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 ــــور:ـــــالحضـ 

  مالحظات   الوظيفة  االسم  م

  رئيساً      عميد المعھد  أ.د/  مبارك حسانى على   -١
  عضواً     وكيل المعھد للدراسات العليا والبحوث  د/ محمود سعد ابو سكينأ.  -٢
  عضواً   وكيل المعھد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  د/  ممدوح محمد السعيد عرفة   -٣
  عضواً   أستاذ متفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة   الحفناوى  أ.د/ نبيل نصر   -٤
  عضواً   أستاذ متفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية  أ.د/ عايدة محمد عالم  -٥
  عضواً   قائم بعمل رئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية  د/ عمر أحمد سعد تمام أ.   -٦
  عضواً   تنمية المتواصلة للبيئة الرئيس قسم قائم بعمل   نادية حامد عبد السالم البتانونىد/   -٧
  عضواً   قائم بعمل رئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية  د/ محمد أحمد الحويطى  -٨
  عضواً وأميناً للمجلس  أقدم أستاذ مساعد بالتناوب  د/ ھالة أحمد عبد العال  -٩
  عضواً   أقدم مدرس بالتناوب  د/ أحمد جمال الدين عبد الحميد -١٠
  عضواً من اخلارج  .بالمعھد والتطوير المستمر دير وحدة ضمان الجودةم  وليد محمد بسيونى/ د -١١
  عضو اداري  أمين المعھد  م/  سعيد مرزوق  ١٢

 :وقام بأعمال السكرتارية  
 مدير مكتب السيد أ.د/ عميد المعھد. –أ/ ھناء رمسيس تادرس  -

 : وقد اعتذر عن الحضور  

  م/ ھانى شريف عفيفي   -١
دير ادا ناعيةم تثمارات الص رية لالس ة المص  رة المجموع

  ا   ( أجمى )سيراميكا بريم
 عضواً من الخارج

       

  :االفتتــــاح 
ى  افتتح الجلسة السيد أ.د/  ارك حسانى عل د –  مب د المعھ رحيم "   – عمي رحمن ال ذكر " بسم هللا ال ب

  -: شة الموضوعات الواردة بجدول األعمالثم انتقل سيادته لمناقاعضاء المجلس ورحب بالسادة 

  أوالً: المصادقات
  
      
  م.١٨/١/٢٠١٦ بشأن المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس المعھد والمنعقدة بتاريخ    ١/١
  : المصادقـــة.القـــرار  
      
ويم،    ١/٢ وح، التق د (المس ام المعھ الس أقس اع مج ر اجتم ى محاض ادقة عل أن المص ة ) بش د التنمي  ةالمنعق

  ٣/٢/٢٠١٦-٦-٢بتاريخ 
 : المصادقـــة .القــــرار    
      

  ٢٠١٥/٢٠١٦  الرقم الكودي  م٢٠١٥/٢٠١٦العام الجامعي  

  )٦(  رقم االجتماع:  مجلس معھد الدراسات والبحوث البيئية  االجتماع:

ً ١٠الساعة: بدء االجتماع:  م٢٠/٢/٢٠١٦  تاريخ االجتماع:   اً ظھر ١٢الساعة:   نھاية االجتماع:  صباحا

  قاعة االجتماعات بالمعھد  مكان االجتماع:
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  : ٢٠١٥/٢٠١٦محاضر اجتماع اللجان العلمية المنبثقة من مجلس المعھد للعام الجامعى  بشأن المصادقة على    ١/٣
       لجنة البيئة      -                 الثقافية العالقاتلجنة  - لجنة الدراسات العليا                  -

                      : المصادقـــة .القــــرار    
      

  : ثانياً  : المتابعة 
  
      

  ).٢(مرفق  ٢٠/١٢/٢٠١٥متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعھد والمنعقدة بتاريخ     ١-٢

     ً   القرار : أحيط المجلس علما
      

  ثالثاً: الموضوعات العامة
  

      

اريخ /     ١-٣ ة بت ته السادس ة بجلس لة للبيئ ة المتواص م التنمي س قس ية مجل ان توص ى١/٢٠١٦بش ة عل  بالموافق
  إحتياجات القسم من معيدين ومدرسين مساعدين 

  

  العام  التخصصالعدد الدرجة  العدد  التخصص الدرجة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
مع

يد
ـــ
ــ

  

  ميكروبيولوجي 
  ( علوم  نبات) 

١ 
  

عد
ــا
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
مس

س  
در
م

  
  ٢٠١٦  انتاج نباتات طبية وعطرية  ١

  حشرات اقتصادية  ١  ١  انتاج حيواني
          

  ٢٠١٧  خضر  ١  ١  بساتين وفاكھة
          

  انتاج دواجن
  خضر

١  
١  

  ٢٠١٨  امن وسالمة غذاء  ١

          

  ميكروبيولوجي 
  ( علوم  نبات ) 

  ٢٠١٩  انتاج حيواني  ١  ١

          

  ٢٠٢٠  عمارة  ١  ١  حشرات اقتصادية
ات  راض نب –ام
وم عل

  ميكروبيولوجى

١  

  
      

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    
      

 بالموافقة على ١٢/٢٠١٥/ ٧منعقدة بتاريخ بشأن توصية مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته الرابعة وال      ٢-٣
  احتياجات القسم من الموارد البشرية ( الھيئة المعاونة وطالب المنح )

    مدرس مساعد  معيد  منحة  التخصص
  ٢٠١٦/٢٠١٧  -  ١  ١  فيزياء طبيعية 

  -  ١  ١  جيومورفولوجيا واستشعار عن بعد 
  ١  -  ١  علوم صيدالنية

          

  ٢٠١٧/٢٠١٨  ١  -  -  برمجة ونمذجة
  -  ١  ١  أمراض الفقاريات 

  -  ١  ١  جيولوجيا بيئية
          

  ٢٠١٨/٢٠١٩  ١  -  ١  بيئة نباتية
    ١  -  -  جغرافيا طبيعية
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 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    
ال      

 بالموافقة على  ٢/٢٠١٦/ ٦بجلسته السادسة بتاريخ    الموارد الطبيعيةقسم تقويم مجلس توصية كل من بشان     ٣-٣
  المتضمن احتياجات القسم من معيدين ومدرسين مساعدين  .

