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بشأن المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة بتاريخ   1/1

 م.18/5/2015
 : المصادقـــة.القـــرار 
   
عن  بشأن المصادقة على محاضر اجتماع مجالس أقسام المعهد ) المسوح، التقويم، التنمية (  1/2

 م "  2015"يونيو شهر
 ـــة .: المصادقالقــــرار  
   

 2014/2015 الرقم الكودي م2014/2015العام الجامعي 

 (10) رقم االجتماع: مجلس معهد الدراسات والبحوث البنئنة االجتماع:

 م15/6/2015 تاريخ االجتماع:
بدء 

 االجتماع: 
 بعد الظهر 3الساعة:  نهاية االجتماع: صباحا   12الساعة:

 قاعة االجتماعات بالمعهد مكان االجتماع:
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 م "  2015"  مايو بشأن المصادقة على محاضر اللجان بالمعهد عن شهر  1/3

     لجنة البيئة -  3      العالقات الثقافية        لجنة   -2        لجنة الدراسات العليا.      -1
 : المصادقـــة.القـــرار  

   

 

 : المتابعات نثاننا  

 
    

 (.2)مرفق  5/2015/ 18الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة بتاريخ متابعة فعاليات  2-1

 القرار : احنط المجلس علما    
   

 

 : نثالثا : الموضوعات العامة
 
   

عاشرة " بتاريخ التقويم الموارد الطبيعية بجلستهما "  -بشان توصية مجلس قسمى مسوح الموارد الطبيعية     3-1

 العلمى للقسم  المؤتمراعتماد توصيات   افقة عليبالمو  1-6/6/2015

   

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
   

                      15/6/2015العلمى للمعهد المنعقد يوم االثنين الموافق  المؤتمربشأن اعتماد توصيات تقرير   3-2

  2014/2015للعام الجامعى 

   

 ــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .القــ
   

 

 رابعا  : الدراسات العلنا :
 
   

إعالن نت ائ   بالموافقة على 8/6/2015بشان توصية لجنة الدراسات العليا بالمعهد الجلسة العاشرة بتاريخ   4-1

دبلوم ة  –دكت ورا   –ماجس تير  -) دبل وم   2014/2015امتحانات الفصل الدراسي الث اني  للع ام الج امعي 

 1/7/2015السالمة والصحة المهنية ( يوم االربعاء  الموافق 

   
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
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                   6/2015/ 1  خبش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس   م مس   وح الم   وارد الطبيعي   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اري 

                                          بالموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى 8/6/2015لجن       ة الدراس       ات العلي       ا بالمعه       د الجلس       ة العاش       رة بت       اريخ و

 درجة الماجستير في" علوم البيئة "  - منح الطالبة / والء خالد سعد زغلول

 في دراسة تحت عيوان : 

مجموع الخضرى لنبات ارتيميزيا انيوا المنزرع فى " التأثير المضاد لألميبا للمستخلص الكحولى من ال  

 منطقة السادات بمصر"

Antiamoebic Effect of Artemisia annua Shoot System Alcohol Extract Growing 

in Sadat Area, Egypt 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
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                   6/2015/ 1  خم مس   وح الم   وارد الطبيعي   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اريبش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس     4-3

                                           بالموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى 8/6/2015ولجن       ة الدراس       ات العلي       ا بالمعه       د الجلس       ة العاش       رة بت       اريخ 

ر ف   ي" عل   وم البيئ   ة "                          درج   ة الماجس   تي - ب   در مش   ره اب   راهيم عل   ى اللمي   ع العن   زىم   نح الطال     /  

 بناءا  على التقرير الجماعى وذلك باضافة كلمة بدولة الكويت الى عنوان الرسالة 

 

 العيوان قبل التعديل :

 البيئي " غير الحكومية وأثر  على العمل   المنظمات إلدارة  محاسبيصميم نموذج " ت          
 

 العيوان بعد التعديل  :

 "البيئي  بدولة الكويت غير الحكومية وأثر  على العمل   المنظمات إلدارة  محاسبيصميم نموذج ت "       

Design accounting model for management non governmental organizations and 

its impact on the environmental  in Kuwait 

   

 فع االمر للجامعة .القــــــرار : المـــوافقـــــــة وير
 

 

  

                   6/2015/ 1  خبش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس   م مس   وح الم   وارد الطبيعي   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اري  4-4

                                             بالموافقةةةةةةةة علةةةةةةةى 8/6/2015ولجن       ة الدراس       ات العلي       ا بالمعه       د الجلس       ة العاش       رة بت       اريخ 

 –ل  /  أحمد سعد راشد الرشيد المطيرى درجة الماجستير في" علوم البيئة " منح الطا

  : في دراسة تحت عيوان 
 " مدي تطبيق نظام محاسبة المسئولية في الجمعيات التعاونية وأثره على العمل البيئي بدولة الكويت "  

 

    Application of Responsibility System in Cooperative Societies and its 

Impact on Environmental Work in Kuwait 

   

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
   

                   6/2015/ 1  خبش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس   م مس   وح الم   وارد الطبيعي   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اري  4-5

 المقدم خطاب الصالحية بالموافقة على 8/6/2015اشرة بتاريخ ولجنة الدراسات العليا بالمعهد الجلسة الع

لرس الة  تشةكنل لجيةة الحكةم والمياقشةةبمن السيد األستاذ ال دكتور / عم ر س عد تم ام   المش ره الرئيس ي   

دورة أكت وبر "  بالقسم الماجستير لدرجة  ة المسجل –ة/  داليا أحمد شبي  السيد أبو سديرة للطالبالماجستير 

2011"  

 في دراسة تحت عيوان :
 

 " دراسات هستولوجية على حيوان الخلد أبوعماية )قوارض( بمنطقة الساحل الشمالي "             
 

Histological Studies on the spalax leucodon (lesser blind mole rate) inhabit the 

Egyptian north coast. 
 

