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ــ الحضـ •  ــــور ـــ

 مالحظات  الوظيفة  االسم  

 رئيسا   استاذ انتاج الخضر 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

 عضوا   انتاج خضر ورئيس قسم التنمية المتواصلة للبيئةاستاذ  أ.د/ هالة احمد عبد العال  -3
 عضوا   استاذ األراضى  ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ محمد أحمد أحمد الحويطى  -4
 عضوا   استاذ ورئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية أ.د/ هدى سعيد حافظ أحمد  -5
 عضوا  الجودة فرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيئةأستاذ المحاصيل المت أ.د/ نبيل نصر الحفناوى   -6

 عضوا   أستاذ البساتين المتفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ عايدة محمد عالم  -7

 عضوا   استاذ المعادن التطبيقية المتفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/  مبارك حسانى على  -8

 عضوا  ذو خبرة ذ الرسوبيات المتفرغ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية استا أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -9

 أ.د / أمانى محمد عبد العال  -10
استتتاذ  الحاتترات ااقتةتتادية ومتتدير و تتدة ضتتمان الجتتودة والتطتتوير 

 المستمر بالمعهد.

 عضوا  ذو خبرة
 عضوا  ذو خبرة الموارد الطبيعيةأستاذ هندسة  ) قوى وآات كهربية( بقسم تقويم   د/ أحمد حسين توفيق بشير  -11
 عضوا  وأمينا  للمجلس أستاذ مساعد  تنمية عمرانية  د/ وائل أحمد طه الجارحى  -12

 عضوا   مدرس محاصيل د/ حازم حجازى محمد إبراهيم  -13

 عضوا  اداري  أمين المعهد أ/ يحي عبد العليم الشين -14

   وقام بأعمال السكرتارية:

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

 وقد قام السيد أ.د/ عميد المعهد بدعوة    

 استاذ الميكروبيولوجى المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة  لحضور االجتماع  -أ.د / نادية حامد البتانونى  السيدة                    

 االفتتــــاح:   •

ــيد أ.د ــة الســـ ــتل الالســـ ــد– السدددددعيد عرفدددددة ممددددددوح محمدددددد افتـــ ــد  عميـــ ــاموالمعهـــ ــيادت   قـــ ــ كر ســـ                                    بـــ
ــرحيم "  ــرحمي الـ ــم ل الـ ــة " بسـ ــدم الته  ـ ــا و   وقـ ــد البتـ ــة حامـ ــدكتور /  اديـ ــتا  الـ ــيدة االسـ ــد  –للسـ ــل المعهـ وكيـ

ثــم ا ت ــل  ضــار المالــ اعرحــب بالســادة ثــم بم اســبة ا تهــار فتــرة الوكالــة الااتــة بســيادتها    -لشــ وي البي ــة 
   :  بادول األعمال  لم اقشة الموضوعات الواردة

 :  أوالً: مصادقدددددات 
 

   

 بشأن المصادقة على 

 محضر اجتماع مجلس قسم التقويم                     *                      محضر اجتماع مجلس قسم المسوح   •

 محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا                   *        محضر اجتماع مجلس قسم التنمية                  •

                       العالقات الثقافيةمحضر اجتماع لجنة  * 

       القرار : المصادقة  
 

 

 

 
                        

 

 

 عشر  الثالثة  الرقم الكودي  م 2019/2020العام الجامعي                        

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

 ظهراً  12.30الساعة:  نهاية االجتماع:  ص  9:00الساعة: بدء االجتماع:   19/9/2020 تاريخ االجتماع: 

 ماعات بالمعهد قاعة االجت مكان االجتماع: 
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 ثانياً  : المتابعة : 
 

   

 (.2)مرفق 8/2020/ 17بتاريخ    اغسطسلمعهد والمنعقدة فى شهر متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس اباأن   2-1

 ً  القرار : احيط المجلس علما
 

 

   

 ثالثاً: الموضوعات العامة
 

   

باتان اعتمتتاد قترار الستتيد أ.د/ عميتتد المعهتد بتاتت يل المجتالس واللجتتان المنبثقتتة متن مجلتتس المعهتد للعتتا  الجتتامعى  1/3

2020/2021 

 تا يل مجلس المعهد. -

 للجان المنبثقة من مجلس المعهد .ا -

 مجالس ااقسا    -

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

بشان الخطاب الوارد اليندا مدن السديد / مددير عدام المدوارد البشدرية بالجامعدة المتضدمن االحتياجدات الخاصدة مدن  2/3

جات بالجامعة على ان تحددد االقسدام العلميدة المدراد اعضاء هيئة التدريس والمعيدين وذلك الدراجهم بلجنة االحتيا

 التعيين فيها على النحو التالى :

 اوالً المعيدين : 
 

 العدد ال لية  التخصص  االحتياجات   م

قسم  1

 المسوح 

 ( 1) كلية علو  (  كيمياءالعلو  ال يميائية  ) 

 ( 1) كلية هندسة (   كمبيوتر واتةااتالعلو  الت نولوجية )  3

 ( 1) كلية اداب ( جغرافيا لدراسات التربوية واانسانية  ) ا 4
     

2  

 قسم التقويم 

 ( 1) كلية علو  (  جيولوجيا العلو  الجيولوجية ) 

كلية هندسة كهرباء  ( طاقة جديدة ومتجددة العلو  الت نولوجية )  3

 قوة 

(1 ) 

     

1  

 

 قسم التنمية

و  عل) -مي روبيولوجى  -العلو  البيولوجية 

   نبات(

 ( 1) كلية علو 

 ( 1) كلية زراعة  (  انتاج  يوانىالعلو  الزراعية  )  2

 ( 1) كلية زراعة  ( خضرالعلو  الزراعية   ) 3

 ( 1) كلية زراعة  (   ارات اقتةاديةالعلو  الزراعية  )  4
     

 

 

 ثانياً  االساتذة المساعدين  : 
 

 

 العدد ال لية  التخصص  االحتياجات   م

 ( 1) كلية التجارة  (  محاسبةالدراسات التجارية واإلدارية )  قسم المسوح  3
     

 ( 1) كلية التجارة  ( اقتةادالدراسات التجارية واإلدارية  ) قسم التقويم  2
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 ثالثاً المدرسين :

 العدد ال لية  التخصص  االحتياجات   م

1  

 قسم المسوح 

 ( 1) كلية اآلداب (  اجتماعالدراسات التربوية واانسانية ) 

 ( 1) كلية التجارة  ( ادارة أعمالالدراسات التجارية واإلدارية )  2
     

 ( 1) كلية التجارة  (  محاسبةالدراسات التجارية واإلدارية )  قسم التقويم  3
     

1  

 قسم التنمية
 ( 1) كلية التجارة  ( ادارة أعمالالدراسات التجارية واإلدارية )

 ( 1) كلية التربية  (  اصول تربيةلتربوية واانسانية ) الدراسات ا 2
     

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   
 

          اواًل : التسجيالت ابعاً الدراسات العليا :ر
 

   

               9/2020/ 7 خالمنعقتتدة بتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح  المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت   1/4

إجتيتتاز الستتيمينار   بالموافقددة علددى 15/8/2020عاتتر المنعقتتدة بتتتاريخ  الثالثتتة اولجنتتة الدراستتات العليتتا بجلستتته

   .   الدكتوراهوالتسجيل للطالب األتي أسمائهم  لدرجة  
  

 لجنة االشراف  العنوان  االسم م
أيمتتتتن إيتتتتراهيم  1

إبراهيم    الدسوقى 

 عساكر

   

الحماية ااجتماعي  كمدخل لمواجهة ااثار   برامج

(  19 –المترتب  على أزم  كورونا ) كوفيد   

  . 

 Social protection programs as an 

Approach to Facing the  Implications 

of the Corona Crisis  ( Covid 19 ) 

 

 أ.د/ رشاد أحمد عبداللطيف 

أستاذ خدمة تنظيم المجمتع الخدمة  

 جامعة  لون   –اعية ااجتم

   د/ اسماعيل على اسماعيل

 –أستاذ مساعد جغرافيا بارية   

عمران  قسم مسوح الموارد  

معهد الدراسات والبحوث  -الطبيعية 

 البيئية  جامعة مدينة السادات   

فتتتارس عبتتتد   2

 محمد الجويلى  

اانع استتتتات البيئيتتتتة لتطتتتتور الحتتتتدود ااداريتتتتة                 

غرافيتتا تطبيقيتتة علتتى محافظتتات التتدلتا ) دراستتة ج

 )المةرية  

   The Environmental repercussion of 

the administrative borders 

development ( An applied geographic 

study on the Egyptian Delta 

governorates ) 

       سدددامب إبدددراهيم عبددددالوهابأ.د/ 

كليتتتة  –الجغرافيتتتا الباتتترية أستتتتاذ 

   القاهرة  جامعة  –اب  ااد

     إسماعيل على إسماعيلد/ 

مساعد جغرافيا  قستم مستوح أستاذ   

المتوارد الطبيعيتتة بمعهتتد الدراستتات 

 والبحوث البيئية

 
 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

                      9/2020/ 7 خالمنعقتتدة بتتتاري الثالثتتة عاتتربجلستتت  باتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة  2/4

إجتيتتاز الستتيمينار   بالموافقددة علددى 15/8/2020المنعقتتدة بتتتاريخ  الثالثتتة عاتتر ابجلستتتهولجنتتة الدراستتات العليتتا 

   والتسجيل للطالب األتي أسمائهم  لدرجتى  الدكتوراه.   
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 لجنة االشراف  العنوان  االسم م

شيماء نادي محمود   

 دين  محمد م

 دكتوراه 

  

  القدرة التنافسية لبعض الحاصالت البستانية

 التةديرية  

 

Competitive Ability For some 

Export Horticultural crops 

 

 .د. عايدة محمد عالم أ

قسم التقويم معهد الدراسات ب أستاذ 

 والبحوث البيئية جامعة مدينة  السادات  

 د. محمد فتحى محمود

ول " اقتةاد  " با ث أأستاذ مساعد 

بمعهد بحوث ت نولوجيا ااغذية زراعي 

 مركز البحوث الزراعية 
 

  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

 

  

ولجنتة  9/2020/ 7 خالمنعقتدة بتتاري الثالثتة عاتربجلستتها باان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة لبيئتة  3/4

إجتيتتاز الستتيمينار   بالموافقددة علددى 15/8/2020المنعقتتدة بتتتاريخ  الثالثتتة عاتترستتتها بجلالدراستتات العليتتا بجلستتت  

 والتسجيل للطالب األتي أسمائهم  لدرجتى الماجستير والدكتوراه.   

