020محضر الم لس التنفيذي للوحدض عن شهر سبتمبر  2/1/4

 م2020محضر م لس ادارض الوحدض عن شهر سبتمبر  2/1/5

                            القرار : المصادقة  

   

 

 ثانياً  : المتابعة : 
 
  

 

 (.2)مرفق  9/2019/ 17متابعة فعاليات ال لسة السابقة لم لس المعهد والمنعقدض بتاريخ   2-1

 ً  .  القرار : أحيط المجلس علما
  

 
 

 ثالثاً: الموضوعات العامة
 

  
 

عهررد                    اقرردم اسررتاذ مسرراعد بالم –بشرر ج توصررية م لررس المعهررد باختيررار السرريد الرردكتور / أشرررا عبررد الحميررد زهررراج    3-1

 2020/2021أمينا  لم لس المعهد للعام ال امعى 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة
  

 

 جامعة مدينة السادات  . –اتفاقية تعاوج بين  شركة فاركو لالدوية ومعهد الدراسات والبحوث البيئية    عقد بش ج الموافقة على     3-2

  ، تعمم على االقسام العلمية   ـوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  القــــــرار : المــــ  
   

 2019/2020عرض توصيات المؤتمر العلمى للمعهد للعام ال امعى بش ج      3-3 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة            
   

قسام العلمية بالمعهد تحت مسمى معامل عامة بالمعهد وال يختص بها قسرم بعينر  بش ج توصية م لس المعهد بتوحيد معامل اال   3-4

. 

  على اعتبار ان معامل المعهد معامل عامة لاميع االقسام العلمية وال تخص القسم وحده  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة
   

 رابعاً : الدراسات العليا :
 تاواًل : التسجيال

   

ول نة الدراسرات العليرا  2020/ 10/  5مسوح الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتاريخ وصية كل من م لس قسم بش ج ت 4-1

إجتياز السيمينار والتسر يل للطرالا األتري أسرمائهم  لردرجتي الماجسرتير   بالموافقة على  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

   ( )  الئحة الساعات المعتمدض    والدكتوراه 

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

أسرررررماء عبدالمقدرررررود  1

 السيد الشقيري   

 دكتوراه 

وميكروبيولوجيررة  ةدراسررات فيتررو كيميائيرر

على بعر  النباترات الطبيرة كمرواد حاف رة 

 طبيعية لسالمة وجودض األغذية المدنعة

Phytochemical and 

  محمد فتحى عزازى    /د  .ا

قسرررم مسررروح   -أسرررتاذ البيئرررة النباتيرررة 

معهررد الدراسررات  –المرروارد الطبيعيررة 

 جامعة مدينة السادات   –والبحوث البيئية  
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Microbiological Studies on Some 

Medicinal plants as Natural 

preservative for Safety and Quality 

of processed Foods   

       ندير شحاتة محمد      زعبد العزيأ.د / 

 -متفررررغ  ت الغذائيرررة الصرررناعاأسرررتاذ 

   المركز القومي للبحوث  

كرسررتينا القمررص دانيررال  2

 ريالبزكى غ

 ماجستير 

تقويم دور التفتيش وااللتزام البيئرري فرري تحقيررق 

 محليا ودوليا  أهداا التنمية المستدامة 

Assessment the role of the 

Environmental Inspection and 

Compliance in Achieving the Goals 

of Sustainable Development 

Locally and Internationally 

 ا.د /محمد فتحى عزازى    

قسرررم مسررروح   -أسرررتاذ البيئرررة النباتيرررة 

معهررد الدراسررات  –المرروارد الطبيعيررة 

 جامعة مدينة السادات   –البيئية  والبحوث  

 د/ عصام جمال غانم  

المروارد   تقويم قسم  ب  مدرس أصول تربية

معهررد الدراسررات والبحرروث  –الطبيعيررة 

  جامعة مدينة السادات  –البيئية  
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة     
   

4-2 

 

 

 

ول نة الدراسرات العليرا  2020/ 10/    5قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتاريخ  بش ج توصية كل من م لس  

 إجتياز السيمينار والتس يل للطالا األتري أسرمائهم  لردرجتي الماجسرتير  بالموافقة على  12/10/2020بتاريخ     ال لسة االولى

   )  الئحة الساعات المعتمدض (   والدكتوراه 

 المشرفون عنوان البحث  اسم الطالب  م

 ايناس نبوي عزام  1

 دكتوراه 

 العلوم الزراعية 

استخدام بع  الطحالررا البحريررة كمخدررا 

 ي لشتالت الفاكهةحيو

 

Effect of Using Some Marine 

Macro Algae As A Biofertilazer 

on Fruit Seedlings 

 أ.د/ محمد الحويطي 

 أستاذ الميكروبيولوجي ورئيس القسم

 د/ هدي عبد الرحمن جالل  

 أستاذ مساعد الفاكه  بالقسم 

 د/ أشرف محمد نوفل

 مدرس الميكروبيولوجي بقسم التنمية  

 هب  وجي  محمود مبروك 2

 ماجستير 

الدراسررررررررات التربويررررررررة 

 واإلنسانية  

القرار االداري في ضوء الفكررر اإلسررالمي   

 دراسة تحليلية   

Decision – Making in the Light of 

Islamic Administrative Thought " 

Analytical Study " 

 أ.د/ محمود أبوالنور عبدالرسول

ووكيررل الكليررة   –وعيررة  أستاذ بكلية التربية  الن

 جامعة القاهرض  –للدراسات العليا 

 د/ عصام جمال غانم  

 مدرس أصول التربية بالقسم  

 أسامة حسن محمد السيد   3

 دكتوراه 

 تربوي 

دور االرشرراد الزراعرري فرري تفعيررل الرروعي 

 البيئي  لتكنولوجيا  تدوير المخلفات الزراعية

 The Role of Agricultural 

Extension in Activating the 

Environmental Awareness   for 

Agricaltural Waste Recycling 

 أ.د/ محمد الحويطي 

 أستاذ الميكروبيولوجي ورئيس القسم

 شحته طنطاوي    حد/هبه عبد الفتا

 –باحث بالمركز اإلقليمي لألغذية واالعالا  

 مركز البحوث الزراعية 

 د/ عصام جمال غانم  

 القسم مدرس أصول تربية ب

 أحمد علي محمد علي  4

 ماجستير 

 ت اري

ن م الطاقة الكهروضوئية على سطح جامعررة 

فرراروس   نهررم م مررع للعائررد االقتدررادي 

 والبيئي  

Roof top pv Energy  system in 

Pharos University: Aggregated  

Approach  for Enviro- Economic 

return 

 أ.د/ أحمد حسين بشير 

 ة بقسم التقويم  أستاذ الهندس

 د/ أشرف عبد الحميد زهران 

 استاذ تلوث الهواء المساعد بالقسم 

 د/ وائل مصطفي حسن محمد

 –أستاذ مساعد بكلية العلوم المالية واإلداريررة  

 اإلسكندرية   –جامعة فاروس 

 
  

 توافق عةوان الرسالة مع تخصص الطالب  ( للقسم لعدم 3القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة ويعاد رقم )
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ول نرة الدراسرات  10/2020 /5م لس قسم التنمية المتواصرلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   توصية كل من  بشاج   

رجتي إجتياز السيمينار والتس يل للطالا األتي أسمائهم  لرد بالموافقة على 12/10/2020العليا ال لسة االولى بتاريخ  

      الماجستير والدكتوراه  )  الئحة الساعات المعتمدض (

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

 لعبررراس عبرررد ال ليررر 1

 سليماج

  

تطوير أساليا تاهيل وتبطرين تررع ومدرارا 

 المياه لمواجهة الفقر المائي 

Development of methods of lining 

and rehabilitating water canals and 

drains to facing water povert 

اسرتاذ     وائل احمد طر  ال رارحي   /د

بقسرررم التنميرررة   -العمرررارض المسررراعد 

المتواصلة للبيئرة وادارض مشرروعاتها 

 –معهد الدراسات والبحوث البيئيرة    -

 مشرفا –جامعة مدينة السادات  

حسرن فرؤاد   م عبد الحلي 2

 ال يار

  

للحد   المستدام  الحدائق  تنسيق  انبعاثات  أثر  من 

 غازات األحتباس الحراري  

The impact of sustainable 

landscaping to reduce greenhouse 

gas emissions 

 أ.د/ طارق ابو دها محمد ابو دها 

أستاذ الزينرة وتنسريق الحردائق بكليرة 

 جامعة القاهرض  –الزراعة  

 د/ ايناس زكريا عبدالسالم  

 القسم استاذ النباتات الطبية والزينة ب

 يأحمد سعد عبد الهراد 3

 محمد

  

 غذائية باستخدام بع  المحاصيلبرنامم حمية  

التقليديررة لضرربو الرروزج وترر خير االجهرراد غير

العضرررلي لالعبررري رياضرررة ركررروا األمرررواج 

 شراعيا  

Diet Program Using 

someUntraditional Crops to Control 

Weight and Delay Muscle Fatigue 

in Kitesurfing Players  

 أ.د/ محمد عنبر محمد بالل 

اسرررتاذ بقسرررم الن ريرررات وتطبيقرررات 

العرراا القرروي ووكيررل كليررة التربيررة 

 جامعة مدينة السادات   –الرياضية  

 أ.د/ هالة احمد عبدالعال  

 استاذ الخضر  بالقسم 

 
 3حـة كوروةـا واسـقاط مـد    ظـرو  ااخـذ فـى االعتبـار  مـع األمر للاامعـة  : المـــــوافقـــــــة ويرفع األالقــــــرار    

 (3,2. لرقم ) شهور وفقاً ) مد  تعليق الدراسة ( طبقاً لقرار ر ي  الوزراا

   

 

 ثانياً : المنح واالجتياز .