  -علي النحو التالي :
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 الوظنفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم  م

جامع  ة بنه  ا                                                                                –رئ  يس قس  م الخلي  ة واألنس  جة بكلي  ة الط    البيط  ر   أ.د/ إيهاب عبدالعال الزغبي 1

 )ممتحن خارجي(

جامع  ة  –راس  ات والبح  وث البيئي  ة معه  د الد –رئ  يس قس  م المس  وح  أ.د. عمر سعد تمام 2

مدين                                                                  ة  الس                                                                  ادات                                                         

 )مشره(

           جامعة الس ادات                                                             –رئيس قسم الخلية واألنسجة بكلية الط  البيطر   أ.د. سعد عبد الرحمن عمارة 3

 ) مشره(

 –معه د الدراس ات والبح وث البيئي ة  –قس م المس وح  -أستاذ مس اعد  د. محمد فتحي عزاز  4

 جامعة مدينة السادات
 

   

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
 

 

  

                   6/2015/ 1  خبت  اريبش  ان توص  ية ك  ل م  ن مجل  س قس  م مس  وح الم  وارد الطبيعي  ة بجلس  ت  العاش  رة   4-6

تس  جيل الط  الب  بالموافقةةة علةةى 8/6/2015ولجن  ة الدراس  ات العلي  ا بالمعه  د الجلس  ة العاش  رة بت  اريخ 

س  اعات  8 اجت  ازوا ع  دد  أنه  م حي    الس  اعات المعتم  دة ( ) الئح  ة الماجس  تيرلدرج  ة االت  ي أس  مائهم 

     +Cمعتمدة بتقدير لم يقل عن 

 لجنة اإلشراف وضوع الرسالة م اسم الطالب م

ناصر سعود فهيد عبد هللا   1

 السهلي

معوقات اإلبداع اإلدار  لدى  

العاملين بالدوائر الحكومية بدولة 

 الكويت.  

 "Administrative obstacles 

to creativity among 

employees of Government 

departments, the state of 

Kuwait " 

رئيس قسم  أ.د. عمر سعد تمام

مسوح الم وارد الطبعي ة معه د 

 الدراسات والبحوث البيئية

أ.د. مع      وض الف      الح عب      د 

 –السالم رئيس قسم اإلحصاء 

جامع       ة  –كلي       ة التج       ارة 

 الزقازيق

طالل سعود فهيد عبد هللا  2

 السهلي

الح وافز وعالقته ا بمج االت اإلب داع 

اإلدار  ل     د  الع     املين بال     دوائر 

 . الحكومية بدولة الكويت

 

  " Incentives and their 

relationship to the 

administrative areas of 

creativity among 

employees of Government 

departments, the state of 

Kuwait 

أ.د. عمر سعد تمام رئيس قسم 

مسوح الم وارد الطبعي ة معه د 

 الدراسات والبحوث البيئية

أ.د. مع      وض الف      الح عب      د 

 –قسم اإلحصاء  السالم رئيس

جامع       ة  –كلي       ة التج       ارة 

 الزقازيق
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عبد الرحمن محسن مناور  3

 العنز 

تفعيل دور العالقات العامة في إدارة 

 األزمات )دراسة تطبيقية(.  

 

 " Activating the role of 

public relations in Crises 

management (an Empirical 

Study)  "  

أ.د. حس   نين الس   يد ط   ة أس   تاذ 

ة الم  وارد البش  رية وعمي  د إدار

جامع  ة مدين  ة  –كلي  ة التج  ارة 

 السادات

د. عل  ي حس  ن حس  ين م  درس 

بقس  م مس  وح الم  وارد الطبعي  ة 

معه    د الدراس    ات والبح    وث 

 البيئية

تحس   ن الكف   اءة الفوتوفولتي   ة لخالي   ا  سامي حجاج عبد الصادق 4

شمسية مطورة ص ديقة للبيئ ة وقليل ة 

 التكاليف. 

 

  " 

Enhancing photovoltaic 

efficiency of new 

developed low cost and 

environmental friendly 

solar cells.    " 

د. ه   دى س   عيد ح   اف  أس    تاذ 

الكيمياء النانوضوئية المس اعد 

بقس  م مس  وح الم  وارد الطبعي  ة 

معه    د الدراس    ات والبح    وث 

 البيئية

 

د. من  ى مص  طفى س  يف أس  تاذ 

الكيمي       اء اليي       ر عض       وية 

الكيمي  اء كلي  ة قس  م –المس  اعد 

 جامعة عين شمس –التربية 

عبد هللا راشد حمد مقيت  5

 العجمي

تطبيق نظم محاسبة الموارد البشرية 

في الشركات المساهمة الكويتية 

 )دراسة تطبيقية(.  

 "The application of human 

resource Accounting 

systems in the Kuwaiti 

Shareholding Companies 

(an Empirical Study) " 

أ.د. حس   نين الس   يد ط   ة أس   تاذ 

إدارة الم  وارد البش  رية وعمي  د 

جامع  ة مدين  ة  –كلي  ة التج  ارة 

 السادات

 

أ.د. عمر سعد تمام رئيس قسم 

ة معه د مسوح الم وارد الطبعي 

 الدراسات والبحوث البيئية

ناصر عبد هللا ناصر  6

 الفرحان

ت     أثير مرون     ة الم     وارد البش     رية 

س      ن األداء اإلس      تراتيجية ف      ي تح

التش  ييلي والم  الي )دراس  ة تطبيقي  ة 

عل   ى الوح   دات الخدمي   ة الحكومي   ة 

 بدولة الكويت(.   

" Effect flexibility of the 

strategic human resources 

in Improvement 

Operational and Financial 

Performance (an Applied 

Study on Governmental 

Service Unites in Kuwait)" 

أ.د. حس   نين الس   يد ط   ة أس   تاذ 

إدارة الم  وارد البش  رية وعمي  د 

جامع  ة مدين  ة  –كلي  ة التج  ارة 

 السادات

 

د. أحم  د جم  ال ال  دين م  درس 

بقس  م مس  وح الم  وارد الطبعي  ة 

معه    د الدراس    ات والبح    وث 

 البيئية

مح ددات إدراك ال دعم التنظيم ي أثر  خالد جدوع عبيد العنز  7

 إلنج از والمالي على دافعية األف راد ل

)دراس    ة تطبيقي    ة عل    ى الوح    دات 

أ.د. حس   نين الس   يد ط   ة أس   تاذ 

إدارة الم  وارد البش  رية وعمي  د 

جامع  ة مدين  ة  –كلي  ة التج  ارة 
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 الخدمية الحكومية بدولة الكويت(. 