  العام  التخصص  العدد  الدرجة  العدد  التخصص الدرجة

يد
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
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  ١  علوم بيئية

عد
ــا
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
س
 م

س 
در
م

  

  ٢٠١٦  علوم تجارية  ١
  ١  ( اراضي )زراعة  

  ١  كيمياء حيوية )و كيمياء(
          

  مواد سيراميكية  ١  ١  ھندسة زراعية
  

٢٠١٧  
  ١  جيولوجيا ( علوم )

          

  ٢٠١٨  تلوث ھواء  ١  ١  جيولوجيا ( كيمياء )
  ١  جيولوجيا

          

  ٢٠١٩      ١  بساتين ( فاكھه )
  ١  زراعة بيئية

      

وم ابك اء –لوريوس عل كيمي
  بيئية

٢٠٢٠  ١  

  
      

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    
      

 

  : رابعاً : الدراسات العليا
  
      

١-٤    
اريخ  ة بت ة السادس ا الجلس ات العلي ة الدراس ية لجن ان توص ى  ٢/٦٢٠١/ ١٠بش ة عل ائج  بالموافق الن نت إع

ات الف وم امتحان ي األول ( دبل ل الدراس تير -ص ام  –ماجس ة  للع حة المھني المة والص وم الس وراه )  ودبل دكت
  وذلك  قبل بداية األسبوع الثاني من شھر فبراير علي أن يتم إعتماد نتائج االمتحانات ٢٠١٦/ ٢٠١٥الجامعي

      
 . القــــــرار : المـــــوافقـــــــة

      
٢-٤    

ى  ٢/٦٢٠١/ ١٠ات العليا الجلسة السادسة بتاريخ بشان توصية لجنة الدراس ا  بالموافقة عل وارد الين الخطاب ال

  باالتى : ٢٩/١٢/٢٠١٥من ادارة الجامعة المتضمن موافقة مجلس الجامعة بتاريخ 

  ) فى حالة اإلعارة الخارجية للمشرف أكثر من عام يرفع اسم المشرف من لجنة االشراف(   

  
 . جلس علماً احيط المالقــــــرار : 

      
٣-٤    

ة  بالموافقة على  ٢/٦٢٠١/ ١٠بشان توصية لجنة الدراسات العليا الجلسة السادسة بتاريخ  يس الجامع رار رئ ق

  : المتضمن ٩/٢/٢٠١٤) بتاريخ ٣٧رقم (
د أل ة / المعھ م والمناقشة بالكلي ة الحك ر عدم جواز االستعانة بأحد األساتذة الممتحنين ( المناقشين ) فى لجن كث

  من رسالتين خالل العام .
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 . احيط المجلس علماًالقــــــرار : 
      
ان     ٤-٤ ن بش ل م ية ك س توص م مجل اريخ   قس ة بت ته السادس ة بجلس وارد الطبيعي وح الم ة   ٢/٢٠١٦/  ٢مس ولجن

اريخ  ة  ١٠/٢/٢٠١٦الدراسات العليا الجلسة السادسة بت يبالموافق نح الطالب /   عل ود مصطفى م حسين محم
   –درجة الماجستير في" علوم البيئة "  -  سعد

  في دراسة تحت عنوان :   
  "  دراسة تحليلية للعمران الريفي المخطط كمتغير بيئي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية " 

" Analytical Study of the Rural Urban Planned Environmental Variable Using 
Geographic Information Systems"  

      
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
ان     ٥-٤ ن بش ل م ية ك س توص م مجل اريخ   قس ة بت ته السادس ة بجلس وارد الطبيعي وح الم ة   ٢/٢٠١٦/  ٢مس ولجن

اريخ  ة  ١٠/٢/٢٠١٦الدراسات العليا الجلسة السادسة بت يبالموافق ة    عل ذارات المقدم ى األعت من الطالب االت
  نظراً لظروف قھرية :٢٠١٥/٢٠١٦اسماؤھم للفصل الدراسي االول للعام الجامعي  

  اسم المقرر  اسم الطالب
  إدارة الموارد البشرية  سعود عبد العزيز ترقي فھد  

  إدارة الموارد البشرية  نواف عناد خلف العنزي
  امتحانات الفصل الدراسي االول  رنا جمال الدسوقى 

    نباتات طبية وعطرية  هللا سعود فنيطل العازمي   عبد
      

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
ان      ٦-٤ ن بش ل م ية ك س توص م مجل اريخ   قس ة بت ته السادس ة بجلس وارد الطبيعي وح الم ة   ٢/٢٠١٦/  ٢مس ولجن

اريخ  ة بت ة السادس ا الجلس ة  ١٠/٢/١٦٢٠الدراسات العلي يبالموافق الة  عل ة االشراف الخاص برس ديل لجن تع
  المسجل لدرجة الماجستير  -  سعدون سعدى بن مدلةالماجستير  للطالب / 

  وذلك نظراً لألعتذار المقدم من أ.د/ ھدية الحشاش  عن االشراف لظروف صحية 
  فى دراسة تحت عنوان  : 

  

  " ك التجارية بدولة الكويت (دراسة ميدانية )تقييم األثر البيئي للجدارة االئتمانية بالبنو" 
  

Assessing the Environmental Effect of Credit Efficiency in Commercial Banks in the 
State of Kuwait.

       لجنة االشراف قبل التعديل :  
 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـھة العمــل

المسوح الموارد الطبيعية المحميات الطبيعية ورئيس قسم استاذ   ١ عمر احمد سعد تمام / ا.د

 ٢ ھدية ابراھيم الحشاش / ا.د جامعة االسكندرية  –استاذ محاسبة التكاليف 
  

       لجنة االشراف بعد التعديل : 
 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـھة العمــل

ية المحميات الطبيعية ورئيس قسم المسوح الموارد الطبيعاستاذ   ١ عمر احمد سعد تمام / ا.د

معوض الفالح عبد السالم  / د جامعة الزقازيق –كلية التجارة  –مساعد اإلحصـــاء استاذ  ٢ 
  

      
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
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ان     ٧-٤ ن بش ل م ية ك س توص م مجل اقس ة بت ته السادس ة بجلس وارد الطبيعي وح الم ة   ٢/٢٠١٦/  ٢ريخ   مس ولجن

اريخ  ة بت ة السادس ا الجلس ات العلي ة  ١٠/٢/٢٠١٦الدراس يبالموافق الة  عل راف الخاص برس ة االش ديل لجن تع
  المسجل لدرجة الماجستير بالقسم  -  عبد هللا طالب الشمرىالماجستير  للطالب / 

  ف صحية وذلك نظراً لألعتذار المقدم من أ.د/ ھدية الحشاش  عن االشراف لظرو
  فى دراسة تحت عنوان  : 

  " دور حوكمة الشركات فى تقييم األداء البيئى للبورصات المالية الكويتية"                           

The Role of Corporate Governance in Assessing the Environmental Performance of 

Kuwaiti Stock Markets. 

