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 2014/2015 الرقم الكودي م2014/2015العام الجامعي  

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

 بعد الظهر 2الساعة:  نهاية االجتماع: صباحا   11الساعة: بدء االجتماع:  م14/2/2015 تاريخ االجتماع:

 قاعة االجتماعات بالمعهد مكان االجتماع:
 

 ــــور:ــــــالحض 

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

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

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

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

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

 عضوا   تنمية المتواصلة للبيئة قائم بعمل رئيس قسم  نادية حامد عبد السالم البتانونىد/  -6

 عضوا   يعيةقائم بعمل رئيس قسم مسوح الموارد الطب د/ عمر أحمد سعد تمام  -7

 عضوا   قائم بعمل رئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية د/ محمد أحمد الحويطى -8

 عضوا  وأمينا  للمجلس أقدم أستاذ مساعد بالتناوب د/ أمانى محمد عبد العال -9

 عضوا   .بالمعهددير وحدة ضمان الجودة م وليد محمد بسيونى/ د -10

 عضوا  من الخارج رس بالتناوبأقدم مد د/ إسماعيل على إسماعيل -11

 عضوا  من الخارج جهاز شئون البيئة لمنطقة وسط الدلتابع ولفرقطاع ارئيس  جمال محمد الصعيدى  د/   -12

 عضو اداري أمين المعهد م/ ثروت زكريا عرفة -13

 

 وقام بأعمال السكرتارية: 

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

 اح:ــــتفتتالا  

بتتت كر س بستتتم م التتترحم" التتترحيم س ورحتتت    – مبتتتارس حستتتا ع ع تتتع عميتتت  الم  تتت  اتفتتتتتل الة ستتتة الستتتي       
 -ثم ا تقل سيا ته لم اقشة الموضوعات الوار ة بة ول األعمال: بالسا ة الحضور

  والً: المصا قات

 

   
 م.18/1/2015س المعهد والمنعقدة بتاريخ لمجلبشأن المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة   1 1
 : المصا قـــة القـــرار 
   
 م "  2015فبراير"( ، التنمية المسوح، التقويم بشأن المصادقة على محاضر اجتماع مجالس أقسام المعهد )  2 1
 : المصا قـــة  رارــــالق  
   
 م "  2015فبراير بشأن المصادقة على محاضر اللجان بالمعهد عن شهر "  3 1

                    لجنة البيئة -  3                    العالقات ثقافية لجنة  -2لجنة الدراسات العليا.       -1
  

 : المصا قـــة القـــرار  
   

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

   

 الموضوعات العامةثالثا : 
   

 بشأن ضم  كل من السادة األتى اسمائهم لعضوية مجلس المعهد )كعضو من الخارج(.  3-1

 وعميد كلية التجارة ـ جامعة المنوفية السابق ورئيس قسم إدارة األعمال أستاذ –اللحلح  عبدهللا السيد أ.د/ أحمد أحمد

  ااميكا بريمسير -المجموعة المصرية لالستثمارات الصناعية رئيس مجلس ادارة –شريف عفيفى  نىها السيد المهندس /

اتدالسامجلس أمناء جهاز مدينة رئيس و –             ) أجمى (                 

 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    

   

 الدراسات العليا :: رابعا  

   

إعالن نتائج امتحانات  بالموافقة علي  9/2/5201اريخ " بت لسادسةبشان توصية لجنة الدراسات العليا  " " الجلسة ا  4-1

إعتبارا من يوم السبت الموافق  2014/2015للعام الجامعي  راه (دكتو –ماجستير  -الفصل الدراسي األول ) دبلوم 

21/2/2015 

   القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة  
   

اعتماد دورة القيد للطالب  بالموافقة علي  9/2/5201اريخ " بت لسادسةبشان توصية لجنة الدراسات العليا  " " الجلسة ا  4-2

 2014/2015كتوراه (  لفصل الربيع  للعام الجامعي د –ماجستير -الجدد ) دبلوم 

 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    

   