 

   

2/

1 

                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم 

درجرة     وفاء حامد محمد عطا منح  الطالبة /     بالموافقة على  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

 بناءا علي التقرير ال ماعي      العلوم البيئية في  الدراسات التربوية واإلنسانية يالماجستير ف

          -في دراسة 

 ها على تطوير وتحسين السلوكيات المهنية للمعلم البرامج التدريبية وتأثير

 ) دراسة حالة لمعلمى مرحلة التعليم االبتدائى ( 

Training programs and their impact on the development and improvement of the professional 

behaviors of the teacher( case study : for primary school teachers) 

 
ــ   ـــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   القـ
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                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم 

        دينددا محمددد تيسددير زكدديلبررة /  مررنح الطا بالموافقددة علددى 12/10/2020ول نررة الدراسررات العليررا ال لسررة االولررى بترراريخ  

 .بناءا علي التقرير ال ماعي   ,  العلوم البيئية في  الدراسات الت ارية واإلدارية يدرجة دكتوراه الفلسفة ف

 بالتطبيق على مصلحة الضرائب المصرية  المؤسسينموذج مقترح لتحسين األداء         -:  في دراسة 

A Proposed Model For Improving Institutional Performance 

( Applying The Egyptian Tax authority) 
 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   

                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم  2-3

درجرة خالدد فدريح عويدد العندزى  منح الطالرا /  بالموافقة على  12/10/2020الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ     ول نة

 .بناءا علي التقرير ال ماعي  وذلك    العلوم البيئية في الدراسات الت ارية واإلدارية يدكتوراه الفلسفة ف

  -في دراسة :

إلدارة الموارد البشرية فى بعض المنظمات الخدمية الحكوميدة  اإلستراتيجيجة  نموذج مقترح للثقافة التنظيمية فى دعم التو

 (بدولة الكويت ) دراسة تطبيقية  

A proposed model for culture in support of the strategic direction of human resources 

management in some governmental service organizations in Kuwait(Applied study) 

 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   

                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم  2-4

بددر سدعود عبدد الهدادي سدعود مرنح الطالرا /     وافقة علدىبالم  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

   بناءا علي التقرير ال ماعي   وذلكالعلوم البيئية في الدراسات الت ارية واإلدارية   يرجة دكتوراه الفلسفة فد

 -في دراسة :

 كويت البيئية للحد من التلوث البيئى فى ميناء الشعيبة بال  اإلدارةنظام   فيطبيق تكنولوجيا المعلومات ت

Application of information technology in environmental management system to reduce 

environmental pollution in shuaiba port Kuwait 

 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   

                            2020/ 10/  5  االولررري المنعقررردض بتررراريخ مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررتبشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم  2-5

 محمدد هدادى مبدارك عبدد الهداديمنح الطالرا/    بالموافقة على  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

 بناءا علي التقرير ال ماعي    وذلك  الدراسات الت ارية واإلداريةالعلوم البيئية في  يدرجة دكتوراه الفلسفة ف  الهاجرى

 -في دراسة :

 تطوير الئحة مواجهة االزمات والكوارث البيئية باستخدام تكنولوجيا المعلومات باالدارة العامة لالطفاء بالكويت 
 

Developing the List of Environmental Crises and Disasters Using Information Techology  in the 

General Directorate of Firefighting 

 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   

                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم  2-6

   مدريم أحمدد حسدين علدي حسدينمرنح الطالبرة/    بالموافقدة علدى  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

 بناءا علي التقرير ال ماعي  وذلك    العلوم البيئية في   الدراسات الت ارية واإلدارية يدرجة الماجستير ف

 -في دراسة :

 دور متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة فى تعزيز التنمية المستدام ) دراسة تطبيقية ( 
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The Role of the  Environment Total Quality Management Requirements in Sustainable  

Development Enhancement (A pplied Study). 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   
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  دالل أحمدد حسدين علدي حسدينمرنح الطالبرة/     بالموافقدة علدى  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتراريخ   

 بناءا علي التقرير ال ماعيوذلك    العلوم البيئية في   الدراسات الت ارية واإلدارية يدرجة الماجستير ف

     -في دراسة :

 دور إدارة  المعرفة في إعادة هندسة عمليات منظمة اإلعمال ) دراسة تطبيقية ( 

Knowledge Management Role in Reengineering Business Organizations Operations  

(  Applied Study) 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   

ول نة الدراسات العليرا   2020/  10/    5قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتاريخ  توصية كل من م لس  بش ج   2-8

                               -  هبدددده محمددددود عبددددد   الشددددافعيالطالبررررة/  مددددنح بالموافقددددة علددددى 12/10/2020ال لسررررة االولررررى بترررراريخ  

 -بناءا علي التقرير ال ماعي  :  وذلك  العلوم الكيميائيةلوم البيئية في الع يدرجة دكتوراه الفلسفة ف

                           -في دراسة :

 تحضير وتوصيف مواد سيراميكية نانومترية ذات تطبيقات هامة

Synthesis, characterization and application of nano-crystalline glass ceramics for 

green potential applications 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   

ول نة الدراسات العليا  10/2020 /5م لس قسم التنمية المتواصلة للبيئة ب لست    االولي  بتاريخ   توصية كل من بشاج  2-9

 يدرجة دكتوراه الفلسفة ف  - اء حسن رمضان وهبهدع الطالبة/ منح   بالموافقة على 12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ  

   -علي التقرير ال ماعي  : ابناءوذلك  دراسات الت ارية واإلداريةال العلوم البيئية في

 -في دراسة :

 دور جودة الحياة الوظيفية على سلوك المواطنة التنظيمية للعاملين " دراسة تطبيقية على بعض المعاهد العليا الخاصة 

The role of the quality of the career on theorganizational citizenship behavior of the employees 

" Applied Study on  some private higher institutes" 

 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   

ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5يئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   م لس قسم التنميرة المتواصرلة للبتوصية كل من  بشاج   2-10

                        عدددزام زعبدددد العزيددد دعبدددد الحميدددرجدددب مرررنح  الطالرررا /  بالموافقدددة علدددى 12/10/2020ال لسرررة االولرررى بتررراريخ  

  -علي التقرير ال ماعي  :  اءبناوذلك    العلوم البيئية في الدراسات الت ارية واإلدارية يدرجة دكتوراه الفلسفة ف

 -في دراسة :

 

 المتوازن فى صياغة وتنفيذ وتقييم استراتيجية منظومة الموارد المائية فى جمهورية مصر العربية  األداءاستخدام بطاقة  

Impact of Using Balanced Scorecard in Formulating, Implementing and Evaluating the Strategy 

of the Water Resources System in the Arab Republic of Egyp 

 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   
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ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5م لس قسم التنميرة المتواصرلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   توصية كل من  بشاج   2-11

                              سددددمر إبددددراهيم  زيددددن الدددددين شددددلبيمررررنح  الطالبررررة /  بالموافقددددة علددددى 12/10/2020ال لسررررة االولررررى بترررراريخ  

 بناءا علي التقرير ال ماعي  وذلك    العلوم البيئية في  الدراسات الت ارية واإلدارية يدرجة الماجستير ف

 -في دراسة :

 الوظيفي للعاملين " دراسة ميدانية بمحافظة المنوفية "  دور البيئة التنظيمية بمجالس المدن فى تحسين مستوي األداء 

The Role of Organizational Environment in Enhancing the Level of Employees Job 

Performance in Cities  Councils " A field study on Cities Councils in Menoufia Governorate 

 ــة ويرفع االمر للاامعة   القــــــرار : المـــــوافقـــــ

   

ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5م لس قسم التنميرة المتواصرلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   توصية كل من  بشاج   2-12

                                     زيندددددب محمدددددد حسدددددني خددددداطرمرررررنح  الطالبرررررة /  بالموافقدددددة علدددددى 12/10/2020ال لسرررررة االولرررررى بتررررراريخ  

 بناءا علي التقرير ال ماعي   وذلك  العلوم البيئية في  الدراسات التربوية واإلنسانية يدرجة الماجستير ف

 -في دراسة : 