        لجنة االشراف قبل التعديل :
 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـھة العمــل

المحميات الطبيعية ورئيس قسم المسوح الموارد الطبيعية استاذ   ١ عمر احمد سعد تمام / ا.د

 ٢ ھدية ابراھيم الحشاش / ا.د جامعة االسكندرية  –استاذ محاسبة التكاليف 
       لجنة االشراف بعد التعديل : 

 م االســــــم وجـھة العمــلالوظيفـــــــة 
المحميات الطبيعية ورئيس قسم المسوح الموارد الطبيعية استاذ   ١ عمر احمد سعد تمام / ا.د

معوض الفالح عبد السالم  / د جامعة الزقازيق –كلية التجارة  –مساعد اإلحصـــاء استاذ  ٢ 
  

      
 جامعة .القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر لل

      
ان     ٨-٤ ن بش ل م ية ك س توص م مجل اريخ   قس ة بت ته السادس ة بجلس وارد الطبيعي وح الم ة   ٢/٢٠١٦/  ٢مس ولجن

اريخ  ة بت ة السادس ا الجلس ات العلي ة  ١٠/٢/٢٠١٦الدراس يبالموافق الة  عل راف الخاص برس ة االش ديل لجن تع
  ماجستير بالقسم المسجل لدرجة ال -  بدر ناصر غريبانالماجستير  للطالب / 

   وذلك نظراً لألعتذار المقدم من أ.د/ ھدية الحشاش  عن االشراف لظروف صحية  
  فى دراسة تحت عنوان  : 

  " " تقييم األثر البيئي لكفاءة جدوى مشاريع االستثمار لشركات االتصاالت بدولة الكويت                  
Assessing the Environmental Effect of Efficiency of Investment Projects of 
Telecommunications Companies in the State of Kuwait 

       لجنة االشراف قبل التعديل : 
 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـھة العمــل

المحميات الطبيعية ورئيس قسم المسوح الموارد الطبيعية استاذ   ١ عمر احمد سعد تمام / ا.د

 ٢ ھدية ابراھيم الحشاش / ا.د جامعة االسكندرية  –اسبة التكاليف استاذ مح
  

       لجنة االشراف بعد التعديل : 
 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـھة العمــل

المحميات الطبيعية ورئيس قسم المسوح الموارد الطبيعية استاذ   ١ عمر احمد سعد تمام / ا.د

معوض الفالح عبد السالم  / د جامعة الزقازيق –التجارة  كلية –مساعد اإلحصـــاء استاذ  ٢ 
  

      
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
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م     ٩-٤ س قس ن مجل ل م ية ك ان توص وح بش اريخ    مس ة بت ته السادس ة بجلس وارد الطبيعي ة   ٢/٢٠١٦/  ٢الم ولجن
ار ة بت ة السادس ا الجلس ات العلي جيل  ١٠/٢/٢٠١٦يخ الدراس يمينار والتس از الس ي اجتي ة عل بالموافق

 لدرجة  الماجستير (  الئحة الساعات المعتمدة )  . المسجل  -خالد محمد حماد العجمى   الب / للط
  المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م
خالد محمد   ١

  حماد العجمى  
ص في تنمية دور وسائل اإلعالم المرئي الخا

المھارات االجتماعية لذوى اإلعاقة الجسدية 
  بدولة الكويت 

The Role of the Private visual media 
in the development of social skills 
for physically disabled at Kuwait. 

د/ إيناس غزال      رئيس قسم 
 –االجتماع بكلية االداب 

  جامعة المنوفية
  د/ علي حسين علي

  مدرس  بالقسم          

 
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
ان     ١٠-٤ ن بش ل م ية ك س توص ويممجل م تق اريخ    قس ة بت ته السادس ة بجلس وارد الطبيعي ة   ٢/٢٠١٦/  ٦الم ولجن

ى اجتياز ا عليبالموافقة  ١٠/٢/٢٠١٦الدراسات العليا الجلسة السادسة بتاريخ  لسيمينار والتسجيل  للطالب االت
  . لدرجة  الماجستير (  الئحة الساعات المعتمدة )  -اسماؤھم  

  المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م
خالد عبد الفتاح   ١

  اسماعيل
اإلطار المقترح للمحاسبة البيئية في قطاع النفط فى دولة 

  الكويت
The proposing framework for nvironmental 
accounting in the oil sector in Kuwait 

  

  أ.د/مدحت عبد الرشيد 
 –أستاذ المحاسبة المالية 

  جامعة القاھرة 
  أ.د/عايدة محمد عالم 
  أستاذ متفرغ بالقسم 

تقويم وتطوير األداء الرقابي لديوان الرقابة المالية   احمد الرشيدي  ٢
  واإلدارية  دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية

Evaluation and development of Control for 
the performance Financial and 
Administrative Control bureau Case Study 
on government institutions 

  .د/مدحت عبد الرشيد أ
 –أستاذ المحاسبة المالية 

  جامعة القاھرة 
  أ.د/عايدة محمد عالم 
  أستاذ متفرغ بالقسم

  
ك عبدالعزيز مبار  ٣

 المطيري
  

دور تكنولوجيا المعلومات في اإلبداع المنظمي  دراسة 
  تطبيقية على جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت

The role of information technology in 
Organizational Creativity Empirical Study 
on the Gulf University for Science and 
Technology at Kuwait 

  د/ صبري شحاته أ.
كلية  –أستاذ ادارة االعمال 
  التجارة جامعة القاھرة

  د/ محمد جاد أحمد
  مدرس بالقسم

عبير عبدالعزيز   ٤
  علي مراد

التخطيط اإلستراتيجي للتعليم العالي بالكويت  " دراسة 
  تقويمية "

Strategic Planning for Higher Education at 
Kuwait Evaluation Study   "  

  

  / صبري شحاته أ.د
كلية  –أستاذ ادارة االعمال 
  التجارة جامعة القاھرة

  د/ عصام جمال
  مدرس بالمعھد

فھد حمود فھد   ٥
  ذياب 

  القيادة التحويلية ودورھا في التنمية المستدامة  "دراسة 
  تحليلية آلراء عينة من اعضاء ھيئة التدريس بجامعة 

  الكويت "
Transformational leadership and its role in 
sustainable development analytical study 
For Staff Performance at Kuwait university 

  أ.د/ صبري شحاته 
كلية  –أستاذ ادارة االعمال 
  التجارة جامعة القاھرة

  د/ محمد كامل 
  مدرس بالقسم 
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عذبي عيد راضي   ٦
 سھو الشمري

  

ةالمستداماإلبداع االستراتيجي ودوره في التنمية 
علومات على العاملين بالھيئة العامة للم "دراسة تطبيقية

المدنية بدولة الكويت "
Strategic creativity and its role in 
sustainable development 
"Study Ttabiqihaly employees of the 
General Authority for Civil Information in 
Kuwait " 

  أ.د/ صبري شحاته 
كلية  –ذ ادارة االعمال أستا

  التجارة جامعة القاھرة
  د/ محمد كامل 

  مدرس بالقسم

محمد عطية   ٧
 الفضلي

  

دور الثقافة التنظيمية  في تنمية اإلبداع اإلداري على 
مستوى المنظمة
"دراسة استطالعية على برنامج اعادة ھيكلة القوى 
العاملة للجھاز التنفيذي بدولة الكويت 
The role of culture in the development of 
the organizational culture of management 
innovation at the corporate level 
" Exploratory study on the restructuring of 
the workforce of the device executive 
program in Kuwait " 

  أ.د/ صبري شحاته 
كلية  –أستاذ ادارة االعمال 

  جامعة القاھرة التجارة
  د/ محمد كامل 

  مدرس بالقسم

      
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٦الموارد الطبيعية بجلسته السادسة بتاريخ   قسم تقويم مجلس توصية كل من بشان     ١١-٤

اجتياز السيمينار والتسجيل  للطالبة/ صفاء مصطفي  عليوافقة بالم ١٠/٢/٢٠١٦العليا الجلسة السادسة بتاريخ 
  . لدرجة الدكتوراه  (  الئحة الساعات المعتمدة )  -رشاد خليفة 

  المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالبم
صفاء مصطفي ١

  رشاد خليفة
فاعلية برنامج لضمان جودة البيئة التربوية في 

 لجودةمرحلة رياض االطفال في  ضوء معايير ا
Effectiveness of a program to ensure 
the quality of the educational 
environment in the kindergarten stage 
through the quality standards.