 لجنة االشراف  العنوان  االسم م

منار المتولي   

 اسماعيل اسماعيل 

 دكتوراه 

أثر العالقة بين التطور  فى اإلطار المفاهيمي  

ير  المالية والتحول الرقمي على دعم أداء للتقار

الاركات " دراسة تطبيقية على بعض الاركات  

 المقيدة بالبورصة المةرية " 

Impact of the Development in the 

Conceptual Framework of Financial 

Reporting and the digital 

Transformation on supporting the  

Company's  Performance " An 

applied Study on Some Egyptian 

Companies listed in the  Egyptian 

Stock Market " 

 .د/ هشام حسن عواد المليجي   .أ

 –استاذ المحاسبة والمراجعة 

 جامعة  لوان   –كلية التجارة  

 

د/ صبري ابراهيم منصور 

 شاهين  

استاذ امراض النبات بقسم  

التنمية المتواصلة للبيئة  معهد 

 الدراسات والبحوث البيئية  

 سين جميل محمد   

 مةطفي عيسي

 دكتوراه 

تأثير التغذية بمواد نانومترية داخل بيض  

التفريخ على مقاييس الفقس وجودة وأداء  

 كتاكيت التسمين  

Effect of in-ovo Feeding with 

Nanometric Substances on 

Hatchability Measurements, chicks 

Quality and Broilers Performance 

 

 أ.د/ محمود سعد ابوسكين 

استاذ  تغذية الدواجن بقسم   

التنمية المتواصلة للبيئة  معهد 

 الدراسات والبحوث البيئية  

  د/ محمد ابراهيم الصبري

  -استاذ انتاج الدواجن المساعد 

كلية   –قسم اانتاج الحيواني 

 جامعة القاهرة  –الزراعة 

صديق فراج صديق   

 الالهعبد 

 الماجستير 

دور التسويق بالعالقات في تحسين الميزة  

التنافسية "بالتطبيق على القطاع المةرفي  

 المةري " 

 

  أ.د/ نبيل نصر الحفناوي

التنمية    ااستاذ المتفرغ بقسم 

المتواصلة للبيئة  معهد  

 الدراسات والبحوث البيئية 
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The Role of Relationship Marketing 

in Improving Competitive 

AdvantageApplied to the Egyptian 

Banking Sector) 

   د/ عادل محمد عبدالرحمن

استاذ اادارة العامة المساعد  

 فرع اسيوط –باكاديمية السادات 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

 ثانياً : المنب واالجتياز . 
 

   

                    9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتتربجلستتتها قستتم  تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة  باتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس 1/2/4

                                           بالموافقدددددة علدددددي مدددددنب  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتتربجلستتتتتتها ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا 

فتي  الدراستات التجاريتة وااداريتة     العلتو  البيئيتة يراه الفلسفة فدرجة دكتو  مبارك عبد الهادي الظفيدريالطالب /  

 بناءا علي التقرير الجماعي .

      في دراسة :  

 ( 2016-2015أثر االزمة المالية على واقع ومستقبل دولة الرفاه فى الكويت  )

Impact of the financial crisis (2015-2016)On the reality and future of the welfare state In 

Kuwait 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

                    9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتتربجلستتت  باتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة  2/2/4

                                          موافقدددددة علدددددي مدددددنببال  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتتربجلستتتتتتها ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا 

بنتاءا    العلتو  البيئيتة فتي  الدراستات التجاريتة واإلداريتة    يدرجة دكتوراه الفلسفة ف    حسن قاطع العنزيالطالب /  

 علي التقرير الجماعي  

 في دراسة  :   

 زارات دولة الكويت أثر تطبيق آليات الحوكمة فى تفعيل الرقابة المالية فى بعض و

The impact of the application of governance mechanisms  In activating financial control 

In Kuwaiti government ministries 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ولجنتة  9/2020/   7     خبتتاري الثتة عاترالثبجلستت   باان توصية كل متن  مجلتس قستم  تقتويم المتوارد الطبيعيتة   3/2/4

                                                   بالموافقدددددددة علدددددددي مدددددددنب  14/9/2020بتتتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتتتة عاتتتتتتتر ابجلستتتتتتتتهالدراستتتتتتتات العليتتتتتتتا 

ات التجاريتتة العلتتو  البيئيتتة فتتي الدراستت يدرجتتة دكتتتوراه الفلستتفة فتت                       تددامر السدديد طبالددهالطالتتب / 

 بناءا علي التقرير الجماعي .    واإلدارية  

 –في دراسة  

 للتنمية االجتماعي الصندوق علي  بالتطبيق  الصغيرة  المشروعات  لتمويل البيئي األثر  قياس

Measuring the environmental impact of financing small projects by applying to the 

Social Fund for Development 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة    
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                   9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتتربجلستتت  باتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة  4/2/4

                                          بالموافقدددددة علدددددي مدددددنب  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتتربجلستتتتتت  ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا 

   العلو  البيئية في  الدراسات التربويتة واانستانية يدرجة دكتوراه الفلسفة ف    هاني حلمي عوض أبوشعيشعالطالب /  

 بناءا علي التقرير الجماعي  

 بيئية "   –تماعية التغيرات المناخية وأثارها علي استدامة االمن الغذائي والمائي " دراسة اج       –في دراسة  

Climate Change and their impact on Sustainability of Food and Water security  

" Socio – ecological Study 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

                   9/2020/   7     ختتتاريب الثالثتتة عاتتر باتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت   ا 5/2/4

                                          بالموافقدددددة علدددددي مدددددنب  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتترولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتها 

   ة واإلنستانيةالعلو  البيئية في  الدراسات التربويت يدرجة دكتوراه الفلسفة ف  -  مني مثقال محمد صقر العنزيلطالبة /  

 بناءا علي التقرير الجماعي  

 حيث اوصت اللجنة بتعديل العنوان من  

 برنامج مقترح للتنمية المهنية لمعلمات رياض األطفال فى التعلم المتمركز حول الطفل وأثره فى تنمية مهاراته  التدريسية

A proposed program for the professional development of kindergarten teachers in child 

centered learning and its impact on development of their teaching skills  

    إلي  

دراسة برنامج مقترح للتنمية المهنية لمعلمات رياض األطفال فى التعلم المتمركز حول الطفل وأثره فى تنمية  

 مهاراتهن التدريسية  

A proposed program for the professional development of kindergarten teachers in child 

centered learning and its impact on the development of their teaching skills 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

                          9/2020/   7     خبتتتاري عاتترالثالثتتة باتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت    6/2/4

                                                 بالموافقدددددددة علدددددددي مدددددددنب  14/9/2020ولجنتتتتتتتة الدراستتتتتتتات العليتتتتتتتا بجلستتتتتتتتها ااولتتتتتتتى بتتتتتتتتاريخ 

بنتاءا علتي    اانستانيةالعلتو  البيئيتة فتي  الدراستات التربويتة و يدرجتة الماجستتير فت   -  مني سعيد محمددالطالبة /  

 التقرير الجماعي  

 دور حمالت التوعية االعالمية بالتليفزيون المصري فى نشر الوعي البيئي لدي الشباب الجامعي    –في دراسة 

"The Role of Media Awareness Campaigns in Egyptian Television in Promoting 

Environmental Awareness among University Youth " 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

                        9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    7/2/4

                                          تيدددددازبالموافقدددددة علدددددي اج  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتترولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتها 

بنتاء علتي   اامتحان الاتامل لدرجتة دكتتوراه الفلستفة فتي العلتو  البيئيتة –  نور الدين فرج عنتر إبراهيمالطالب  /   

   ء بتقرير لجنة اامتحان الاامل  ماجا
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  
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ولجنتة  9/2020/   7     خبتتاري الثالثتة عاترباان توصية كل من  مجلس قسم  مستوح المتوارد الطبيعيتة بجلستت    8/2/4

                                           بالموافقددددددة علددددددي اجتيدددددداز  14/9/2020بتتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتتة عاتتتتتترالدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتها 

بنتاء علتي    اامتحان الاامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلو  البيئية  –لشالحىلؤلؤة عبد الرحمن صالب ا  الطالبة  /  

 ء بتقرير لجنة اامتحان الاامل  ماجا
                  القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

                        9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    9/2/4

                                                   بالموافقدددددة علدددددي اجتيددددداز  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتترولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتها 

بنتاء علتي     البيئيتةاامتحان الاامل لدرجتة دكتتوراه الفلستفة فتي العلتو –   عبد العزيز عويد مطر العنزىالطالب  /  

 ء بتقرير لجنة اامتحان الاامل  ماجا
             القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة    

   

                    9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت    10/2/4

                                       بالموافقدددددة علدددددي اجتيددددداز  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتترت العليتتتتتا بجلستتتتتتها ولجنتتتتتة الدراستتتتتا

بناء علتي  اامتحان الاامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلو  البيئية    –     حاتم محمد جمال الدين عبدالمنعم  الطالب /

 ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الاامل ل   

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

                  9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت      11/2/4

                                         بالموافقدددددة علدددددي اجتيددددداز  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتترولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتها 

بنتاء علتي    اامتحان الاامل لدرجة دكتوراه الفلستفة فتي العلتو  البيئيتة  –    محمد صالح عبد ربه سافوحالطالب  /   

  ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الاامل ل 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة   

             
   

                           9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتتران توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت   باتت 12/2/4

                                          بالموافقدددددة علدددددي اجتيددددداز  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتترولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتها 

