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 2014/2015 الرقم الكودي م2014/2015العام الجامعي 

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

 بعد الظهر 2الساعة:  نهاية االجتماع: ظهرا   12الساعة: بدء االجتماع:  م21/7/2015 تاريخ االجتماع:

 قاعة االجتماعات بالمعهد مكان االجتماع:

 

 ــــور:ـــــالحضـ 

 رئيسا   عميد المعهد    أ.د/ مبارك حسانى على  -1

 عضوا   وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث د/ محمود سعد ابو سكين -2

 عضوا   وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة د/  ممدوح محمد السعيد عرفة  -3

 عضوا   سم التنمية المتواصلة للبيئة أستاذ متفرغ بق أ.د/ نبيل نصر الحفناوى   - -4

 عضوا   أستاذ متفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ عايدة محمد عالم -5

 عضوا   قائم بعمل رئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية د/ عمر أحمد سعد تمام  -6

 عضوا   يئة قائم بعمل رئيس قسم تنمية المتواصلة للب نادية حامد عبد السالم البتانونىد/  -7

 عضواً وأميناً للمجلس أقدم أستاذ مساعد بالتناوب د/ أمانى محمد عبد العال -8
 عضواً  .بالمعهددير وحدة ضمان الجودة م وليد محمد بسيونى/ د -9

 عضواً ادارى  أمين المعهد م/ ثروت زكريا عرفة -10

 :وقام بأعمال السكرتارية 

 يد أ.د/ عميد المعهد.مدير مكتب الس –أ/ هناء رمسيس تادرس  -

 

 وقد اعتذر عن الحضور :

 عضوا  من الخارج استاذ وعميد كلية التجارة السابق أ.د أحمد اللحلح  -1

 عضوا  من الخارج جهاز شئون البيئةبع ولفرقطاع ارئيس  جمال محمد الصعيدى  د/   -2

 م/ هانى شريف عفيفي  -3
 -لصدددددناعيةمددددددير ادارة المجموعدددددة المصدددددرية لالسدددددت مارات ا

 ا   ) أجمى (سيراميكا بريم

 عضوا  من الخارج

 عضواً  قائم بعمل رئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية د/ محمد أحمد الحويطى -4
 عضواً  أقدم مدرس بالتناوب د/ إسماعيل على إسماعيل -5

 عضوا   ITمدير  د/ رضا السعيد محمد -6

  :االفتتــــاح 

بدذكر   بسدم ا الدرحمن الدرحيم   ورحد    – رك حسانى على عميدد المهددد مباافتتح الجلسة السيد أ.د/ 
خير والديمن طدر المبدارك اعداد  ا عليندا بدالوقد التدنئة لكدل اعضداا المجلدم بمناسدبة عيدد ال بالسادة الحضور

 -ثم انتقل سيادته لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال: والبركات 

 أوالً: المصادقات

   
 م.15/6/2015 بشأن المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة بتاريخ  1/1
 : المصادقـــة.القـــرار 
   
 م "  2015" يونيه بشأن المصادقة على محاضر اجتماع مجالس أقسام المعهد ) المسوح، التقويم، التنمية (  1/2
 : المصادقـــة .القــــرار  
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 م "  2015" يوليو بشأن المصادقة على محاضر اللجان بالمعهد عن شهر   1/3

 العالقات الثقافية        لجنة   -2لجنة الدراسات العليا.       -1
                   لجنة المكتبة -4                 لجنة البيئة - 3

 : المصادقـــة.القـــرار  

 : المتابعة: ثانيا  
   

 (.2)مرفق  6/2015/ 15متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة بتاريخ   2-1

   

 ثالثا : الموضوعات العامة
   

3-1   
   

 

 رابعا  : الدراسات العليا :
 
   

الفصددل  اعتمةةاد نتيجةةة علةةيبالموافقةةة  7/5201/ 13بشددان توصددية لجنددة الدراسددات العليددا  ل الجلسددة الحاديددة عشددر ل بتدداريخ  4-1

األتدي أسدمائهم  منح الطةب  وكذلك دبلومة السالمة والصحة المهنية  -دكتوراه –ماجستير  2014/2015الدراسي الربيعي 