 ة فى المجتمع المصريصاليات التفاعل االجتماعي لدي االطفال من ذوي االحتياجات الخا

The mechanisms of social interaction in children with special needs in Egyptian society 

 
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   

ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5م لس قسم التنمية المتواصلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ    توصية كل من  بشاج   2-13

العلوم البيئيرة  يدرجة الماجستير ف - منار محسن حشادمنح  الطالبة /      بالموافقة على  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

 بناءا علي التقرير ال ماعي  وذلك  في  الدراسات الت ارية واإلدارية  

 -في دراسة :

 اثر العالقة بين خدمات المراجعة وفجوة التوقعات فى المراجعة على االداء المحاسبي " دراسة ميدانية " 

The effecting of the relation between auditing services and the Expectation gap on accounting 

performance " field study" 

 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   
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.  نيفين محمدود موسدي غربيدة اجتياز الطالبة  /  بالموافقة على 12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ  

 ل    بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل    وذلك  االمتحاج الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية

        

                    القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  
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 , سدعود جربدوع محمدد ذيدا    / اجتياز الطالا/  بالموافقة على  12/10/2020اريخ   ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بت

 بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل   وذلك    االمتحاج الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية

 
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  
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     فهداد نهدار فدالح العجمدىاجتيراز الطالرا /    بالموافقدة علدى  12/10/2020ول نة الدراسرات العليرا ال لسرة االولرى بتراريخ   

 بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل     وذلك    الفلسفة في العلوم البيئية  االمتحاج الشامل لدرجة دكتوراه 

           القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة    
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متعدب سدعود متعدب مدانع اجتيراز الطالرا /     بالموافقدة علدى  12/10/2020ول نة الدراسات العليرا ال لسرة االولرى بتراريخ   

 بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل وذلك    االمتحاج الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية.,الجريدي  

        ــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  الق     

   

ول نة الدراسات العليرا   2020/  10/    5قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتاريخ  بش ج توصية كل من م لس   2-18

االمتحراج  –عدزت مصدطفي موسدي كامدل  محمدد  اجتيراز الطالرا  /     بالموافقدة علدى  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

 بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل   .وذلك     الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  

   

ول نة الدراسات العليرا   2020/  10/    5  االولي المنعقدض بتاريخ  قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لستبش ج توصية كل من م لس   2-19

االمتحراج                 ضيدان فهد نهار جبيران العجمي  /الطالا    اجتياز  بالموافقة على  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

 المتحاج الشامل ل     بناء علي ماجاء بتقرير ل نة اوذلك     الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية
  

           القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  

   

ول نة الدراسات العليرا   2020/  10/    5قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتاريخ  بش ج توصية كل من م لس   2-20

االمتحراج               مسداعد ضدحوي راضدي العندزياجتياز الطالا  /     قة علىبالمواف  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

 بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل      وذلك  الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية   
  
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   
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 –                             أحمدد عبدد المطلدب شداهيناجتيراز الطالرا  /  بالموافقة على 12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ  

 بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل   وذلك    في العلوم البيئيةاالمتحاج الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة  
       

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   
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االمتحاج   –         عبد المحسن  محمد عبد المحسناجتياز الطالا  /     بالموافقة على  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

 بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل     وذلك الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية
        

ــ    ـة ويرفع االمر للاامعة   القــــــرار : المـــــوافقــــ
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االمتحراج              مبروك إبراهيم عبد السدالم الوكيدل/  الطالا اجتياز بالموافقة على  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

   بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل    وذلك     الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   
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        بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل   وذلك  االمتحاج الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية
 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  
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                            2020/ 10/  5ي المنعقررردض بتررراريخ مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررربشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم  2-26

 فهدد سدالم خلدف عبيدد محمدد الطالرا/   اجتيراز  بالموافقة على 12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ  

 ير ل نة االمتحاج الشامل ل   بناء علي ماجاء بتقروذلك    االمتحاج الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية  العنزي
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 بناء علي ماجاء بتقرير ل نة االمتحاج الشامل ل      وذلك  االمتحاج الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية
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 -ثالثاً : تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل :
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                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم 

مرن ل نرة اإلشرراا   المقردم   ةخطراا الدرالحي  علدى  بالموافقدة  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

                                   سددددعود جربددددوع محمددددد ذيددددا   المقدمررررة مررررن الطالررررا/ الرررردكتوراه تشرررركيل ل نررررة الحكررررم والمناقشررررة لرسررررالة ب

ل لموضروع وتراريخ التسر ي16/10/2016الئحرة سراعات معتمردض  حيرث أج تراريخ القيرد    م الردكتوراه  بالقسرلدرجة    مس للا

 .21/4/2018الرسالة  

  -تحت عنوان : 

 دراسة تحليلية لعالقة الوقت بتحسين األداء البيئي بوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت 

Analytical Study of the Relationship of time to improve Environmental Performance in the 

Ministry of Education in Kuwait    

   -اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:علي  

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/  عبد هللا عبد السالم أحمد   أستاذ المحاسبة  كلية الت ارض  جامعة القاهرض  مشرفا     

 2 ماج  أ.د/ هشام سيد سلي اإلعمال  كلية  الت ارض  جامعة القاهرض    ممتحن خارجي      أستاذ إدارض 

أستاذ البيئة النباتية بقسم مسوح الموارد الطبيعية   معهد الدراسات  

 والبحوث البيئية  السادات   مشرفا   

 4   محمد فتحي عزازيد/ أ.

 اإلدارية فرع أسيوط السادات للعلوم  أستاذ مساعد اإلدارض العامة أكاديمية

   ممتحن خارجي     

 5 الرحمن    محمد عبد عادل  /د

 
  

 لقــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  ا

   

3/

2 

                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم 

مرن ل نرة اإلشرراا  المقردم  ةا الدرالحيخطرا بالموافقدة علدى  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولرى بتراريخ   

لدرجرة    مسر لال فهد سدالم خلدف عبيدد محمدد العندزي  المقدمة من الطالا  /    الدكتوراه تشكيل ل نة الحكم والمناقشة لرسالة  ب

 21/4/2018وتاريخ التس يل لموضوع الرسالة  16/10/2016الئحة ساعات معتمدض  حيث أج تاريخ القيد    م الدكتوراه  بالقس

  -ت عنوان :تح 

 اثر انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصاديات دولة الكويت رؤية إستراتيجية 
   The impact of  the  decline in international oil prices on  the economy of Kuwait  Strategic Visio 

   

   -علي اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  ددل الوظيفدددددددة وجدهة العم 



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/    18/10( بتاريخ االولىمجلس المعهد الجلسة )  

 1 أ.د/  عبد هللا عبد السالم أحمد   أستاذ المحاسبة  كلية الت ارض  جامعة القاهرض  ممتحن خارجي     

 2 أ.د/ هشام سيد سليماج   اإلعمال  كلية  الت ارض  جامعة القاهرض   مشرفا     أستاذ إدارض 

 دارية فرع أسيوط اإل السادات للعلوم  أستاذ مساعد اإلدارض العامة أكاديمية

   ممتحن خارجي     

 3 الرحمن    محمد عبد عادل  /د

مسوح الموارد الطبيعية   معهد الدراسات  بقسم أستاذ مساعد االستشعار عن بعد  

 والبحوث البيئية  السادات   مشرفا   

 4 د/ ممدوح محمد محمد الحطاا  

 
 لاامعة  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر ل 
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                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم 

مرن ل نرة اإلشرراا   المقردم   ةخطراا الدرالحي  بالموافقدة علدى  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

الردكتوراه  لدرجرة      مسر لال  فهداد نهدار فدالح العجمدى  المقدمة من الطالا  /  الدكتوراه  حكم والمناقشة لرسالة  تشكيل ل نة الب

 17/6/2017وتاريخ التس يل لموضوع الرسالة  16/10/2016الئحة ساعات معتمدض  حيث أج تاريخ القيد    م بالقس

 -تحت عنوان : 

 ويتية فى ضوء متطلبات معايير المحاسبة الدولية ) دراسة تطبيقية(إعادة هيكلة رأس المال العامل فى الشركات الك  
 

Restructuring of the working capital in Kuwaiti companies according to the requirements of the 

international accounting standards  " An Empirical study"   

   -علي اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ محمد صالح هاشم   أستاذ المحاسبة    أكاديمية السادات للعلوم االدارية   ممتحن خارجي     

 2 ياسرمحمد سمرضأ.د/   أستاذ المحاسبة  كلية  الت ارض جامعة دمياط     ممتحن خارجي     

موارد الطبيعية   معهد الدراسات والبحوث البيئية   أستاذ البيئة النباتية بقسم مسوح ال

 السادات   مشرفا  مدينة جامعة 

 3   محمد فتحي عزازيد/ أ.