بنتاء علتي ماجتاء   اامتحان الاامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلتو  البيئيتة  –    مر محمود همام ديابتاالطالب  /   

          بتقرير لجنة اامتحان الاامل ل 
   القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

                    9/2020/   7     خبتتتاري ثالثتتة عاتترالباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت    13/2/4

                                          بالموافقدددددة علدددددي اجتيددددداز  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتترولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتها 

بنتاء علتي ماجتاء  لبيئيتة  اامتحان الاامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلتو  ا  –جاسر حسين عبد المعطيالطالب  /   

         بتقرير لجنة اامتحان الاامل ل 
     القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة
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                  9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    14/2/4

                                    متتتتتن     بالموافقدددددة علدددددي  14/9/2020بتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتة عاتتتتترلستتتتتتها ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بج

                             العلتتو  البيئيتتة فتتي  العلتتو  الزراعيتتة يدرجتتة دكتتتوراه الفلستتفة فتت العددزب محمددد المنسددوب الرفدداعيالطالتتب / 

 بناءا علي التقرير الجماعي

 –في دراسة   

 بدون تربه   الزراعه  تقنيات  الخضرى  لألعالف عالية البروتين باستخدام لالكثار حديثة تطبيقات" 

New applications of vegetative production of High Protein Fodder using Soilless Culture  

techniques (hydroponic )  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

 تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل -:ا اثلث

   

                        9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    1/3/4

مدن لجندة   المقدم  ةالصالحيبالموافقة علي  خطاب     14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارولجنة الدراسات العليا بجلستها  

ة   مسجلال   -حسناء بسيوني حسن خضرالماجستير المقدمة من الطالبة/  تا يل لجنة الح م والمناقاة لرسالة  ب  اإلشراف

وتتاريخ التستجيل لموضتوع    19/10/2015ائحة ستاعات معتمتدة   يتث أن تتاريخ القيتد    م الماجستير  بالقسلدرجة  

   18/3/2018الرسالة  

     -:تحت عنوان

 تقييم ادارة النفايات الصحية فى المستشفيات المصرية ) دراسة حالة بمستشفى قطور العام

 

Assessment of healthcare wastes management at Egyptian hospital (case study at qutour 

general hospital) 

 -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:

 عملالوظيفة وجهة ال  اإلسم م

) ممتحن    -كفر الايخ   –كلية الطب البيطرى    –الباثولوجيا    أستاذ  أ.د/ أ مد علي السواق  1

   خارجي(.  

 )مارفا( .       -كفر الايخ   –كلية الطب البيطرى     -أستاذ مساعد الباثولوجيا   د/ وليد صبحي قطب عبده 2

كفر   –كلية التمريض   –فس والةحة النفسية  مساعد التمريض الن أستاذ  صباح أبوالفتوح محمد  /د 3

          ) ممتحن خارجي(.     -الايخ  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

                       9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    2/3/4

متن لجنتة  المقتد   ةبالموافقة علي خطداب الصدالحي   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارالدراسات العليا بجلستها    ولجنة

     خيريددة  مشددلب فنيسددان جددديعالمقدمتتة متتن الطالبتتة  /  الماجستتتيرتاتت يل لجنتتة الح تتم والمناقاتتة لرستتالة باإلشتترا  

وتتاريخ التستجيل   16/10/2016ث أن تتاريخ القيتد ائحتة ستاعات معتمتدة   يت  م الماجستير  بالقستلدرجة  ة   مسجلال

   22/7/2019لموضوع الرسالة  

  -تحت عنوان :

بالكويت من كفاءة استخدام تكنولوجيا التعلديم فدى ضدوء نمدوذج تيبدال لتددريس   األطفالمدى تمكن معلمات رياض   

 المفاهيم البيئية
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The extent to which kindergarten teachers in Kuwait are able to use the technology of 

education in the light of the Tebal model to teach environmental concepts 
 

   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:

 م اإلسم الوظيفة وجهة العمل

معهتتد الدراستتات  –قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة   -أستتتاذ المحميتتات الطبيعيتتة 

 جامعة مدينة السادات . )مارفا( .     –ئية  والبحوث البي

 1  عمر ا مد سعد تما   /ا.د  

جامعتتة  اإلستت ندرية ) ممتتتحن   –كليتتة التربيتتة    علتتم التتنفس التربتتويأستتتاذ  

  خارجي(.  

.د/ محمتتتود عبتتتد الحلتتتيم أ

 منسي

2 

الناصتتتر ستتتعيد أ.د/ عبتتتد  جامعة األزهر   " ممتحن خارجي" –كلية التربية   –أستاذ أصول التربية  

 عطايا  

3 

 4 د./ زهير السعيد  جازى   جامعة السادات )مارفا( .     –كلية التربية   –أستاذ متفرغ أصول التربية  
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  
 

   

                      9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    3/3/4

متن لجنتة  المقتد   ةبالموافقة علي خطداب الصدالحي   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارولجنة الدراسات العليا بجلستها  

   فاطمددة  مشددلب فنيسددان جددديعالمقدمتتة متتن الطالبتتة  /  الماجستتتيرتاتت يل لجنتتة الح تتم والمناقاتتة لرستتالة باإلشتترا  

وتتاريخ التستجيل   16/10/2016ائحتة ستاعات معتمتدة   يتث أن تتاريخ القيتد   م الماجستير  بالقست  لدرجةة   مسجلال

  22/7/2019لموضوع الرسالة  

  -تحت عنوان : 

 

تقييم مدى تطبيق معلمات الروضة بدولة الكويت لممارسات التدريس وفقا للذكاءات المتعددة لتنمية الدوعي البيئدي  

 لدى األطفال  

 

Evaluation of the application of kindergarten parameters in the State of Kuwait to 

teaching practices in accordance with the multiple intelligences for the development of 

environmental awareness among children 

 

   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:

 م اإلسم ملالوظيفة وجهة الع

أستاذ البيئة النباتية مسوح الموارد الطبيعية معهد الدراسات والبحوث البيئية"  

   مار  "

 1 أ د/ محمد فتحي عزازي  

جامعة  اإلس ندرية ) ممتحن    –كلية التربية    علم النفس التربويأستاذ  

   خارجي(.  

 2 .د/ محمود عبد الحليم منسي أ

 3 أ.د/ عبد الناصر سعيد عطايا    جامعة األزهر   " ممتحن خارجي"  –التربية   كلية –أستاذ أصول التربية 

  د/زهير السعيد  جازى                                    أستاذ متفرغ أستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة مدينة السادات " مار  " 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

                       9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    4/3/4

متن لجنتة  المقتد   ةبالموافقة علي خطداب الصدالحي   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارولجنة الدراسات العليا بجلستها  

   لؤلدؤة عبدد الدرحمن صدالب الشدالحى المقدمة من الطالبة  /  الدكتوراه اة لرسالة تا يل لجنة الح م والمناقباإلشرا   

وتتاريخ التستجيل    16/10/2016ائحتة ستاعات معتمتدة   يتث أن تتاريخ القيتد    م التدكتوراه  بالقستلدرجة  ة   مسجلال

  18/8/2018لموضوع الرسالة  

 -تحت عنوان : 
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لدى أبنائهم   واالجتماعيةيفية وتحسين المهارات البيئية أسرى لخفض السلوكيات غير التك  إرشاديبرنامج 

 التوحدين 

Counseling Of Family Program For Reducing Mal- Adaptive Behavior and Improving 

The Environmental And Social Skills For Autistic Children 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:    

 م اإلسم العملالوظيفة وجهة 

 1 ا.د/ إيناس محمد فتحي غزال  أستاذ إاجتماع قسم ااجتماع  ب لية اآلداب جامعة المنوفية "مارفا "  

أستاذ إاجتماع قسم ااجتماع  ب لية اآلداب جامعة المنوفية" ممتحن 

 خارجي "   

أ.د/ إنااد محمود عز الدين  

 عمران  

2 

ة اآلداب جامعة دمياط" ممتحن  أستاذ إاجتماع قسم ااجتماع  ب لي

 خارجي "   

 3 أ.د/ محمود عبد الحميد  سين  

أستاذ مساعد ااستاعار عن بعد  مسوح الموارد الطبيعية   معهد 

 الدراسات والبحوث البيئية  السادات " مارفا " 

 4 د/ ممدوح محمد محمد الحطاب  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة   

   

                     9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    5/3/4

متن لجنتة  المقتد   ةبالموافقة علي خطداب الصدالحي   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارولجنة الدراسات العليا بجلستها  

 -  عبدد العزيدز عويدد مطدر العندزى  المقدمتة متن الطالتب  /  الدكتوراه  اة لرسالة  تا يل لجنة الح م والمناقباإلشرا   

وتتتاريخ التستتجيل 16/10/2016ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن تتتاريخ القيتتد  م التتدكتوراه  بالقستتلدرجتتة  مستتجلال

  17/6/2017لموضوع الرسالة  

   -تحت عنوان :

 المالي على تحسين أدائها    يةاالقتصاد أثر تطبيق نظم اإلدارة البيئية فى المؤسسة 

 الكويت (  –) دراسة حالة على شركة أسمنت بورتالند 

The effect of applying the environmental management systems in the economic 

corporation on the  improvement of financial performance. (A case study on Portland 

cement company- Kuwait (  kpcc) 

   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:

 م اإلسم الوظيفة وجهة العمل
 1 ا.د/ عالء محمد البتانونى    أستاذ المحاسبة والمراجعة كلية التجارة  جامعة دمنهور"مارفا "  

اإلعمال  كلية  التجارة  جامعة المنةورة  " ممتحن خارجي "   أستاذ إدارة 
  

بد السميع  سانين  أ.د/ جاد الرب ع 
 زهان

2 

جامعة القاهرة " ممتحن خارجي "     –كلية التجارة  –أستاذ إدارة ااعمال   4 أ.د/ هاا  سيد سليمان  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

                      9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    5-6/4

متن لجنتة  المقتد   ةبالموافقة علي خطاب الصدالحي  14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارولجنة الدراسات العليا بجلستها  

                  سددامي حجدداج عبددد الصددادقالمقدمتتة متتن الطالتتب /  الماجستتتير تاتت يل لجنتتة الح تتم والمناقاتتة لرستتالة ب اإلشتترا 

وتتاريخ التستجيل   16/11/2013ائحتة ستاعات معتمتدة   يتث أن تتاريخ القيتد  م الماجستتير  بالقستلدرجتة    مسجلال

   15/6/2015لموضوع الرسالة  

    -تحت عنوان :

رصد وتقييم وطريقة التحقق للعناصر الثقيلة الملوثة لزيت الزيتون المستخرج من مزارع الزيتون باسدتخدام جهداز 

ICP-AES 
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Detection , Evaluation , and Test Method Validation of multi-Heavy Metal pollutants in 

Olive Oil extracts from Some Olive Farms by Using Icp –AES Instrument    
   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:

 م اإلسم الوظيفة وجهة العمل

 1    بدر الدين عواد السيد   /ا.د   ر   ) ممتحن خارجي(.  جامعة األزه  –كلية العلو   -أستاذ ال يمياء

 2   أكر  محمد الديدمونى     /دأ.  ) ممتحن خارجي(.   جامعة الزقازيق     –كلية العلو   –ال يمياء أستاذ 

ال يمياء النانوضوئية ورئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات  أستاذ 

      والبحوث البيئية . )مارفا(  

 3    هدى سعيد  افظ    /دأ.