  " The Influence of 

antecedents of Financial 

and Organizational 

Support Perceptions on 

Individual Motivation for 

Achievement    (an 

Applied Study on 

Governmental Service 

Unites in Kuwait) 

 السادات

د. أحم  د جم  ال ال  دين م  درس 

بقس  م مس  وح الم  وارد الطبعي  ة 

معه    د الدراس    ات والبح    وث 

 البيئية

دور نظ   م المعلوم   ات اإلداري   ة ف   ي  سعد شبي  محمد المرجي 8

تحس  ين فعالي  ة إتخ  اذ الق  رارات ف  ي 

 لمنظمات الحكومية الكويتية.  ا

 " The role of management 

information systems in 

improving the 

effectiveness of decision 

making in the Kuwaiti 

NGO’s (an Empirical 

Study) 

أ.د. حس   نين الس   يد ط   ة أس   تاذ 

إدارة الم  وارد البش  رية وعمي  د 

جامع  ة مدين  ة  –كلي  ة التج  ارة 

 السادات

د. أحم  د جم  ال ال  دين م  درس 

بقس  م مس  وح الم  وارد الطبعي  ة 

معه    د الدراس    ات والبح    وث 

 البيئية

الحماية القانونية للبيئة المائية دور  أحمد مطلق جبران الهاملي 9

 بدولة الكويت. 

  "The Role of legal 

protection of the aquatic 

environment in Kuwait   " 

ذ أ.د. خال  د س  عد زغل  ول أس  تا

جامع ة  –وعميد كلي ة الحق وق 

 مدينة السادات

أ.د. عم    ر س    عد تم    ام أس    تاذ 

ورئ  يس قس  م مس  وح الم  وارد 

الطبيعي     ة معه     د الدراس     ات 

 والبحوث البيئية

تمك      ين الع      املين  واق      ع دراس      ة  أحمد نما عبد هللا بن نما 10

بالمؤسس      ات الخدمي      ة الحكومي      ة 

)دراس  ة تطبيقي  ة عل  ى الهيئ  ة العام  ة 

بيق   ي والت   دري  بدول   ة للتعل   يم التط

 الكويت(.  

 " Study The reality of 

Empowerment in 

Governmental Service 

Organization (an Applied 

Study to the general 

Authority for Applied 

Education and Training in 

Kuwait state)    " 

أ.د. حس   نين الس   يد ط   ة أس   تاذ 

د إدارة الم  وارد البش  رية وعمي  

جامع  ة مدين  ة  –كلي  ة التج  ارة 

 السادات

 

د. أحم  د جم  ال ال  دين م  درس 

بقس  م مس  وح الم  وارد الطبعي  ة 

معه    د الدراس    ات والبح    وث 

 البيئية
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دور القي    ادة التحويلي    ة ف    ي تعزي    ز  / عبد هللا حمد المعضاد  11

المس  ئولية المجتمعي  ة بدول  ة الكوي  ت 

 )دراسة تحليلية(.

   "The role of 

transformational leadership 

in Reinforcing the social 

Responsibility of Kuwait 

State (An Analytical 

Study) " 

أ.د. حس   نين الس   يد ط   ة أس   تاذ 

إدارة الم  وارد البش  رية وعمي  د 

جامع  ة مدين  ة  –كلي  ة التج  ارة 

 السادات

 

أ.د. عم    ر س    عد تم    ام أس    تاذ 

ورئ  يس قس  م مس  وح الم  وارد 

الطبيعي     ة معه     د الدراس     ات 

 والبحوث البيئية

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

 

 

  

                   6/2015/ 1  خبش  ان توص  ية ك  ل م  ن مجل  س قس  م مس  وح الم  وارد الطبيعي  ة بجلس  ت  العاش  رة بت  اري  4-7

تس  جيل الط  الب  ىبالموافقةةة علةة 8/6/2015ولجن  ة الدراس  ات العلي  ا بالمعه  د الجلس  ة العاش  رة بت  اريخ 

س اعات معتم دة  8 اجتازوا عدد  أنهم حي   (الساعات المعتمدة ) الئحة الدكتورا لدرجة االتي أسمائهم 

     +Cبتقدير لم يقل عن 

 لجية اإلشراف موضوع الرسالة اسم الطالب 

فهد عوض فالح راعي  1

 الفحماء

دور تكنولوجيا المعلومات في 

تعزيز تقويم األداء ومحاسبة 

 لمسئولين.ا

 

   " The role of 

information technology 

in promoting the 

performance evaluation 

and accountability of 

responsibility  "  

أ.د. حس   نين الس   يد ط   ة أس   تاذ إدارة 

الموارد البشرية وعميد كلية التجارة 

 جامعة مدينة السادات –

د. مم   دوح محم   د الحط   اب م   درس 

م  وارد الطبعي ة معه  د بقس م مس وح ال

 الدراسات والبحوث البيئية

عبد العزيز هالل بخيت  2

 الرومي

دور الشفافية التنظيمية في الحد 

 من الفساد اإلدار  والمالي.

