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ــ الحضـ •  ــــور ـــ

 مالحظات  الوظيفة  االسم  

 رئيسا   استاذ انتاج خضر وعميد المعهد   أ.د / ممدوح محمد السعيد عرفة -1

 عضوا   استاذ تغذية الدواجن ووكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث أ.د/ محمود سعد ابو سكين -2

 أ.د / محمد أحمد الحويطى  -3
ووكيللل المعهللد ل للمو  خدجللة الم تملل  المساعد  األراضى  استاذ  

 وتنمية البيمة
 عضوا  

 عضوا   استاذ انتاج خضر ورئيس قسم التنمية المتواصلة للبيمة أ.د/ هالة احمد عبد العال  -4

 عضوا   ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية  هواءالتلوث استاذ  د/ أشرف عبد الحميد حسن زهرانأ. -5

 مد عبد العال أ.د / أمانى مح -6
 دير وحللدض ضللما  ال للودضاسللتاذ  الح للرات ااقتةللادية وجلل 

 .بالمعهد والتطوير المستمر
 اجلودة  عضوا  

 عضوا  ذوى الخبرض أستاذ المحاصيل المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيمة أ.د/ نبيل نصر الحفناوى   -7

 عضوا  ذوى الخبرض م الموارد الطبيعيةأستاذ البساتين المتفرغ بقسم تقوي أ.د/ عايدة محمد عالم  -8

 عضوا  ذوى الخبرض استاذ المعاد  التطبيقية المتفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/  مبارك حسانى على  -9

 عضوا  ذوى الخبرض استاذ الميكروبيولوجى المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيمة أ.د / نادية حامد البتانونى  -10

 وأجينا  للم لس عضوا   المساعد   است عار عن بعداقدم استاذ  ممدوح محمد الحطاب د/  -11
 عضوا  اداري أجين المعهد أ/ يحي عبد العليم الشين    -12

     وقام بأعمال السكرتارية:

 مدير مكتب السيد أ.د/ عميد المعهد –أ/ هناء رمسيس تادرس                            

 ور : وقد اعتذر عن الحض
 

 عضوا   الالعضوية ورئيس قسم جسوح الموارد الطبيعية  كيمياءاستاذ ال د/ هدى سعيد حافظ أحمد أ.

 عضوا   قسم جسوح الموارد الطبيعيةباستاذ المحميات الطبيعية  أ.د/ عمر أحمد سعد تمام

 عضوا   يةقسم تقويم الموارد الطبيع ب أستاذ هندسة قوى وآات كهربية د/ أحمد حسين توفيق بشير أ.

 عضوا  ذوى الخبرض قسم جسوح الموارد الطبيعية ب  استاذ الرسوبيات المتفرغ  أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى  

 عضوا   جدرس هندسة زراعية د/  محمد فاروق محمد أحمد 
 

 

 االفتتــــاح:   •

ــيد   د ــة الســـ ــتل الالســـ ــد– ممددددددوح محمدددددد السدددددعيد عرفدددددة/ افتـــ ــد  عميـــ ــاموالمعهـــ ــيادت   قـــ ــذكرســـ                                         بـــ
وقـــام بتمـــديم التهناـــة بمناســـبة عيـــد ال  ـــر  اعضـــال المالـــ ورحـــا بالســـاد           " بســـم ل الـــرحمن الـــرحيم" 

 المبارك     اعاده ل على االمة االسالمية بالخير واليمن والبركات                  

 :   والً: مصادقـــــات

  

الموضـــــــــــو  
 االول

 بشأن المصادقة على 

 19/4/2021ر الجلسة السابقة المنعقدة فى محض *         

 جحضر اجتماع ج لس قسم التقويم*                      حضر اجتماع ج لس قسم المسوح  * ج

 جحضر اجتماع ل نة الدراسات العليا     *       جحضر اجتماع ج لس قسم التنمية                   *   

 جحضر اجتماع ل نة البيمة *                        العالقات الثقافيةر اجتماع ل نة  جحض *  

 المرار : المصادقة   

  

 ثامنة ال الرقم الكودي  م 2020/2021العام الجامعي                        

 (8) رقم االجتماع:  مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية  االجتماع: 

 ظهرا   12.30الساعة:  نهاية االجتماع:  ص  9:30الساعة: بدء االجتماع:   19/5/2021 تاريخ االجتماع: 

 بالمعهد   قاعة االجتماعات مكان االجتماع: 
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 ثانيا   : المتابعة : 
   

 (.2)جرفق  4/2021/ 19جتابعة فعاليات ال لسة السابقة لم لس المعهد والمنعقدض بتاريخ   2-1

 القرار : احيط المجلس علما       
   

 ثالثا : الموضوعات العامة
   

بالموافقدة  5/2021/   8   خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري   3-1

جدول التعديالت الخاصة بالالئحة المالية لبرنامج الماجستير المهنى و التى تم اعتمادها فى مجلدس شدهر ندوفمبر   علي

 م2020
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

بالموافقدة  5/2021/   8   خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري 3-2

 الطلب المقدم من كال السيد الدكتور/ ممدوح الحطداب  و الددكتور/ أحمدد جمدال بخصدوص الموافقدة علدى صدرف  علي

 م2020حتى  2018مكافأة منسق برنامج الماجستير المهنى فى الفترة من 

 القرار : الموافقة  

   

بالموافقة    5/2021/     8    خ ب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعية  ب لستل الثاجنة  المنعقدض بتاري 3-3

صرف مكافأة أ.د. عميد المعهد و أ.د. وكيل المعهد  الطلب المقدم من السيد أمين المعهد بخصوص الموافقة على    علي

 م والخاصة ببرنامج الماجستير المهنى 2020حتى  2018للدراسات العليا و البحوث فى الفترة من 

 القرار : الموافقة  

   

  بالموافقة علدي 5/1202/   8   خب ا  توصية كل جن ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعية  ب لستل الثاجنة  المنعقدض بتاري 3-4

لرسوم الدراسية بالبرنلاج  الخلاص ا  والخاص بتوزي     29/6/2020تعديل قرار ج لس ال اجعة ب لستل المنعقدض بتاريخ  

 بدبلوجة السالجة والةحة المهنية وبرناج  دبلوم ال ودض ال اجلة ليةبح كالتالى :

    

 دبلومة 

السالمة والصحة  

 المهنية 

المةروفات الدراسية للطالب بالبرنلاج  الخلاص  نيهاج  187.25 الرسوم الدراسية

" دبلوجللة السلللالجة والةلللحة المهنيلللة "  بمبلللل  

ج تم ايداعها فى حساب ج نب بالحسلابات 5000

الدائنللة بالمعهللد والةللر  البقللا لالئحللة الماليللة 

 للبرناج   

 جنيها 100 جقابل خدجات

 جنيها 4712.75 دعم البحوث

 جنيل 5000 جنيها 5000 ااجمالى 

دبلومة الجودة  

 الشاملة 

المةروفات الدراسية للطالب بالبرنلاج  الخلاص  جنيها  187.25 الرسوم الدراسية

ج تللم 3000" دبلوجللة ال للودض ال للاجلة "  بمبللل  

ايللداعها فللى حسللاب ج نللب بالحسللابات الدائنللة 

 بالمعهد والةر  البقا لالئحة المالية للبرناج 

 جنيها 100 جقابل خدجات

 جنيها 2712.75 دعم البحوث

 جنيل 3000 جنيل 3000 ااجمالى 

 