 م .  2014/2015درجة دبلوم الدراسات العليا في األقسام ال الث للعام الجامعي 
 

 القسم النسبة االسم م

 في النظم البيئية مسوح الموارد الطبيعية ( B) %84.1 محمد عادل علي الفخراني 1

 والتخطيط لتنميتها الموارد الطبيعيةتقويم  (B) %87.5 مصطفي حفني محمد حفني المكاوي 2

 والتخطيط لتنميتها الموارد الطبيعيةتقويم  (+B) %88.5 رضا جمعه حسين حسن 3

 والتخطيط لتنميتها يةالموارد الطبيعتقويم  (+B) %88.5 محمد صبري علي البلكيمي 4

 والتخطيط لتنميتها الموارد الطبيعيةتقويم  (+B) %83.5 ياسر عبد الرسول قطب موسي 5

 والتخطيط لتنميتها الموارد الطبيعيةتقويم  (+B) %84.3 نشوه محمد الشبراوي 6

 والتخطيط لتنميتها الموارد الطبيعيةتقويم  (+B) % 84 أحمد طه طه محجوب 7

 التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها (-A) %90.3 ح إبراهيم حسن سالموائل صال 8

 التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها (+B) %83.8 أحمد إبراهيم أحمد محمد 9

 التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها (B)%78.7 أحمد رزق يوسف الخياط  10

 التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها (+B) %85.3 عطااحمد عبد المقصود محمود  11

 
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .

   
ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خالجلسده الحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلدس قسدم مسدوح المدوارد الطبيعيدة   4-2

الطالددب / نددواا عقدداب جفددين كمدديخ حطدداب الدددوي  درجددة  مةةنح الموافقةةة علةةي ب 7/5201/ 13العليددا  ل ل بتدداريخ

 وذلك بناءا علي التقرير الجماعي . –الماجستير فيل علوم البيئة ل 

 في دراسة تحت عنوان : 

    العنوان قبل التعديل

  الجهراء  بدولة الكويتل بالجمعيات  التعاونية وتأثيرها علي السالمة البيئية بمنطقة ةل  دور المحاسبة البيئي    

The of Environmental accouting in cooperative societies and   their impact on 

environmental safety of al jahra area in Kuwait   
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 -: التعديل دالعنوان بع 

 

 ة بمنطقة الجهراء  بدولة الكويت لبالجمعيات  التعاونية وتأثيرها علي السالمة البيئي ةل دور المحاسبة البيئي    

of environmental accouting in cooperative societies and   their impact on Role “The 

environmental safety of al jahra area in Kuwait 
   

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .
   
ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خالجلسده الحاديدة عشدر بتداريقسدم مسدوح المدوارد الطبيعيدة  بشان توصية كل من مجلدس  4-3

الطالددب / فيصددل عبددد الصددمد علددي حسددين الصددفار    درجددة  بالموافقةةة علةةي  مةةنح 7/5201/ 13العليددا  ل ل بتدداريخ

 بناءا علي التقرير الجماعي الوارد الينا  -الماجستير فيل علوم البيئة ل 

 : حت عنوانفي دراسة ت

  -العنوان قبل التعديل:  

 بدولة الكويت ل لالطفال الموهوبينعلى الصحة النفسية البيئة   ل أثر                              

in Kuwait" children talentedEnvironmental impact on the mental health of ل 

   -العنوان بعد التعديل :

 بدولة الكويت ل  للتالميذ المتفوقينعلى الصحة النفسية البيئة   ل أثر                          

in Kuwait"  talented pupilesEnvironmental impact on the mental health of ل 

 
 لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا

   

ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خالجلسده الحاديدة عشدر بتدارية بشان توصية كل من مجلدس قسدم مسدوح المدوارد الطبيعيد  4-4

درجدة الماجسدتير فديل  أوس نومدان خليفدة حميدد العند ى الطالب/  بالموافقة علي  منح 7/5201/ 13العليا  ل ل بتاريخ

 بناءا علي التقرير الجماعي الوارد الينا   -علوم البيئة ل 

 في دراسة تحت عنوان : 