  4 د/ حسن شلقامي محمود    أستاذ المحاسبة المساعد  كلية  الت ارض   جامعة بني سويف    مشرفا   
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   
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4 

                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم 

  تشكيل ل نة االمتحاج الشامل لدرجرة الردكتوراه     بالموافقة على  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

 المس ل لدرجة الدكتوراه    ؤاد محمد أبو سالمأشرف فللطالا / 

   -تحت عنوان :

اثر التدريب على بعض استراتيجيات التصور العقلى البيئى فى تنمية مهارات التعبير االبداعى لدى عينه من طال  الصف 

 االول الثانوى 

Effect of training on some strategies of environmental mental representation on developing 

creative written expression skills of a sample of first grade secondary students    

   -علي أج يكوج التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

–المركرز القرومي لالمتحانرات والتقرويم     –مناهم وطرق تردريس   أستاذ  

 لالمتحانات والتقويم    المركز القومي

رضرررررا السررررريد محمرررررود أ.د / 

  ح ازي  

1 

أ.د/  محمررد رفعررت حسررنين عبررد  جامعة القاهرض   –كلية الدراسات العليا   –مناهم وطرق تدريس    أستاذ

  الحميد    

2 

                    –المركررررز القررررومي لالمتحانررررات والتقررررويم   –علررررم الررررنفس    أسررررتاذ

 المتحانات والتقويم  المركز القومي ل

 3 ا.د/ هشام حبيا الحسيني محمد  
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ول نرة الدراسرات  2020/ 10/   5قسم تقويم المروارد الطبيعيرة ب لسرت  االولري المنعقردض بتراريخ  بش ج توصية كل من م لس  

تشركيل ل نرة الحكرم من ل نة اإلشرراا ب  المقدم   ةخطاا الدالحي  بالموافقة على  12/10/2020ريخ   العليا ال لسة االولى بتا

الئحرة  م الدكتوراه  بالقسرلدرجة    مس لال ضيدان فهد نهار جبيران العجمي المقدمة من الطالا / الدكتوراه  والمناقشة لرسالة  

  17/6/2017يل لموضوع الرسالة  وتاريخ التس 16/10/2016ساعات معتمدض  حيث أج تاريخ القيد  

   -تحت عنوان :

 

 في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة  تصور مقترح لبرامج التربية الوالدية في المدارس الحكومية بدولة الكويت

 

A proposed vision for parent education programs in public schools in Kuwait In the light of 

contemporary global trend 

 -علي اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:

 م االسررررررم الوظيفرررررررة وجرهة العمررل 

أستاذ التربية المقارنة واإلدارض التعليمية  كلية  التربية  النوعية جامعة  القاهرض    

 مشرفا  

أ.د/ محمود أبو النور عبد  

 الرسول  

1 

 2 .د/ محمود عبد الحليم منسي أ ة  جامعة اإلسكندرية  ممتحن خارجي     كلية التربي علم النفس التربوي أستاذ

 أستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة األزهر  ممتحن خارجي     
أ.د/ محمد عبد السالم محمود  

 الع مي

3 

هندسة زراعية بقسم تقويم  الموارد الطبيعية معهد الدراسات   مساعد  أستاذ

 مدينة السادات   مشرفا     والبحوث البيئية جامعة

 4   وليد محمد بسيوني د/ 

 
  

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  
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ول نة الدراسات  2020/ 10/   5قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتاريخ بش ج توصية كل من م لس  

تشكيل ل نة الحكم من ل نة اإلشراا ب المقدم  ةخطاا الدالحي  بالموافقة على 12/10/2020خ  العليا ال لسة االولى بتاري

الئحة  م الدكتوراه  بالقس لدرجة    مس لالمساعد ضحوي راضي العنزي   المقدمة من الطالا  /  الدكتوراه والمناقشة لرسالة 

  17/6/2017الرسالة   وتاريخ التس يل لموضوع16/10/2016ساعات معتمدض  حيث أج تاريخ القيد 

   -تحت عنوان :

 ةبدولة الكويت استناداً لنظريات قبول التقنيوزارة التربية  نموذج مقترح للعوامل المنبئة بتبني نظم اإلدارة البيئية في  

 

proposed model for the factors that predict the adoption of environmental management systems 

in the Ministry of Education in the State of Kuwait based on the theories of acceptance of 

technology 

   

   -علي اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

أستاذ التربية المقارنة واالدارض التعليمية  كلية  التربية  النوعية جامعة   

    مشرفا   القاهرض

أ.د/ محمود أبو النور عبد  

 الرسول  

1 

 2 .د/ محمود عبد الحليم منسي أ كلية التربية  جامعة اإلسكندرية  ممتحن خارجي      علم النفس التربوي أستاذ

 أستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة األزهر  ممتحن خارجي     
أ.د/ محمد عبد السالم محمود  

 الع مي

3 

هندسة زراعية بقسم تقويم  الموارد الطبيعية معهد الدراسات   ساعدم  أستاذ

 والبحوث البيئية جامعة  مدينة السادات   مشرفا   

 4   وليد محمد بسيوني د/ 
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ول نة الدراسات العليرا   2020/  10/    5ست  االولي المنعقدض بتاريخ  قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لبش ج توصية كل من م لس  

تشرركيل ل نررة الحكررم مررن ل نررة اإلشررراا ب المقرردم  ةخطرراا الدررالحي بالموافقددة علددى 12/10/2020ال لسررة االولررى بترراريخ  

الئحرة  م جسرتير بالقسرالمالدرجرة  مسر لال أحمدد محمدد عبدد السدميع الجدزار  /المقدمة من الطالا    الدكتوراه والمناقشة لرسالة  

 17/6/2017وتاريخ التس يل لموضوع الرسالة  16/10/2016ساعات معتمدض  حيث أج تاريخ القيد  

 تحت عنوان : 

خطة عمل بيئية ومجتمعية لتقييم مخاطر العمل والتخلص اآلمدن مدن المخلفدات الخطدرة ومكافحدة التلدوث  لتحقيدق التنميدة  

 ات قطاع البترول المصري(المستدامة . )بالتطبيق علي إحدى شرك

Environmental and Social Action Plan for Risk Assessments, Safe Disposal of Hazardous Waste 

and Pollution Prevention to achieve  Sustainable Development.(Applied on one of Egyptian 

Petroleum Sector Company). 

   -النحو التالي:علي اج يكوج التشكيل علي 

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 د/ أشرا عبد الحميد زهراج   جامعة مدينة السادات    مشرا   –استاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية 

 2 صيام    د/ ايماج إبراهيم أ. وم والتكنولوجيا   ممتحن خارجي    االكاديمية العربية للعل-استاذ العلوم البيئية 

 3 أ.د/ ابراهيم عبد الم يد حسن    ممتحن خارجي     جامعة االسكندرية  –كلية العلوم  –الهواء  تلوثأستاذ 

  4 د/ محمد احمد محمد   مدير عام السالمة وحماية البيئة شركة أمل للبترول   مشرا  
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ول نة الدراسات العليرا   2020/  10/    5قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتاريخ  بش ج توصية كل من م لس  

/  ةللطالبر                      تشكيل ل نةاالمتحاج الشامل لدرجة الدكتوراه   بالموافقة على  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

 المس ل لدرجة الدكتوراه   فايد  ميرفت محمد فايد علي

   -تحت عنوان   :

 

دور اقتصاديات المعرفة في تحقيق فعالية الموارد البشرية " دراسة مقارنة " بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  

 واالعتماد واالكاديمية المهنية للمعلمين  

The Role of Knowledge Economies in Achieving the Effectiveness of Human Resources 

  " A comparative Study " Between the National Authority for Quality Assurance of Education 

and Accreditation and the Professional Academy of Teachers 

 

   -علي اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:
 

 م االسررررررم رة وجرهة العمررل ررررر الوظيفر

 1 أ.د/ رمضاج السيد معن جامعة طنطا  مشرا   –كلية الت ارض   –أستاذ االقتداد  

 2 أ.د/ هاني مدطفي الشامي  جامعة طنطا   –كلية الت ارض   -أستاذ االقتداد 

  3 أ.د/ ندر إبراهيم رشواج ابوزيد  جامعة طنطا   –كلية الت ارض   -أستاذ اإلحداء 
  

 فقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  القــــــرار : المـــــوا

   

3/

9 

ول نة الدراسات العليرا   2020/  10/    5قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتاريخ  بش ج توصية كل من م لس  

للطالرا                         تشكيل ل نةاالمتحاج الشامل لدرجة الدكتوراه  بالموافقة على 12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ  

 لمس ل لدرجة الدكتوراه أحمد محمد علي حسانين طه ا /

 

 

 -تحت عنوان   :
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نموذج مقترح لتفعيل دور ممارسات إدارة الموارد البشرية الخضراء في تدعيم سلوكيات المواطنة البيئية في المراكز   

 الرئيسية للبنوك التجارية المصرية " دراسة تطبيقية " 