  4 أ.د/  منى مةطفى سيف    جامعة عين شمس  . )مارفا(       –كلية التربية  –أستاذ ال يمياء غير العضوية 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

                 9/2020/   7     خبتتتاري عاتتر الثالثتتةباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    5/7/4

االمتحدان الشدامل  بالموافقدة علدي تشدكيل لجندة  14/9/2020بتتاريخ  الثالثتة عاترولجنة الدراسات العليا بجلستتها  

 المسجل لدرجة الدكتوراه  سعود جربوع محمد ذياب  للطالب /    لدرجة الدكتوراه

    تحت عنوان   

 قت بتحسين األداء البيئي بوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت دراسة تحليلية لعالقة الو

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

the Ministry of Education in Kuwait 

   -علي أن ي ون التا يل علي النحو التالي:

 م دددددم االسد الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/  عبد   عبد السال  أ مد   جامعة القاهرة "مارفا "  –كلية التجارة  –أستاذ إدارة ااعمال 

 2 أ.د/ هاا  سيد سليمان   جامعة القاهرة ممتحن خارجي "   –كلية التجارة  –أستاذ إدارة ااعمال 

حن أستاذ ادارة األعمال المساعد بأكاديمة السادات فرع سوهاج  ) ممت

 خارجى ( 

 3 الر من    محمد عبد عادل  /د

 
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

ولجنتة  9/2020/   7  خبتتاري الثالثتة عاترباان توصية كل متن  مجلتس قستم  مستوح المتوارد الطبيعيتة بجلستت     6/7/4

موافقدة علدي تشدكيل لجندة االمتحدان الشدامل لدرجدة بال   14/9/2020بتتاريخ    الثالثة عاترالدراسات العليا بجلستها  

 المسجل لدرجة الدكتوراه   فهد سالم خلف عبيد محمد العنزيللطالب /    الدكتوراه

 تحت عنوان 

 اثر انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصاديات دولة الكويت رؤية إستراتيجية 

   The impact of  the  decline in international oil prices on  the economy of Kuwait  

Strategic Visio   

   -علي أن ي ون التا يل علي النحو التالي:

   ااستتتتتتم الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

أ.د/  عبد   عبد السال    جامعة القاهرة " ممتحن خارجي "   –كلية التجارة  –أستاذ إدارة اإلعمال 

 أ مد  

1 

 2 أ.د/ هاا  سيد سليمان   جامعة القاهرة " مارفا  –كلية التجارة  –أستاذ إدارة اإلعمال 

  3 الر من    محمد عبد عادل  /د (  خارجيالسادات فرع سوهاج) ممتحن  ةبأكاديمياألعمال المساعد   إدارة أستاذ 
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
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                  9/2020/   7     خبتتتاري الثالثتتة عاتترالمتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    باتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح 7/7/4

                                                                   بالموافقدة علدي تشدكيل لجندةاالمتحان الشدامل  14/9/2020بتتاريخ    الثالثتة عاترولجنة الدراستات العليتا بجلستتها  

 المسجل لدرجة الدكتوراه   محمد أحمد محمد صبريللطالب /   راهلدرجة الدكتو

   -تحت عنوان   :

 إنشاء برنامج مقترح لحماية الموارد البشرية من أثار استكشاف المواد المشعة 

A Proposed Program to Protect the human Resources from the Effects of Exploring 

Radioactive Materials 

   -ن التا يل علي النحو التالي:علي أن ي و

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1     سامى  امد عبدالنبى يوسف أ.د/   جامعة عين شمس    – كلية العلو   –اإلشعاعية الجيوفيزياء أستاذ 

جامعة  -كلية التربية   –مساعد ورئيس قسم الفلسفة وااجتماع أستاذ  

 عين شمس   

 2       بد الفتاح شمس أمل عأ.د /  

  3    إنااد عزالدين عمران د/  جامعة المنوفية )مارفا(  –كلية ااداب  –متفرغ علو  ااجتماع أستاذ 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

8/7/4 

 

ولجنتة  9/2020/    7   خبتتاري  الثالثتة عاترباان توصية كتل متن  مجلتس قستم  مستوح المتوارد الطبيعيتة بجلستت    

بالموافقددة علددي تشددكيل لجنددةاالمتحان الشددامل                                                             14/9/2020بتتتاريخ  الثالثتتة عاتترالدراستتات العليتتا بجلستتتها 

 للطالب / محمد صال  محمد يوسف المسجل لدرجة الدكتوراه   لدرجة الدكتوراه

   -تحت عنوان :

 ات هيدروجيوكيميائية وجيوكهربية على خزان المياة الجوفية الرباعى بغرب منطقة المارشدة، قنا، مصر دراس

Hydrogeochemical and Geoelectrical Studies on The Quaternary groundwater Aquifer, 

 West El-Marashda Area, Qena, Egyp 

   -علي أن ي ون التا يل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  دددددددة وجدهة العمددل الوظيف

 1   صالح الدين عبدالوهاب محمد  أ.د /   جامعة عين شمس  –كلية العلو    –الجيوفيزياء التطبيقية أستاذ 

 2   أ.د/   سن محمد الاايب    جامعة المنوفية   –كلية العلو   –الجيوفيزياء استاذ  

  3 ا.د/ محمد مختار طلخان يحيى  القناطر الخيرية . –لمياه  الهيدرولوجيا المركز القومى لبحوث ا استاذ  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

 

   

9/7/4 

 

                                         الثالثتتتة عاتتترباتتتان موافقتتتة باتتتان توصتتتية كتتتل متتتن  مجلتتتس قستتتم  مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت   

بالموافقدة علدي خطداب   14/9/2020بتتاريخ    الثالثة عاترولجنة الدراسات العليا بجلستها    9/2020/     7      خبتاري

 المسجل لدرجة الدكتوراه    عماد زكريا احمد عامر نوحللطالب /   االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه

    :-  تحت عنوان

 دراسة تطبيقية على حقول النفط (   دور الرقابة على الجودة فى تعظيم انتاجية المشروعات )            

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

   -علي أن ي ون التا يل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

كلية  –الطالب   إدارة ااعمال ووكيل ال لية لائون التعليم و أستاذ 

    المنوفية  ) مارفا (جامعة   –التجارة 

 1     امجد  امد عمار   أ.د/  

جامعة   –كلية التجارة   –المحاسبة المالية قسم المحاسبة  أستاذ  

 المنوفية   

 2    محمد زيدان ابراهيم    أ.د/ 

  3        اكرامى جمال السيد على    د /  جامعة المنوفية   –كلية التجارة   –مساعد بقسم المحاسبة   أستاذ  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  
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10/7/4 

 

ولجنتتة الدراستتات العليتتا  9/2020/   7  خبتاري الثالثة عارباان توصية كل من  مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست   

تاتت يل لجنتتة الح تتم لجنتتة اإلشتترا  بمتتن    المقتتد   ةعلي خطاب الصالحي  بالموافقة   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عاربجلستها  

ائحتتة  مالماجستتتير  بالقستت لدرجتتة ة  مستتجلال  حكمت علي جمال الدين أحمدالمقدمة من الطالبة  /   الماجستير  والمناقاة لرسالة  

 18/11/2017وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة   16/10/20160ساعات معتمدة   يث أن تاريخ القيد 

  -:  تحت عنوان 
 

دراسة ميدانيددة علددي "  تصور مقترح  دور القيادة التنموية في تنمية أداء العاملين في المؤسسات المحلية الحكومية بمصر"  

 الوحدة المحلية بمركز ومدينة اشمون

 The Role of Development Leadership in Developing the Performance of Employees in Local 

Government Institutions in Egypt Imagine a proposal "Field study on the local unit in the center 

and city of Ashmoun   

   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:
 

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

جامعة القاهرة "  –ة النوعية استاذ ورئيس قسم العلو  التربوية والنفسية  ب لية التربي 

 مار  "

أ.د/ محمود ابو النور عبد  

 الرسول  

1 

 2 أ.د/ أ مد سعيد زيدان   جامعة قناة السويس " ممتحن خارجي " –أستاذ ب لية التربية 

 جامعة القاهرة  -كلية الدراسات العليا –أستاذ أصول التربية المساعد 

 " ممتحن خارجي "

 3  يم د/ فاروق جعفر عبد الح

  4 د/ صالح السيد محمد  جامعة مدينة السادات "مار " –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

 

   

11/7/4 

 

نتتة الدراستتات العليتتا ولج 9/2020/   7  خبتاري الثالثة عارباان توصية كل من  مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست   

تات يل لجنتة الح تم بمتن لجنتة اإلشترا     المقددم  ةالصدالحيبالموافقددة علددي     14/9/2020بتاريخ    الثالثة عاربجلستها  