  -ل :العنوان قبل التعدي

 ل المحاسبة البيئية وتقدير التكاليف المستترة للوفاء بمتطلبات الحفاظ على البيئةل                             

“Environmental accounting and estimating hidden costs to meet the requirements of 

preserving the environment” 

 العنوان بعد التعديل :

 تقدير التكاليف المستترة للوفاء بمتطلبات الحفاظ على البيئةل يالبيئية ف ةالمحاسب دورل                         

“ of environmental accounting in estimating hidden costs to meet the  Role" The 

requirements of preserving the environment”" 

 ة ويرفع االمر للجامهة .لقــــــرار : المـــوافقـــــــا
   

   

ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خالجلسده الحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلدس قسدم مسدوح المدوارد الطبيعيدة   4-5

مددنح الطالددب /  مسدداعد محمددد نددايف مددذري سددراي الشددمري درجددة   بالموافقةةة علةةي  7/5201/ 13العليددا  ل ل بتدداريخ

  –لبيئة ل الماجستير فيل علوم ا

 في دراسة تحت عنوان : 

 ل دورالتربية البيئية فى اكساب القيم البيئية لطالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ل                              

"The role of environmental education in the acquisition environmental values for  

middle school students in Kuwait " 
   

 لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا
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ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خالجلسده الحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلدس قسدم مسدوح المدوارد الطبيعيدة   4-6

الماجسدددتير  تيلددددرجهم   للطدددالب االتدددي أسدددما  بالموافقةةةة علةةةي   جتيةةةاا السةةةيمينار 7/5201/ 13العليدددا  ل ل بتددداريخ

     +Cساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن  8ا اجتازو أنهم حيث  ) الئحة جديدة(والدكتوراه  

 دكتوراه ماجستير م

 فواز فالح غانم المطيرى  خالد محمد حماد العجمى   1

 وليد خالد شافى المطيرى  ه اع شطى فنيسان المطيرى  2
 

   
 . فقـــــــةلقــــــرار : المـــواا

   

ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خالجلسده الحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلدس قسدم مسدوح المدوارد الطبيعيدة   4-7

مدن السديد أ.د / عمدر سدعد تمدام المشدرا الرئيسدي    المقددم خطا  الصبحيةبالموافقة علي   7/5201/ 13العليا  بتاريخ

لدرجدة  ة المسدجل –الصدفار مهددى حسدين ة/ مندال محمدود للطالبدالماجستير لرسالة    ةتشكيل لجنة الحكم والمناقشب

 ل2012دورة أكتوبر ل بالقسم الماجستير 

 فى رسالة  تحت عنوان 

 لدراسات سمية على بعض أنواع األسماك فى الخليج ل

Toxicological studies on some fish sp. of Arabian Gulf 

   -تالي :علي النحو ال         

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم  م

 جامعة أسيوط )ممتحن خارجي( -كلية الطب البيطرى –أستاذ الباثولوجيا  عفيفى محمد حسن أ.د/ صالح  1

جامعددة مدينددة  –معهددد الدراسددات والبحددوث البيئيددة  –رئدديس قسددم المسددوح  أ.د. عمر سعد تمام 2

 السادات )مشرا(

معهددد الدراسدددات  –أسددتاذ البيئددة النباتيدددة بقسددم مسدددوح المددوارد الطبيعيدددة  فتحي ع ازي د. محمد 3

  جامعة مدينة السادات ) ممتحن داخلى (  –والبحوث البيئية 
   

 لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا
   

ولجنة الدراسات العليدا    7/2015/ 6  خلسه الحادية عشر بتاريالجبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية   4-8

 درجة الماجستير فيل علوم البيئة ل   -الطالبة /مها محمد سيد  بالموافقة علي منح 7/5201/ 13ل ل بتاريخ

 في دراسة تحت عنوان : 

 جتمع وتنمية البيئة لل المسئولية البيئية للبنوك المصرية في خدمة الم                                

Environmental responsibility of Egyptian banks for serving and  development                                                

 society      

فقـــــــة ويرفع االمر للجامهة لقــــــرار : المـــواا  
   

   
ولجنة الدراسات العليدا    7/2015/ 6  خالجلسه الحادية عشر بتارييم الموارد الطبيعية بشان توصية كل من مجلس قسم تقو  4-9

من الطالب / أيمدن أحمدد محمدد ابدراهيم أبوسدعد المتضدمن قبدول  بالموافقة علي  الطلب المقدم 7/5201/ 13ل ل بتاريخ

 . يةلطلبة الدبلومة المهنل  القياسات البيئيةاعتذاره عن  دخول امتحان مقرر  ل 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .
   