 -أ.د/ مني  محمد علي جاد
  عميد كلية  –متفرغ أستاذ 

التربية للطفولة المبكره جامعة 
ً  -القاھرة    سابقا

  غانم د/ عصام جمال سليم
    مدرس بالقسم

      
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٦الموارد الطبيعية بجلسته السادسة بتاريخ   قسم تقويم مجلس توصية كل من بشان     ١٢-٤

ز األعتذار ال عليبالموافقة  ١٠/٢/٢٠١٦العليا الجلسة السادسة بتاريخ  مقدم من الطالب/ صموئيل النحاس فري
  " وذلك لظروف الخاصة .  اصابات العملجرجس عن دخول مقرر" 

 . القــــــرار : المـــــوافقـــــــة
      

      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٦الموارد الطبيعية بجلسته السادسة بتاريخ   قسم تقويم مجلس توصية كل من بشان     ١٣-٤

تعديل لجنة االشراف الخاص برسالة الدكتوراه  عليبالموافقة  ١٠/٢/٢٠١٦السادسة بتاريخ العليا الجلسة 
  المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم دورة   - للطالب /  فتحي عبد الرحمن أحمد الفرماوي 

 كلية التجارة -أستاذ المحاسبة والمراجعة -أ.د/ صالح حسن علي سالمة  لوفاة المشرف الخارجيوذلك نظراً 
  جامعة عين شمس 

علي  -أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس –ا.د/ طارق حماد  وإضافة السيد
 لجنة االشراف الخاصة بالطالب
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 فى دراسة تحت عنوان:-
خصائص  أثر مستوي االفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية علي موثوقية التقارير المالية في ضوء" 

" ركات المصرية العاملة في مجال النشاط الزراعيالش  
 The Effect of the  accounting disclosure level for the environmental costs on the 
reliability of financial reporting in according to the  characteristics of the Egyptian 
companies at the agricultural activity field 

       لجنة االشراف قبل التعديل : 
 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـھة العمــل

 ١  أ.د/ مبارك حساني على   عميد المعھد  

 ٢ أ.د/ صالح حسن علي سالمة كلية التجارة  جامعة عين شمس   -أستاذ المحاسبة والمراجعة
       لجنة االشراف بعد التعديل : 

 م االســــــم ھة العمــلالوظيفـــــــة وجـ
 ١  أ.د/ مبارك حساني على  عميد المعھد  

 ٢ ا.د/ طارق حماد أستاذ وريئس قسم المحاسبة والمراجعة كلية التجارة جامعة عين شمس   
 

      

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
  

      
ويم مجلس توصية كل من بشان   ١٤-٤ اريخ   المقسم تق ة بجلسته السادسة بت ة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٦وارد الطبيعي ولجن

اريخ  ة  ١٠/٢/٢٠١٦العليا الجلسة السادسة بت يبالموافق دم ةخطاب الصالحي عل ارك حساني  المق يداأ.د/ مب من الس
لدرجة   سجلالم -  رضا سعد ھالل للطالب/الدكتوراه لرسالة  تشكيل لجنة الحكم والمناقشةبالمشرف الرئيسي  -علي

      مالدكتوراه بالقس
                     فى دراسة تحت عنوان :

  تقييم مستويات الوعى البيئى فى المجتمع المحلى"                                       
  ) مصانع الشركة المصرية االمريكية للسجاد –( دراسة حالة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان 

Evaluation Of the Environmental awareness for the local society. ( case study : the 
industrial zone of 10 th of Ramadan Misr America Carpets,  M.A.C) 

  -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـھة العمــل االســــــم  م

 مشرف رئيسي –عميد المعھد  أ.د / مبارك حساني علي  ١
 مشرف -جامعة حلوان -أستاذ علم االجتماع  أ.د/ محمد أنور محروس   ٢
 ن داخلىممتح –استاذ بقسم تقويم الموارد الطبيعية  أ.د/ عايدة محمد عالم   ٣
  ممتحن خارجى  -جامعة األزھر –أستاذ بكلية التربية  أ.د/ محمد عبد السالم العجمي  ٤

 رفع االمر للجامعة .القــــــرار : المـــــوافقـــــــة وي  
      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٦الموارد الطبيعية بجلسته السادسة بتاريخ   قسم تقويم مجلس توصية كل من بشان     ١٥-٤

المد للعام االول للطالب / سيد محمود سيد الصوفاني  عليبالموافقة  ١٠/٢/٢٠١٦العليا الجلسة السادسة بتاريخ 
  – القسم وذلك بناءاً على  الطلب المقدم من السيد الدكتور / مجدى رابح محمد رابحالمسجل لدرجة الماجستير ب

  والمشرف الرئيسي على الطالب حيث ان الطالب انتھي من كتابة الرسالة .
  الرسالة تحت عنوان :

  " تأثير السماد المخصب على جودة وإنتاجية أشجار المانجو تحت ظروف اإلجھاد المائي"              
Effect of Enriched Compost on Quality and Quantity on Mango Fruits  Under Deficit 
Irrigation Conditions
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 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
اريخ   قسم تقويم مجلس توصية كل من بشان     ١٦-٤ ة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٦الموارد الطبيعية بجلسته السادسة بت ولجن

اريخ  ة بت ة السادس ا الجلس ة  ١٠/٢/٢٠١٦العلي يبالموافق الحي عل اب الص دم ةخط ن  المق م
م والمناقشة لرسالة بالمشرف الرئيسي   – السيد الدكتور/ مجدى رابح محمد رابح ة الحك  الماجستيرتشكيل لجن

  ني المسجل لدرجة الماجستير بالقسم للطالب / سيد محمود سيد الصوفا
  الرسالة تحت عنوان :

  " تأثير السماد المخصب على جودة وإنتاجية أشجار المانجو تحت ظروف اإلجھاد المائي"              
Effect of Enriched Compost on Quality and Quantity on Mango Fruits  Under Deficit 
Irrigation Conditions

  -لنحو التالي :علي ا
 الوظيفـــــــة وجـھة العمــل االســــــم  م

 ج  المنوفية " خارجي " –كلية الزراعة  -أستاذ الفاكھه المساعد المتفرغ د/ أحمد علي قاسم  ١

 رئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية  " داخلي " د/ محمد أحمد الحويطي  ٢

 ج المنوفية عضو لجنة اشراف" –كلية الزراعة  -لمتفرغأستاذ البساتين اا.د مجدى رابح محمد رابح  ٣
  

      

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
اريخ   قسم تقويم مجلس توصية كل من بشان     ١٧-٤ ة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٦الموارد الطبيعية بجلسته السادسة بت ولجن

اريخ  ة  ١٠/٢/٢٠١٦العليا الجلسة السادسة بت يبالموافق دم ةخطاب الصالحي عل د  المق دكتور/ محم يد ال من الس
فتحي سمير فتحي  للطالب/ الماجستيرتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة بالمشرف الرئيسي  -أحمد الحويطي 

ان جل -عثم ة  المس تير بالقسلدرج د  مالماجس اريخ القي ث أن ت دة  حي اعات معتم ة س اريخ  ١٦/٣/٢٠١٣الئح وت
  ٢/٢٠١٤/ ١٥التسجيل لموضوع البحث 

  فى دراسة تحت عنوان :   
  " كمثال للتحول نحو االقتصاد األخضر في مصر  تقييم استخدام البيوجاز كأحد التقنيات المستدامة "             

Evaluation of Biogas as a Sustainable Technique  Rather Than Fossil Full as an 
Example of Transforming Towards the Green Economy in Egypt. 