The Role of the Electronic Banking Services Quality in Enhancing the Competitive Advantage 

of the Egyptian Commercial banks (An Applied Study)  

   -علي اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  دة وجدهة العمددل دددددالوظيفد 

 1 أ.د/ محمد احمد عبدالنبي  ي سابقا    مشرا   البنك المركزي المدر -رئيس قطاع المعلومات

 2 أ.د/ عبد هللا عبد السالم أحمد    جامعة القاهرض   –كلية الت ارض   –أستاذ المحاسبة 

  3 أ.د/ عبد الناصر سيد درويش    جامعة بني سويف   –كلية الت ارض   –أستاذ المحاسبة 
 

 

 مر للاامعة  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع اال

   

ول نة الدراسات العليرا   2020/  10/    5قسم تقويم الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتاريخ  بش ج توصية كل من م لس   3/10

                          تشررررركيل ل نرررررةاالمتحاج الشرررررامل لدرجرررررة الررررردكتوراه  بالموافقدددددة علدددددى 12/10/2020ال لسرررررة االولرررررى بتررررراريخ  

 .  المس ل لدرجة الدكتوراه   نجالء سيد عبد الرحمن محمد/    ةبللطال

   -تحت عنوان   :

 ة "دراسة تقويمية " المستدام ةتحقيق التنمية في   للمؤسسات الصحفي االجتماعية ةالمسئولي

 

Social Responsibility of press  Institutions  Achieving Sustainable Development "Evaluation 

Study 

  

   -علي اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:            

 م االسددددددم  دة وجدهة العمددل دددددالوظيفد 

أ.د/ محمود أبوالنور عبد   جامعة القاهرض  مشرا    –كلية الدراسات العليا  –أستاذ أصول التربية  

 الرسول   

1 

 2 أ.د/ ن وي يوسف جمال الدين   جامعة القاهرض    – كلية الدراسات العليا للتربية  –أستاذ أطول التربية المتفرغ  

  –أستاذ اإلعالم التربوي ووكيل كلية التربية النوعية لشئوج التعليم والطالا  

 جامعة القاهرض  

أ.د/ حناج محمد إسماعيل  

 حسنين  

3 

 
  

 لقــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  ا

   

ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5م لس قسم التنميرة المتواصرلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   ن  توصية كل مبشاج   3/11

تشرركيل ل نررة الحكررم مررن ل نررة اإلشررراا ب المقرردم  ةخطرراا الدررالحي بالموافقددة علددى 12/10/2020ال لسررة االولررى بترراريخ  

الئحرة سراعات  م الردكتوراه بالقسرلدرجرة  مسر لال  د محمدودعلي علي محمدالمقدمة من الطالا  /    الدكتوراه والمناقشة لرسالة  

   15/11/2014وتاريخ التس يل لموضوع الرسالة    16/11/2013معتمدض  حيث أج تاريخ القيد  

   -تحت عنوان :

 

 تأثير تطبيقات النانو تكنولوجي على إنتاج وجودة بعض المحاصيل المنزرعة تحت ظروف البيئة الصحراوية 

 

Effect of Nanotechnology Applications on Productivity and Quality of some Cultivated Crops 

under environmental Desert Conditions 

 
                                           

   -علي إج يكوج التشكيل علي النحو التالي:
 

 الوظيفدددددددة وجدهة العمددل  االسددددددم  م
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ود محمد موسي  أ.د/ محم 1

 عمراج 

 محكم خارجي  -المركز القومي للبحوث   –أستاذ المحاصيل 

 محكم خارجي   –أستاذ الخضر بمركز البحوث الزراعية  سالم   رأ.د/ عفاا عبد القاد 2

معهد  -أستاذ  الخضر  بقسم التنمية المتواصلة للبيئة وزادارض مشروعاتها  ل أ.د/ هال  احمد عبد العا 3

 مشرفا  –جامعة مدينة السادات   –والبحوث البيئية  الدراسات 

  -أستاذ  المحاصيل المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارض مشروعاتها    عبد هللا يد/ عادل عبد الهاد  4

  مشرفا –جامعة مدينة السادات  –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
  

 رفع االمر للاامعة  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة وي

   

ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5م لس قسم التنميرة المتواصرلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   توصية كل من  بشاج   3/12

تشرركيل ل نررة الحكررم مررن ل نررة اإلشررراا ب المقرردم  ةخطرراا الدررالحي بالموافقددة علددى 12/10/2020ال لسررة االولررى بترراريخ  

الئحرة  م الردكتوراه بالقسرلدرجرة    مسر لال  عمدرو محمدد إبدراهيم محمددالمقدمة مرن الطالرا  /   الدكتوراه  لة  والمناقشة لرسا

 18/1/2016وتاريخ التس يل لموضوع الرسالة    15/11/2014ساعات معتمدض  حيث أج تاريخ القيد  

   -تحت عنوان : 

علدى تقيديم الخطدط اإلسدتراتيجية فدى مؤسسدات التعلديم العدالى اثر دمج البعدد البيئدي و المجتمعدي لبطاقدة األداء المتدوازن   

 دراسة ميدانية    -المعتمدة

The impact of integration of the environmental and social dimension of balanced score card on 

assessing strategic plans in accredited higher education institution – Field study                                        

   -علي إج يكوج التشكيل علي النحو التالي:

 الوظيفدددددددة وجدهة العمددل  االسددددددم  م

المعهد العالي للعلوم االدارية المتقدمة  –استاذ  ادارض االعمال المتفرغ    أ.د/ محمد حافظ ح ازي    1

 مشرفا  –البحيرض   -والحاسبات  

جامعة القاهرض فرع الخرطوم      –كلية الت ارض  –أستاذ إدارض اإلعمال  المتفرغ ى شحاتة السيد بيومى د/ صبر 2

  ممتحن خارجي   

  –استاذ االدارض المساعد ب امعة اكتوبر للعلوم الحديثة واآلداا   د/ زينا عباس زعزوع   3

 محكم خارجي 

 مشرفا     االستاذ المساعد بالقسم  د/ ايناس زكريا عبدالسالم   4
 

  
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  

   

ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5م لس قسم التنميرة المتواصرلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   توصية كل من  بشاج   3/13

                             حاج الشرررررامل لدرجرررررة الررررردكتوراه تشررررركيل ل نرررررةاالمت بالموافقدددددة علدددددى 12/10/2020ال لسرررررة االولرررررى بتررررراريخ  

 لدرجة الدكتوراه   هاله سيد محمد احمد المسجلةللطالبة /  

 -تحت عنوان   :

 

 ستجابة النمو والمحصول والجودة والقدرة التخزينية فى الطرطوفة لبعض معامالت الرش الورقي  وعالقته باالمراضا

 

Response of Jerusalem Artichoke growth, yield, quality, storability and disease detection to 

  some foliar application treatments 

 

 

 

   -علي اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:         
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 م االسررررررم رة وجرهة العمررل ررررر الوظيفر

 والبحوث البيئية  التنمية المتواصلة  وعميد معهد الدراسات  م أستاذ  الخضر بقس 

 جامعة مدينة السادات 

 1 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة 

 2 أ.د/ عبدالحكيم سعد عبدالحكيم   أستاذ  إنتاج الخضر كلية  الزراعة  جامعة بنها 

باحث أول  وحدض خضر قسم اإلنتاج النباتي مركز بحوث الدحراء  وزارض    

 الزراعة 
 د/ محمد رائف حافظ محمد  

3 

 
 ـــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  القـ 

   
 
 

 رابعاً : تعديل لجنة اإلشراف وعنوان الرسالة وإلغاء التسجيل  واالعتذار والنقل من قسم لقسم
 
 

   

4/

1 

دراسرات العليرا ول نرة ال 10/2020 /5م لس قسم التنمية المتواصلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ    توصية كل من  بشاج  

المرشد االكراديمي  -  محمود سعد ابوسكينالطلا المقدم من السيد أ.د/  بالموافقة على 12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ  

الموافقة على إيقاا قيد الطالرا لمردض عرام براثر طالا الدبلوم بالقسم  والذي يطلا في    –  محمد احمد عبدالمالكعلى الطالا /  

 22/3/2020الى   23/3/2019من تاريخ دحية  رجعي  ل روف  ال

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  

   

4/

2 

ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5م لس قسم التنمية المتواصلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ    توصية كل من  بشاج  

أسرتاذ المحاصريل  – نبيدل نصدر الحفنداويالطلا المقدم من السريد أ.د/   قة علىبالمواف  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

والذي يطلرا فير  الموافقرة علرى طالا الماجستير بالقسم  – هاني خليل محمد ابراهيمعلى الطالا /   والمشراالمتفرغ بالقسم  

 مد القيد للطالا لمدض عاميين

 للاامعة  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر 

   

4/

3 

ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5م لس قسم التنميرة المتواصرلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   توصية كل من  بشاج  