   
ولجنة الدراسات العليدا    7/2015/ 6  خالجلسه الحادية عشر بتاريبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية   4-10

ور / محمدد أحمدد الحدويطي المشدرا مدن السديد الددكت المقددم بالموافقة علةي خطةا  الصةبحية 7/5201/ 13ل ل بتاريخ

لدرجددة   المسددجل –/ رأفددت محمددد الوكيددل للطالددبالماجسددتير لرسددالة    تشةةكيل لجنةةة الحكةةم والمناقشةةةبالرئيسددي   

 ل 2012دورة أكتوبر ل بالقسم الماجستير 
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 فى دراسة تحت عنوان :

 ازر  للبعض وحدات الصرا في المج ةل تقييم أداء المعالجة الميكانيكي           

Evaluation for the performance of sewage mechanical  treatment to some unites  in  

slaughter houses    

   -علي النحو التالي :      

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم  م

  –البحوث وكيل معهد الدراسات العليا و –أستاذ السموم والبيئة  أ.د/ أحمد مرسي عطيه  1

 جامعة االسكندرية  ل ممتحن خارجي ل

 جامعة مدينة السادات  –عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية  أ.د/ مبارك حساني علي  2

 ل ممتحن داخلي ل

         أسدددددددددتاذ مسددددددددداعد البيوتكنولدددددددددوجي البيئدددددددددي بمعهدددددددددد الهندسدددددددددة                                  د/إبراهيم السيد إبراهيم موسي   3

 جامعة مدينة السادات لعضو لجنة اشراا ل –الوراثية 

أستاذ ميكروبيولوجي األراضدي المسداعد ورئديس قسدم تقدويم المدوارد  د/ محمد أحمد الحويطي 4

 جامعة مدينة الساداتلعضو لجنة اشراا ل –الطبيعية 

 
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .
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ولجنة الدراسات العليدا    7/2015/ 6  خالجلسه الحادية عشر بتاريبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية  

درجدة الماجسدتيرفيل علدوم البيئدة ل   -الطالبة / سمر يسن سليمان هاشم   بالموافقة علي منح 7/5201/ 13ل ل بتاريخ

–  

 : في دراسة تحت عنوان

 ل  جيوكيميائية وبيئية لمنطقة وادي النطرونمذجة هيدرول ن

 Environmental and hydrologchemical modeling in Wadi EL Natroun " ل

 
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .            

   

ولجنة الدراسات العليدا    7/2015/ 6  خبتاري الجلسه الحادية عشربشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية   4-12

من لجنة االشراا علي الطالب االتدي  السيدة أ.د/ عايدة محمد عبم بالموافقة علي  رفع  سم 7/5201/ 13ل ل بتاريخ

 أسمائهم والمسجلين لدرجة الماجستير بالقسم :

 حماد عبد هللا رفاع الحربي -1

 أحمد محمد حسانين -2 

 لمغاوري  أمل مختار ا -3 

 -للجنة االشراا على الطالب االتى اسما هم : الدكتور / عزت أحمد الفضالي دو ضافة اسم السي

 حماد عبد هللا رفاع الحربي -1

 أحمد محمد حسانين -2 
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .  
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 13ولجندة الدراسدات العليدا  ل بتداريخ  7/2015/ 6  خالحادية عشر بتداري التقويم الجلسهبشان توصية كل من مجلس قسم   4-13

السداعات )  الئحدة الماجستير والددكتوراه   تيلدرجللطالب االتي أسمائهم   بالموافقة علي   جتياا السيمينار 7/5201/

     +Cساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن  8ا اجتازو أنهم حيث  ( المعتمدة

 دكتوراه ماجستير م

 والء مصطفي محمود محمد الديب خالد نور ثميم 1

 هالة السيد مصطفي  ----------- 2

 
 .القــــــرار : المـــوافقـــــــة 

bodie 
   

ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خلتنميدة المتواصدلة للبيئدة الجلسده الحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلس قسم   4-14