ولجنة الدراسات العليا  " "  7/2/2015 خبتاري السادسةالموارد الطبيعية بجلسته  قسم مسوح بشان توصية كل من مجلس  4-3

 مبالقس لدرجة الماجستيرالطالبة/ ثريا حسيب زكي محمد   تسجيل بالموافقة علي  9/2/5201اريخ " بت لسادسةالجلسة ا

 +Cحيث أنها  قد ألقت السيمينار الخاص بها  واجتازت  ثمانية ساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن 

 لجنة االشراف موضوع الرسالة اسم الطالب م

ثريا حسيب زكي  1

 –محمد 

 

ة بيئية باستخدام دراس –نوعية المياه بفرع رشيد 

 نظم المعلومات الجغرافية "

"Water quality along rosetta branch – 

environmental study using geographic 

information systems 

د/ محمد فتحي عزازي أستاذ البيئة 

النباتية المساعد بقسم مسوح الموارد 

ة بمعهد الدراسات والبحوث يعيالطب

 البيئية

أستاذ مساعد  -الجواد د/ حنان عبد

 –س قسم الكيمياء العضوية ئيور

 –المعامل المركزية للرصد البيئي 

 ومي لبحوث المياهقالمركز ال

د. ممدوح محمد الحطاب مدرس بقسم 

ة بمعهد يعيمسوح الموارد الطب

  الدراسات والبحوث البيئية
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    

   

ولجنة الدراسات العليا  " "  2/2/2015 خبتاري السادسةالموارد الطبيعية بجلسته  قسم تقويم بشان توصية كل من مجلس  4-4

درجة الماجستير في" منح الطالب / أحمد بلتاجي أحمد عقل   بالموافقة علي  9/2/5201اريخ " بت لسادسةالجلسة ا

 –"  علوم البيئة

 "تقييم  مصادر المياه والستغالل االراضى لمنطقة  وادى الفارغ وما حولها "  : في دراسة تحت عنوان

Evaluation of ground water resources and land use in Wadi El-Fargh ariea and its vicinities 
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    
   

ولجنة الدراسات العليا  " "  2/2/2015 خبتاري السادسةالموارد الطبيعية بجلسته  قسم تقويم بشان توصية كل من مجلس  4-5

المتضمن  المقدم من الطالبة / ايناس نبوي ابراهيم عزام  علي الطلببالموافقة   9/2/5201اريخ " بت لسادسةالجلسة ا

لمائية والزراعية " والذي كان مقرر يوم السبت عن  دخول امتحان مقرر" تقويم استخدام الموارد األرضية وا هاعتذارا

 . حيث انها كانت مريضة ومالزمة الفراش 24/1/2015الموافق 

http://www.yellowpages.com.eg/profile-ar/MTMyMTA0/Ceramica-Prima.html
http://www.yellowpages.com.eg/profile-ar/MTMyMTA0/Ceramica-Prima.html
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    القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة   
   

" " ولجنة الدراسات العليا   2/2/2015 خبتاري السادسةالموارد الطبيعية بجلسته  قسم تقويم  بشان توصية كل من مجلس  4-6

المقدم من الطالب/ عطا هللا نايف متروك المطيري  علي الطلببالموافقة   9/2/5201اريخ " بت لسادسةالجلسة ا

وذلك للظروف التي تمنعه    2015/2016الي العام الجامعي  2014/2015من العام الجامعي  تأجيل دراسته المتضمن 

 . من التواجد حاليا بمقر الدراسة
 المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة  القــــــرار :   

   

ولجنة الدراسات العليا  " "  2/2/2015 خبتاري السادسةالموارد الطبيعية بجلسته  قسم تقويم  بشان توصية كل من مجلس  4-7

 -سعد الهيفي فالح محمد فالح مطلق  للطالب /  علي إجتياز السيميناربالموافقة   9/2/5201اريخ " بت لسادسةالجلسة ا

 +Cساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن  8اجتاز أنه حيث  ) الئحة جديدة(الماجستيرلدرجة 