األسرتاذ المتفررغ   –أ.د/ ناديدة حامدد البتدانوني  السيدض    الطلا المقدم من    بالموافقة على  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

والرذي تطلرا فير  المسر لة لدرجرة الردكتوراه بالقسرم    –  أمل محمد عبدالحميد الحفنيرا الرئيسي على الطالبة /  بالقسم والمش

 مرفق التقارير المبين  لذلك ،،     الموافقة على مد القيد لمدض عاميين  ل روا مرض الطالبة

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  

   

4/

4 

ول نرة الدراسرات العليرا  10/2020 /5م لس قسم التنميرة المتواصرلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   توصية كل من    بشاج

األسرتاذ بالقسرم  – لهالدة احمدد عبدد العداالطلرا المقردم مرن السريدض أ.د/  بالموافقة على  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

والذي تطلا في  الموافقة على المرد طالا الماجستير  بالقسم    –  عد عبدالهادي محمدأحمد سالطالا /  والمرشد األكاديمي  على  

   للعام االول

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  

   

4/

5 

سرات العليرا ول نرة الدرا 10/2020 /5م لس قسم التنميرة المتواصرلة للبيئرة ب لسرت    االولري  بتراريخ   توصية كل من  بشاج  

االسرتاذ بالقسرم  – هالدة احمدد عبددالعالالطلرا المقردم مرن السريدض أ.د/    بالموافقدة علدى  12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ   

والرذى تطلرا فير  الموافقرة علرى طالا الماجسرتير  بالقسرم  – عبدالحليم حسن فؤاد الجيارالطالا /  والمرشد االكاديمي  على 

 المد للعام االول

 ــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  القــ

   

 

 

 

                                موضوعات عامة   -سادسا:
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6/

1 

اعتماد النتي ة للطالا االتي   بالموافقة على 12/10/2020توصية ل نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ  بشاج 

   أسماؤهم بعد إستفاء المطلوا

        دكتوراه    -أحمد رافت حسين -1

 ماجستير سالمة      –هاني صالح حمدي  -2

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   

6/

2 

                             بالموافقدددددة علدددددى 16/3/2020بشررررر ج توصرررررية ل نرررررة الدراسرررررات العليرررررا ال لسرررررة السرررررابعة المنعقررررردض بتررررراريخ  

تماد النتيجة ومنح درجة دبلدوم الدراسدات العليدا ومدنح ودرجدة دبلدوم السدالمة والصدحة المهنيدة ج ومدنح درجدة دبلومدة اع

 .2019/2020للعام الجامعي   2019الجودة الشاملة  دورة الربيع  
 

                  القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   
 

 لمية: موضوعات البحوث الع سابعا
 

   

7/

1 

                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم 

 /ض الردكتوراألسرتاذض  ض السريد  مرن  قردم مال  الطلرا  بالموافقدة علدى  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

 بالموافقة على تس يل األبحاث األتية:    فظجهدى سعيد حا

1- " Facile Hydrothermal synthesis of Sm and Eu doped TiO2/Graphene Oxide 

Nanocomposites for photocatalytic Applications " Mariam Sh Gohr, Hoda s. Hafez Mona 

M. Saif, Hesham M. A. Soliman, and M.S.A. Abdel-Mottaleb, Egyptian Journal of  

Chemistry, Dol : 10.21608/ejchem.2019.15112.1914, (2020)  

2- "Enhancing the photo and Biomedical Activity of ZnO by lncorporation with Zinc-Silicate 

Nancomposites " H.M. El-Shafey, M. Saif, H. Aly, H. S. Hafez, Applied Organometallic 

Chemistry, https://doi. Org /10. 1002/aoc.5902 (2020)  

3- " Novel red photoluminescence sensor based on Europium ion doped calcium hydroxyl 

stannate CaSn(OH)6:Eup3 for latent fingerprint detection " Z. Ghubish,M. Saif , H. Hafez , 

H. Mahmoud , R. Kamal , M. El-Kemary, Journal of Molecular structure 1207 (2020) 

127840. 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   
   

                            2020/ 10/  5مسررروح المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم  7/2

 /ض  الردكتوراألستاذض    ض السيد  من  قدم مال  الطلا    بالموافقة على  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

، للحدول على جائزض النشر الدولي األبحاث األتية حيث أنها بحوث منشورض فري م رالت دوليرة محكمرة هدى سعيد حافظ

 ذات معامل ت ثير:  

1- " Facile Hydrothermal synthesis of Sm and Eu doped TiO2/Graphene Oxide 

Nanocomposites for photocatalytic Applications " Mariam Sh Gohr, Hoda s. Hafez Mona 

M. Saif, Hesham M. A. Soliman, and M.S.A. Abdel-Mottaleb, Egyptian Journal of  

Chemistry, Dol : 10.21608/ejchem.2019.15112.1914, (2020) (Impact Factor 0.46)                 

2- Enhancing the photo and Biomedical Activity of ZnO by lncorporation with Zinc-Silicate 

Nancomposites " H.M. El-Shafey, M. Saif, , M. H. Aly, H. S. Hafez, Applied 

Organometallic Chemistry, https://doi. Org /10. 1002/aoc.5902 (2020)  (Impact Factor 

3.14)                 

3- " Novel red photoluminescence sensor based on Europium ion doped calcium hydroxyl 

stannate CaSn(OH)6:Eu+3 for latent fingerprint detection " Z. Ghubish,M. Saif , H. Hafez 

https://doi/
https://doi/
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, H. Mahmoud , R. Kamal , M. El-Kemary, Journal of Molecular structure 1207 (2020) 

127840    (Impact Factor 2.46)  
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                            2020/ 10/  5الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ المررروارد تقرررويم بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم 

                                                    الطلرررررا المقررررردم مرررررن  بالموافقدددددة علدددددى 12/10/2020ول نرررررة الدراسرررررات العليرررررا ال لسرررررة االولرررررى بتررررراريخ  

منشروره  بحرث 2التقدم للحدول على جائزه النشرر العلمري لعردد لموافقة على ك لوذل أشرف عبد الحميد زهرانالسيد الدكتور/ 

 بم الت لها معامل ت ثيرا كالتالي:

 .الفول لنباتات الضوئي  البنداء الستجابة الحارة الظروف  في التسميد  أنظمة  تغيير  اللغه العربيه:-1

 االنجليزية: اللغه  

Fertilization Regimes under Hot Conditions Alter Photosynthetic Response of Bean Plants 

 2015سن  النشر  2.365ذات معامل ت ثير    Photosyntheticaوالمنشورض في م ل : 

    تحليل مخاطر انبعاثات الفورمالدهيد في المشارح )دراسة حالة لخمس مشارح بإحدى كليات الطب(  اللغة العربية: -2

 

 االنجليزية: اللغه  

Risk Analysis of Formaldehyde Emissions in Mortuaries Case Study of Five Mortuaries inside a 

Faculty of Medicine    

 International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch (IJAEB)والمنشورض في م لة: 

 2020سنة النشر:  4.083معامل الت ثير: 
 

 وافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   القــــــرار : المـــــ

 

   

7/

4 

ول نة الدراسات العليا  10/2020 /5م لس قسم التنمية المتواصلة للبيئة ب لست    االولي  بتاريخ   توصية كل من بشاج 

درس علم م –  منار محمد التباعالطلا المقدم من السيدض الدكتورض /  بالموافقة على 12/10/2020ال لسة االولى بتاريخ  

 االدوية والسموم البيئي بالقسم والذى تطلا في  الموافقة على تس يل البحث االتي : 

   عنوان البحث :

 " 19-مفترضة جديدة عن دور دواء روفلوميالست على تنشيط انزيم النبريليسين  " فى عالج كوفيد  ةرؤي

  European Journal of Pharmacologyوذلك فى احدي م الت الربع الثاني فى تخدص علم األدوية وهي  
 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   
 

 خامساً العالقات الثقافية 
 

   

بالموافقدة  12/10/2020ش ج توصية كل من م الس اقسام المعهد الثالث و ل نة العالقات الثقافية ال لسة االولى بتراريخ  ب   5-1

 2019/2020المؤتمر العلمى لالقسام العلمية بالمعهد للعام ال امعى   عرض توصيات  على

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  

 

   

مناقشرة التقريرر السرنوي   بالموافقدة علدى  12/10/2020ش ج توصرية ل نرة العالقرات الثقافيرة ال لسرة االولرى بتراريخ   ب 5-2

 .2019/2020للعالقات الثقافية  
 

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة  

 

 

   

مناقشة عنواج المؤتمر الردولي    بالموافقة على  12/10/2020ش ج توصية ل نة العالقات الثقافية ال لسة االولى بتاريخ   ب 5-3
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 السادس للدراسات والبحوث البيئية.