درجة الماجسدتير فديل علدوم   -دسيد أحم رالطالب / أسامة عبدا لظاه منح بالموافقة علي 7/5201/ 13اريخالعليا  ل بت

  –البيئة ل 

 : في دراسة تحت عنوان

 ل  تقييم دور الجهاز المرك ي للمحاسبات فى الرقابة على الهيئات المعانة  ل                             

 Evaluated role the central auditing agency in the control of subsidizedل
   

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا

   
ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خلتنميدة المتواصدلة للبيئدة الجلسده الحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلس قسم   4-15

درجدة الماجسدتير فديل علدوم   -الطالب / أحمد فوزي نعيم محدروس   علي منح بالموافقة 7/5201/ 13العليا  ل بتاريخ

  –البيئة ل 

 : في دراسة تحت عنوان

 ل.عوائق تنمية البيئة التكنولوجية في المجتمع الريفي بين النظرية و التطبيقبعض   ل             

:" Some obstacles of development technological environment 

 in rural society between theory and applicationل 

 
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا

   
ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خالتنمية المتواصلة للبيئدة الجلسده الحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلس قسم   4-16

                                       الماجسدددددددتير لدرجدددددددة الطدددددددالب األتدددددددي أسدددددددمائهم  تسةةةةةةةجيل علةةةةةةةيبالموافقةةةةةةةة  7/5201/ 13العليدددددددا  ل بتددددددداريخ

     +Cساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن  8 اجتازوا عدد  أنه حيث  ( الساعات المعتمدة)  الئحة 

 
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .

 لجنة اإلشراا ة موضوع الرسال اسم الطالب 

وليدددددددد ندددددددور ثمددددددديم  2

 المطيري

أثر تطبيق التشريعات البيئية علي حماية 

منطقة  –البيئة بدولة الكويت )دراسة حالة 

 األحمدي(

 

"Effect of applying 

environmental legislation on 

the environmental 

protection of Kuwait state 

(Case study – Al- Ahmadi 

 (areaل

.د/ خالد سعد زغلول استاذ القانون أ

جامعة مدينة  –وعميد كلية الحقوق 

 السادات

 

د./ ممدوح محمد السعيد عرفة استاذ 

 الخضر المساعد بالقسم

د./ صبري ابراهيم منصور شاهين 

 مدرس امراض النبات بالقسم
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دور رأس المال الفكري في تدعيم القدرة  اسالم حلمي حجازي 3

بعض األعمال الصناعية   التنافسية في بيئة

 )دراسة تطبيقية بمدينة السادات(

 

The role of intellectual capital 

to strengthen the 

competitiveness in the 

environment of some industrial 

business (An empirical study in 

Sadat City) 

.د/ حسنين السيد طه       استاذ 

جامعة  –تجارة االدارة وعميد كلية ال

 مدينة السادات

 

د./ ممدوح محمد السعيد عرفة استاذ 

 الخضر المساعد بالقسم

د./ رضا السعيد محمد مددرس تربيدة 

 الحيوان بالقسم

تقييم جودة الهواء في المناخ الحار  دعيج خليفة الدبوس 4

الجاا )دراسة حالة لمنطقة الفحاحيل 

 الكويت( –

Assessment of air quality in 

arid climate   

 (Case study of Fahaheel area – 

Kuwait) 

أ.د/ عادل عبد الهادي عبد هللا استاذ 

 المحاصيل المتفرغ بالقسم

د./ عبد الرحمن خان استاذ مساعد 

الهندسة الكيميائية ومستشار برنامج 

مرك   –تلوث الهواء والمناخ 

 –ابحاث البيئة والعلوم الحياتية 

 حاث العلميةمعهد الكويت لألب

د./ حازم حجازي محمد ابراهيم 

مدرس علوم البيئة )محاصيل( 

 بالقسم

العالقة بين تطبيق أبعاد الذكاء  حسين مبارك ابوجما 5

التنظيمي ومتطلبات جودة خدمة 

 األمن

)دراسة تطبيقية علي بعض شركات  

 النفط بدولة الكويت(

The relationship between 

applying the organizational 

intelligence dimensions and 

security quality service 

requirements 

 (Case study in some petroleum 

company – in Kuwait) 