 " عالقة المهارات القيادية بكفاءة اآلداء لدي العاملين بوزارة الداخلية بدولة الكويت"  -: فى دراسة تحت عنوان

Relationship efficient performance feadarship skills among workers at the Ministry of 

Intreior in Kuwait  

    القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة   

   

ولجنة الدراسات العليا  " "  2/2/2015 خبتاري السادسةالموارد الطبيعية بجلسته  قسم تقويم بشان توصية كل من مجلس  4-8

المشرف الرئيسي  –الطلب المقدم  من السيدة أ.د/ عايدة محمد عالم علي بالموافقة   9/2/5201اريخ " بت لسادسةالجلسة ا

               وذلك بإضافة إسم  علي الطالب أحمد محمد البيومي المسجل لدرجة الماجستير بالقسم   لجنةاالشرافل بإضافة مشرف

 -: صبح لجنة االشراف علي النحو التاليالسيدة أ.د/ جيهان صالح  لت

 ةالوظيف االسم م

 أستاذ متفرغ بالقسم أ.د/ عايدة محمد عالم 1

 عميد كلية النقل الدولي باالكاديمية العربية للنقل البحري أ.د/ جيهان صالح 2

  مدرس تلوث الهواء بالقسم د/ أشرف عبد الحميد زهران 3
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    

   

           ولجنة الدراسات العليا  4/2/2015 خبتاري السادسةبجلسته قسم التنمية المتواصلة للبيئة  كل من مجلسبشان توصية   4-9

 اجتياز االمتحان التأهيلي لدرجة دكتوراه الفلسفة في علوم البيئةعلى بالموافقة   9/2/5201اريخ " بت لسادسة"الجلسة ا
 علي ماجاء بتقرير لجنة االمتحان التأهيلي لها .للطالبة/  مني حسنين السيد طه وذلك بناءا  

 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    

   

           ولجنة الدراسات العليا  4/2/2015 خبتاري السادسةبجلسته قسم التنمية المتواصلة للبيئة  بشان توصية كل من مجلس  4-10

طالبة الدكتوراة بالقسم  –الطالبة / رندا أحمد ضيف هللا  بالموافقة على الغاء قيد  9/2/5201خ اري" بت لسادسة"الجلسة ا

 خاصة.ال هاوذلك لظروفها الطلب المقدم منبناءا  على 
   القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة  
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           ولجنية الدراسيات العلييا  4/2/2015 خبتياري السادسيةجلسيته بقسيم التنميية المتواصيلة للبيئية  بشان توصيية كيل مين مجليسما  رد       

            سيييحب اورال الطالبييية / علييييه حسيييين عليييي سيييالمه الفضيييلي  علةةةى بالموافقةةةة   9/2/5201اريخ " بتييي لسادسييية"الجلسييية ا

وذلةك لعةدولها المكتيب الثقيافي  –ة طالبة الماجستير بالقسم ، وذلك بناءا  على الكتاب الوارد الينا من سيفارة الكوييت بالقياهر

 عن الدراسة .

 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    
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           ولجنة الدراسات العليا  4/2/2015 خبتاري السادسةبجلسته قسم التنمية المتواصلة للبيئة  بشان توصية كل من مجلس  4-12

/ نادية حامد همن السيدة الدكتورا المقدم ةخطاب الصالحي علىبالموافقة   9/2/5201 اريخ" بت لسادسة"الجلسة ا

 –مصطفي عبدالفتاح مصطفي  / للطالب الدكتوراهتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة بالمشرف الرئيسي  -البتانوني

 "2011دورة أكتوبر  مالدكتوراه بالقسلدرجة   المسجل

 فى دراسة  تحت عنوان:

 " ر االفصاح المحاسبي البيئي االلكتروني فى تنشيط االستثمار فى سول االورال الماليةدو "

The Role of environmental accounting disclosure electronic at stimulating investment in the 

stock market 

 -علي النحو التالي :