  -علي النحو التالي :       
 الوظيفـــــــة وجـھة العمــل االســــــم  م

خارجي  -كلية التجارة جامعة القاھرة –أستاذ إدارة االعمال  أ.د/ صبري شحاته   ١
" 

أ.د/ محمود أحمد إبراھيم   ٢
  الحويحي

معھد الدراسات  -األساسي أستاذ الصحة العامة قسم العلوم
  البيئية جامعة عين شمس خارجي "

 رئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية  " عضو لجنة اشراف" د/ محمد أحمد الحويطي  ٣
  رئيس االدارة المركزية لفرع جھاز شئون البيئة _ د/ جمال محمد الصعيدي  ٤

    لمنطقة وسط الدلتا عضو لجنة اشراف" 
      

 لمـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .القــــــرار : ا
      
اريخ   قسم تقويم مجلس توصية كل من بشان     ١٨-٤ ة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٦الموارد الطبيعية بجلسته السادسة بت ولجن

اريخ  ة بت ة السادس ا الجلس ة  ١٠/٢/٢٠١٦العلي يبالموافق ة  عل المة والصحه المھني ة الس اريف دبلوم ع مص رف
  جنيه . ١٠٠٠جنيه بدالً من  ٣٠٠٠لــ 
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 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٣قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ  مجلس توصية كل من بشان     ١٩-٤

اريخ  ية بالموافق ١٠/٢/٢٠١٦العليا الجلسة السادسة بت ي أسمائھم  عل يمينار والتسجيل للطالب االت از الس إجتي
  .٢٠١٥/٢٠١٦لدرجة  الماجستير  (  الئحة الساعات المعتمدة ) وذلك بعد سداد الرسوم الدراسية للعام الجامعى 

  

  المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالبم
وارد   علي عدم الجبري١ ات ادارة الم ودة ممارس ين ج ة ب العالق

  واالداء التنظيميالبشرية 
وزارة ( املين  ب ى الع ة عل ة تطبيقي دراس

 )الداخلية بالكويت
The relationship between the 
quality of human resource 
management practices and 
organizational performance
( Case Study on workers at the 

Ministry of Interior at Kuwait )  

حاته  بري ش ومي د/ ص يد البي الس
ال          تاذ مساعد ادارة االعم  اس

وقائم بعمل رئيس قسم ادارة االعمال 
رع  اھرة ف ة الق ارة  جامع ة التج كلي

  الخرطوم
ة   عيد عرف د الس دوح محم  -د/ مم

االستاذ المساعد بالقسم ووكيل المعھد 
  وتنمية البيئه لشئون خدمة المجتمع

منتھي عبدهللا ناصر ٢
  الھاجري

دولتي الت ة ل رائم البيئي ى الج ائي ف ق الجن حقي
ة  ر العربي ة مص ت وجمھوري الكوي

  ( دراسة مقارنه )
Criminal investigation of 
environmental crimes at Kuwait 
and  Arab republic of Egypt 
(Comparative Study) 

  

تاذ   ول     اس عد زغل د س أ.د/ خال
وق وعمي ة الحق ة  –د كلي جامع

 مدينة السادات 

ة   عيد عرف د الس دوح محم د/ مم
 االستاذ المساعد بالقسم 

اھين  ور ش راھيم منص بري اب  ص
  المدرس بالقسم

ر ٣ راح ظاھر غري أف
  علي العدواني

ة  ى التنمي يم عل ا التعل ق تكنولوجي ر تطبي أث
ى  ة عل ة حال ت (دراس ة الكوي تدامة بدول المس

  العامة للتعليم التطبيقيالھيئة 
The Impact of Educational 
Technology Application on 
sustainable development at 
Kuwait ( Case Study Applied 
education general organization) 

تاذ  دين    اس ود عزال اد محم د/ إنش
ة االداب  –علم االجتماع المتفرغ  كلي

  جامعة المنوفية –

بري ا اھين د/ ص ور ش راھيم منص ب
  ا   مدرس بالقسم

ي ٤ ن زك اء حس لمي
  البحيري

ا  ى الرض دريب عل ل والت رامج التأھي ر ب أث
  الوظيفي فى بعض المؤسسات التربوية

The Impact of Rehabilitation and 
Training Programs on 
Occupational Satisfaction in some 
Educational Institutions 

ي أح د أ.د/ عل د معھ ن   عمي د زي م
  القاھرة العالي للعلوم االدارية 

تاذ  دالعال    االس د عب اني محم د/ أم
  المساعد بالقسم 

  

سليمان حسن حسين ٥
  رمضان جمعة

اق  ى اإلنف دور ديوان المحاسبة فى الرقابة عل
  الحكومي الكويتي 

اء   ى وزارة الكھرب ة عل ة تطبيقي ( دراس
  والماء )

The role of State Audit Bureau of 
Kuwait in the control of 
governmental spending in Kuwait 

كين  عد ابوس ود س أ.د/ محم
  االستاذ بالقسم 

تاذ  ام        اس د/ غريب جبر جبر غن
اعد  بة المس د  –المحاس بمعھ

ات االداري ة الدراس  –ة والتعاوني
  جامعة بورسعيد
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( An Empirical Study on the 
Ministry of Electricity and Water) 

  

توظيف نظم المعلومات الجغرافية في تطوير   عادل مسعد محمد٦
  لنظم نقل المخلفات الخطرة اإلدارة البيئية

Utilization of geographic 
information systems in 
developing the environmental 
management for hazardous waste 
transportation systems 

د هللا  ادي عب د الھ ادل عب  –د/ ع
  االستاذ المتفرغ بالقسم

  
      

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٣قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ  مجلس توصية كل من بشان     ٢٠-٤

ة بت ة السادس ا الجلس ة  ١٠/٢/٢٠١٦اريخ العلي يبالموافق جيل  عل يمينار والتس از الس إجتي

  . لدرجة  الدكتوراه  (  الئحة الساعات المعتمدة ) هبه يوسف عثمان  للطالبة / 

  المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالبم
رأه   ھبه يوسف عثمان   ١ ين الم ى تمك ة ف ات األھلي ذات دور الجمعي

ى  ة ف ة ميداني ة " دراس ات الخاص االحتياج
  محافظة أسيوط "

The Role of Non Governmental 
Organzation in Empowerment for 
Special needs women. ( field study 
in Assiut Governorate ) . 