 م الماجستتير  بالقستلدرجتة     مستجلال  وليد السيد عبد المعطي السيدالمقدمة من الطالب /  الماجستير  والمناقاة لرسالة  

  21/1/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة    16/10/20160اريخ القيد  ائحة ساعات معتمدة   يث أن ت

  -تحت عنوان :

 واقع تطبيق معايير نظم إدارة الجودة الشاملة البيئية بمديريات التربية بالتعليم بالقليوبية  ) تصور مقترح ( 

The reality of implementing the standards of total environmental quality management 

systems in the Directorate of Education in Kaliobia (Suggested scenario)    

 

   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:
 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 –استاذ ورئيس قسم العلو  التربوية والنفسية  ب لية التربية النوعية  

 ار  " جامعة القاهرة " م

 1 أ.د/ محمد أنور محروس    

 2 أ.د/ صابر محمد عبد رب    جامعة  سوهاج " ممتحن خارجي"  –أستاذ علم ااجتماع كلية ااداب  

 3 د/ محمد عبد السال  العجمى    .أ خارجي   جامعة اازهر  " ممتحن –كلية التربية   –أستاذ اصول التربية 

جامعة مدينة السادات "   –ية أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيع 

 مار " 

 4 د/ أشر  عبد الحميد زهران   

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

12/7/4 

 

ولجنتتة الدراستتات العليتتا  9/2020/   7  خبتاري الثالثة عارباان توصية كل من  مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست   

تا يل لجنتة الح تم بمن لجنة اإلشرا    المقد    ةبالموافقة علي خطاب الصالحي   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عاربجلستها  

 م الماجستتير  بالقستلدرجتة  ة   مستجلال  ايمان سدالمة أحمدد مصدطفيالمقدمة من الطالبة/     الماجستيروالمناقاة لرسالة  

  21/1/2018يل لموضوع الرسالة  وتاريخ التسج  16/10/20160ائحة ساعات معتمدة   يث أن تاريخ القيد  



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   9/ 19( بتاريخ عشر  الثالثةمجلس المعهد الجلسة )  

  -تحت عنوان :

 القيادة التنموية كمدخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة البيئية في المدارس 
 

Development Leadership as an introduction to the application of quality and 

environmental management in schools   
   -و التالي:علي ان ي ون التا يل علي النح

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

جامعة  –استاذ ورئيس قسم العلو  التربوية والنفسية  ب لية التربية النوعية  

 القاهرة " مار  " 

 1 أ.د/ محمد أنور محروس    

 2 عيد عطايا   أ.د/ عبد الناصر س جامعة األزهر   " ممتحن خارجي"  –كلية التربية  –أستاذ أصول التربية 

 3 أ.د/ اشر  عبد الوهاب فراج   جامعة  لوان " ممتحن خارجي "  –أستاذ مساعد ب لية ااداب 

  4 د/ أشر  عبد الحميد زهران    جامعة مدينة السادات " مار "  –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

 

   

13/7/4 

 

ولجنتتة الدراستتات العليتتا  9/2020/   7  خبتاري الثالثة عارباان توصية كل من  مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست   

                           تاتتت يل لجنتتتةاامتحان الاتتتامل لدرجتتتة التتتدكتوراه بالموافقدددة علدددي    14/9/2020بتتتتاريخ  الثالثتتتة عاتتتربجلستتتتها 

 المسجل لدرجة الدكتوراه   عيد عبده النجارعبده سللطالب / 

 -:   تحت عنوان
 

 " استخدام ناتج تنشيط الكاتيون كمجمع في معالجة المياه و روبة المعالجة  المنشطة إلزالة العناصر الثقيلة 

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

sludge for heavy metals removal 

   -علي أن ي ون التا يل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ مبارك  ساني علي    جامعة مدينة السادات  –متفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية استاذ 

 2 أ مد عبد المنعم أ مد عامر    /أ.د   جامعة الزقازيق    –كلية العلو   –أستاذ ال يمياء الفيزيائية 

أستاذ ال يمياء الغير عضوية ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا  

 جامعة الزقازيق  –كلية التربية النوعية  –والبحوث 

 3 أ.د/أكمل شوقي جاب   

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

 

   

14/7/4 

 

                        9/2020/   7 خبتتتاري الثالثتتة عاتترمجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت     باتتان توصتتية كتتل متتن

متن لجنتة  المقتد   ةبالموافقة علي خطداب الصدالحي   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارولجنة الدراسات العليا بجلستها  

 - محمدد صدبره ينورهدان عبدد النبدالمقدمة متن الطالبتة  /  الماجستيرتا يل لجنة الح م والمناقاة لرسالة  باإلشرا   

وتتاريخ التستجيل   16/10/2016ائحتة ستاعات معتمتدة   يتث أن تتاريخ القيتد   م الماجستير  بالقستلدرجة  ة   مسجلال

  20/8/2017لموضوع الرسالة  

  -:  تحت عنوان

 

والمتوسطة فى جمهوريدة مصدر العربيدة "   دور االدارة البيئية فى تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الصغيرة 

 بالتطبيق على المشروعات الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية "

 
 

Role of the Environmental Management in Establishing Sustainable Development for the 

Small and Medium Sized Enterprises in the Arab Republic of Egypt ( Applied on the 

Social Fund for Development) 
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2020/   9/ 19( بتاريخ عشر  الثالثةمجلس المعهد الجلسة )  

   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:   

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ محمد السيد عمران   مح م خارجي  –استاذ اا ةاء باكاديمية السادات للعلو  اادارية 

 2 د / زينب عباس زعزوع    مارفا  –لو  الحديثة وااداب  استاذ اادارة المساعد بجامعة اكتوبر للع

  –استاذ اادارة العامة المساعد  باكاديمية السادات للعلو  اادارية  فرع اسيوط 

 مح م خارجي  

 3 د/ عادل محمد عبدالر من 

استاذ امراض النبات المساعد بقسم التنمية المتواصلة للبيئة معهد الدراسات  

 مارفا  – والبحوث البيئية

د/  صبري ابراهيم منةور  

 شاهين   

4 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

 

   

15/7/4 

 

                      9/2020/   7 خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت   

متن لجنتة  المقتد   ةبالموافقة علي خطداب الصدالحي   14/9/2020بتاريخ    ة عارالثالثولجنة الدراسات العليا بجلستها  

   مستجلال ابدراهيم  احمدد ابدراهيم حدركالمقدمة من الطالب / الدكتوراه تا يل لجنة الح م والمناقاة لرسالة باإلشرا   

التستتجيل لموضتتوع وتتتاريخ   15/3/2014ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن تتتاريخ القيتتد   م التتدكتوراه بالقستتلدرجتتة 

  20/12/2014الرسالة  

   -تحت عنوان :
 

 اختيار النظام المالئم لطرح المشروعات البيئية المشاركة بين القطاعين العام والخاص بمصر
 

Choosing suitable methods for procuring environmental projects by public private 

partnership in Egypt                                            
   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:

 

 الوظيفدددددددة وجدهة العمددل  االسددددددم  م

ااستاذ المتفرغ  بقسم التنمية المتواصلة للبيئة معهد الدراسات والبحوث   أ.د/ نبيل نةر الحفناوي   1

 مارفا  –البيئية 

 مح م  خارجي   –جامعة القاهرة  –تخطيط ااقليمي والعمراني استاذ ب لية ال  أ.د/  سن  سن بهجت   2

استاذ  العمارة المساعد  بقسم التنمية المتواصلة للبيئة معهد الدراسات   د/  وائل أ مد ط  الجار ي 3

 مارفا –والبحوث البيئية 

أمتتتين د/ ايمتتتن عبدالحميتتتد  4

 أ مد

 مح م  خارجي  –جامعة بنها   –كلية الهندسة    –استاذ العمارة المساعد

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

 

   

16/7/4 

 

                         9/2020/   7 خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت   

متن لجنتة  المقتد   ةالموافقة علي خطداب الصدالحيب   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارولجنة الدراسات العليا بجلستها  

 حداتم محمدد جمدال الددين عبددالمنعمالمقدمتة متن الطالتب /    الدكتوراه تا يل لجنة الح م والمناقاة لرسالة  باإلشرا   

وتتتاريخ التستتجيل   18/2/2017ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن تتتاريخ القيتتد   م التتدكتوراه بالقستتلدرجتتة  مستتجلال

  21/1/2018  لموضوع الرسالة

 -تحت عنوان :
 

نموذج مقترح لتفعيل تقارير االعمال المتكاملة وأثره على القيمة المنظمة " دراسة تطبيقية على الشدركات المقيددة  

 بسوق األوراق المالية "
 

A proposed mode for activating integrated business reports and its impact on the value of 

the organization " Applied study on companies listed on the stock market 
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   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1  ت عبدالرشيد نوفل   أ.د/ مد مح م خارجي    –جامعة القاهرة    –كلية التجارة  –استاذ المحاسبة المالية 

 2 أ.د/ غريب جبر جبر غنا    مارفا   -استاذ المراجعة وعميد المعهد العالي               بطنطا    

 3 محمد ا مد خليل أ.د /  مح م خارجي   – –جامعة بنها  –كلية التجارة   –استاذ المحاسبة

  -مارفا    –ث البيئية أستاذ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة معهد الدراسات والبحو

 مارفا 

 4 أ.د/ محمود سعد ابوس ين  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

 

   

17/7/4 

 

ولجنتة  9/2020/   7 خبتتاري الثالثتة عاترباان توصتية كتل متن  مجلتس قستم  التنميتة المتواصتلة للبيئتة  بجلستت    

متتن لجنتتة  المقتتد   ةبالموافقددة علددي خطدداب الصددالحي  14/9/2020ريخ بتتتا الثالثتتة عاتترالدراستتات العليتتا بجلستتتها 

    محمددد صددالح عبدربدده سددافوحالمقدمتتة متتن الطالتتب/  التتدكتوراه تاتت يل لجنتتة الح تتم والمناقاتتة لرستتالة باإلشتترا  