                    : الموافقة  

   

  بالموافقة علي 5/2021/   8    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعية  ب لستل الثاجنة  المنعقدض بتاري 3-5
التةني  الزراعى وسالجة   –ال ودض ال اجلة  -م )السالجة والةحة المهنية اعتماد الالئحة المالية للدبلوجات المهنية بالقس 

 الغذاء(
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 لمجلس الجامعة  القرار : الموافقة  ويرفع االمر
   

 رابعا  : الدراسات العليا :

   الدكتوراه( االكاديمي  -لطالب )الماجستير    تالتسجيال -1اوال  : 

   

ول نلة  5/2021/    8    خالملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاريب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسلوح   4-1

إجتيداز السدديمينار والتسدجيل للطدالب ا تددي  بالموافقددة علدي 10/5/2021الدراسلات العليلا ب لسللتها الثاجنلة بتلاريخ 

 أسمائهم  لدرجة الماجستير
  

 لجنة االشراف  العنوان  االسم م

جحمللة عللى جلواد ؤ  صفرية التكافتخليق جعاد    أسماء نور على 

، اجنللل ، قليلللة  بطريقللة فعالللة يللةكربونيللة نانو

 التكلفة للتخلص جن جلوثات المياه  

 

Green Synthesis of Low-cost and 

Efficient Zero-Valent Metals 

Supported on carbon Based 

Nanomaterials for Removal of 

Water Pollutants. 

 

 افظ  أ.د. هدى سعيد ح

قسللم  -أسللتاذ الكيميللاء النللانو ضللوئية 

جعهلللد  –جسلللوح الملللوارد الطبيعيلللة 

جاجعلة   –الدراسات والبحوث البيميلة  

 جدينة السادات

 ا.د. منى مصطفى على  

كليلة   –أستاذ الكيمياء غير العضلوية  

 جاجعة عين شمس –التربية  

 د. هبة محمود الشافعي

قسلم   -الكيمياء غير العضلويةجدرس  

جعهلللد  –ارد الطبيعيلللة تقلللويم الملللو

جاجعلة   -الدراسات والبحلوث البيميلة  

 جدينة السادات
 

  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة
  

   

 لطالب )الماجستير( المهنى  تالتسجيال -2 
   

 المشروع البحثي لطالب )الماجستير المهنى (  تالتسجيال -1

   

1-

2/1 

ج لس   جن  كل  توصية  بتاريب ا   المنعقدض  الثاجنة   ب لستل  الطبيعية   الموارد  جسوح  ول نة   5/2021/     8    خقسم 

بتاريخ   الثاجنة  ب لستها  العليا  علي   10/5/2021الدراسات  ا تي    بالموافقة  للطالب  البحثي  المشروع  خطة  تسجيل 

 أسمائهم   المقيدين لدرجة الماجستير المهنى بالقسم 

   ل نة ااشرا  العنوا   ااسم م
ممدوح عبد   1

العاطي عواد  

 عويس 

تحليلل الحللوادث واصللابات العملل فللع المواقلل  

 اان ائية لتفادى وقوعها 

 

Analysis of work injuries and 

accidents at construction sites to 

prevent it  

 

 د. ممدوح محمد الحطاب 

قسم   - ااست عار عن بعد المساعد أستاذ

جعهد   –جسوح الموارد الطبيعية 

جاجعة    –الدراسات والبحوث البيمية 

  جدينة السادات 

 د. محمد كامل محمد فتاح  

قسم  -استاذ جساعد و است اري بيمع  

جعهد  –تقويم الموارد الطبيعية 

جاجعة   -الدراسات والبحوث البيمية 
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   جدينة السادات

 د. أسماء سعيد أحمد ا سرج 

قسم جسوح  - جدرس السياحة البيمية

جعهد الدراسات   –طبيعية الموارد ال

 جاجعة جدينة السادات   –ث البيمية والبحو
 

 افقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة القرار : المو 

   

1-

2/2 

ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصية كلل جلن ج للس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري

ل نللة تقيلليم الم للروع البحثللع للطللالب  بالموافقددة علددي تشددكيل 10/5/2021اريخ الدراسللات العليللا ب لسللتها الثاجنللة بتلل

 جاجستير السالجة  والةحة المهنية األتع أسمائهم  لتحديد ت كيل ل نة و جوعد تقييم الم روع البحثع

علي     الرئيسي المشرف  أسم الطالب  م

 تقييم المشروع البحثي 

عنوان المشروع  

 البحثي 

 البحثى لجنة تقييم المشروع  

مصطفى محمد  1

 توفيق خليل 

أثدددددر تطبيدددددق نظدددددم  أ.د/ رفاعع إبراهيم رفاعع 

اإلحصدددداء والتحقيددددق 

وتحليددددددل الحددددددوادث 

واإلصابات في السيطرة 

 على المخاطر"

 أ.د. رفاعي ابراهيم رفاعي   

المتفلرغ الةلخور الرسلوبية  أستاذ  

 –قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة    -

 –جعهد الدراسات والبحوث البيميلة  

 جاجعة جدينة السادات   

 د/ اسماعيل على اسماعيل

قسم جسوح   -أستاذ جساعد جغرافيا  

جعهللللللد  –المللللللوارد الطبيعيللللللة 

 –الدراسللللات والبحللللوث البيميللللة 

 جاجعة جدينة السادات

 د. حسام شعبان محمد قطب

جهللاز  –جللدير عللام اةدارض البيميللة 

 فرع الفيوم  –شمو  البيمة  

مينا نعيم   2

 سليمان يوسف 

تحسددين ثقافددة السددالمة  د/ رفاعع إبراهيم رفاعع أ.