اع  يس قسم االجتم د/ إيناس غزال      رئ
  جامعة المنوفية  –بكلية االداب 
  مود عزالدين   د/ انشاد مح

رغ   اع المتف م االجتم تاذ عل ة  –اس كلي
  جامعة المنوفية  –االداب 

  د/ إيناس زكريا عبدالسالم  
  االستاذ المساعد بالقسم  

      
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٣ه السادسة بتاريخ  قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلستمجلس توصية كل من بشان     ٢١-٤

اريخ  ة بت ة السادس ا الجلس ة  ١٠/٢/٢٠١٦العلي يبالموافق ودة  عل دالفتاح رمضان ف د بديرعب ب / أحم نح الطال م
   –درجة الماجستير في" علوم البيئة " 

  في دراسة تحت عنوان :
واإلصابة باللفحة في  والمحصولية خضريةتأثير التسميد الورقي باألحماض األمينية على بعض الصفات ال" 

  " بعض أصناف األرز المصرية
Effect of Amino Acids Foliar Fertilization on Some Vegetative, Yield and Blast 
Infection in Some Egyptian Rice Varieties 

      
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٣قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ  مجلس توصية كل من بشان     ٢٢-٤

منح الطالبة /  إيناس صالح الدين إبراھيم طنطاوي   عليبالموافقة  ١٠/٢/٢٠١٦العليا الجلسة السادسة بتاريخ 
  درجة الماجستير في" علوم البيئة " .

  :    في دراسة تحت عنوان 
  

دراسة بعض العوامل المؤثرة على إنتاجية وجودة محصول الطرطوفة المنزرعة تحت ظروف األراضي "   
  ". الصحراوية المستصلحة حديثا
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Study of Some Factors Affecting the Productivity and Quality of Jerusalem   
Artichoke Grown under Newly Desert Reclaimed Lands Conditions.

  

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٣قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ  مجلس توصية كل من بشان     ٢٣-٤

اريخ  ة بت ة السادس ا الجلس ة  ١٠/٢/٢٠١٦العلي يبالموافق ى عل د عل ب /   محم نح الطال ة  م ب درج ليمان طل س
  الماجستير في" علوم البيئة " 

  في دراسة تحت عنوان :  
    

  " دراسة تأثير المناخ الدقيق على النمو والمحصول وجودة الثمار فى الفراولة"                     
  

Effect of Microclimate on Growth, Yield and Quality of Strawberry Fruits
  

  المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .القــــــرار : 
  

      
ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٣قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ  مجلس توصية كل من بشان     ٢٤-٤

اريخ  ة  ١٠/٢/٢٠١٦العليا الجلسة السادسة بت يبالموافق دالحكيم  عل ود حسن عب ام االول للطالب / محم د للع الم
المسجل لدرجة الماجستير بالقسم وذلك بناءاً على الطلب المقدم من السيد الدكتور / ممدوح محمد السعيد  –حنفي ال

  االستاذ المساعد بالقسم والمشرف الرئيسي ، حيث ان الطالب انتھي من كتابة الرسالة . –عرفة 
   في دراسة تحت عنوان

  "  لخامات الطبيعية على نمو وإنتاج وجودة محصول البصلتأثير استخدام بعض ا"                          
Effect of Some Natural Resources on Growth, Yield and Quality of onion Crop

      
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      

ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٣ته السادسة بتاريخ  قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسمجلس توصية كل من بشان     ٢٥-٤
اريخ  ة بت ة السادس ا الجلس ة  ١٠/٢/٢٠١٦العلي يبالموافق الحي عل اب الص دم ةخط يد  المق ن الس م

ة     د السعيد عرف م والمناقشة لرسالة بالمشرف الرئيسي  -الدكتور/ ممدوح محم ة الحك  الماجستيرتشكيل لجن
  :    مالماجستير بالقسلدرجة   المسجلمحمود حسن عبدالحكيم الحنفي   /للطالب

  . في دراسة تحت عنوان
  "  تأثير استخدام بعض الخامات الطبيعية على نمو وإنتاج وجودة محصول البصل"                       

Effect of Some Natural Resources on Growth, Yield and Quality of Onion Crop 
  -علي النحو التالي :

 الوظيفـــــــة وجـھة العمــل االســــــم  م

 استاذ المحاصيل المتفرغ بالقسم   (ممتحن داخلي)     أ.د/ نبيل نصر الحفناوي        ١
كلية الزراعة جامعة بنھا ( ممتحن  –استاذ الخضر المتفرغ    أ.د/ محمد السعيد ذكي       ٢

  خارجي ) "   
  أستاذ الخضر المساعد بالقسم  عضو لجنة االشراف "  حمد السعيد عرفة  د/ ممدوح م  ٣
    أستاذ الخضر المساعد بالقسم " عضو لجنة اشراف "  د/ ھالة أحمد عبد العال احمد  ٤

      
  

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      

ولجنة الدراسات   ٢/٢٠١٦/ ٣المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ   قسم التنميةمجلس توصية كل من بشان     ٢٦-٤
اريخ  ا الجلسة السادسة بت ة  ١٠/٢/٢٠١٦العلي يبالموافق دكتوراه عل أھيلي لدرجة ال ة  االمتحان الت  تشكيل لجن

  المسجل  لدرجة الدكتوراه بالقسم  -للطالب / ھاني محمد عبدالعظيم الديب 
 في دراسة تحت عنوان
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ة "        تقييم اثر اإلدارة اإللكترونية على تطوير البيئة الرقابية ألغراض حماية المال العام ( بالتطبيق على عين
  ) .من الھيئات الخاضعة لرقابة الجھاز المركزي للمحاسبات

  
Evaluation of Electronical  Management Impact on the Development of Auditing 
Environment for Public Finance Protection  Purposes (Applied on a Sample Audited 
by Accountability State Authority ( ASA )  

  
 علي النحو التالي  :

 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـھة العمــل
د/عادل عبدالھادي عبدهللا         االستاذ المتفرغ بالقسم ١ 
جامعة المنوفية         –كلية التجارة  – استاذ المحاسبة المتفرغ د/ محمد عبدالفتاح العشماوي   ٢ 

  استاذ المحاسبة المساعد بمعھد الدراسات التعاونية واالدارية 
  جامعة بورسعيد –

 ٣  د/ غريب جبر جبر غنام

  
      

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
ولجنة الدراسات  ٢/٢٠١٦/ ٣قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ  مجلس توصية كل من  بشان    ٢٧-٤

 تشكيل لجنة  االمتحان التأھيلي لدرجة الدكتوراه عليبالموافقة  ١٠/٢/٢٠١٦العليا الجلسة السادسة بتاريخ 
  المسجل  لدرجة الدكتوراه بالقسم -للطالب / عادل جعفر محمد يوسف 

  : في دراسة تحت عنوان
  إطار مقترح لالفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية بالشركات الصناعية     "                  

  ( بالتطبيق على مدينة السادات )            
Proposed Frame for Accounting Declaration about the Environmental Costs of some 
Industrial Companies in Sadat City. 