وتتاريخ التستجيل   18/2/2017ائحتة ستاعات معتمتدة   يتث أن تتاريخ القيتد    م التدكتوراه بالقستلدرجتة       مسجلال

  16/12/2017لموضوع الرسالة  

  -تحت عنوان :

إطار مقترح لقياس تكلفة الطاقة غير المستغلة باسدتخدام مددخل المحاسدبة عدن اسدتهالك المدوارد ونظريدة القيدود  

 لخفض التكلفة وتحسين الربحية " بالتطبيق على احدي شركات الغزل والنسيج " 

Proposed Framework for Calculating Costs of Unused Capacity by Employment of 

Resource Consumption Accounting and Theory of Constraints for Reduced Costs & 

Improved Profitability ( Applied on a textile Manufacturing Company )   

   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:

   تتتتتمااست  الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

  –أستاذ   بقسم التنمية المتواصلة للبيئة معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 مارفا -مارفا   

 1 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة 

استاذ المحاسبة وعميد المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وت نولوجيا 

 مارفا –جامعة طنطا   –اادارة 

 2 أ.د/ غريب جبر جبر غنا 

مح م   –جامعة القاهرة    –كلية التجارة  –لمحاسبة المالية استاذ ا 

 خارجي   

 3 أ.د/ مد ت عبدالرشيد نوفل   

  4 محمد ا مد خليل أ.د /  مح م خارجي   – –جامعة بنها  –كلية التجارة   –استاذ المحاسبة
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

 
 

   

18/7/4 

 

                          9/2020/   7 خبتتتاري الثالثتتة عاتترمجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت     باتتان توصتتية كتتل متتن

متن لجنتة  المقتد   ةبالموافقة علي خطداب الصدالحي   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارولجنة الدراسات العليا بجلستها  

 مستجلالأميدر محمدود محمدد حدوا   المقدمة من الطالب /  ر  الماجستيتا يل لجنة الح م والمناقاة لرسالة  اإلشرا  ب

وتتاريخ التستجيل لموضتوع   14/2/2015ائحتة ستاعات معتمتدة   يتث أن تتاريخ القيتد   م الماجستتير  بالقستلدرجة  

  19/3/2016الرسالة  

   -تحت عنوان :

 المكافحة المتكاملة لبعض اآلفات الحشرية المصاحبة للقمب المخزن 

 

Integrated control of some insect pests associated with the stored Wheat 

 

 



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    
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2020/   9/ 19( بتاريخ عشر  الثالثةمجلس المعهد الجلسة )  

   -علي ان ي ون التا يل علي النحو التالي:

   ااستتتتتتم الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

قسم الحارات ااقتةادية والحيوان   –استاذ الحارات ااقتةادية المتفرغ 

  م خارجي  مح –جامعة المنوفية  –كلية الزراعة  –الزراعي 

 1 أ.د/ محمد علي عمر كليب  

معهد الدراسات    –استاذ الحارات ااقتةادية  بقسم التنمية المتواصلة للبيئة 

 مارفا -والبحوث البيئية  

 2 أ.د/ أماني محمد عبدالعال

مركز البحوث الزراعية   –رئيس قسم افات الحبوب المخزونة معهد وقاية النبات  

 مارفا  –

 3 السيد رافع   أ.د/ عبدالعزيز

مركز البحوث   –قسم افات الحبوب المخزونة معهد وقاية النبات  -رئيس بحوث  

 مح م خارجي –الزراعية 

 4 أ.د/ سناء محمود محجوب 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

 

   
 

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

   

                     9/2020/   7 خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت    1/4/4

                        الطلتتب المقتتد  متتنبالموافقددة علددي   14/9/2020بتتتاريخ  الثالثتتة عاتترولجنتتة الدراستتات العليتتا بجلستتتها 

 - أمدل احمدد سديد جدادااستتاذ بالقستم والماتر  الرئيستي علتى الطالبتة /   –السيدة  أ.د / نادية  امتد البتتانوني   

والتذى تطلتب فيت   الدراستات التربويتة واإلنستانيةوالمسجلة لدرجة دكتوراة الفلستفة فتى العلتو  البيئيتة تخةت  

 الموافقة على .

 –  جامعتة األزهتر  –أستاذ ورئيس قسم أصول التربية    -ر سعيد عطايا  عبد الناص/     اضافة السيد االستاذ الدكتور

   للجنة ااشرا   

 :   عنوان الرسالة

برنامج مقترح فى التربية البيئية لتنمية الوعي البيئي لدى أطفال الروضة ذوي صعوبات التعلم فى مصر و 

    عمان

 باللغة اإلنجليزية: عنوان  

 The Proposed Program in environmental education for the development of 

environmental awareness of kindergarten children with learning disabilities  in Egypt 

and Oman 

 لجنة االشراف بعد التعديل : 

   ااستتتتتتم الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

 1 أ.د/ عادل توفيق ابراهيم   مارفا   –السادات  جامعة مدينة –استاذ اصول التربية وعميد كلية التربية 

  أ.د/عبد الناصر سعيد عطايا  جامعة األزهر –أستاذ ورئيس قسم أصول التربية 

  2 أ.د / نادية  امد البتانوني    معهد الدراسات والبحوث البيئية  –أستاذ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة 

 س الجامعة القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجل 
   

                         9/2020/   7 خبتتتاري الثالثتتة عاتترباتتان توصتتية كتتل متتن  مجلتتس قستتم  مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت    2/4/4

                             المتتتد لمتتتدة عتتتا    بالموافقدددة علدددي  14/9/2020بتتتتاريخ  الثالثتتتة عاتتترولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا بجلستتتتها 

 المسجل لدرجة الماجستير بالقسم   -حسناء بسيوني حسن خضرلبة/  للطا

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
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ااعتذارات المقدمة  بالموافقة علي  14/9/2020بتاريخ  الثالثة عارباان توصية لجنة الدراسات العليا بجلستها  3/4/4

لتعليمات المجلس ااعلي للجامعات والجامعة  عن  ضور مقرر أو اامتحان  من الدارسين بالبرامج الدراسية  طبقا 

 2019/2020للعا  الجامعي   2020فةل الربيع 

 مالحظات  إسم المادة  االسم م

 دبلو  سالمة وصحة مهنية   2020جميع المقررات  فةل الربيع  وجي  محمد مةطفي  ميده 1

 دبلو  سالمة وصحة مهنية 2020ات  فةل الربيع جميع المقرر  أسامة جمال عبدالحميد أبوعجم 2

 دبلو  سالمة وصحة مهنية 2020جميع المقررات  فةل الربيع  يحيي محمد أ مد     3

هاني عبد   عبد الفتاح إبراهيم   4

 سعد  

 دبلو  سالمة وصحة مهنية 2020جميع المقررات  فةل الربيع 

 دبلو  سالمة وصحة مهنية 2020فةل الربيع   جميع المقررات أ مد عبد الفتاح عليوه أ مد   

 دبلو  سالمة وصحة مهنية 2020جميع المقررات  فةل الربيع  محمد السيد علي السيد     / 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  
 

   

ولجنة الدراستتات العليتتا  9/2020/   7  ختاريب الثالثة عارباان توصية كل من  مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست    4/4/4

المستجل أحمد نجاح محمدد عقدل للطالب/  والمد  -  أيقاف قيدبالموافقة علي      14/9/2020بتاريخ    الثالثة عاربجلستها  

   تحت عنوانلدرجة الماجستير  

 " دراسة اتجاهات  بيولوجية حديثة الطالة عمر ثمار البرتقال أثناء التخزين 

New Biological Trends in Extending storage Life of Orange Fruit 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

ولجنة الدراسات العليتتا   9/2020/     7   خبتاري  الثالثة عارباان توصية كل من  مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست     5/4/4

المستجل  - اسدالم فداروق احمددللطالتب/  المد لمدة عاميين  بالموافقة علي      14/9/2020بتاريخ    الثالثة عاربجلستها  

 لدرجة الماجستير بالقسم 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

العليا   ولجنة الدراسات 9/2020/   7  خبتاري  الثالثة عارباان توصية كل من  مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست    6/4/4

  أحمد عبد المطلب شاهينللطالب/     المد لمدة عم ثانيبالموافقة علي    14/9/2020بتاريخ   الثالثة عاربجلستها 

 المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

ولجنتة  9/2020/   7 خبتتاري  الثالثتة عاتر    باان توصية كتل متن  مجلتس قستم  التنميتة المتواصتلة للبيئتة  بجلستت 7/4/4

                                     الطلتتتتب المقتتتتد  متتتتنبالموافقددددة علددددي   14/9/2020بتتتتتاريخ  الثالثتتتتة عاتتتترالدراستتتتات العليتتتتا بجلستتتتتها 

عبدالحميدد   أمدل محمددااستاذ المتفرغ بالقسم والماتر  الرئيستي علتى الطالبتة /    –السيدة أ.د/ نادية  امد البتانوني  

 ايقاف تسدجيل قيدد لمددة عداميين سدابقيين  المسجلة لدرجة الدكتوراة بالقسم والذى تطلب في  الموافقة على    –  الحفني

 لظرو  مرض الطالبة    مرفق التقارير المبين  لذلك

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

 

 

 

 



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  
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 :  خامساً موضوعات عامة
 

   

تحديتد مواعيتد   بالموافقدة علدي   14/9/2020بتتاريخ    الثالثتة عاترتوصية لجنة الدراسات العليتا بجلستتها    باان 1/5

ى ان تبتداء متن  الستبت علت  2020/2021للعتا  الجتامعي   2020اختبار القدرات للطالب الجدد لفةل  الخريف  

 19/10/2020إلي ااثنين الموافق   17/10/2020الموافق  

 ويرفع االمر لمجلس الجامعة القرار : الموافقة   
 

   

تحديد موعد اعتماد  بالموافقة علدي  14/9/2020بتاريخ  الثالثة عارباان توصية لجنة الدراسات العليا بجلستها  2/5

ختتالل ااستتبوع ااول متتن شتتهر    2019/2020نتيجتتة الفةتتل الدراستتي الثتتاني لفةتتل الربيتتع للعتتا  الجتتامعي 

 2020إكتوبر
 ويرفع االمر لمجلس الجامعة    القرار : الموافقة

 

   

نظا  تطبيتق الاتهادات  بالموافقة علي   14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارباان توصية لجنة الدراسات العليا بجلستها   3/5

وفقا لتوجيهات القيادة السياسية  يث صدر قرار المجلتس ااعلتي   2019/2020الثبوتية علي خريجي العا  الجامعي  

يق نظا  الاهادات الثبوتيتة فتي الجامعتات المةترية الح وميتة والخاصتة المعتمتدة متن وزارة التعلتيم للجامعات بتطب

 العالي إلصدار شهادات للخريجين مؤمنة وموثقة ومعتر  بها دوليا .