 

   "The role of 

transparency in the 

regulatory limit of 

administrative and 

financial 

أ.د. حس   نين الس   يد ط   ة أس   تاذ إدارة 

رد البشرية وعميد كلية التجارة الموا

 جامعة مدينة السادات –

د. ماج      دة محم      د رفع      ت أس      تاذ 

الجيولوجي   ا المس   اعد بقس   م مس   وح 

الم   وارد الطبعي   ة معه   د الدراس   ات 

 والبحوث البيئية

 
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  

   

                   6/2015/ 1  خم   وارد الطبيعي   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اريبش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس   م مس   وح ال  4-8

إجتي  از الس  يمينار  بالموافقةةة علةةى 8/6/2015ولجن  ة الدراس  ات العلي  ا بالمعه  د الجلس  ة العاش  رة بت  اريخ 
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 8ا اجت ازو أنه م حي    (الساعات المعتم دة ) الئحة الماجستير والدكتورا   تيلدرجللطالب االتي أسمائهم   

     +Cساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن 

 دكتوراه ماجستنر م

 علي قطيم عيد صقر المطير   عبد هللا صالح مرزوق الحريص 1
 فضا حمود الكوح  يوسف مفتاح مؤمن 2
 فهد ناصر فهد شارع العجمي  شيخة جمال بدر الدبوس 3
  شيماء جمال بدر الدبوس 4

 ير عبد هللا نجم عبد هللا جابر المط 5
 ميساء زيد عبد هللا جابر المطير  6
 محمد سعد المطير  7
 محمد حسين طاهر 8
 دالل أحمد حسين علي 9
 مريم أحمد حسين علي 10
  بدر ناصر فهد شارع العجمي 11

   

 .  لموافقة االقــــــرار : 

   

                   6/2015/ 1  خالعاش   رة بت   اري بش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس   م مس   وح الم   وارد الطبيعي   ة بجلس   ت   4-9

تع ديل لجن ة االش راه     بالموافقةة علةى 8/6/2015ولجنة الدراسات العليا بالمعهد الجلس ة العاش رة بت اريخ 

بن  اءا عل  ي  إعتلارالس  يدة أ.د/ حن  ان س  يد عب  د ال  رحمن ع  ن اإلش  راه عل  ى رس  الة الماجس  تير الخاص  ة               

)أس  تاذ بالمعم  ل المرك  ز   -ه  ام رفع  ت عب  د العزي  ز وإض  افة إس  م الس  يد أ.د/ ياس  ر محم  د نبي  ل بالطالب  ة / إل

 وزارة الزراعة(. –مركز البحوث الزراعية  –لتحليل متبقيات المبيدات 

 لجية االشراف قنل التعديل 

 الوظنفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم  م

 امعة مدينة الساداتنائ  رئيس ج أ.د. رفاعي إبراهيم رفاعي 1

 أستاذ مساعد بالمعهد د. محمد فتحي عزاز  2

 أستاذ علوم البيئة بالمركز القومي للبحوث أ.د/ حنان سيد عبد الرحمن 3

 لجية اإلشراف بعد التعديل  

 الوظنفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم  م

 داتنائ  رئيس جامعة مدينة السا أ.د. رفاعي إبراهيم رفاعي 1

 أستاذ مساعد بالمعهد د. محمد فتحي عزاز  2

مرك   ز  –أس   تاذ بالمعم   ل المرك   ز  لتحلي   ل متبقي   ات المبي   دات  أ.د. ياسر محمد نبيل 3

 وزارة الزراعة –البحوث الزراعية 

  
 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

   



 
 م2015/  15/6: نثين  "            األ  العاشرةمجلس المعهد " الجلسة 

 

                   6/2015/ 6  خبجلس    ت  العاش    رة بت    اريالموووووالط الية   وووو   تقووووو مبش    ان توص    ية ك    ل م    ن مجل    س قس    م   4-10

األعتلارات المقدم ة م ن  بالموافقة على 8/6/2015ولجنة الدراسات العليا بالمعهد الجلسة العاشرة بتاريخ 

 .2014/2015الطلبة االتى اسماؤهم عن دخول  امتحانات " فصل الربيع " الفصل الدراسي الثاني 

 سبب العذر المقرر سماال م
 فتحي عبد الرحمن فرماو  1

 طال  دكتورا 

لظروه خارجة عن ارادت   كل المقررات

 متعلقة بسفر  للخارج .

 ض اء الط ن حسن فكلي الصةاحي 2
 يالب طكتولاه

استراتيجيات االدارة البيئية                    

االستشعار عن بعد في 

 مجال أمراض النبات

 عن ارادت  لظروه خارجة

 اللتةايه ةموعط ية ب الطاق  الشمسية والبيئة " محمط نومان ال نزي يالب طكتولاه 3

 لبني محمد اسماعيل 4

 طالبة دكتورا 

 لظروفها الخاصة استراتيجيات االدارة البيئية

 ياسر محمود زكي عالم 5

 طال  دكتورا 

اقتصاديات الموارد 

 الطبيعية والبيئية

 لظروف  المرضية

 جولج ةلسوم عةط النول 6
 يالب ماجست ل

 أصول بح  علمي

 معالجة ميا  الر  الملوثة
 لظلوف  الملض  

 محموط ع ط علي الص  طي  7
 يالب 

 )طةلوم  السالم  والصح  المهن  (

لظلوف خالج  عن الاطته                          تقويم التأثير البيئي الصحي
) الحال  الصح   للوالط 

 ب ةه للمستشفي (والذها
 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة  

   

ولجن  ة                6/2015/ 6  خبجلس  ت  العاش  رة بت  اريتقووو م الموووالط الية   وو  بش  ان توص  ية ك  ل م  ن مجل  س قس  م   4-11

يووالب إجت وواز السوو م نال لل بالموافقةةة علةةى 8/6/2015الدراس  ات العلي  ا بالمعه  د الجلس  ة العاش  رة بت  اريخ 
 8عوووططا اجتوووازو  انهوووم ح ووو   (السووواعال الم تموووط  ) ال حووو  الماجسوووت ل والوووطكتولاه تيلوووطلجاالتوووي اسوووما هم   

   +Cساعال م تمط  ةتقط ل لم  قل عن 
 الدرجة العلمية االســـــــــــــــــــــــــم م

 ماجستير انجي السيد بسيوني ابوعيش  1

 ماجستير عبد هللا غانم المعضاد   2

 ماجستير محسن محماس المطير  3

 ماجستير أحمد عبد العزيز الكندر   4

 ماجستير محمود عبد المعتمد محمد علي 5

 ماجستير خالد عبد العزيز راشد الصيخان 6

  دكتورا   محمد نومان خليفة العنز   7
   

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة  
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                            6/2015/ 6  خبجلس    ت  العاش    رة بت    اريتقووووو م الموووووالط الية   وووو  م بش    ان توص    ية ك    ل م    ن مجل    س قس      4-12