أ.د/ عادل عبد الهادي عبد هللا استاذ 

 المحاصيل المتفرغ بالقسم

أ.د/ غريب جبر جبر غنام استاذ 

جامعة  –المحاسبة بكلية التجارة 

 بورسعيد

 
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .  
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ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خلتنميدة المتواصدلة للبيئدة الجلسده الحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلس قسم   4-17

 الساعات المعتمدةالئحة   ) الدكتوراهلدرجة الطالب األتي أسمائهم  بالموافقة علي تسجيل 7/5201/ 13العليا  ل بتاريخ

     +Cساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن  8 اجتازوا   أنه حيث  (

 لجنة اإلشراا موضوع الرسالة  اسم الطالب 

اثر تطبيق نظم االدارة البيئية علي جودة  حنان فاروق السيد 1

الخدمة بوزارة الصناعة والتجارة لتحقيق 

لي الهيئة التنمية المستدامة )دراسة ميدانية ع

 المصرية العامة للمواصفات والجودة(

 

The Impact of the application of 

environmental management 

systems on the quality of service 

at the ministry of industry and 

trade for achieving sustainable 

development  

(A field study on Egyptian 

organization and quality EOS) 

 

أ.د/ نبيل نصر الحفناوي استاذ 

 المحاصيل المتفرغ بالقسم 

 

أ.د / حسددنين السدديد طدده اسددتاذ 

 –االدارة وعميد كليدة التجدارة 

 جامعة مدينة السادات

تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة  جابرعبدالعاطي 2

الخدمات في المنظمات الحكومية ل 

ارك دراسة ميدانية علي مصلحة الجم

 المصريةل

 

The Employee's capability as an 

introduction to improve the 

service quality in governmental 

organization  

"A field study on the Egyptian 

customs authority 

.د/ نبيل نصر الحفناوي استاذ 

 المحاصيل المتفرغ بالقسم 

 

أ.د / حسددنين السدديد طدده اسددتاذ 

 –ة وعميد كليدة التجدارة االدار

 جامعة مدينة السادات

د/ أشددرا محمددد محمددد نوفددل 

 مدرس امراض النبات بالقسم

تأثير ملوحة مياه الري ونظم ري مختلفة  رمضان كمال رمضان 3

علي انتاجية وخواص الجودة التكنولوجية 

 لمحصول فول الصويا في منطقة النوبارية

 

Effect of water salinity and 

different irrigation systems on 

yield and technological quality 

properties of soybean (Glycine 

max L.) in El-Noubaria Area 

 د/ عادل عبد الهادي عبد هللا 

استاذ المحاصيل المتفرغ 

 بالقسم

أ.د / يحي عبد المنعم عبد 

الهادي استاذ التغذية وعلوم 

 جامعة المنوفية –األطعمة 

/ حدددددددازم حجدددددددازي محمدددددددد د

ابددددراهيم مدددددرس المحاصدددديل 

 بالقسم

 
   

 لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا
   
ولجندة الدراسدات   7/2015/ 6  خلتنميدة المتواصدلة للبيئدة الجلسده الحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلس قسم   4-18

                الماجسدتير والددكتوراه  تيلددرجالسديمينار للطدالب االتدي أسدمائهم   جتيةاا فقة عليبالموا 7/5201/ 13العليا  ل بتاريخ

     +Cساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن  8عدد ا اجتازو أنهم حيث  ( الساعات المعتمدة)  الئحة 
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 دكتوراه ماجستير م

 دايمان سعيد عبد المنعم السي غ الة بن شراده مفتاح بن شراده 1

 
 لقــــــرار : المـــوافقـــــــة.ا

   
لطدالب الدراسدات  ايةادة قيمةة  دعةم البحةوث بالموافقةة علةي 7/5201/ 13بشان توصية لجنة الدراسات العليا  ل بتداريخ  4-19

وذلددك بندداءا علددي الخطدداب الددوراد مددن  2015/2016دكتددوراه ( بالمعهددد للعددام الجددامعي  -ماجسددتير -العليددا ) دبلددوم