والصددددددحة المهنيددددددة 

وحماية بيئة العمدل فدي 

قطداع ا عمددال )دراسددة 

تطبيقيدددة علدددى قطددداع 

مشدددروع  –اإلنشددداءات 

 المتحف الكبير("

 أ.د. رفاعي ابراهيم رفاعي   

المتفلرغ الةلخور الرسلوبية  أستاذ  

 –قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة    -

 –حوث البيميلة  جعهد الدراسات والب

 جاجعة جدينة السادات   

 ماجدة رفعت أبو الصفاد/ 

قسللم  - يولوجيللا الأسللتاذ جسللاعد 

جعهللد  –جسللوح المللوارد الطبيعيللة 

 –الدراسللللات والبحللللوث البيميللللة 

 جاجعة جدينة السادات

 د. رمضان السيد إبراهيم

جدير عام السالجة ب ركة الغلازات 

البترولية، رئيس شركة بوتاجاسكو 

 سابقا

عالء محمد   3

 قناوي محمود

السددددالمة والصددددحة  " أ.د/ عمر أحمد سعد تمام

المهنية فدي مشدروعات 

 السكك الحديدية"

 ا.د/ عمر سعد تمام  

أستاذ بقسم جسوح الموارد الطبيعية 

جعهد الدراسات والبحوث البيميلة   –
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 جاجعة جدينة السادات –

 أ.د. محمد فتحى عزازى

جسللوح  قسلم  -أسلتاذ البيملة النباتيلة 

جعهللللللد  –المللللللوارد الطبيعيللللللة 

 –الدراسللللات والبحللللوث البيميللللة 

 جاجعة جدينة السادات

 د. عمر عبد الرحيم أحمد يونس

حاصللل علللى الللدكتوراض وباحلل  

شمو  بيمة أول ب هاز شمو  البيملة 

 المةري

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميرفت سمير    

 جودة احمد

تطبيددق مددنهج السددالمة  ي عزاز عجحمد فتحأ.د/ 

هنيددة فددي والصددحة الم

قطددداع التعلددديم الفندددي 

 مقترحات تطويره "

 ا.د/ هدى سعيد حافظ

قسلم  -أستاذ الكيمياء النانو ضلوئية 

جعهللد  –جسللوح المللوارد الطبيعيللة 

 –ث البيميللللة الدراسللللات والبحللللو

 جاجعة جدينة السادات

 يعزاز ي.د. محمد فتحأ

قسلم جسللوح  - أسلتاذ البيملة النباتيلة

جعهللللللد  –المللللللوارد الطبيعيللللللة 

 –سللللات والبحللللوث البيميللللة الدرا

 جاجعة جدينة السادات

 د. حسام شعبان محمد قطب

جهللاز  –جللدير عللام اةدارض البيميللة 

   فرع الفيوم  –شمو  البيمة  

مؤمن محمد  5

أنور على  

 عاشور 

أثددر تطبيقددات السددالمة  أ.د/هدى سعيد حافظ 

والصددحة المهنيددة فددي 

تكنولوجيدددددا معالجدددددة 

 المياة

    أ.د. رفاعي ابراهيم رفاعي  

المتفلرغ الةلخور الرسلوبية  أستاذ  

 –قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة    -

 –جعهد الدراسات والبحوث البيميلة  

 جاجعة جدينة السادات   

 ا.د/ هدى سعيد حافظ

قسلم  -أستاذ الكيمياء النانو ضلوئية 

جعهللد  –جسللوح المللوارد الطبيعيللة 

 –الدراسللللات والبحللللوث البيميللللة 

 جاجعة جدينة السادات

 سعد تمام  ا.د/ عمر 

أستاذ بقسم جسوح الموارد الطبيعية 

جعهد الدراسات والبحوث البيميلة   –

 جاجعة جدينة السادات –

 د. حسام شعبان محمد قطب 

جهللاز  –جللدير عللام اةدارض البيميللة 

 فرع الفيوم  –شمو  البيمة  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
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1-

2/3 

ول نلة  5/2021/   8   خ للس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاريب ا  توصية كلل جلن ج

محمدد عبدد السدالم حمدودة عبدد   جلنح  الطاللب/    بالموافقدة علدي  10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتلاريخ  

فدي اةدارية  وذلك بناءا علع التقريلر ال ملاعع العلوم البيمية فع الدراسات الت ارية و عدرجة دكتوراه الفلسفة ف -  الفتاح

   -دراسة :

               تطوير ممارسات المحاسبة اإلدارية البيئية من خالل مدخل قياس العمليات البيئية لزيدادة الميدزة التنافسدية للمنظمدات  

 ) دراسة ميدانية (
 

Development of environmental management accounting practices through the 

introduction of measuring environmental processes to increase competitiveness of 

organizations 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

 
  

 

ول نللة  5/2021/   8   خب للا  توصللية كللل جللن ج لللس قسللم تقللويم المللوارد الطبيعيللة ب لسللتل الثاجنللة  المنعقللدض بتللاري 1-2/4

       محمدد صدالم محمدد يوسدف  /جلنح  الطاللب    بالموافقدة علدي 10/5/2021الدراسات العليلا ب لسلتها الثاجنلة بتلاريخ 

 العلوم البيمية فع  العلوم ال يولوجية بناءا علع التقرير ال ماعع . عدرجة دكتوراه الفلسفة ف

  -في دراسة :

 لى خزان المياة الجوفية الرباعى بغرب منطقة المارشدة  قنا  مصردراسات هيدروجيوكيميائية وجيوكهربية ع 
 

Hydrogeochemical and Geoelectrical Studies on The Quaternary Groundwater 

Aquifer, West El-Marashda Area, Qena, Egypt 

     القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
   

1-

2/5 

ول نلة  5/2021/   8   خج للس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاريب ا  توصية كلل جلن  

  عمداد زكريدا احمدد عدامر ندوحالطاللب/      بالموافقة علدي إجتيداز  10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ  

   جاجاء بتقرير ل نة ااجتحا  ال اجل للااجتحا  ال اجل لدرجة دكتوراه الفلسفة فع العلوم البيمية  بناء علع 

 

 افقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : المو
   

1-

2/6 

ول نللة  5/2021/   8   خب للا  توصللية كللل جللن ج لللس قسللم تقللويم المللوارد الطبيعيللة ب لسللتل الثاجنللة  المنعقللدض بتللاري

                    عبددده سددعيد عبددده النجددار  الطالللب /  مددنم علدديبالموافقددة  10/5/2021الدراسللات العليللا ب لسللتها الثاجنللة بتللاريخ 

 العلوم البيمية فع  العلوم الفيزيقية بناءا علع التقرير ال ماعع  عدرجة دكتوراه الفلسفة ف

 في دراسة :

 له استخدام ناتج تنشيط الكاتيون  كمجمع في معالجة المياه و روبة  المعالجة المنشطه  الزالة العناصر الثقي 

using of cation regeneration product as coagulant in raw  water treatment and activated  

sludge for heavy metals removal 
 

 القرار : الموافقة  ويرف  ااجر لم لس ال اجعة
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1-

2/7 

ول نلة  5/2021/   8   خض بتلاريب ا  توصلية كلل جلن ج للس قسلم التنميلة المتواصللة للبيملة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلد
                     عمددرو محمددد إبددراهيم محمدددالطالللب/    مددنم بالموافقددة علددي 10/5/2021العليللا ب لسللتها الثاجنللة بتللاريخ الدراسللات 

                               درجلللة دكتلللوراه الفلسلللفة فلللع العللللوم البيميلللة فلللع  الدراسلللات الت اريلللة واةداريلللة بنلللاءا عللللع التقريلللر ال ملللاعع

  -في دراسة  :

اثر دمج البعد البيئي و المجتمعي لبطاقة ا داء المتوازن على تقييم الخطط اإلستراتيجية فى مؤسسات التعلديم العدالى   

 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 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة   

   