 (  الشاملةنواج المؤتمر الدولي الخامس )نحو افاق جديدض للتنمية باإلبقاء على نفس عحيث اوصت الل نة 
 

نحو افاق جديدة للتنمية  ) تحت شعار  على ان يكون عةوان المؤتمر الدولى الساد   القــــــرار : المـــــوافقـــــــة 

 .  ( المستدامة
   
 

 سادساً :  شئون اعضاء هيئة التدريس  
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                                                 ترشررررريح  المتضرررررمن بنرررررى سرررررويفجامعرررررة  –كليرررررة العلررررروم الخطررررراا الررررروارد الينرررررا مرررررن   بالموافقدددددة علدددددى

من كرل أسربوع خرالل (    االربعاء)  يوم    لالنتداا  االستاذ المتفرغ بالقسم    –ى على محمود  مبارك حسانالدكتور/  االستاذ    السيد

 020/2021العام الدراسى الحالي  
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                            2020/ 10/  5ريخ المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراتقرررويم بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م لرررس قسرررم 

                                                                 ترشرررررريح المتضررررررمنجامعررررررة السررررررويس  –كليررررررة العلرررررروم الخطرررررراا الرررررروارد الينررررررا مررررررن  بالموافقددددددة علددددددى

للتردريس بماجسرتير السرالمة والدرحة المهنيرة   لالنتداا بكلية العلوم جامعة السرويس  أشرف عبدالحميد زهرانالسيد الدكتور/  

من كل أسبوع خالل العام الدراسى الحرالي ( الثالثاء  )  يوم  ساعات أسبوعيا    4ودبلومة السالمة  والدحة المهنية والبيئية بواقع  

020/2021 

 
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

 

 

   

6/

3 

                            2020/ 10/  5المررروارد الطبيعيرررة ب لسرررت  االولررري المنعقررردض بتررراريخ تقرررويم  لرررس قسرررم بشررر ج توصرررية كرررل مرررن م

( لدرحة 101قرار الل نة العلميرة الدائمرة رقرم )    بالموافقة على  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولى بتاريخ   

( لترقية السادض االساتذض واالسراتذض والمتضرمن المسراعدين 2020-2019الثة عشر )الحيواج وتغذيت  ومراقبة االغذية الدورض الث

 بالقسم  . )تلوث الهواء (  لدرجة أستاذأشرف عبد الحميد زهران  ترقية السيد األستاذ الدكتور/  ال
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انتدابي الى معهد الع مي العالي للعلوم اإلداريرة على  أسماء سعيد أحمد االسرجالطلا المقدم السيدض الدكتورض /    بالموافقة على

  020/2021حالي  من كل أسبوع خالل العام الدراسى ال( الثالثاء  ) يوم  

 
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   

   
 
 

 سابعاً شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
 

   

7/

1 

ورشرة العمرل التعريفيرة التقريرر الخراع عرن  اعتمراد بالموافقة علدى  17/10/2020توصية ل نة البيئة المنعقدض بتاريخ    بش ج

تى ين مها مكتا التايكو بال امعة المنعقردض بتراريخ بسياسة حقوق الملكية الفكرية ب امعة مدينة السادات  و ال بعنواج   التعريف

 بالمعهد   10/10/2020

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة   
 

   

التقرير الخاع بالدورض التدريبيرة تحرت عنرواج   عتمادا  بالموافقة على  17/10/2020توصية ل نة البيئة المنعقدض بتاريخ    بش ج/7
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حتررى  28/8/2020معال ررة البيانررات وتطبيقاتهررا فررى خطررو الطرروارىء والتررى عقرردت اوج اليررن فررى الفترررض مررن و  رصررد  2

27/9/2020 
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   المكتبة ثامناً: 
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                       2021-2020للعرررام ال رررامعى 10/10/2020ية ل نرررة المكتبرررة ال لسرررة االولرررى المنعقرررد ض بتررراريخ بشررر ج توصررر 

جامعة القاهرض والموضحة بالقائمرة –م موعة الكتا المهداه لمكتبة المعهد من قسم الخضر بكلية الزراعة   الموافقة على

 التالية :
     

 دار النشر  العنوان  م

تكنولوجيا انتاج الخضر  أساسيات 1  دار الكتا العلمية 

 دار الكتا العلمية أساسيات تكنولوجيا انتاج الخضر  2

تداول الحاصالت البستانية وتكنولوجيا   3

 وفسيولوجيا ما بعد الحداد 

 دار الكتا العلمية

تداول الحاصالت البستانية وتكنولوجيا   4

 وفسيولوجيا ما بعد الحداد 

 دار الكتا العلمية

 دار الكتا العلمية االهمية الغذائية والطبية للخضروات 5

 دار الكتا العلمية االهمية الغذائية والطبية للخضروات 6

 دار الكتا العلمية تسميد محاصيل الخضر  7

 دار الكتا العلمية تسميد محاصيل الخضر  8

 دار الكتا العلمية عوامل الشد البيئي ووسائل الحد من اضرارها 9

 دار الكتا العلمية تكنولوجيا االنتاج وتددير الطماطم  10

 دار الكتا العلمية تكنولوجيا االنتاج وتددير الطماطم  11

 دار الكتا العلمية تحديات انتاج وتددير الطماطم 12

 دار الكتا العلمية تحديات انتاج وتددير الطماطم 13

الكتا العلميةدار  تربية الطماطم لتحل ال روا البيئية القاسية 14  

 دار الكتا العلمية تربية الطماطم لتحل ال روا البيئية القاسية 15

 دار الكتا العلمية تربية الطماطم لمقاومة األمراض واآلفات 16

  دار الكتا العلمية تربية الطماطم لمقاومة األمراض واآلفات 17
 عة   القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاام  
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ارسال كتا اهداء من مكتبة معهد الدراسات والبحوث البيئية الرى المكتبرة المركزيرة برالعراق وذلرك تبعرا   الموافقة على

 ة مدينة الساداتللمكتبة المركزية ب امع

 الموافقة على االهداء. -1القررررررررررررار :  

 وافقت الل نة علي وضع المعيار التالي في اختيار الكتا : -2                     

نسرخة علرى األقرل مرن أى كتراا بالمكتبرة واليرؤثر علرى اجرراءات االسرتعارض  2تروفير عردد  -

 بالمكتبة.

 

 ار القائمة التالية الهدائها إلى المكتبة المركزية بدولة العراق :وبذلك تمت الموافقة علي اختي 

 المؤلف  العنوان  م

1 Soils and the environment  Alan Wild 

 أحمد فريد السهرجي أساسيات هندسة التدنيع الزراعي   2
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3 EXCEL 97 م دي محمد أبو العطا 

 الرحمن الحواسإبراهيم بن عبد   معادج التربة وتطبيقاتها البيئية   4

 محمد إسماعيل عمر معال ة المياه  5

 مغاوري شحات  مستقبل المياه في العالم العربي 6

 محمد أحمد السيد خليل المياه ال وفية واآلبار 7

 مفتاح عبد السالم   الدحة والسالمة المهنية 8

 محمد راغا الزناتي األراضي الزراعية   9

 زين عبد الهادي اآلن مة اآللية في المكتبات 10

 كمال حسين شلتوت علم البيئة النباتية 11

 محمد عبد القوي زهراج اإلسالم والبيئة 12

 محمود محمد المبيدات الحيوية والميكروبية 13

 عبد المنعم محمد األعدر التقنية الحيوية 14

 عبد المنعم صابر حسن تقنيات فدل وتنقية البروتينات 15

 أحمد عبد المنعم حسن ولية  قبإنتاج الخضر ال 16

 سعيد الشاذلي أش ار الفاكهة   17

 ماهر مراد الشناوي التكنولوجيا الحيوض للمخلفات الزراعية   18

 الشحات ندر أبو زيد الزيوت الطيارض  19

 مدحت أبو الندر   فرق العمل الناجحة   20

 مدحت أبو الندر   إدارض الوقت   21

 حمد المدريعادل م االحداء البيولوجي 22

 عبد الحمد بن عبد الم يد ن ام التعليم وسياست  23

 عادل بلبل إدارض ال ودض   24

 شاكر شحات  رزق التغذية الدحية   25

 سامي صالح التمثيل من خالل التمارين 26

 زكريا طاحوج بيئات ترهقها العولمة  27

 هب  ع ينة إدارض األزمات والطوارئ 28

 مديح محمد علي باتقاموس أمراض الن 29

 محمد إبراهيم الرفاعي التقديرات الحقلية المختلفة ألمراض المحاصيل   30

 أحمد عبد المنعم حسن تكنولوجيا الزراعات المحمية 31

 بركات محمد أحمد   تغذية حيوانات المزرعة 32

 أحمد عبد المنعم حسن أصول البحث العلمي  33

 برمحمد مدحت جا جغرافية العمراج 34

 محمد صبري محسوا القاموس ال غرافي 35

  محمد محمد الهادي البحوث العلمية 36
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للاامعة     
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 الف جنية مدري . 75وذلك بمبلغ   2020/2021شراء كتا جديدض للعام ال امعى     الموافقة على
 

   
 

 ثامناً : الجودة :  
 

   