 .-: يامعة بذلك ليصبح علي النحو التالالج

 قبل التعديل :

 على 2014/2015دكتوراه ( للعام الجامعى  –ماجستير  –قيمة دعم البحوث لطالب الدراسات العليا ) دبلوم 

 النحو التالي : 

 

 بعد التعديل

  2015/2016دكتوراه ( للعام الجامعى  –ماجستير  –قيمة دعم البحوث لطالب الدراسات العليا ) دبلوم 

 لى الدكتوراه ( ليصبح ع –جنيه لكل من الماجستير  500جنيه للدبلوم ومبلغ  300وذلك بعد زيادة مبلغ 

 النحو التالى :
 

 الدكتوراه الماجستير دبلوم بيان  م

 جنيها 2112.75 جنيها   2712.75 جنيها  1212.25 قيمة  دعم البحوث 1

 جنيها2500  2000 جنيها 1500 إجمالي الرسوم الدراسية 2

 الدكتوراه الماجستير دبلوم بيان م

 جنيها 2612.75 جنيها  2212.75 جنيها 1512.25 قيمة  دعم البحوث 1

 جنيها 3000 جنيها2500 جنيها 1800 إجمالي الرسوم الدراسية 2

   

 لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا
   
من بعض طالب الدراسات  بالموافقة علي الطلب المقدم 7/5201/ 13لجنة الدراسات العليا  ل بتاريخ بشان توصية  4-20

                             2014/2015العليددددددا الوافدددددددين والمقيدددددددين بدرجددددددة الماجسددددددتير بالمعهددددددد بدددددددورة الربيددددددع للعددددددام الجددددددامعى 

 بسحب اوراقهم من الدراسات العليا بالمعهد
 ـرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .لقـــــا  
   
                                  7/2015/ 6  خالجلسددددده الحاديدددددة عشدددددر بتددددداريبشدددددان توصدددددية كدددددل مدددددن مجلدددددس قسدددددم مسدددددوح المدددددوارد الطبيعيدددددة   4-21

الدددكتوراه                    لدرجددة سددمائهم الطددالب األتددي أ تسةةجيل بالموافقةةة علةةي  7/5201/ 13ولجنددة الدراسددات العليددا  ل ل بتدداريخ

وذلدك بعدد إسدتفاء كافدة   +Cساعات معتمددة بتقددير لدم يقدل عدن  8 اجتازوا  أنهم حيث  ( الساعات المعتمدة)  الئحة 

 األوراق

 لجنة اإلشراا موضوع الرسالة  اسم الطالب   

فهددد ناصددر فهددد شددارع  1

 العجمى

 دور ادارة المدددوارد البشدددرية فدددى رفدددع

كفددددددداءة وفاعليدددددددة نظدددددددم المعلومدددددددات 

المحاسددددددبية )دراسددددددة تطبيقيددددددة علددددددى 

الشدددددركات العامدددددة بدددددوزارة التجدددددارة 

 والصناعة بدولة الكويت(.  

 The Role of human ل

resources management in 

raising efficiency and 

 أ.د. حسنين السيد طة

أسددتاذ إدارة المددوارد البشددرية وعميددد 

 جامعة مدينة السادات –كلية التجارة 

 د. أحمد جمال الدين

مددددددرس الجيولوجيدددددا بقسدددددم مسدددددوح 

معهدددد الدراسدددات  -المدددوارد الطبيعيدددة

 والبحوث البيئية
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effectiveness of accounting 

information system(an 

Applied Study on general 

companies in ministry of 

trade and industry in Kuwait) 

ر علددى قطدديم عيددد صددق 2

 المطيرى  

التخطددديط االسدددتراتيجى لدددالدارة العامدددة 

لالطفاء لتنمية الموارد البشدرية والبيئيدة 

بدولة الكويت فدى ضدوء معدايير الجدودة 

 الشاملة    ل

 

 