1-

2/8 

ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصلية كلل جلن ج للس قسلم التنميلة المتواصللة للبيملة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري

 المكداوي أحمدد إسدماعيل محمددالطاللب /     بالموافقدة علدى مدنم  10/5/2021راسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ  الد

 اعع حي   تم تعديل العنوا  جنالعلوم البيمية فع  العلوم التكنولوجيا بناءا علع التقرير ال م عدرجة دكتوراه الفلسفة ف

لعمرانيددة الجديدددة فددي إدارة المددوارد البيئيددة لتحقيددق أهددداف التنميددة :  دور هيئددة المجتمعددات االعنددوان قبددل التعددديل 

 بالمدن الجديدة )دراسة تطبيقية علي مدينة السادات( 2030المستدامة  
The role of Now Urban Communities Authority in Environmental Resources Management to 

Achieve the objectives of Sustainable objectives Development in 2030 now Urban cities " Case 

study - Sadat city " 

دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة الموارد البيئية لتحقيق أهداف التنمية  :  العنوان بعد التعديل 

 بالمدن الجديدة )دراسة حاله علي مدينة السادات(  2030المستدامة 
The role of Now Urban Communities Authority in Environmental Resources Management to 

Achieve the objectives of Sustainable objectives Development in 2030 now Urban cities " Case 

study - Sadat city " 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

1-

2/9 

ول نللة  5/2021/   8   خس قسللم تقللويم المللوارد الطبيعيللة  ب لسلتل الثاجنللة  المنعقللدض بتللاريب لا  توصللية كللل جللن ج لل

أسامة عبد المحسن عبدد القددوس   الطالب/    اجتيازبالموافقة على    10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ  

 ناء علع جاجاء بتقرير ل نة ااجتحا  ال اجل للااجتحا  ال اجل لدرجة دكتوراه الفلسفة فع العلوم البيمية  ب...    والي
 

 ة وافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعالقرار : الم

   

1-

2/10 

ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصلية كلل جلن ج للس قسلم التنميلة المتواصللة للبيملة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري

          ممددوح سديف مددني محمددالطاللب/    اجتيدازبالموافقدة علدى    10/5/2021الدراسات العليلا ب لسلتها الثاجنلة بتلاريخ  

 ااجتحا  ال اجل لدرجة دكتوراه الفلسفة فع العلوم البيمية  بناء علع جاجاء بتقرير ل نة ااجتحا  ال اجل لل
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

1-

2/11 

ول نلة  5/2021/   8   خلمتواصللة للبيملة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاريب ا  توصلية كلل جلن ج للس قسلم التنميلة ا

    حبيبددة طلعددت مددازن حسددن /ةالطالبلل  اجتيددازبالموافقددة علددى  10/5/2021الدراسللات العليللا ب لسللتها الثاجنللة بتللاريخ 

 ااجتحا  ال اجل للااجتحا  ال اجل لدرجة دكتوراه الفلسفة فع العلوم البيمية  بناء علع جاجاء بتقرير ل نة  
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
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1-

2/9 

بتاري المنعقدض  الثاجنة   ب لستل  الطبيعية   الموارد  جسوح  قسم  ج لس  جن  كل  توصية  ول نة   5/2021/     8    خب ا  

بتاريخ   الثاجنة  ب لستها  العليا  علي  10/5/2021الدراسات  اات   منم  بالموافقة  أسمائهم الطالب                                    ع 

 درجة الماجستير المهنى فى السالمة و الصحة المهنية 

 المشروع بعنوان  االسم م

أثر أنظمة وشبكات إنذار وإالفاء الحريق فى حماية المؤسسات الةناعية  محمد عبد العظيم عبد هللا الشريف 1

 اات " عن حالة المةرية لالتة –واألفراد جن الحريق 

جن   رجب يوسف عثمان يوسف  2 الةناعية  المؤسسات  حماية  فع  والسالجة  ااجن  نظم  اثر  قياس 

 المخاالر" 

المدارس الثانوية   فع "دور السالجة المهنية للوقاية جن جخاالر الكهرباء   عايدة فتم على الكردي    3

  الةناعية " 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

 تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل -:ابعا  ر 
 

   

بتاري 2/1 المنعقدض  الثاجنة   ب لستل  الطبيعية   الموارد  جسوح  قسم  ج لس  جن  كل  توصية  ول نة   5/2021/     8    خب ا  

بتاريخ   الثاجنة  ب لستها  العليا  علي    10/5/2021الدراسات  الصالحيبالموافقة  لجنة    المقدم  ة خطاب  اإلشراف                 من 

والمناقشةوال  د بالم الحكم  لجنة  الطالب/     الدكتوراه لرسالة    تشكيل  جن  المطيرىالمقدجة  الرشيد  راشد  سعد     احمد 

وتاريخ التس يل لموضوع  19/10/2015ائحة ساعات جعتمدض  حي  أ  تاريخ القيد    م الدكتوراه بالقسلدرجة    مس لال

  23/3/2019الرسالة 

    -:  تحت عنوان

توحيد االلتزام الطوعي واالجبارى المحاسبي عن المعلومات المالية باستخدام معيار محاسبي جديد فى المنظمات غير 

 الحكومية بالكويت  

Unify the commitment to voluntary and compulsory accounting for financial 

information using a new accounting standard in non- governmental organizations in 

Kuwait      

   -علع أ  يكو  الت كيل علع النحو التالع:

 

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

البيمية     والبحوث  الدراسات  جعهد  الطبيعية    الموارد  جسوح  بقسم  أستاذ 

 السادات " ج رفا " 
 1 أ.د/ عمر أحمد سعد تمام   

 2 أ.د/  عبد هللا عبد السالم أحمد   جاجعة القاهرض  )ج رفا( .      –كلية الت ارض  –المحاسبة أستاذ 
 3 أ.د/ ه ام سيد سليما     (" خارجع جمتحن) جاجعة القاهرض –كلية الت ارض  –إدارض اةعمال    أستاذ

العاجة      أستاذ اةدارض  اةدارية      -جساعد  للعلوم  السادات  فرع    –أكاديمية 

 (" خارجع متحنج ) أسيوال  
 4 الرحمن    جحمد عبد عادل  /د

 
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصية كلل جلن ج للس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري 2-2

مددن لجندة اإلشددراف  المقددم ةخطداب الصددالحيوافقدة علددي بالم 10/5/2021الدراسلات العليلا ب لسللتها الثاجنلة بتللاريخ 

لدرجلة  مسل لال     عماد زكريا احمد عامر نوح  لمقدجة جن الطالب/   االدكتوراه  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة  ب

وتللاريخ التسلل يل لموضللوع الرسللالة 14/10/2017ائحللة سللاعات جعتمللدض  حيلل  أ  تللاريخ القيللد  م الللدكتوراه بالقسلل

113/6/2018 

   -تحت عنوان  :  
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 دور الرقابة على الجودة فى تعظيم انتاجية المشروعات ) دراسة تطبيقية على حقول النفط (

The role of quality control in maximizing project productivity( applied study on oil fields) 