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

التتتظلم الختتا                        بالموافقددة علددي  14/9/2020بتتتاريخ  رالثالثتتة عاتتباتتان توصتتية لجنتتة الدراستتات العليتتا بجلستتتها  4/5

بماجستتتتتير الستتتتالمة والةتتتتحة المهنيتتتتة والتتتتذي يتتتتتظلم متتتتن نتيجتتتتتة                                              عمدددداد محمددددد عددددزتبالطالتتتتب/ 

 بمادة ) )رصد ومعالجة البيانات ( تظهر أن  غائب علي الرغم من  ضوره 

 قرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة ال
 

   

مقترح خطة التدريس   بالموافقة علي  14/9/2020بتاريخ  الثالثة عارباان توصية لجنة الدراسات العليا بجلستها  5/5

    . 2020/2021التعليم الهجين خالل العا  الجامعي 
   القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

اايجوز عقد اامتحان   بالموافقة علي  14/9/2020بتاريخ  الثالثة عارباان توصية لجنة الدراسات العليا بجلستها  5/6

   الاامل أو أي مناقاة مالم يرد خطاب يتبع ااجراءت القانونية والالئحة المنظمة لذلك الاان.
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

 

   
 

 ً  : موضوعات البحوث العلمية  سادسا
 

   

ولجنتتة الدراستتات  9/2020/   7   خبتتتاري  الثالثة عاترباان توصية كل من  مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست     1/6/7

                                                   الطلتتتتتتب المقتتتتتتد  متتتتتتن  بالموافقددددددة علددددددي    14/9/2020بتتتتتتتاريخ  الثالثتتتتتتة عاتتتتتترالعليتتتتتتا بجلستتتتتتتها 

 لتقدم  لجائزة نار علمي ل ل من   محمد جاد أحمد جادالسيد الدكتور/  

 د/ صالح السيد محمد                                  -السادة: د/ محمد جاد أ مد            

خطتة البحثيتة  يث أن لسيادتهما بحثين مناورين فى مجل  عالمي  وذات معامل تأثير وان األبحاث تقع فتى إطارال

 للقسم والمعهد.

 عناوين األبحاث:   

  في السطحية  المياه جودة لتقييم المتغيرات  متعددة والنمذجة المياه جودة مؤشرات بين "الجمع البحث األول: 

 مصر"  ،  النيل دلتا شمال
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"Combining Water Quality Indices and Multivariate Modeling to Assess Surface 

Water Quality in the Northern Nile Delta 

, Egypt"Journal of Water 

 (Impact Factor: 2.544) – MDPI. 

 البحث الثانى:   

 للدري الجوفية  مصدرين للمياه  جودة  لتقييم  الطيفي  االنعكاس  وأداة  الهيدروجيوكيميائي  االخصائص  بين  "الجمع

 بمصر"

"Combining Hydrogeochemical Characterization and a Hyperspectral Reflectance 

Tool for Assessing Quality and Suitability of Two Groundwater Resources for 

Irrigation in Egypt" 

Journal of Water (Impact Factor: 2.544) – MDPI. 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

ولجنتتة الدراستتات  9/2020/   7   خبتتتاري  الثالثة عاترم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست    باان توصية كل من  مجلس قس 2/6/4

محمدد جداد أحمدد الطلب المقد  من الستيد التدكتور/  بالموافقة علي      14/9/2020بتاريخ    الثالثة عارالعليا بجلستها  

معامتل تتأثير وان البحتث يقتع فتى لتقدم  لجائزة النار العلمى  يث أن ل  بحث مناور فى مجل  عالمي  ذات    جاد

 إطار الخطة البحثية للقسم والمعهد.

 :  عنوان البحث 

 مصر"   –أليات التحكم الجيوكيميائية وجودة مصادر المياة الجوفية بمنخفض الفيوم "

"Geochemical controlling mechanisms and quality of the groundwater resources in El 

Fayoum Depression, Egypt" 

https://doi.org/10.1007/s12517-020-05882-x 

Arabian Journal of Geosciences (Impact Factor: 1.327) – Springer 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   

ولجنة الدراستتات العليتتا  9/2020/   7  خبتاري الثالثة عارم  تقويم الموارد الطبيعية بجلست   باان توصية كل من  مجلس قس 3/6/4

 محمدد جداد أحمدد جدادالطلتب المقتد  متن الستيد التدكتور/   بالموافقة علددي    14/9/2020بتاريخ  الثالثة عاربجلستها  

 لتقدم  لتسجيل بحث      

 

   تحت عنوان  

  شمال في السطحية  المياه جودة لتقييم المتغيرات متعددة اإلحصائية  والتقنيات ريال  مياه جودة مؤشرات تطبيق "

 مصر"  ،  النيل  دلتا

"Application of irrigation water quality indices and multivariate statistical techniques for 

surface water quality assessments in the northern Nile Delta, Egypt" 

 يث أن البحث يقع فى إطار الخطة البحثية للقسم والمعهد. 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/s12517-020-05882-x
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 خامساً العالقات الثقافية  

   

 عتتتاليا فتتىال  التعلتيم  مؤسستات  فى  الاباب  ديريننامج يتي  للمبرمعية الالجا  واإلدارة  القيادة  ولنيا  لمايبية بأتدرباأن دورة   5/1

تاريع الماتت  إدارة وعاتضيتتن متتومج ببرناال  يجمع  ،    يذلك  القيا   أجل  من.  بنجاح  اليومية  دياتاجهتة التحلموالبلتدان الناميتة  

 لجهة ل لمتتورسة اوالممتتا رديتتتةالف التغييتتر ماتتتاريع متتتع  ريةارد البالمووإدارة ايمية  تيجية والقيادة األكادتراواإلدارة اإلس

 (DIES)ة العالتتى المبت تتر متيجيات التعلياسرا  ول  تتتوار برنامج من زءج UNILEAD  ديع 8002 منتتذ. ماارك

Education Higher Innovative on (Dialogue Strategies) 

 ذمنت(  HRKن )لمارؤساء الجامعات األ ومؤتمر  DAAD قبل نك م ماتر با ل تنسيق  ميت لذىوا

 ( BMZااقتةادي والتنمية.) للتعاون ااتحادي الوزارة من ويلوبتم 1002عا  

 / https://go-dl.uni-oldenburg.de/unilead التالى الرابط  على لوالتفاصي التقد  روطش

 IRO@usc.edu.eg طلبأو أ الدولية العالقات م تب  مع واصلتال برجاء زيدللم

 https://bit.ly/2GIE37Dعلى الواتساب لم تبروب الجراانضما  

ً  19/9/2020المنعقدة بتاريخ   الثالثة عارقافية بجلستها   يث اوصت لجنة العالقات الث  باالحاطة علما

   

الخطاب الوارد الينا من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بخةو  اإلعالن عن جائزة ااتحاد البحث العلمى المتميز    باأن 5/2

 فى المجاات التالية 2020لعا  

 . 2020/ 2018/2019طاقة الجديدة والمتجددة خالل األعوا  جائزة افضل كتب مؤلفة في مجال بحوث ال

جائزة التاليف والترجمة افضل ال تب المؤلفة او المترجمة  ول األنظمة التعليمية الحديثة المعمول بها اان في الدول  

 ااس ندنافية . 

 جائزة البا ثين الاباب في مجال  ةاد المياه.

 . 2018/2019/2020جائزة اابت ار خالل األعوا  

 www.fasrc.orgمزيد من المعلومات الدخول على موقع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية 

   info@fasrc.org   fasrc@yahoo.comالترشيحات عبر البريد اال ترونى 

 15/10/2020وذلك فى موعد غايت  

بعرض الموضوع على السديد  19/9/2020المنعقدة بتاريخ   الثالثة عار يث اوصت لجنة العالقات الثقافية بجلستها  

 أ.د/ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث لرفعها لالقسام العلمية .

   

كاديمية البحث العلمى والت نولوجيا متضمنا  الخطاب الوارد الينا من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية بخةو  خطاب اباأن  5/3

قيا  منظمة " المراة من اجل افريقيا " وهى مؤسسة اسبانية غير هادفة للرب  باإلعالن السادس عن المن  البحثية للمراة توفر 

سبانية وذلك في المنحة الفرصة للبحاثات من قارة افريقيا للعمل والبحث لمدة ستة اشهر ممولة بال امل في مراكز التميز اا

 اطار الدور الها  الذى يلعبة مفهو  المساواة بين الجنسين في نهضة األمم .

 http//mujeresporafrica.es//6dition-science-by-womanولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الموقع التالى 

 . 30/9/2020علما بإن اخر موعد استيفاء استمارة المااركة 

بعرض الموضوع على السديد  19/9/2020المنعقدة بتاريخ   الثالثة عارالعالقات الثقافية بجلستها     يث اوصت لجنة

 أ.د/ وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث لرفعها لالقسام العلمية .
 

   

أل متتد جتتابر الةتتباح لتم تتين اأن الخطاب الوارد منظمة األمم المتحدة للتربية العلو  والثقافة لجائزة اليونس و األميتتر جتتابر اب 5/4

 ذوى اا تياجات الخاصة من الت نولوجيا الرقمية .

