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 معھد / الدراسات والبحوث البیئیة 

 ـم:ـقســ
 دكتوراهال -الماجستیر تقریـر جماعـي عن مناقشة رسالة 

 -بیانات الطالب:
  

 : االســـم 
  ةــالوظیف
 ة ــالدرج
 صـالتخص

  رسالةتاریخ تسجیل موضوع ال                                تاریخ القید
 الرسالة بالعربیة عنوان

 
 : عنوان الرسالة باإلنجلیزیة

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        -:المشرفون

 م االســــــم الوظیفــة وجـھة العمــل التـوقیـع
   ۱ 
   ۲ 
   ۳ 
   ٤ 

 
 -لجنھ فحص ومناقشة الرسـالة:

 م االســــــم العمــلالوظیفــة وجـھة  التـوقیـع
   ۱ 
   ۲ 
   ۳ 
   ٤ 

     /   /   تاریخ اعتماد نائب رئیس الجامعة        /      /    تاریخ موافقة مجلس الكلیة على التشكیل: 

قام�ت لجن�ھ فح�ص ومناقش�ة  معھد الدراسات والبحوث البیئی�ة قرمب        / /   الموافق         أنھ في یوم
  ش��كلة بموافق��ة األس��تاذ ال��دكتور نائ��ب رئ��یس الجامع��ة للدراس��ات العلی��ا والبح��وث بت��اریخ /  /الرس��الة الم

 بمناقشة  الطالب المذكور وفیما یلي تقریر اللجنة بعد المناقشة :



 

 جامعـة مدینة السـادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

 ع التقریـر الجماعـي ـــــتاب
 الدكتوراهعن مناقشة رسـالة
 ــــــــــــــــــــــالمقـدمــة مـن الطالب / 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دكتوراهتابع التقریـر الجماعـي عن مناقشة رسـالة ا
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة للطالـب / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتیجة المناقشة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: یالت غیر جوھریة في الرسالة( أن وجد) والمدة المحددة لھااستكمال أوجھ النقص / تعد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -مستوى األمانة العلمیة واألصالة : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -اإلضافة العلمیة / االبتكار : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــالتوصیة: تقدیم رسالة أخرى/ منح الطالب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــكلیـة                             ــــــــمن قسم   ــــــفي تخصص ــــــ الماجسـتیر درجھ  
 -توقیــــع لحنـــھ الحــكـــم :

 م االســــــم التـوقیـع
  ۱ 
  ۲ 
  ۳ 
  ٤ 
  ٥ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض��رورة إرف��اق تقری�ر المش��رفین عل��ى الرس��الة أن�ھ ت��م اس��تكمال أوج�ھ ال��نقص/ التع��دیالت الت��ي  -ملحوظ�ة:
 ۰نھ الحكم وموافقة مجلس القسم علیھا مع أوراق منح الدرجةطلبتھا لج

 
 
 
 
 
 
 
                                      

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كلیـــة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 فــرديتقریـر 
  رسالة الماجستیر فحـصعن 

  ــــــــــــــــــــــــمقـدم مـن السـید األسـتاذ الدكتـور / 
 -بیانات الطالب:

======== 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظیف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في : الماجسـتیر ة :ــالدرج
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالتخص

 ــــــــــــــــ: تاریخ تسجیل موضوع الرسالةــ ــ:ــــــــــتاریخ القید
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــالرسالة بالعربیة عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 جامعـة مدینة السـادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان الرسالة باإلنجلیزیة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون
 م االســــــم الوظیفــة وجـھة العمــل التـوقیـع

   ۱ 
   ۲ 
   ۳ 
   ٤ 
   ٥ 

 
 -لجنھ فحص ومناقشة الرسـالة:

 م االســــــم الوظیفــة وجـھة العمــل التـوقیـع
   ۱ 
   ۲ 
   ۳ 
   ٤ 
   ٥ 
   ٦ 

 ۰  ۲۰/    /         -: تاریخ موافقة مجلس الكلیة على التشكیل
 ۰ ۲۰    / /           -:خ اعتماد نائب رئیس الجامعة ـــتاری

 التقــــریـــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعـة مدینة السـادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

  فــرديع التقریـر الـــــتاب
 رسـالة الماجستیر فحــصعن 

 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــعــن رســالـة الطالب / 
 

ـــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

  فــرديع التقریـر الـــــتاب
 رسـالة الماجستیر فحــصعن 

 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ عــن رســالـة الطالب /

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــاالســـــم / 
 ـــــــــــــــــــــــالتــوقیـــــع / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعـة مدینة السـادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

                                    
                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كلیـــة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ
 الدكتوراهتقریـر جماعـي عن مناقشة رسالة 