        بش ج مناقشة ما تم تنفيذه من خطة التطوير المستمر .  8-1



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/    18/10( بتاريخ االولىمجلس المعهد الجلسة )  

       ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . القرار : أحيط المجلس علما

   

   -: موضوعات االحاطة:والا
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 موضوعات االحاطة  

 م :  09/2020/ 19الموضوعات التي اعتمدت بم لس المعهد  بتاريخ   2/1

 تقرير متابعة الخطة التنفيذية للوحدض )ندف سنوي( . 1/ 1/ 2

 التقرير السنوي للوحدض. 4/1/2

 النواقص بالخطة التنفيذية لخطة المعهد االستراتي ية.عقد ورشة عمل مع فريق تحديث الخطة االستراتي ية الستكمال  2/1/3

 م. 2020محضر الم لس التنفيذي للوحدض عن شهر سبتمبر  2/1/4

 م2020محضر م لس ادارض الوحدض عن شهر سبتمبر  2/1/5

  ً  .  القرار : أحيط المجلس علما
   

 أكتوبر بش ج صرا المكافآت الشهرية لوحدض ضماج ال ودض شهر 1  

 المبلغ  لتاريخ والنسبة ا النشاط 
 3800 م 2020شهر أكتوبر  المكاف ض الشهرية 

 1900 م 2020شهر أكتوبر  بدل حضور الم لس التنفيذي  

  2100 م 2020شهر أكتوبر  بدل حضور م لس االدارض  
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8/

2 
 وعات التاليةبشأن التوصية باعتماد الموض1/ 8

 م  . 2020/2021الخطة التنفيذية للوحدض للعام ال امعي  8/1/1

 م + كشف الحضور 2020محضر الم لس التنفيذي للوحدض عن شهر سبتمبر  8/1/2

قوائم الوثائق المطلوبة الستيفاء متطلبات تحديث معايير االعتماد وفق ما جاء بتقرير اجتماع الهيئئة القومية لضماج  8/1/3

 التعليم واالعتماد.   جودض 

تقرير ورشة عمل للدعم الفني لمنسقي معايير االعتماد لتيسير استيفاء النواقص بمعايير االعتماد وت هيزها للرفع   8/1/4

 علي موقع الهيئة. 

 تقرير المراجعة الداخلية للخطة االستراتي ية من السيدض األستاذ الدكتور مدير وحدض ال ودض.   8/1/5

م للتحقق من جهازية الخطة للعرض 2020/2025ورشة عمل من فريق تحديث خطة المعهد االستراتي ة  فاعليات 8/1/6

 علي وحدض التخطيو االستراتي ي بال امعة  بعد استكمال مالح ات المراجعة الداخلية.

 م. 2020/2025الخطة التنفيذية لخطة المعهد االستراتي ة  8/1/7

 م . 2020/2025خطة المعهد االستراتي ة  8/1/8

فاعليات ورشة عمل من فريق تحديث الدراسة الذاتية لمناقشة ملحق الدراسة الذاتية وفق ما جاء بتقرير اجتماع  8/1/9

 الهيئئة القومية لضماج جودض التعليم واالعتماد. 

 م وفق متطلبات التددي ألزمة كورونا. 2021/ 2020خطة المعهد الستقبال العام الدراسي ال ديد 8/1/10

م متضمنا االجراءات االحترازية للوقاية من 2020/2021برنامم  استقبال  الطالا ال دد  العام الدراسي ال ديد  8/1/11

 فيروس كورونا.

 أثناء  الفدل الدراسي األول للوقاية من فيروس كورونا.نا خطة المعهد االحترازية للوقاية من فيروس كورو 8/1/12

دورية من مركز ضماج ال ودض بال امعة المتضمنة رصد ممارسات استقبال العام الدراسي تقرير زيارض المتابعة ال  8/1/13 

م و اجراء مراجعة 2020م في ظل مواجهة جائحة كورونا ومتابعة خطة تحسين زيارض يوليو2020/2021ال ديد
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 م06/10/2020م وذلك  بتاريخ  ISO9001:2015 2020داخلية مخططة طبقا للمواصفة الدولية القياسية 

 م.2020/2021بشاج عرض ومناقشة الخطة السنوية لعمل الل اج الفنية المنبثقة من الوحدض للعام ال امعي  8/1/14

 م. 2019/2020بشاج عرض ومناقشة تقرير االن از السنوي لل اج الفنية المنبثقة من الوحدض للعام ال امعي  8/1/15

تعريف بالوحدض وان ازتها ويتبني التواصل عن بعد بين الوحدض  بشاج تدميم رابو الكتروني للوحدض يتضمن ال 8/1/16

 واالطراا المعنية كمطلا ل ودض التعليم عن بعد. 

 م. 2020/2021بشاج مقترح الخطة التدريبية للوحدض للعام ال امعي  8/1/17

 التعليم واالعتماد.   بش ج االنتهاء من ت هيز الملفات المطلوا رفعها علي موقع الهيئئة القومية لضماج جودض  8/1/18
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 بشأن اعتماد  االتى :   /4/1

 م. 2019/2020عن العام ال امعي لمعهد التقرير السنوي ل -1

 م 2019/2020التقرير السنوي لقطاع الدراسات العليا والبحوث عن العام ال امعي  -2

 م. 2019/2020شئوج البيئة وخدمة الم تمع عن العام ال امعي  التقرير السنوي لقطاع -3
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 فيما يست داعمال 

   

الموضوع  

 االول

                      2020/ 10/  5المنعقرردض بترراريخ   االولررىبشرر ج توصررية كررل مررن م لررس قسررم تقررويم المرروارد الطبيعيررة ب لسررت  

خطدا  الصدالحية المقددم مدن   بالموافقدة علدى  12/10/2020المنعقردض بتراريخ     االولىول نة الدراسات العليا ال لسة  

                     علدي منصدور نداجي مدذيرعان لرسالة الماجستير المقدمة مرن الطالرا  /   لجنة اإلشراف بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة

وتاريخ التسر يل لموضروع 16/10/2016اجستير بالقسم الئحة ساعات معتمدض  حيث أج تاريخ القيد  مس ل لدرجة المال

 2018/  4/ 21  الرسالة
 

 و مكيانيكة لمواد أسمنتي  صديقة للبيئة من مخلفات صلبةية  الخدائص الفيزيق          -تحت عنوان :
Physic-mechanical Properties of green Cementieous materials based on Solid Wastes 

   -علي اج يكوج التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

المركز القومي لبحوث االسكاج والبناء   ممتحن   –زيائية ياستاذ الكيمياء الف

 خارجي  

 1 أ.د/ طارق مدطفي السكري  

 2  أحمد عبد المنعم أحمد عامرأ.د/     ممتحن خارجي    جامعة الزقازيق  –كلية العلوم  –الفيزيائية أستاذ الكيمياء 

 3 أ.د/ مبارك حساني علي   جامعة مدينة السادات   مشرا    –متفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية  أستاذ

 4 د/ عزت احمد الفضالي      مشرا     جامعة مدينة السادات –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية 
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :   

  
 

   

الموضوع  

 الثانى

 بشأن تحديد ألية تقييم المشروع البحثي  

/  5مسوح الموارد الطبيعية ب لست  االولي المنعقدض بتراريخ قسم  ادارض الماجستير المهنى توصية كل من م لس    حيث تم 

أن يدتم تقيدديم المشددروع  بالموافقدة علددى 12/10/2020 لسررة االولرى بترراريخ  ول نرة الدراسررات العليرا ال 2020/ 10

درجة أسوة بالمقررات الدراسية على أن يكون هناك تقييم كتابى يقوم به أحدد المحكمدين الخدارجيين   100البحثى من  

 درجة 40من ذوى الخبرة فى المجال شريطة أن يكون حاصل على الدكتوراة  و يكون التقييم من  
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 -و يكوج هناك تقييم شفهي يشكل ل  ل نة من:

 ( السادض المشرفوج من داخل القسم   )بدوت واحد(1 

 (  أستاذ أو أستاذ مساعد من القسم خالا السادض المشرفين2

 ( أستاذ أو أستاذ مساعد من خارج القسم 3

 درجة  60و تكوج درجة التقييم الشفهى من 

 الجامعة  القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس

   

الموضوع  

 الثالث 

                      مسرروح المرروارد الطبيعيررة ب لسررت  االولرري المنعقرردض قسررم ب ادارض الماجسررتير المهنررى  توصررية كررل مررن م لررسبشرر ج 

اعتمراد نمروذج   بالموافقدة علدى  12/10/2020ول نة الدراسات العليا ال لسة االولرى بتراريخ     2020/  10/    5بتاريخ  

 لمشروع البحثى لطالا الماجستير المهنىتقييم ا

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

    
 

 

          أمين المجلس                                   

 عميد المعهد 

 

 (  ممدوح محمد السعيد عرفة) أ.د/        (   اشرف عبد الحميد زهران د/ ) 
 

 

 
 