تسوج ل اليوالب االتوي  بالموافقةة علةى 8/6/2015ولجنة الدراسات العليا بالمعهد الجلس ة العاش رة بت اريخ 
ال م تمووووط                     سوووواع 8 اجتووووازوا عووووطط انهووووم ح وووو   (السوووواعال الم تمووووط  ) ال حوووو  الماجسووووت للطلجوووو  اسووووما هم 

     +Cةتقط ل لم  قل عن 
 الدرجة لجنة اإلشراف موضوع الرسالة  اسم الطالب م

أشره محمد سعيد عبد  1

 المالك أحمد

تقييم مخاطر تلوث الهواء في   

منطق  صناعية سكنية حالة 

مدينة  –الدراسة : منطقة المكس 

جمهورية مصر  -االسكندرية  

 العربية

Risk assessment of the 

air pollutant for 

industrial and residential 

area case study: el-max 

area- Alexandria City- 

Egypt.   

 د/ أشره زهران

 د/ ممدوح الحطاب

 ماجستير

العالقة بين التسييس التنظيمي  أيمن السيد البطاو  2

ومعوقات العملية االبتكارية واثر 

عليها " دراسة القلق التنظيمي 

مقارن  علي الشركات بمدينة 

 السادات "

The Relation between 

organizational 

politicization and the 

obstacles against creation 

process and the influence 

of the organizational 

worry on it " 

comparative study on 

Sadat City companies " 

 أ.د/ حسنين ط 

 د/ عزت الفضالي 

 ماجستير

دور معلمات رياض األطفال في  مها ابوالمعاطي  السعيد 3

تنمية االبتكار لد  طفل الروضة 

. 

Kindergarten teachers, 

roles in developing the 

innovation of 

kindergarteners   

 أ.د/ عايد  محمد عالم

 أ.د/ جمال السيسي

 أ.د / منى الحارون

 دكتورا 
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رصد وتقييم جودة أداء بعض  حمد محمد صبحيأ 4

نظم الر  المحور  باالراضي 

 الصحراوية

Monitoring and 

evaluating the 

performance quality 

some center pivot 

irrigation systems in 

desert land 

 د/ محمد الحويطي

 د/ وليد بسيونى  

 ماجستير

 
   

   

                   6/2015/ 1  خقس   م تق   ويم الم   وارد الطبيعي   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اري بش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س  4-13

م نح الطال   / محم د  بالموافقةة علةى 8/6/2015ولجنة الدراس ات العلي ا بالمعه د الجلس ة العاش رة بت اريخ 

 ى .محمد سيف الدين عقاب  درجة الماجستير في" علوم البيئة " وذلك بناءا  على التقرير الجماع

 العيوان قبل التعديل : 

 " دراسات عضوية وحيوية لبعض النباتات الطبية والعطرية تحت ظروه االراضي الجافة "           

Bio – organic studies on some aromatic and medicinal plants under dry land 

conditions 

 العيوان بعد التعديل  :

 علي نبات الطرطوفة  تحت ظروه األراضي الجافة " " دراسات عضوية وحيوية          

Bio – organic studies on Jerusalem artichoke (Helianthus tubersus L.)   plant  

under dry land conditions 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

   

ولجن  ة                6/2015/ 6  خواص  لة للبيئ  ة بجلس  ت  العاش  رة بت  اريبش  ان توص  ية ك  ل م  ن مجل  س قس  م التنمي  ة المت  4-14

                                            بالموافقةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةى 8/6/2015الدراس          ات العلي          ا بالمعه          د الجلس          ة العاش          رة بت          اريخ 

 منح لطالبة/ مني حسنين السيد ط   درجة دكتورا  الفلسفة في العلوم البيئية  . 

 في دراسة تحت عيوان

ن الجامعات ) دور نظم اإلدارة البيئية في تدعيم القدرة التنافسية للمنظمات الخدمية "  دراسة مقارنة بي  

 الحكومية والجامعة الخاصة في جمهورية مصر العربية  (

The Role of environmental management systems to strengthen the competitive 

advantage of service organizations (a comparative study between public and 

private universities in A.R.E) 

   

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

   

                        6/2015/ 6  خبشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلست  العاشرة بتاري  4-15

                  خطاب الصالحية بالموافقة على 8/6/2015ولجنة الدراسات العليا بالمعهد الجلسة العاشرة بتاريخ 

   تشكنل لجية الحكم والمياقشةب -المشره الرئيسي  عبد هللا  من السيد الدكتور / عادل عبد الهاد المقدم

                            بالقسمالماجستير لدرجة  المسجل –المعطي حسين / جاسر حسين عبدللطال الماجستير لرسالة 

 " 2011دورة أكتوبر " 

 في دراسة تحت عيوان : 



 
 م2015/  15/6: نثين  "            األ  العاشرةمجلس المعهد " الجلسة 

 

 " الضيوط البيئية والفيزيقية وتأثيرها على أداء المؤسسات االجتماعية فى المجتمع المصر "            

 

Physical and environmental pressures and their impact on the performance of 

social institutions in Egyptian society 

   -علي النحو التالي :     
 الوظنفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم  م

أ.د/ عادل عبدالهادى  1

 عبدهللا

متفرغ ووكيل المعهد السابق للدراسات العليا  ال أستاذ المحاصيل

  (مشرفا)

 رئيس قسم االجتماع بكلية االداب جامعة حلوان -أستاذ االجتماع  انور محروسأ.د/ محمد  2

 (مشرفا)

رئيس قسم االجتماع بكلية االداب جامعة  -أستاذ االجتماع  غزال فتحي أ.د/ إيناس   3

 (ممتحنا خارجيا)المنوفية 

جامعة  رئيس قسم علم النفس بكلية االداب -استاذ علم النفس  أ.د/ محمد حسين غانم 4

 (ممتحنا خارجيا)حلوان 

 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
  

 

 

                        6/2015/ 6 خبش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس   م التنمي   ة المتواص   لة للبيئ   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اري  4-16