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م

استاذ المحاسبة المساعد ووكيل شئون الطالب بالمعهد العالي لالدارة  يهاب محمد كامل عاشورد/ إ 1

 جامعة بورسعيد )ممتحنا خارجيا( –والحاسب االلي 

                  استاذ المحاسبة المساعد بمعهد الدراسات التعاونية واالدارية  د/ غريب جبرجبر غنام 2

 ) ممتحنا خارجيا(

 جامعة المنوفية )مشرفا( –كلية التجارة  -استاذ المحاسبة المتفرغ  حمد عبدالفتاح إبراهيمأ.د/ م 3

استاذ الميكروبيولوجي المساعد ورئيس قسم التنمية المتواصلة بالمعهد  د/ نادية حامد البتانوني 4

  )مشرفا(
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    
   

           ولجنة الدراسات العليا  4/2/2015 خبتاري السادسةبجلسته قسم التنمية المتواصلة للبيئة  بشان توصية كل من مجلس  4-13

 –/ أماني محمد عبدالعال  ةالدكتور ةالطلب المقدم من السيد علىبالموافقة   9/2/5201اريخ " بت لسادسة"الجلسة ا

 -هدي رمزي بدر الدين عبد الحافظ للطالبة/   بتشكيل لجنة االمتحان التأهيليرئيسي األستاذ المساعد بالقسم والمشرف ال

 2012المسجلة لدرجة الدكتوراه دور أكتوبر

 -فى دراسة تحت عنوان :

 " آليات التثقيف البيئى للشباب فى بعض البيئات المصرية"

Mechanisms of the environmental acculturation  for youth in some egyptian environments 

 -علي النحو التالي :

 الوظيفة االسم م

 (داخلى)ممتحنا  أستاذ المحاصيل المتفرغ بالقسم أ.د/ نبيل نصر الحفناوي 1

 جامعة حلوان )مشرفا( -أستاذ علم االجتماع بكلية االداب  أ.د/ محمد أنور محروس 2

 جامعة المنيا )ممتحنا خارجيا( -ع بكلية االداب أستاذ علم االجتما أ.د/ محمود عبدالرشيد بدران 3

 جامعة المنوفية )ممتحنا خارجيا(  –أستاذ علم االجتماع بكلية االداب  أ.د/ علي عبدالمنعم مراد 4

 األستاذ المساعد بالقسم )مشرفا( د/ أماني محمد عبدالعال رزل 5

  
 ةام ة  القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل   
   

           ولجنة الدراسات العليا  4/2/2015 خبتاري السادسةبجلسته قسم التنمية المتواصلة للبيئة  بشان توصية كل من مجلس  4-14

المسجل – مصطفى مرسي السنطاوى للطالب /  بالموافقة على إجتياز السيمينار  9/2/5201اريخ " بت لسادسة"الجلسة ا

 +Cساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن  8 اجتاز أنه حيث  ئحة جديدة() الالماجستيرلدرجة 

 -فى دراسة تحت عنوان :

 " دور بعض مؤسسات الجهاز المصرفى فى الحد من التلوث البيئى" 

 )دراسة تطبيقية على البنك األهلى المصرى(

The Role of some banking institutions system in the reduction of environmental pollution  

(An Empirical Study on the National Bank of Egypt) 
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة   
   
           ولجنة الدراسات العليا  4/2/2015 خبتاري السادسةبجلسته قسم التنمية المتواصلة للبيئة  بشان توصية كل من مجلس  4-15

            في درجة الماجستيرالطالب / السيد الشحات السيد  على منحبالموافقة   9/2/5201اريخ " بت لسادسة"الجلسة ا
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 في دراسة تحت عنوان : " علوم البيئة " 

 " تأثير بعض المركبات الطبيعية علي النمو والمحصول و التركيب الكيميائي علي بعض اصناف الخرشوف" 

Effect of some natural components on growth, yield and chemical constituents of some 

artichoke cultivars ( Cynara Scolymus, L,). 
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    
   