  
 علي النحو التالي  : 

 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـھة العمــل
 ١  د/ محمد علي وھدان     جامعة المنوفية    –رئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة 

جامعة االزھر وعميد المعھد العالي  –استاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة    
  للعلوم االدارية ببلقاس

 ٢ يد محمد عبدالوھاب  أ.د/ س

د/عادل عبدالھادي عبدهللا     االستاذ المتفرغ بالقسم ٣   
      

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
اُ   ٢/٦٢٠١/ ١٠بشان توصية لجنة الدراسات العليا الجلسة السادسة بتاريخ     ٢٨-٤ ان باعداد  باالحاطة علم  عرض بي

ى دورة  –طالب الدراسات العليا ( ماجستير  نھم حت ذا المسجلين م ة وك ة الثالث ام العلمي دين باالقس دكتوراه ) المقي
  . ٢٠١٥الخريف 

  

 . احيط المجلس علماً القــــــرار : 
      
اريخ     ٢٩-٤ اً   ٢/٦٢٠١/ ١٠بشان توصية لجنة الدراسات العليا الجلسة السادسة بت ى الكباالحاطة علم وارد عل اب ال ت

من السيد االستاذ الدكتور / رئيس مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية باالعتذار عن استقبال طالب جدد من دورة 
  وذلك نظراً لزيادة اعداد الطالب بالقسم وعدم وجود نصاب كافى ألعضاء ھيئة التدريس . ٢٠١٦الربيع 

  

 . احيط المجلس علماً القــــــرار : 
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تح عرض موضوع   بالموافقة على ٢/٦٢٠١/ ١٠توصية لجنة الدراسات العليا الجلسة السادسة بتاريخ  بشان    ٣٠-٤ ف

د االشراف ل نصاب  دريس بالمعھ ة الت دلسادة اعضاء ھيئ ى مجلس المعھ ك  عل تيعاب الطالبوذل دين  الس المقي
  حثية وحفاظاً على مستقبل الدارسين .باالقسام العلمية وذلك للصالح العام ولضمان حسن سير العملية التعليمية والب

 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      

  

  خامساً العالقات الثقافية :
  

      
بشأن توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بالجلسة السادسة ولجنة العالقات الثقافية بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٤     ١-٥

بالموافقة على الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / ھدى سعيد حافظ لصرف المكافأة الخاصة بالنشر الدولي  حيث ان 

بعنوان  ٢٠١٥/ رنوفمب -لسيادتھا بحثين منشورين في مايو

1-   "Novel non- toxic and red luminescent sensor based on Eu³+:Y2Ti2O7 nano-powder 

for latent Fingerprint detection." 

2-"Enhanced electrical and luminescent performance of a porous silicon/ MEH-PPV 

nanohybird synthesized by anodization and repeated spin coating." 

. المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة القــــــرار : 
      
ولجنة العالقات ٢٠١٦/ ٢/ ٣رد الطبيعية  بجلسته السادسة بتاريخ  قسم مسوح الموامجلس توصية كل من بشان     ٢-٥

مدرس  –حضور السيد الدكتور / أحمد عبد القوى   بالموافقة على  ١٥/٢/٢٠١٦الثقافية الجلسة السادسة بتاريخ 
مارس  ٢٤-٢٢الجغرافيا االقتصادية الموتمر الدولى الثانى للتنمية والبيئة فى الوطن العربي " خالل الفترة من 

جامعة اسيوط حيث ان لسيادته بحث منشور تحت عنوان " الثروة المعدنية وامكانية استثمارھا فى مثلث  ٢٠١٦
  دراسة جغرافية تحليلية . –التنمية بجنوب الصعيد 

  
  .وذلك طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك  المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة القــــــرار : 

    
اريخ  مجلس توصية كل من بشان     ٣-٥ ة  بجلسته السادسة بت وارد الطبيعي ات ٢٠١٦/ ٢/ ٣قسم تقويم الم ة العالق ولجن

اريخ  ى  ١٥/٢/٢٠١٦الثقافية الجلسة السادسة بت ة عل د الحويطى االشتراك فى   بالموافق يد  د/ محم حضور الس
" والذى  ولوجيا وتطبيقاته فى تنمية الزراعية المستدامةللميكروبيولوجيا التطبيقية "البيوتكنالمؤتمر الدولى "  

رة من –وزارة الزراعة  -مركز البحوث  الزراعية -ينظمة معھد االراضى والمياه والبييئة  ك فى الفت مصر  وذل
   حيث ان لسيادته مشترك ببحث  ٢٠١٦مارس  ٣-١

   تحت عنوان :
  

اط الميك       ة والنش ة الغذائي و والحال ين النم لحة تحس ٮى   المستص ى االراض ة ف ال النامي تالت البرتق ى لش روب
 باستخدام االضافات العضوية والحيوية

Improvement of Growth, Nutrient Status and Microbial Activity of Valencia Orange 
Seedlings Grown in Newly Reclimated Soil by Bio- Organic amendments and 
potassium fertilizer

  .وذلك طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك  المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة القــــــرار : 
      
ولجنة ٢٠١٦/ ٢/ ٣قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ  مجلس توصية كل من بشان     ٤-٥

الطلب المقدم من السيد الدكتور /   بالموافقة على  ١٥/٢/٢٠١٦العالقات الثقافية الجلسة السادسة بتاريخ 
المدرس بالقسم والذي يطلب فيه الموافقة على حضورسيادته المؤتمر العلمي  –أشرف محمد محمد نوفل 

-٢١الدولي الخامس فى العلوم البيولوجية والبيئية والذي تنظمة جامعة المنصورة فى الفترة من 
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  حيث ان سيادتة مشارك ببحث فى مدينة شرم الشيخ   ٢٥/٣/٢٠١٦

  تحت عنوان :

 In vitro evaluation of antagonistic effect of Tricoderma spp. Against root rot 
pathogens Pythium ultimum and Rhizoctonia solani 

  .نظمة لذلك وذلك طبقاً للقواعد والقوانين الم المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة القــــــرار : 
      
اريخ  مجلس توصية كل من بشان     ٥-٥ ة بجلسته السادسة بت ة المتواصلة للبيئ ة ٢٠١٦/ ٢/ ٣قسم التنمي ولجن

الطلب المقدم من أ.د/ نبيل نصر   بالموافقة على  ١٥/٢/٢٠١٦العالقات الثقافية الجلسة السادسة بتاريخ 
اوي  ه –الحفن ب في ذى يطل م وال رغ بالقس تاذ المتف ؤتمر  االس يادته م ور س ى حض ة عل الموافق

ه ( اه البري ي للحي اد العرب ة لالتح ة العمومي وم الجمعي دار ٢٧/٢/٢٠١٦)  ي وري  ب رس الجمھ الح
   ش صالح سالم

  .المنظمة لذلك  وذلك طبقاً للقواعد والقوانين المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة القــــــرار : 

      
ولجنة ٢٠١٦/ ٢/ ٣قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ  مجلس توصية كل من بشان     ٦-٥

الطلب المقدم من أ.د/ نبيل نصر   بالموافقة على  ١٥/٢/٢٠١٦العالقات الثقافية الجلسة السادسة بتاريخ 
فيه الموافقة على حضور سيادته                                االستاذ المتفرغ بالقسم والذى يطلب –الحفناوي 