 المق دم خطاب الصالحية بالموافقة على 8/6/2015 ولجنة الدراسات العليا بالمعهد الجلسة العاشرة بتاريخ

لرس  الة  تش  كيل لجن  ة الحك  م والمناقش  ةالمش  ره الرئيس  ي ب عب  دا ه  م  ن الس  يد ال  دكتور / ع  ادل عب  دا له  اد

 "      2011دورة أكتوبر " بالقسم الماجستير درجة ة لالمسجل –ة / منيرة فهيد حسن العجمي للطالبالماجستير 
 

 :  وانفي دراسة تحت عي

 

المهارات واإلتجاهات البيئية لطفل مرحل ة ري اض  في تنمية إستخدام البرام  الحركية واالجتماعية عاليةف" 

 " االطفال فى ضوء معايير الجودة العالمية بدولة الكويت

 

The Effectiveness of using motor social programs in developing skills and 

environmental attitudes among Kuwait kindergarteners according to international 

quality standards 

   -علي النحو التالي :      

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م

               تجامع  مدينة الس ادا -أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية   أ.د/ جمال أحمد السيسى                          1

 ) ممتحنا داخليا (                                      

 أ.د/ على حسن عبدهللا 2

 

                  عمي   د كلي   ة االلس   ن االس   بق  المتف   رغ و التربي   ة أص   ول أس   تاذ

 )ممتحنا خارجيا( 

بق للدراس ات العلي ا متفرغ ووكيل المعهد الس اال أستاذ المحاصيل أ.د/ عادل عبدالهادى عبدهللا 3

 (مشرفا)

 (مشرفا)استاذ اصول التربية ووكيل كلية التربية  أ.د/ عادل توفيق ابراهيم   4
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 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

   

                    6/2015/ 6 خبش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس   م التنمي   ة المتواص   لة للبيئ   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اري  4-17

 المقوطم خياب الصالح   بالموافقة على 8/6/2015ولجنة الدراسات العليا بالمعهد الجلسة العاشرة بتاريخ 
              تشكككككيل لجنككككة الحكككككم والمنا شككككةبالمشوووولف الل  سووووي  موووون السوووو ط الووووطكتول   ممووووطوف محمووووط السوووو  ط علفوووو 

" ةالقسووم الماجسووت ل لطلجوو    المسووجل –ةطالمج ووط شووحات    عةطالمج ووط عووايف علليالووبالماجسووت ل للسووال  
 "2011طول  اكتوةل 

 في دراسة تحت عيوان :  

تقننم تأنثنر العوامل البنئنة على األداء المهيي لمراجع الحسابات فى مجال الغش والتالعب فى القوائم    

 المالنة ) دراسة منداننة (

Evaluating the Impact of Environmental Factors on the Professional 

Performance of the Auditor in the Field of Fraud and Manipulation in the 

Financial Statements – Survey study  

   -علي النحو التالي :     
 الوظنفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم  م

 جامعة المنوفية )مشرفا( –كلية التجارة  –لمتفرغ المحاسبة ا أستاذ أ.د/ محمد عبد الفتاح العشماو  1

 المحاصيل المتفرغ بالقسم )ممتحنا داخليا( أستاذ أ.د/ نبيل نصر الحفناو   2

المعهد العالي للدراسات التعاونية  –المحاسبة المساعد  أستاذ د/ غري  جبر جبر غنام  3

 واالدارية ) ممتحنا خارجيا(

ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع  بالقسم استاذ الخضر المساعد فة د/ ممدوح محمد السعيد عر 4

  والبيئة )مشرفا(
 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  
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تس جيل الط الب   بالموافقةة علةى 8/6/2015ولجن ة الدراس ات العلي ا بالمعه د الجلس ة العاش رة بت اريخ 

س اعات معتم دة                     8 اجتازوا عدد  أنهمحي  الساعات المعتمدة ( ) الئحة الماجستيرلدرجة األتي أسمائهم 

     +Cبتقدير لم يقل عن 
 نة اإلشرافلج موضوع الرسالة  اسم الطالب 

رضا عبدالعال  1

 إبراهيم رضوان

دور التوج  البيئي كمرتكز استراتيجي 

لتحسين الميزة التنافسية بالبنوك التجارية 

 المصرية " دراسة تطبيقية "

 

The Role of environmental 

orientation as strategic pivot 

for improving the competitive 

advantage in Egyptian 

أ.د/ حسنين السيد ط  أستاذ 

االدارة وعميد كلية التجارة 

 جامعة مدينة السادات

أستاذ  البتانوني حامد ناديةد/ 

الميكروبيولوجي المساعد 

 ورئيس القسم

 محمد السعيد رضا/ د
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commercial banks 

 "an applied study 

مدرس تربية الحيوان بالقسم

  

مصطفي محمود  2

 فتح هللا بكر غزالة

لثقافة المجتمعية فى التأثير على نمو دور ا

 القطاع المصرفي المصر 

" دراسة تطبيقية على البنوك التجارية 

 الحكومية فى مدينة السادات "

The Role of community culture 

on the growth of the 

governmental Egyptian banking 

sector  

"an applied study on the 

governmental commercial banks 

in Sadat city" 

أ.د/ حسنين السيد ط  أستاذ 

االدارة وعميد كلية التجارة 

 جامعة مدينة السادات

أستاذ  البتانوني حامد ناديةد/ 

الميكروبيولوجي المساعد 

 ورئيس القسم

د/ محمد عبدالحميد الشناو  

   مدرس تربية الحيوان بالقسم

 
 ويرفع االمر للجامعة .القــــــرار : المـــوافقـــــــة   

   

                        6/2015/ 6 خبش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس   م التنمي   ة المتواص   لة للبيئ   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اري  4-19

إجت وواز السوو م نال   بالموافقةةة علةةى 8/6/2015ولجن  ة الدراس  ات العلي  ا بالمعه  د الجلس  ة العاش  رة بت  اريخ 
 8ا اجتوازو  انهوم ح و   (السواعال الم تموط  ) ال حو  الماجسوت ل والوطكتولاه   تيجلوطل لليالب االتي اسما هم 