 -بیانات الطالب:
======== 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظیف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدكتوراه في : ة :ــالدرج
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالتخص

 ــــــــــــــــ: تاریخ تسجیل موضوع الرسالةــ ــ:ــــــــــتاریخ القید
 ـــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالرسالة بالعربیة عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان الرسالة باإلنجلیزیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون
 م االســــــم الوظیفــة وجـھة العمــل التـوقیـع

   ۱ 
   ۲ 
   ۳ 
   ٤ 
   ٥ 

 
 -لجنھ فحص ومناقشة الرسـالة:

 م االســــــم ــة وجـھة العمــلالوظیف التـوقیـع
   ۱ 
   ۲ 
   ۳ 
   ٤ 
   ٥ 
   ٦ 

 ۲۰۰   تاریخ اعتماد نائب رئیس الجامعة   /   / ۲۰۰/   /       تاریخ موافقة مجلس الكلیة على التشكیل: 

فحص ومناقش�ة الرس�الة قامت لجنھ  ــــــــــــالكلیة /  قرمب ۲۰۰   الموافق    /    / ـــــــــــــــأنھ في یوم 
 ۲۰۰    المش�كلة بموافق��ة األس�تاذ ال��دكتور نائ��ب رئ�یس الجامع��ة للدراس��ات العلی�ا والبح��وث بت��اریخ   /   /

 بمناقشة  الطالب المذكور وفیما یلي تقریر اللجنة بعد المناقشة :
 



 

 جامعـة مدینة السـادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

 
 ع التقریـر الجماعـي ـــــتاب                                              

 الدكتوراهن مناقشة رسـالة ع
 ــــــــــــــــــــــالمقـدمــة مـن الطالب / 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدكتوراهتابع التقریـر الجماعـي عن مناقشة رسـالة 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة للطالـب / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتیجة المناقشة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -: استكمال أوجھ النقص / تعدیالت غیر جوھریة في الرسالة( أن وجد) والمدة المحددة لھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -مستوى األمانة العلمیة واألصالة : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -اإلضافة العلمیة / االبتكار : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 جامعـة مدینة السـادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــالتوصیة: تقدیم رسالة أخرى/ منح الطالب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــكلیـة                             ــــــــمن قسم   ــــــفي تخصص ــــــ الدكتوراه درجھ  
 -توقیــــع لحنـــھ الحــكـــم :

 م االســــــم التـوقیـع
  ۱ 
  ۲ 
  ۳ 
  ٤ 
  ٥ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اق تقری�ر المش��رفین عل��ى الرس��الة أن�ھ ت��م اس��تكمال أوج�ھ ال��نقص/ التع��دیالت الت��ي ض��رورة إرف�� -ملحوظ�ة:

 ۰طلبتھا لجنھ الحكم وموافقة مجلس القسم علیھا مع أوراق منح الدرجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعـة مدینة السـادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

                                                                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــ كلیـــة :
 ـــــــــــــــــــــــــــــم: ـقســ

 فــرديتقریـر 
  الدكتوراهرسالة  فحـصعن 

  ــــــــــــــــــــــــمقـدم مـن السـید األسـتاذ الدكتـور / 
 -بیانات الطالب:
======== 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االســـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ةــالوظیف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدكتوراه في : ة :ــالدرج
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـالتخص

 ــــــــــــــــ: ع الرسالةتاریخ تسجیل موضوــ ــ:ــــــــــتاریخ القید
 ـــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالرسالة بالعربیة عنوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان الرسالة باإلنجلیزیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        -:المشرفون
 م االســــــم الوظیفــة وجـھة العمــل التـوقیـع

   ۱ 
   ۲ 
   ۳ 
   ٤ 
   ٥ 

 -لجنھ فحص ومناقشة الرسـالة:
 م االســــــم الوظیفــة وجـھة العمــل یـعالتـوق

   ۱ 
   ۲ 
   ۳ 
   ٤ 
   ٥ 
   ٦ 

 ۰  ۲۰۰/    /         -: تاریخ موافقة مجلس الكلیة على التشكیل
 ۰ ۲۰۰    / /           -:خ اعتماد نائب رئیس الجامعة ـــتاری

 التقــــریـــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فــرديع التقریـر الـــــتاب



 

 جامعـة مدینة السـادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

 الدكتوراهرسـالة  فحــصعن 
 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــعــن رســالـة الطالب / 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 جامعـة مدینة السـادات
 معھد الدراسات والبحوث البیئیة

 

 
 

  فــرديع التقریـر الـــــتاب
 الدكتوراهرسـالة  فحــصعن 

 ـــــــــــــــــــــــــالمقـدمة مـن األسـتاذ الدكتور / 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ عــن رســالـة الطالب /

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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