االدارة العامة لجامعة  مقرب ١٢/٤/٢٠١٦-١٠خالل الفترة من  مؤتمر التصحر والتنوع البيولوجي " " 
  الدول العربية 

  .نظمة لذلك وذلك طبقاً للقواعد والقوانين الم القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة 

      
اريخ  مجلس توصية كل من بشان     ٧-٥ ة بجلسته السادسة بت ات ٢٠١٦/ ٢/ ٣قسم التنمية المتواصلة للبيئ ة العالق ولجن

اريخ  ة بت ة السادس ة الجلس ى  ١٥/٢/٢٠١٦الثقافي ة عل اوي   بالموافق ل نصر الحفن ن أ.د/ نبي دم م ب المق  –الطل
راثه الموافقة على حضور سيادته االستاذ المتفرغ بالقسم والذى  يطلب في ان  " مھرجان السياحة والت ى ك " والت

  ٢٠١٦وتم تاجيلھا لشھر ابريل  ٢٠١٦/فبراير ٦مقرر لھا 
  

  .وذلك طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة 
      
ولجنة ٢٠١٦/ ٢/ ٣نمية المتواصلة للبيئة بجلسته السادسة بتاريخ  قسم التمجلس توصية كل من بشان     ٨-٥

لطلب المقدم من السيد الدكتور / ا بالموافقة على  ١٥/٢/٢٠١٦العالقات الثقافية الجلسة السادسة بتاريخ 
االستاذ المساعد بالقسم والذي يطلب فيه الموافقة على تسجيل بحث خاص  –ممدوح محمد السعيد عرفة 

 بسيادتة 

   تحت عنوان :

تأثير نقص ماء الري على النمو الخضري ، المحصول وجودة درنات صنفين من البطاطس تحت " 
  "ظروف االراضي الرملية 

Effect of deficit irrigation on vegetative growth, yield and quality of two potato 
cultivars under sandy soil conditions. 

  ٢٠١٥)  ١١العدد(  ٦مجلة جامعة المنصورة مجلد والبحث منشور فى 



١٦ 
 

   القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة 

      
  

  سادساً : شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  

      
اريخ  بشأن     ١-٦ دة بت د الجلسة السادسة ة المنعق ة بالمعھ ة البيئ ى ١٣/٢/٢٠١٦توصية لجن ة عل دد ترشيح ع بالموافق

ا من اآلدارة  وارد الين ى الخطاب ال ثالثة من العاملين من كبار السن لتكريمھم ضمن مشروع عرفان وذلك بناءاً ال
  العامة للمشروعات البيئية بالجامعة وھم :

 المھندس / سعيد مرزوق لبيب غالي .١
 الســــيد / عبد الحميد سليمان مصلحى .٢
  الســــيد / فوزى عبد الحميد أحمد الميھى .٣

      
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة 

      
اريخ  بشأن     ٢-٦ دة بت ى ١٣/٢/٢٠١٦توصية لجنة البيئة بالمعھد الجلسة السادسة ة المنعق ة عل رح  بالموافق بشأن المقت

دد ( ن ع ون م ة مك ات القمام ادة مخلف ل وإع ناديق لفص ل ص ة بعم ة البيئ دم بلجن ناديق ٤المق ) ص
  أشياء أخرى ) –الزجاج  –المعادن  –تشمل ( الورق 

  
 القــــــرار : المـــــوافقـــــــة 

      
أن     ٣-٦ اريخ  بش دة بت ة ة المنعق ة السادس د الجلس ة بالمعھ ة البيئ ى ١٣/٢/٢٠١٦توصية لجن ة عل ل   بالموافق ل دلي عم

اد ماء الس مل (أس ات يش ة تليفون ة المعاون دريس والھيئ ة الت اء ھيئ د ،  –ة أعض املين ) بالمعھ الع
ة  ة العام ة من مركز الخدم ة البيئ ع كتيب انجازات لجن ي طب على أن يطبع من الموارد الذاتية للمعھد باإلضافة إل

  علي نفقة مركز الخدمة العامة بالمعھد .
  

  . ـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة القــــــرار : الم
      
ى ١٣/٢/٢٠١٦توصية لجنة البيئة بالمعھد الجلسة السادسة ة المنعقدة بتاريخ  بشأن     ٤-٦ ارير    بالموافقة عل عرض تق

  : تحت عنوان ١٢عن الندوات والزيارات التى عقدت بالمعھد خالل شھر 
 لة والحل )ندوة (المخلفات الصلبة والقمامة بين المشك -
 زيارة مدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين بالسادات ) . -
  ٢٦/١٢/٢٠١٥زيارة جامعة الطفل للمعھد يوم  -

      
  

  

  : شئون اعضاء ھيئة التدريس سابعاً : 
  
      
ة المتواصلة  ستاذ المساعد بقسماأل –ھالة أحمد عبد العال الطلب المقدم من السيدة الدكتورة / الموافقة علىبشأن          ١-٧ التنمي

دة  للبيئة  ادى لم وم ٥١والتى تطلب فيه الموافقة على منحھا اجازة اعتي داء من     ي ى  ٢٩/٢/٢٠١٦تب  ١٤/٣/٢٠١٦وحت
 وذلك لتأدية فريضة العمرة .

  
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة             

      
االستاذ المساعد بقسم التنمية ووكيل المعھد  –السيد الدكتور / ممدوح محمد السعيد عرفة الطلب المقدم من بشان       ٢-٧

إمداد المعھد بكميات من تقاوى البطاطس على سبيل  عليبالموافقة لشئون خدمة المجتمع  المتضمن 
  وذلك دعماً للعملية البحثية . الھولندية HZPCمن شركة االھداء 



١٧ 
 

  

    على ان تعرض بلجنة قبول الھداية  افقـــــــة ويرفع االمر للجامعةالقــــــرار : المـــــو
      

  

  

  
  

  : الجودة :ثامناً 
  

      
  بشأن مناقشة ما تم تنفيذه من خطة التطوير المستمر .             ١-٨
  

 . احيط المجلس علماً القــــــرار :                  
      
ان       ٢-٨ ن بش ل م ية ك س توص اريخ  مجل ة بت ته السادس ة بجلس لة للبيئ ة المتواص م التنمي  ٢/٢٠١٦/ ٣قس

وح  عليبالموافقة  ار فت ة مخت وارد من وحدة  –ترشيح الدكتورة / نھل ى الخطاب ال اءاً عل ك بن المدرس بالقسم  وذل
  االمتحانية لمعايير الجودة طبقا  ضمان الجودة والتطوير المستمر للمشاركة فى لجنة مراجعة مدي مطابقة الورقة
  . للنموذج المعد من مركز ضمان الجودة بالجامعة . واستيفاء نواتج التعلم بكل مقرر

  
 . احيط المجلس علماً القــــــرار : 

      
 

  أمين المجلس                                           
 

  
  عميد المعھد                                

 ) مبارك حسانى على ( أ.د/   ھالة أحمد عبد العال )( د/  
 
 