 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  وجدهة العمددل الوظيفدددددددة 

 1 أ.د. جحمد زيدا  إبراهيم   جاجعة المنوفية ) جمتحن خارجع(.   –كلية الت ارض   –أستاذ جحاسبة جالية  

 2 ا.د. احمد يحيى عبيد   جاجعة المنةورض  ) جمتحن خارجع(.  –كلية الت ارض  –أستاذاادارض     

  3 أ.د. اج د حاجد عمارض   المنوفية       )ج رفا( . جاجعة –كلية الت ارض  –أستاذ اةدارض     
 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصية كلل جلن ج للس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري 2-3

  تشدكيل لجندة االمتحدان الشدامل لدرجدة الددكتوراه  بالموافقة علدي  10/5/2120الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ  

 المس ل لدرجة الدكتوراه   هانى على محمد عبيد للطالب /

 -:تحت عنوان

 ) دراسة مقارنة (  في شركات الزيوت النباتيةلتصديرية دور التخطيط االستراتيجي في تنمية القدرة ا

The role of strategic planning in the development of export capacity of vegetable oil 

companies (A comparative study) 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 نةار يا.د/عادل عبد الها   جاجعة المنوفية -وعميد كلية العلوم    -الكيمياء    أستاذ

 2 احمد عبده ال ريف    أ.د/ جاجعة القاهرض   -  كلية العلوم  وعميد -ء  الكيميا  أستاذ

جعهلد -قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة     -أستاذ ال يولوجيا المساعد   

 الدراسات والبحوث البيمية  السادات ) ج رفا(  

 3 د/ جاجدض جحمد رفعت   أبو الةفا        

 
 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ول نلة   5/2021/     8    خب ا  توصية كل جن ج لس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري   2-4

  لددكتوراهتشكيل لجنة االمتحدان الشدامل لدرجدة ا  بالموافقة علي  10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ 

 المسجل لدرجة الدكتوراه -عبد الهادي مرزوق حسين على المرشاد   /للطالب  

   -تحت عنوان:

نموذج مقترح للتخطيط االسدتراتيجي لمدوارد المشدروع ودوره فدي ترشديد التكلفدة ودعدم سياسدة التحسدين المسدتمر 

 )دراسة تطبيقية(

A proposed Model for project Resources Strategic planning, its Role in Cost 

Rationalization and Support for Continuous Improvement policy (Applied study) 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

ت اكاديميلة السلادا  -  أكاديمية السادات للعللوم اةداريلة      -المحاسبة    أستاذ

 ) ج رفا(  للعلوم اةدارية  

 1 جحمد صالح هاشم ا.د/

 2 ه ام حسن عواد الملي ع    أ.د/ جاجعة حلو   -الت ارض  كلية   -المحاسبة    أستاذ

  3 د/ جحمود احمد احمد على          جاجعة بنى سويف   –أستا جساعد  المحاسبة  كلية الت ارض  
 الجامعة  القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس 
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ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصية كلل جلن ج للس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري   2-5

مدن لجندة اإلشدراف  المقددم ةخطداب الصدالحي  بالموافقدة علدى 10/5/2021الدراسات العليلا ب لسلتها الثاجنلة بتلاريخ 

             أسددامة عبددد المحسددن عبددد القدددوس والددي جللن الطالللب/ المقدمددة الدددكتوراهة لجنددة الحكددم والمناقشددة لرسددال بتشددكيل

وتاريخ التس يل لموضلوع   14/10/2017ائحة ساعات جعتمدض  حي  أ  تاريخ القيد    م الدكتوراه بالقسلدرجة    مس لال

 2018/  20/10الرسالة  

  -تحت عنوان :
 يميائية كأساس لنظام اإلداره المتكاملة )دراسة حاله في الصناعات الكيميائية(تصميم نموذج متكامل إلداره مخاطر المواد الك

Design of Integrated Chemical Risk Management Model as a Core for Integrated 

Management System (Case study in chemicals industry) 

   -علي إن يكون التشكيل علي النحو التالي: 

ددة وجدهة العمددل الوظيفددددد   م االسددددددم  

جعهد الدراسات والبحوث البيمية " ج ر "  –استاذ ال يولوجيا  المتفرغ   1 أ.د/ جبارك حسانع علع    

جاجعة ةسكندرية " ج ر  "  –أستاذ ادارض ال ودض بكلية الهندسة   2 أ.د/ جحمد أنور الدرديري 

جعة الزقازيق " جمتحن خارجع " جا  –أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم   3 أ.د/ أحمد عبد المنعم عاجر  

جاجعة الزقازيق   "   –استاذ الكيمياء الغير عضوية  بكلية التربية النوعية 

 جمتحن خارجع " 

 4 أ.د/ أكمل شوقع جاب هللا  

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

ول نللة  5/2021/   8   ختقللويم المللوارد الطبيعيللة  ب لسلتل الثاجنللة  المنعقللدض بتللاريب لا  توصللية كللل جللن ج للس قسللم  2/6

  تشدكيل لجندة االمتحدان الشدامل لدرجدة الددكتوراه  بالموافقة علدى  10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ  

 المس ل لدرجة الدكتوراه   نادر شحاته عبده ابو عامر للطالب /

   -تحت عنوان:

لية برنامج تدريبي قائم علي أبعاد الذكاء االجتماعي في ادارة الغضب لتحسين مهارة اتخاذ القرار وحل المشكالت  فاع

 البيئية لدي العاملين بالوحدات المحلية  

The effectiveness of a training program based on the dimensions of social intelligence 

in anger management to improve the decision – making Skills and solve 

environmental problems among employees in local units 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م ااسللللللم الوظيفلللللللة وجلهة العمللل 

 1 عبدهللا جحمد   أ.د/ عادل جاجعة الزقازيق  -أستاذ جناه  والرق تدريس المتفرغ  بكلية التربية  

 2 أ.د/ عادل سعيد البنا   جاجعة دجنهور  -أستاذ جناه  والرق تدريس المتفرغ    بكلية التربية  

  3 أ.د/ أحمد ثابت فضل      جاجعة جدينة السادات " ج ر " –كلية التربية   -أستاذ علم النفس
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

ول نلة  5/2021/   8   خوصلية كلل جلن ج للس قسلم التنميلة المتواصللة للبيملة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاريب ا  ت 2/7

مدن لجنددة اإلشددراف         المقدددم ةخطداب الصددالحيبالموافقدة علددى  10/5/2021الدراسلات العليللا ب لسلتها الثاجنللة بتللاريخ 

لدرجلة   مسل لال    جاسر حسين عبدالمعطي حسين  ة جن الطالب/المقدج  الدكتوراهلجنة الحكم والمناقشة لرسالة    بتشكيل

وتللاريخ التسلل يل لموضللوع الرسللالة       14/10/2017ائحللة سللاعات جعتمللدض  حيلل  أ  تللاريخ القيللد   م الللدكتوراه بالقسلل

20/4 /2019 

  -تحت عنوان :