     +Cساعال م تمط  ةتقط ل لم  قل عن 
 دكتوراه ماجستنر م

 حنان فاروق السيد دعي  خليفة الدبوس 1

 جابرعبدالعاطي وليد نور ثميم المطير  2

  رمضان كمال رمضان أسالم حلمى حجازى 3
   

 ـرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .القـــــ

   

                        6/2015/ 6 خبش   ان توص   ية ك   ل م   ن مجل   س قس   م التنمي   ة المتواص   لة للبيئ   ة بجلس   ت  العاش   رة بت   اري   4-20

                   الطل    المق  دم م  ن بالموافقةةة علةةى 8/6/2015ولجن  ة الدراس  ات العلي  ا بالمعه  د الجلس  ة العاش  رة بت  اريخ 

االس     تاذ المس     اعد بالقس     م والمش     ره الرئيس     ي عل     ي                                            –الس     يدة ال     دكتورة / نادي     ة حام     د البت     انوني 

رفع اسةمها مة  لجيةة المسجل لدرجة الماجستير بالقسم والل  تطل  في   –الطال  / مكاو  أحمد اسماعيل 

طال    حي    ان المش  ره المتخص  ص د/ وائ  ل أحم  د ط    الج  ارحي ق  د ت  م ترقيت  ة ال  ى الخاص  ة بال االشةةراف

 استاذ

 مساعد ويوجد استاذ فى التخصص من خارج المعهد لتصبح  لجنة االشراه على النحو التالى :

 قبل التعديل 
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 الوظنفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم  م

 ية الهندسة جامعة المنياأستاذ العمارة كل أ.د/ خالد سليم الفجال   1

 )أستاذ مساعد بقسم التنمية المتواصلة ( د/ نادية حامد البتانوني   2

 )أستاذ مساعد بقسم التنمية المتواصلة ( د/ وائل أحمد ط  الجارحي    3

 

 قبل التعديل 

 الوظنفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم  م

 رة كلية الهندسة جامعة المنياأستاذ العما أ.د/ خالد سليم الفجال   1

 )أستاذ مساعد بقسم التنمية المتواصلة ( د/ وائل أحمد ط  الجارحي    2

 

 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  
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الطل    المق  دم م  ن                  بالموافقةةة علةةى 8/6/2015ولجن  ة الدراس  ات العلي  ا بالمعه  د الجلس  ة العاش  رة بت  اريخ 

االس  تاذ المتف  رغ بالقس  م والمش  ره الرئيس  ي عل  ي الطال   / محم  د عل  ي  –الس  يد أ.د/ نبي  ل نص  ر الحفن  او  

للم  رة األول  ي  مةةد عةةام  ةةامسوال  ل  يطل    في    الموافق  ة عل  ى  س  ليمان  المس  جل لدرج  ة الماجس  تير بالقس  م

 حي  ان الطال  فى مرحلة كتابة الرسالة. ،للطال  

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  

   

تقل ل   بالموافقة على 8/6/2015بشان توصية لجنة الدراسات العليا بالمعهد الجلسة العاشرة بتاريخ   4-22
( الخاص   دراسات معاصرة في المحاسبة الماليةالمشكل  للصط طلجال ال ملي والنظلي لمقلل)   اللجن

ةاليالب  عي   صالف عي   سليان المق ط لطلج  الطكتولاه ةالقسم للفصل الطلاسي االول لل ام الجام ي 
 ؤذلك ةناءًا على اليلب المقطم من اليالب    2015 2014

للجنوو  إضوواف  طلجوو  اعمووال السوون  لليالووب صوواحب الووتظلم وةالتووالي تصووة  مجمووو  طلجووال وةووذلك رووللل ا
) طلجو  اعموال السون  ( لتصوة  الطلجو  35) طلجو  النظولي (    47اليالب ة وط إضواف  اعموال السون  هوي 

 (+B)طلج    82الكل   هي 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  

   

                  بالموافقةةةة علةةةى 8/6/2015بش   ان توص   ية لجن   ة الدراس   ات العلي   ا بالمعه   د الجلس   ة العاش   رة بت   اريخ   4-23

   الغ ول متووفل  ةالم هوط لتخصصوالى لخول األالجام و  والجام وال مون الساط  اعضاء ه    التطل س  انتطاةال
 . 2015 2014 الجام يلل ام (  2015الثاني) طول  اللة ع  للفصل الطلاسي 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  
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  امساُ : العالقات الثقافنة   :
 

   

ولجن  ة 6/2015/ 6  خبجلس  ت  العاش  رة بت  اريتقووو م الموووالط الية   وو  بش  ان توص  ية ك  ل م  ن مجل  س قس  م     5-1

                   الطل     المق   دم م   ن  بالموافقةةةة علةةةي  2015/ 8/6العالق   ات الثقافي   ة  " الجلس   ة الثامن   ة " بت   ار   ي   خ 

وذلك خالل لحضور  المؤتمرالدولي الثامن " عن جيولوجيا أفريقيا "  -الدكتور / محمد جاد أحمد   السيد 

جامع ة أس يوط حي   أن ل   بح     – كلي ة العل وم –بقسم    الجيولوجيا  2015نوفمبر  26-24الفترة من 

 علي نفقة الجامعة مقبول وذلك

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

   

ولجن  ة 6/2015/ 6  خبش  ان توص  ية ك  ل م  ن مجل  س قس  م تق  ويم الم  وارد الطبيعي  ة بجلس  ت  العاش  رة بت  اري  5-2

أ.د/  م  ن الس  يد المق  دم  الطل      بالموافقةةة علةةي  2015/ 8/6العالق  ات الثقافي  ة  " الجلس  ة الثامن  ة " بت  اريخ 

بح   مقب ول ف ي  س يادت وذل ك للتق دم لج ائزة النش ر العلم ي  حي   أن لعمي د المعه د  –مبارك حساني عل ي 

 تحت عيوان 1،33تأثير معامل مجلة ذات 

"Ancient Egyptian pottery from the subsurface floodplain of the Saqqara – 

 Memphis area: its mineralogical and geochemical implications 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

   
 