Strategic planning for fire 

general administration for 

developing environmental 

and human Resources in 

Kuwait state in view of 

comprehensive quality 

criteria 

أ.د. زهير السعيد حجازى                   

 –كلية التربية  –أستاذأصول التربية 

 جامعة مدينة السادات

 أ.د. عمر سعد تمام

-أستاذ بقسم مسوح الموارد الطبيعية 

-معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 جامعة مدينة السادات

  ان أ.د. سلطان غالب سلط

أستاذ  مشارك بقسم االدارة 

-والتخطيط التربوى بكلية التربية

 جامعة الكويت

محمددددد حسددددين محمددددد  3

 على طاهر العن ى

يف دور الصحافة الكويتية فى الت ق

على  البيئى بدولة الكويت.لدراسة حالة

عة عينة من أعضاء هيئة التدريس بجام

 الكويت ل 

 " Kuwaiti press role in 

environmental culture at 

Kuwait "a case study for 

Kuwait university staff 

members” 

 

 أ.د. زهير السعيد حجازى   

 –أسدددتاذ مسددداعد أصدددول التربيدددة     

 جامعة مدينة السادات –كلية التربية 

 د. ممدوح الحطاب  

مدرس بقسدم مسدوح المدوارد الطبعبدة 

-بمعهدددد الدراسدددات والبحدددوث البيئيدددة

 نة السادات جامعة مدي

 أ.د. كامل خورشيد مراد 

–أستاذ  مشارك وعميد كلية االعالم 

 عمان–االردن   MEUجامعة 

 لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا
   
 

 خامساُ : العبقات الثقافية   :
 

   
ولجنددة   7/2015/ 6  خحاديددة عشددر بتدداريبشددان توصددية كددل مددن مجلددس قسددم مسددوح المددوارد الطبيعيددة الجلسدده ال    5-1

علدى تسدجيل  -من السيد الدكتور / حسام العدوى  بالموافقة علي طلب المقدم 7/5201/ 12العالقات ال قافية  بتاريخ

 تحت عنوانبحث 

 Alatar, A.A, EL-Sheikh, M.A., Thomas, J., Hegazy, A.K. and EL AdWY, H.A.A.          

  ( 2015) Vegetation, floristie diversity and size- classes of Acacia gerrardii in an arid 

wadi ecosystem . Arid land Reseach and Managemement, vol.29,Iss.3:335-359 

 لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا
   
ولجندة العالقدات   7/2015/ 6  خبيعية الجلسه الحادية عشر بتاريبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الط  5-2

 المقدم من كل من السادة االتى اسمائهم : بالموافقة علي   الطلب 7/5201/ 12ال قافية  بتاريخ

 السيد الدكتور/ صالح السيد محمد ،السيد الدكتور / محمد أحمد الحويطي   -

  -بحث تحت عنوان:لتسجيل   
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 في تحديد اإلنتاجية  و مكونات الفول السودانيل   يشرات الطيف االنعكاسي مربع االنحدار الج ئل مؤ         

Normalized difference spectral indices and partial least squares regression to assess the 

yield and yield components of peanut 

 االمر للجامهة .لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع ا
   
 

 سادسا  : شئون اعضاء هيئة التدريس  : 
 

   
بالموافقدة علدي  الطلدب المقددم مدن 7/2015/ 6  خالحاديدة عشدر بتداريبشان توصية كل من مجلس قسم التقدويم  بجلسدته                  6-1

حيدث انهدا  2016/   2015ته للعام  الجدامعي السيد د/ قنديل عبد الحي علي   بتجديد أجازة مرافقة ال وجة الخاصة بسياد

تعمددل بمركدد  دراسددة الطالبددات   بجامعددة الملددك خالددد بالمملكددة العربيددة السددعودية ومرفددق طيدده صددورة  مددن تجديددد عقدددها 

 لذلك . وصورة من جواز سفرها وذلك طبقا للقواعد والقوانين المنظمة

 
 رفع االمر للجامهة .لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويا             

   

  

 :سابعا  :  الجودة                 

 

   

 بالمعهد .االي و بتشكيالت لجان الخاصة االدارية بشأن اعتماد القرارات                 7/1

 لقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامهة .ا               

   

 

 ل .فيما يستجد من اعما    

 أمين المجلس

 

 عميد المعهد  

 ) أ.د/ مبارك حسانى على (   ) د/ أمانى محمد عبد العال (

 
  

 