 باالحاطة علماً   19/9/2020المنعقدة بتاريخ   الثالثة عار يث اوصت لجنة العالقات الثقافية بجلستها  
 

   

اكتتاديمى للجامعتتات العربيتتة وذلتتك باأن  الدعوة المقدمة لحضور المؤتمر الدولى الخامس لمعامل التتتأثير العربتتى للتةتتنيف ا 5/5

في القاهرة يهد  المؤتمر الى ااطالع البا ثين والقطاع الخا  على التطورات العلميتتة   21/11/2020-19خالل الفترة من  

في التةنيف الدولى للمجالت العربية وعالقتها بالتةنيف ااكاديمى للجامعات العربية وعلم التوثيق واارشفة والنار العلمتتى 

 إعداد قواعد البيانات انتاج المناور باللغة العربية .و

 ، %50يرجى العلم بأنة يم ن م الحضور فعليا او المااركة عن طريق زو  برسو  مخفضة 

 /http://confs.naturalspublishing.com/icaif2020لمزيد من المعلومات الدخول على الرابط 

بعرض الموضوع على السديد  19/9/2020المنعقدة بتاريخ   الثالثة عار يث اوصت لجنة العالقات الثقافية بجلستها  

 والبحوث لرفعها لالقسام العلمية  مع رغبة أ.د/ عايدة محمد عالم فى الحضور .أ.د/ وكيل المعهد للدراسات العليا  

mailto:info@fasrc.org
mailto:fasrc@yahoo.com
http://confs.naturalspublishing.com/icaif2020/
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د من اادارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى عن مد فترة ااعالن الرابع لمن  مبادرة التعليم العالى باأن الخطاب الوار 5/6

والممولتتة متتن الوكالتتة اامري يتتة للتنميتتة الدوليتتة وذلتتك  تتتى 2020/2021لمتتن  الدراستتات العليتتا للمنيتتين للعتتا  الدراستتى 

24/9/2020 

ً  19/9/2020المنعقدة بتاريخ   الثالثة عارلستها   يث اوصت لجنة العالقات الثقافية بج  باالحاطة علما
 

   

 باأن مناقاة عنوان المؤتمر السادس لمعهد الدراسات والبحوث البيئية. 5/7

ً  19/9/2020المنعقدة بتاريخ   الثالثة عار يث اوصت لجنة العالقات الثقافية بجلستها    باالحاطة علما

   

بجلست    باان توصية كل من  مج 5/8 الطبيعية  الموارد  قسم  مسوح  العالقات   9/2020/     7   خبتاري  الثالثة عارلس  ولجنة 

بتاريخ   ااولى  بجلستها  علي      14/9/2020الثقافية   فى  بالموافقة  عقد  الذى  بالقسم  العلمى  المؤتمر  توصيات  عرض 

22/8/2020    

 ً  باالحاطة علما

   
 

 سادساً :  شئون اعضاء هيئة التدريس  
 

   

 بالموافقدة علدي 9/2020/  7   خبتتاري الثالثتة عاترباان  توصية مجلس قسم تقويم المتوارد الطبيعيتة بجلستت    1-6

 2/10/2020الطلب المقد  من السيد الدكتور/ عزت أ مد الفضالي وذلك لتجديد اإلجازة لمدة عتا  اعتبتارا   متن  

 للعمل داخل جمهورية مةر العربية .

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة القرار : الموا

   

بالموافقة على  9/2020/   7 خبتاري الثالثة عارباان توصية كل من  مجلس قسم  التنمية المتواصلة للبيئة  بجلست    1-6

الذى يطلب في  تجديد ااستاارات البيئية فى غير اوقات العمل   –الطلب المقد  من السيد أ.د/ محمود سعد ابو س ين  

   مية . الرس

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   
 
 

 سابعاً شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
 

   

عرض تقريتر التدورات  بالموافقة على 9/9/2020المنعقدة بتاريخ  الثالثة عارباان توصية لجنة البيئة  بجلست   1/7

د الطبيعية  يتث تتم تقتديم الات ر لقستم التقتويم استتجابتة لتقتديم التدريبية المقتر ة والمقدمة من قسم تقويم الموار

 دورات وتم مناقاة برنامج الدورات المقدمة وادراجها بالخطة السنوية لقطاع البيئة  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

بعترض تقريتر اانجتاز   احيطت علمداً    9/9/0202المنعقدة بتاريخ    الثالثة عارباان توصية لجنة البيئة  بجلست    2/7

 السنوي لقطاع البيئة

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
 

   
 

 : الجودة :   تاسعاً 
 

   

 باأن مناقاة ما تم تنفيذه من خطة التطوير المستمر 9/1/1

 ً  القرار : احيط المجلس علما
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 :  اوالً : موضوعات االحاطة       9/1/2

   12/08/2020الموضوعات التي نوقات في المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة بالجامعة بتاريخ   2//22  

وفقا لمخطط المهتا  المو تد لمركزضتمان    2020اغسطس  للو دة  عن شهر    ةالاهري  المها   تقرير تقييم    2/2/1

 (.04/08/219الجودة للجامعة) الةادر بتاريخ  

  .2020سبتمبر    ل تروني لاهراإل  المعهد للمضبطة والمحضر  تقرير استخدا 2/2/2

القاء الضوء علي أهمية تنميتة المتوارد الذاتيتة متن ختالل استتحداث بترامج جديتدة بمةتروفات وتطتوير   2/2/3

 وتفعيل الو دات ذات الطابع الخا 

 . التركيز علي تطوير اللوائ  بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.2/2/4

ً القرار :   احيط المجلس علما
 

   

وفقتتا ل تيتتب المهتتا  المو تتد ل ليتتات و معاهتتد الجامعتتة ) الةتتادر بتتتاريخ    2020اغستتطس شتتأن مهتتا  شتتهر  2/7/ 9/1/3

03/07/219.) 

 %15 ضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة   ▪

 .%15محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي و مجلس اادارة للو دات + استمارات الةر  ▪

 .%10تخدا  المضبطة والمحضر اال تزونياس ▪

 .  %20اعداد تقارير البرامج والمقررات للفةلين الدراسيين  معتمدة  ▪

 . %20اعداد تقرير متابعة الخطة التنفيذية للو دة )نةف سنوي( معتمد  ▪

 . %20اعداد وارسال التقرير السنوي للو دة معتمد  ▪

 ً  القرار : احيط المجلس علما
 

   

 الشئون المالية واإلدارية:  ثالثاً:   9-2
 

 سبتمبر باأن صر  الم افآت الاهرية لو دة ضمان الجودة شهر   
 

 المبلغ  التاريخ والنسبة النااط 

 3800 % 100 يوليوشهر  الم افأة الاهرية 

 1900 % 100 يوليوشهر  بدل  ضور المجلس التنفيذي  

  2100 % 100 يوليوشهر  بدل  ضور مجلس اادارة  
 
 

 ر : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة القرا
 

   

9/3 
 

 رابعا: الشئون الفنية والتقنية:
 

 

   

 تقرير عن مدى جاهزية المعهد لرفع وثائق تجديد االعتماد .بشأن توصية مجلس االدارة بشأن اعتماد   1//9/3

 القرار : الموافقة  
 

   

 كز ضمان الجودة قبل االسبوع االول من اكتوبربشأن اعداد تقرير بالشكاوى وتسليمه لمر 2//9/3

 القرار : الموافقة   

   

 بشان ما تم بخصوص اعداد الجداول الدراسية بما يتوافق مع متطلبات تعليم الهجين 9/3/3

 القرار : الموافقة   

   

 بشأن خطة استقبال الطالب واالجراءات االحترازية فى ظل ازمة كورونا . 9/3/4



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   9/ 19( بتاريخ عشر  الثالثةمجلس المعهد الجلسة )  

 لموافقة   القرار : ا

   

بشأن مدى جاهزية المعهد الستقبال زيارة المراجعة الخارجية من الشركة المانحة لأليزو طبقا للمواصدفة القياسدية  9/3/5

 2019/2020االدارى للعام الجامعى  لشهادة تجديد االعتماد االيزو    9001:2015الدولية أيزو 

 القرار : الموافقة   

   

 استقبال العام الدراسي الجديد في ظل التعلم االلكتروني واالجراءات االحترازية بشان اعداد خطة 9/3/6

 القرار : الموافقة   

   

   9001:2015زيددارة للمعهددد لتقيدديم متطلبددات المواصددفة لاليددزو طبقددا للمواصددفة القياسددية الدوليددة أيددزو  بشددأن 9/3/7

 . 2019/2020لشهادة تجديد االعتماد االيزو االدارى للعام الجامعى  

 القرار : الموافقة   

   

بتاري 9/3/8 األولي  بجلست    الطبيعية  الموارد  مسوح  قسم   مجلس  توصية  منسقى    9/2020/     7   خباان  تعيين  علي  بالموافقة 

 ومراجعى البرامج الدراسية بالقسم من كل من :

 المراجع  المنسق البرنامج  

 .د. رفاعى ابراهيم أ أ. .د. ممدوح الحطاب الماجستير المهنى  1

 أ. .د. اسماعيل علي  د. أ مد جمال الدبلو  األكاديمي 2

 أ.د. محمد عزازى  د. أسماء سعيد  الماجستير  3

  أ.د. عمر تما  د. على  سين  الدكتوراة 4
 القرار : الموافقة     

   

بتاري 9/3/9 األولي  بجلست    الطبيعية  الموارد  مسوح  قسم   مجلس  توصية  علي     9/2020/     7   خباان  لجنة    بالموافقة  تا يل 

 -لمراجعة المحتوى اال ترونى للمقررات ومدى توافقها مع توصيف المقررات  من السادة ااتى اسماؤهم  :

 أ.د/ رفاعى إبراهيم رفاعى   -

 أ.د/ هدى سعيد  افظ    -

 ا.د. محمد فتحى عزازى   -

  2020/2021دراسية لفةلي الخريف/الربيع للعا  الدراسي  وذلك لمراجعة مدى توافق المحتوى األل ترونى للمقررات ال

 مع توصيف المقرر لها 

 القرار : الموافقة  

   

 انتهت الجلسة  

 امين المجلس             

 

 

 )د/ وائل ا مد ط  الجار ى (

                       

 عميد المعهد               

 

 

 ) أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة   (  
 