 جامعات" دراسة ميدانية "دور االدارة االستراتيجية فى تنمية السلوك التنظيمي  عضاء هيئة التدريس قى ال 

Role of Strategic Management in Developing  Organizational Behavior for Academic 

" A Field study "     

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
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 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ عبدالناصر سعيد عطايا جمتحن خارجع   -هر  جاجعة ااز –كلية التربية   –استاذ اصول التربية  

  –جاجعلة حللوا      -كلية الخدجلة ااجتماعيلة    –استاذ التخطيط ااجتماعع   

 جمتحن خارجع

 2 أ.د/ شفيق أحمد شفيق   

د/ جنلللع جحملللد كملللال اللللدين   ج رفا  –جاجعة عين شمس  –كلية البنات   –استاذ علم ااجتماع المتفرغ  

 جدحت  

3 

  4 د/ عادل عبدالهادي عبدهللا    ج رفا –اذ المحاصيل المتفرغ بالقسم  أست
 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
   

ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصلية كلل جلن ج للس قسلم التنميلة المتواصللة للبيملة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري 2/8

  تشدكيل لجندةاالمتحان الشدامل لدرجدة الددكتوراه  بالموافقدة علدى    10/5/2021جنة بتاريخ  الدراسات العليا ب لستها الثا

 المس ل لدرجة الدكتوراه   أشرف بهجت الجمل للطالب /  

  -: تحت عنوان  

أثر إضافة بعض محسنات النمو على إنتاجية بعض أصناف البسلة وعالقته باإلصابات الحشدرية تحدت ظدروف مديندة  

 السادات

Effect of adding on some growth stimulants on the productivity of some pea cultivars 

associated insect pests on under conditions of Sadat City 

 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

  -لة جعهلد الدراسلات والبحلوث البيميلة  أستاذ الخضلر بقسلم التنميلة المتواصل

 جاجعة جدينة السادات ) ج رفا(

 1 أ.د/ جمدوح جحمد السعيد عرفة 

 -رئيس بحوث وحلدض خضلر قسلم اةنتلاج النبلاتع جركلز بحلوث الةلحراء  

 وزارض الزراعة  
 أ. د/ جحمد رائف حافظ جحمد  

2 

  3 جةطفع حمزه جحمد  /د جاجعة بنها   -كلية الزراعة   -أستاذ جساعد إنتاج الخضر  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  
   

ول نة الدراسللات العليللا  5/2021/   8   خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعية  ب لستل الثاجنة  المنعقدض بتاري 

المقدجللة جللن الطالللب/   الدددكتوراهلرسالة  الحكم والمناقشةكيل لجنة بالموافقة علي تعديل تش  10/5/2021ب لستها الثاجنة بتاريخ  

المسلل ل لدرجللة الللدكتوراه بالقسللم    -ائحللة سللاعات جعتمللدض  مالدكتوراه بالقسلل لدرجة    مس لال  درويش بن صالم ابراهيم البلوشي

 . 23/3/2019وتاريخ التس يل لموضوع الرسالة 14/10/2017ائحة ساعات جعتمدض  حي  أ  تاريخ القيد 

 تطوير نظم اإلدارة البيئية في المؤسسات الحكومية بسلطنة عمان         -حت عنوان  :ت

Developing environmental management systems in government institutions in the sultanate 

of oman  

 جاجعة القاهرض . –الت ارض  كلية –استاذ المحاسبة  –وذلك باضافة ااستاذ الدكتور / جدحت سالم عبدالرشيد نوفل  

جامعة القاهرة . وذلك نظرا  لظروف مرض    –كلية التجارة     -بدا جن ااستاذ الدكتور / عبدهللا عبد السالم احمد استاذ المحاسبة  

 االخير ةاعتذاره عن عدم الحضور .

   -علي النحو التالي: علي أن يكون التشكيل  

 م دددم االسددد  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 مدحت سالم عبدالرشيد نوفلأ.د/   ) ممتحن خارجي ("جامعة القاهرة   –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة 

 2 أ.د/ هشام سيد سليمان   جامعة القاهرة)مشرفا( .     –كلية التجارة   –أستاذ  إدارة اإلعمال  

د الدراسددات معهدد -قسم مسوح المددوارد الطبيعيددة   -أستاذ الجيولوجيا المساعد  

 والبحوث البيئية  السادات " مشرفا"

 3 د/ ماجدة محمد رفعت   أبو الصفا        

فددرع  –أكاديميددة السددادات للعلددوم اإلداريددة    -أسددتاذ  مسدداعد اإلدارة العامددة  

 ) ممتحن خارجي ("أسيوط 

 4 د/ عادل  محمد عبد الرحمن  
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 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
   

 

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

   
ول نللة  5/2021/   8   خب لا  توصللية كللل جللن ج للس قسللم تقللويم المللوارد الطبيعيللة  ب لسلتل الثاجنللة  المنعقللدض بتللاري 4/1

  مدد صدالحية  التشدكيل للجندة الحكدم والمناقشدة  بالموافقدة علدى  10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنلة بتلاريخ  

 ل لدرجة الماجستير بالقسم وذللك لعلدم إجكانيلة سالم  -  علي منصور العجميالخاص بالطالب الطلب المقدم جن الطالب/  

 السفر إلى مصر نظرا لظروف جائحة كرونا  تعليقحضوره بسبب  

 معة القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجا
 

   
ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصية كلل جلن ج للس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري 4/2

  مدد صدالحية  التشدكيل للجندة الحكدم والمناقشدة  بالموافقدة علدي  10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ 

نظدرا لتواجدده بالمملكدة ، المس ل لدرجة الماجستير  بالقسلم،  ج عبد الصادقسامى حجاج سامي حجاالخاصة بالطالب/  

 السفر إلى مصر نظرا لظروف جائحة كرونا  تعليقالعربية السعودية و 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

 

   
 

 موضوعات عامة    -خامسا:
 

   

اعتمداد النتيجدة للبدرامج   بالموافقدة علدي  10/5/2021لثاجنلة بتلاريخ ب ا  توصلية ل نلة الدراسلات العليلا ب لسلتها ا 5/1

االكاديمية والبرامج المهنية ومنم درجة دبلوم الدراسات العليا ومنم درجة دبلدوم السدالمة والصدحة المهنيدة  ودبلدوم 

 .2020/2021للعام الجامعي   2020الجودة الشاملة دورة الخريف  
 

 مر لمجلس الجامعة القرار : الموافقة  ويرفع اال 

   

تحديدد مواعيدد إمتحاندات   بالموافقدة علدي  10/5/2021ب ا  توصية ل نلة الدراسلات العليلا ب لسلتها الثاجنلة بتلاريخ  5/2

إعتبدددار مدددن يدددوم االربعددداء الموافدددق  2020/2021(  للعدددام الجدددامعي 2021الفصدددل الدراسدددي الثددداني ) الربيدددع 

23/6/2021 

 االمر لمجلس الجامعة القرار : الموافقة  ويرفع 

 

   

ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصلية كلل جلن ج للس قسلم التنميلة المتواصللة للبيملة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري 5/3

عدرض تقريدر فريدق المراجعدة الداخليدة لبرندامج   بالموافقة على    10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ  

 في السالمة والصحة المهنية    الدكتوراة المهنية

 المشكلة من : 

 رئيسا   -أ.د/ محمود سعد أبو سكين   

 عضوا   –أ.د/ أماني محمد عبدالعال  

 عضوا   –أ.د/ نادية حامد البتانوني  

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة
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 سادسا : موضوعات البحوث العلمية
 

 

   

ول نللة  5/2021/   8   خن ج للس قسللم تقللويم المللوارد الطبيعيللة  ب لسلتل الثاجنللة  المنعقللدض بتللاريب لا  توصللية كللل جلل 6/1

 محمدد جداد أحمددالطلب المقدم جن السليد اللدكتور/   بالموافقة على  10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ  

  لل بح  جن ور فلى ج للل عالميلل وذات جعاجلل حي  أ  وذلك للموافقة على التقدم للحصول على جائزة النشر  العلمى

 تأثير وا  البح  يق  فى إالار الخطة البحثية للقسم والمعهد  

 عنوا  البح :  

 "مصر    السويس خليج   على الرواسب السطحية  البترولية لألنشطة البيئية المخاطر تقييم"

 

“Environmental Risk Assessment of Petroleum Activities in Surface Sediments, Suez 

Gulf, Egypt” 

Journal: Journal of Marine Science and Engineering , Volume: 9 

Issue: 5 

Pages: 473 - 499 

Publisher: MDPI 

Impact Factor: 2.033 

DOI: https:// doi.org/10.3390/jmse9050473 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ول نلة  5/2021/    8    خب ا  توصية كل جن ج للس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري    6/2

صدالح السديد محمدد الطلب المقلدم السليد اللدكتور/    بالموافقة على  10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ  

 التقدم لجائزة النشر الدولي لكل من  

 صالح السيد محمد السيد   دكتور/   -1

 الدكتور/ وليد محمد البسيوني   -2

 :  تحت عنوان  فع ج لل دولية بح  جن ور ا  لسيادتهما  حي   
 

الجمع بين مؤشرات التصوير الحراري والصور الرقميدة مدع النمذجدة متعدددة المتغيدرات لتقددير النمدو وحالدة الميداه  

 ختلفةوإنتاجية البطاطس في ظل أنظمة الري بالتنقيط الم

Combining Thermal and RGB Imaging Indices with Multivariate and Data-Driven 

Modeling to Estimate the Growth, Water Status, and Yield of Potato under Different 

Drip Irrigation Regimes 

. Journal: Remote Sensing, 2021,13,167 

Impact factor: 4.509 

Pages: 1-28 

https://doi.org/10.3390/rs13091679DOI:  

Publisher: MDPI 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

                                5/2021/   8   خب للا  توصللية كللل جللن ج لللس قسللم تقللويم المللوارد الطبيعيللة  ب لسللتل الثاجنللة  المنعقللدض بتللاري 6/3

                                             الطللللللب المقلللللدم  بالموافقدددددة علدددددى 10/5/2021ول نلللللة الدراسلللللات العليلللللا ب لسلللللتها الثاجنلللللة بتلللللاريخ 

   تحت عنوان:وذلك لتس يل بح   صالح السيد محمد السيد  السيد الدكتور / 

ا رضي للرصد  البيانات  مع                      تكامل  الدقة  عالية  الصناعية   لالقمار  الفضائية  الصور  و  بعد  عن  لالستشعار 

 النمذجة متعددة المتغيرات لتقديرخصائص الذرة في دلتا النيل في مصر 

Integration of radiometric ground-based data and high resolution Quick Bird 

imagery with multivariate modeling to estimate maize traits in the Nile Delta of Egypt 

https://doi.org/10.3390/rs13091679
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Pages: 1-25 

DOI:10.3390/chemosensors9030055  

Published: March 2021 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

                           5/2021/   8   خريب للا  توصللية كللل جللن ج لللس قسللم تقللويم المللوارد الطبيعيللة  ب لسللتل الثاجنللة  المنعقللدض بتللا 6/4

                                                     الطلللللب المقللللدم جللللن بالموافقددددة علددددى 10/5/2021ول نللللة الدراسللللات العليللللا ب لسللللتها الثاجنللللة بتللللاريخ 

 ب ير وذلك لتس يل بح   حسين توفيق    السيد األستاذ الدكتور / أحمد

 تحت عنوان: 
 

Micro-grid Monitoring & Supervision: Web-based SCADA Approach 
 

 المراقبة و االشراف للشبكات الكهربية الدقيقة: نهج سكادا المعتمد على الشبكة العنكبوتية 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ول نلة  5/2021/   8   خالثاجنلة  المنعقلدض بتلاريب ا  توصية كلل جلن ج للس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل  

                                                 جللللللن قللللللدم مال الطلللللللب بالموافقددددددة علددددددي 10/5/2021الدراسللللللات العليللللللا ب لسللللللتها الثاجنللللللة بتللللللاريخ 

  ، بالموافقة على تس يل األبحاث األتية: على حسن حسين /  الدكتور  السيد
 

 عنوا  البح  
1- Assessment of natural radionuclides and related occupational risk in agricultural soil, 

southeastern Nile Delta, Egypt. Gad, A; Saleh, A; Khalifa, M. Arabian Journal of 

Geosciences (2019) 12:188 https://doi.org/10.1007/s12517-019-4356-6 

2- Environmental Risk Assessment of Petroleum Activities in Surface Sediments, Suez Gulf, 

Egypt. Abou El-Safa, M.M.; Gad, M.; Eid, E.M.; Alnemari, A.M.; Almarshadi, M.H.; 

Alshammari, A.S.; Moghanm, F.S.; Saleh, A. Journal of Marine Science and Engineering 

2021, 9, 473. https:// doi.org/10.3390/jmse9050473 

3- Assessment of metals in surface sediment of the estuary and littoral shelf of the 

Mediterranean Sea coast, Gamasa, Egypt.    

4- Utilization of statistical and pollution indices to evaluate the aquatic environment of 

Qaroun Lack, Fayoum, Egypt. Publication in progress 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

 
ول نلة  5/2021/   8   خب ا  توصية كلل جلن ج للس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري

السديد الددكتورة / ماجددة محمدد  جن قدم مال الطلب   بالموافقة علي 10/5/2021الدراسات العليا ب لستها الثاجنة بتاريخ 

 :رفعت  بالموافقة على تسجيل ا بحاث ا تية

Status Title No 

Published 

(2011) 

Abou El Safa,M., Mohamed,M.A., AL-Boghdady,A.A.Al, Attia,G., 

and Yassin,H. 2011. Mineralogical and rheological studies on clay 

deposits in southwest of Wadi EL-Natrun Depression, Western 

Desert, Egypt. J. Sed., Egypt, v.19: p201-209. 