 سادسا  : شئون اعضاء هنئة التدريس  : 
 

   

ل   المق دم م ن الط  بالموافقةة علةى 1/6/2015بشأن توصية مجلس قسم المسوح الجلس ة العاش رة بت اريخ                                                   6-1

كلي ة  –السيد الدكتور / حسام عبد التواب الع دوى الم درس بالقس م وذل ك للعم ل بالمملك ة العربي ة الس عودية 

 جامعة الباحة وذلك بناءا  على طل  سيادت  المتضمن تجديد عقد العمل ل  . –العلوم واآلداب قلوة 
 

 . والقوانن  الميظمة لذلك لوائح وذلك فى ضوء ال عةالقــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجام  
   

 بالموافقة علةي  6/2014/ 6  خبشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة  بجلست  العاشرة بتاري  6-2

الم درس بالقس م والمتعاق د م ع جامع ة الط ائف          –الطل  المقدم من السيد الدكتور/ عماد محمد رياض أحم د 

قسم المحاسبة ( بالمملكة العربية السعودية واللى يطل  في   الموافق ة عل ى  –لية العلوم االدارية والمالية ) ك

تجديد تعاقد  مع الجامعة الملكورة، مرفق مع الطل  إفادة م ن جامع ة الط ائف بتجدي د التعاق د لس يادت  للع ام 

 . 2014/2015الجامعى 

 

 . والقوانن  الميظمة لذلك لوائح وذلك فى ضوء ال ويرفع االمر للجامعة القــــــرار : المـــوافقـــــــة  
   

 بالموافقةة علةي  6/2014/ 6  خبشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة  بجلست  العاشرة بت اري  6-3

جازة الوض ع المدرس بالقسم واللى تطل  فية قطع ا –الطل  المقدم من السيدة الدكتورة / نهلة مختار فتوح 

 . 19/3/2015والتى بدأت بتاريخ 6/6/2015الخاص بسيادتها واستالمها العمل بتاريخ 
 

 . والقوانن  الميظمة لذلك لوائح وذلك فى ضوء ال القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة  
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 بالموافقة علي  6/2014/ 6  خعاشرة بتاريبشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة  بجلست  ال  6-4

االستاذ المساعد بالقسم واللى يطل  في   –الطل  المقدم من السيد الدكتور/ وائل أحمد ط  الجارحى 

الموافقة على انتداب سيادت  للتدريس بمعهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا انتدابا  كامال  لمدة عام 

 . )مرفق طل  معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوزجيا ( 31/8/2016ى وحت 1/9/2015اعتبارا  من 
 

 :القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة  

   

ولجن  ة 6/2015/ 6  خبش  ان توص  ية ك  ل م  ن مجل  س قس  م تق  ويم الم  وارد الطبيعي  ة بجلس  ت  العاش  رة بت  اري  6-5

ال دكتور  المقدم  من السيدالطل    بالموافقة علي  2015/ 8/6نة " بتاريخ العالقات الثقافية  " الجلسة الثام

وذل  ك لم  رور الم  دة القانوني  ة له  لا  11/7/2014/ ع  زت أحم  د الفض  الى برف  ع الج  زاء الموج    الي    بت  اريخ 

  االجراء
 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  
   
 

 :  سابعاُ لجية البنئة  
 

   

 عرض تقرير اختيار كل من : بالموافقة على 8/6/2015بشأن توصية لجنة البيئة الجلسة العاشرة بتاريخ   7/1

 العامل المثالي .     -الموظف المثالي           -أالم المثالية           -  

                 

 احنط المجلس علما  .القــــــرار :   

   

إقتراح تجهيز قاعة للمناقشات   بالموافقة على 8/6/2015صية لجنة البيئة الجلسة العاشرة بتاريخ بشأن تو  7/2

تجهيزا  كامال  وذلك حت ى ن تمكن م ن تأجيره ا للطلب ة ي وم المناقش ة عل ى ان يك ون مبل م االيج ار رمزي ا  ف ى           

رض بمرك  ز الخدم  ة العام  ة دوالر للواف  د ( عل  ى ان يع   200 –جني    مص  رى للمص  ريين   200ح  دود) 

 بالمعهد 
 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  

   

                                    ن     دوة إع     داد   بالموافقةةةةةة علةةةةةى 8/6/2015بش     أن توص     ية لجن     ة البيئ     ة الجلس     ة العاش     رة بت     اريخ   7/3

على ان تعقد يوم  2014/2015وذلك طبقا  لخطة البيئة بالمعهد  مستفيدى الخدمة بأنشطة المعهد "توعية " 

  و يحاضر فنها كل م  : 10/6/2015االربعاء الموافق 

 د/ محمد كامل فتاح .  -2د/ أشره عبد الحميد زهران            -1

 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  

   

" توعية المجتم ع ندوة إعداد   بالموافقة على 8/6/2015ئة الجلسة العاشرة بتاريخ بشأن توصية لجنة البي  7/4

، عل ى ان ي دعوة فيه ا  2014/2015الخارجى للمحافظة على البيئ ة " وذل ك طبق ا  لخط ة البيئ ة  بالمعه د 

ن  ين اكاديمي  ة س  مارت كي  دز وذل  ك بن  اءا  عل  ى الطل    المق  دم م  نهم لزي  ارة المعه  د عل  ى ان تعق  د ي  وم االث

 . 15/6/2015الموافقة 

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  
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 نثاميا   الجودة :    

 

   

 بشأن مناقشة ما تم تنفيل  من خطة التطوير المستمر .                                                  8-1

 احنط المجلس علما  .القــــــرار : 

   

 بشأن مناقشة التقارير الواردة من اللجان التابعة لوحدة الجودة بالمعهد .  8-2

 احنط المجلس علما  .القــــــرار : 

   

بشأن ضرورة االلتزام بتقديم التقارير الدورية المطلوب ة وذل ك لتنفي ل الخط ة التنفيلي ة للخط ة االس تراتيجية   8-3

 لى ادارة المعهد فى الزمن المحدد ل  مع السادة مسئو

 القــــــرار : المـــوافقـــــــة
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