1 
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 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

Published 

(2013) 

Abou El Safa, M.; Rifai, R.I.;ElKammar, A.M. and Saleh, A.H., 

2013. Environmental geochemistry of trace metals in Egyptian 

phosphorites, phosphate fertilizers and soils.  J. Sed., Egypt, v. 21: 

p221-242. 

2 

Published 

(2021) 

Environmental Risk Assessment of Petroleum Activities in Surface 

Sediments, Suez Gulf, Egypt. Abou El-Safa, M.M.; Gad, M.; Eid, 

E.M.; Alnemari, A.M.; Almarshadi, M.H.; Alshammari, A.S.; 

Moghanm, F.S.; Saleh, A. Journal of Marine Science and 

Engineering 2021, 9, 473. 

3 

Publication 

in progress 

Assessment of metals in surface sediment of the estuary and littoral 

shelf of the Mediterranean Sea coast, Gamasa, Egypt 
4 

Publication 

in progress 

Utilization of statistical and pollution indices to evaluate the aquatic 

environment of Qaroun Lack, Fayoum, Egypt 
5 

   

   

 

 خامسا  العالقات الثقافية  
 

   

5-1  

   
 

 هيئة التدريس :  شئون اعضاء   دسا  اسا
 

   

بالموافقدة   5/2021/     8    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصللة للبيملة  ب لسلتل الثاجنلة  المنعقلدض بتلاري 6/1

أسلتاذ المحاسلبة المسلاعد بالقسلم و اللذى يطللب فيلل  – عمداد محمدد ريداض احمددالطلب المقدم جن السيد الدكتور/   على

  2021/2022عارض ل اجعة الطائف بالمملكة العربية السعودية خالل العام ال اجعع الموافقة على ت ديد اة

 بت ديد التعاقد خالل هذا العام ،، ج  العلم با  هذا الت ديد للسنة العاشرض  المعار اليها  جرفق اليل افادض ال اجعة
 

\ 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

 

   

 مة المجتمع وتنمية البيئة  سابعا  : شئون خد
 

   

عدرض تقريدر الددورة  بالموافقدة علدى  10/4/2021ب أ  توصية ل نة البيمة بالمعهلد ال لسلة السلابعة المنعقلدض بتلاريخ   7/1

                                           27/3/2021حتدددددى 28/2/2021التدريبيدددددة المنعقددددددة بقسدددددم المسدددددوح اون اليدددددن فدددددي الفتدددددرة مدددددن 

 بعنوان " برامج االيزو والمراجعة الداخلية " 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

اعداد حفلة لتكريم السدادة   بالموافقة على  10/4/2021ب أ  توصية ل نة البيمة بالمعهد ال لسة السابعة المنعقدض بتاريخ   7/2

 موظفي المعهد المحالين للمعاش

 د انتهاء االمتحانات تؤجل لبعالقرار : 
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 ثامنا : الجودة : 
 

   

 ب أ  جناق ة جا تم تنفيذه جن خطة التطوير المستمر .      9-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    القرار : احيط المجلس علما        
   

  -اوال: موضوعات االحاطة:
   

 موضوعات االحاطة  9/2/1

 م9/05/2120لتنفيذي لمركز ضمان الجودة بالجامعة بتاريخ  الموضوعات التي نوقشت في المجلس ا 1/2

ل نة   –م) ل نة الدراسات العليا 2021ابريل لكترونع ل هراة تقرير استخدام المعهد للمضبطة والمحضر  2/2/2/2/1

واصلة للبيمة  ج لس قسم التنمية المت–ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعية فع النظم البيمية  -البيمة  –العالقات الثقافية 

ج لس    -الم لس التنفيذي لوحدض ال ودض   -ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها –وإدارض ج روعاتها 

 ج لس المعهد(.  -إدارض وحدض ضما  ال ودض 

 القرار : احيط المجلس علما       

   

                              لكليدددات و معاهدددد الجامعدددة وفقدددا لكتيدددب المهدددام الموحدددد م2021مدددايومهدددام شدددهر بشدددأن  2/2/3 9/2/2

 (.03/07/219) الصادر بتاريخ  

 % 15حضور الم لس التنفيذي لمركز ضما  ال ودض  •

 . %15جحاضر اجتماعات الم لس التنفيذي و ج لس اادارض للوحدات + استمارات الةر  •

 .%10استخدام المضبطة والمحضر اةلكتزونع •

 . %30حدض الرب  سنوية ) جتضمنة ان طة اايزو( جعتمدض  تقرير عن ان طة الو  •

 .%30تقرير عن ان طة ايزو المعاجل / اايزو اادارى جعتمدض  •

 القرار : احيط المجلس علما       
   

                             وفقددا لكتيددب المهددام الموحددد لكليددات و معاهددد الجامعددة  م2021ابريددل مهددام شددهر بشددأن  2/4/ 9/3/2

 (.03/07/1902) الصادر بتاريخ 

 %15حضور الم لس التنفيذي لمركز ضما  ال ودض   •

 .%15جحاضر اجتماعات الم لس التنفيذي و ج لس اادارض للوحدات + استمارات الةر  •

 .%10استخدام المضبطة والمحضر اةلكتزونع •

 . %30لتحسين  ااستعداد لزيارض الدعم الفنى واستقبالها " نتائ  التقرير " + خطة ا •

تقريلر ل نلة التطلوير اادارى والميكنلة علن جوقلف المعهلد جلن توصليات ال هلة المانحلة جحلدد بلل   •

 %30جستموليات التنفيذ  

 القرار : احيط المجلس علما       
 

 

  
 مارسبشأن صرف المكافآت الشهرية لوحدة ضمان الجودة شهر  9/3

 المبلغ التاريخ والنسبة  النشاط

  م 2021ابريل  شهر  ل هريةالمكافأض ا

  م 2021ابريل  شهر  بدل حضور الم لس التنفيذي  

   م 2021ابريل  شهر  بدل حضور ج لس اادارض  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

 

 

 

 

  

 

 

 

 رابعا: الشئون الفنية والتقنية: 9/4

 : بشأن التوصية باعتماد الموضوعات التالية4/4/1
 

 تقرير استخدام المضبطة والمحضر اةلكتزونيعن شهر ابريل. 4/1/14

 تقرير ل نة التطوير ااداري والميكنة عن جوقف المعهد جن توصيات ال هة المانحة جحدد بل جسموليات التنفيذ . 4/1/2
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/والمتضلمنة 93/03/خطة التحسين للنقاال الواردض بتقرير الزيارض الميدانية جن جركز ضما  ال ودض بال اجعة بتاريخ  4/1

 –م فلع ظلل أزجلة كورونلا 2020/2021رصد اجراءات انعقلاد اجتحانلات الفةلل الدراسلع األول للعلام ال لاجعع 

 التحقق جن ضبط جودض ااداء بالكنتروات.

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة
   

 وفيما ال يستاد من اعمال انتهت الالسة  

 

 امين المال  

 

 مدوح محمد الح اا( )د/ م

 عميد المعهد وراي  المال   

 

 )  د/ ممدوح محمد السعيد عرفة(
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