           دراسات العليا ولجنة ال 4/2/2015 خبتاري السادسةبجلسته قسم التنمية المتواصلة للبيئة  بشان توصية كل من مجلس  4-16

حيث  مالطالب/ أحمد محمد فخري لدرجة الماجستير بالقس تسجيل بالموافقة على  9/2/5201اريخ " بت لسادسة"الجلسة ا

 +Cأنه  قد ألقي السيمينار الخاصة به  واجتاز  ثمانية ساعات معتمدة بتقدير لم يقل عن 

 لجنة االشراف موضوع الرسالة اسم الطالب م

اقتصاديات تدوير المخلفات الزراعية من  حمد محمد فخريأ 1

 المنظور البيئي النتاج أعالف غير تقليدية

 )دراسة ميدانية(

The Economics of environmental 

agricultural wastes recycling for 

unconventional rations production 

– field study 

 د/ محمود سعد ابوسكين

 بالقسم واجن المساعدانتاج الدأستاذ 

 د/ مرفت سيد محمد حسانين

باحث اول بالمركز االقليمي لالغذية 

 واالعالف

 د/ حسني السيد ابو عيد

  مدرس االنتاج الحيواني بالقسم
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    
   
                    االقتراح المقدم من بالموافقة علي  9/2/5201اريخ " بت سادسةلبشان توصية لجنة الدراسات العليا  " الجلسة ا  4-17

 لتحديد المصروفات الخاصة للدبلومة المهنيةتقويم الموارد الطبيعية ، أ.د/ عايدة محمد عالم االستاذ المتفرغ بقسم 

 -:* المصرفات بالنسبة للطالب المصريين 

 اليوجد دعم –جنية مصري  1000ة المصروفات الدراسية جني 50الجودة   –جنية  150المظروف 

                                                                                                     -: المصرفات بالنسبة للطالب الوافدين* 

 اليوجد دعم –  ينىاسترلجنية  1000جنية المصروفات الدراسية  50الجودة   –جنية  150المظروف 
  

 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة  

   
قبول االعتذار عن حضور   بالموافقة علي  9/2/5201اريخ " بت لسادسةبشان توصية لجنة الدراسات العليا  " " الجلسة ا  4-18

 -ب االتي أسمائهم لدرجتي الماجستير والدكتوراه :للطال 2014/2015للعام الجامعي  إمتحانات الفصل الدراسي االول

 الدرجة سبب االعتذار المقرر المعتذر عنه الطالب االسم م

 مشعل فهيد عبد الهادي فهد 1

 مقررات الفصل الدراسى األول
لظروف خاصة 

 بالعمل بالكويت
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 يصالح محمد ناصر اللوا المر 2

 وليد عبيد سلوم محمد 3

 عبد هللا راشد حمد مشعل المري 4

 جابر علي مرعي ناصر المري 5

 عبد هللا  فالح فهد حسن العجمي 6

 ظافر مبارك دهيليس مبارك 7

8 
 مصطفي مرسي محمد

لظروف خاصة  تقييم االثر البيئي

 لعمله بالكويت

لظروف أسرية  ة البيئية للمزارعاإلدار عزة كمال علي الشريف 9

 خاصة

 
 الموارد الطبيعية محمد عبد العليم عبد الفتاح 10

 نباتات طبية وعطرية

 لظروف وفاة عمها الموارد الطبيعية نهاد عبد الحميد عيد شالل 11

 –مائي  –تلوث بيئة ) هوائي  جورج برسوم عبد النور 12

 أرضي (
 لظروف مرضية

للظروف العائلية  مقررات الفصل الدراسي االول فالح ناصر الدويكحسين منصور  13

 والصحية

ـم
ج
ا

س ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ر
 

 تخاليل عضوية ومعدنية عادل عبد العظيم عبد الحميد 14
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 مقررات الفصل الدراسي االول بدر نجم عبد هللا محمد صالح فرس 15

 نظرا لوفاة حماه حقول اإلنسان والبيئة عماد زكريا أحمد عامر نوح 16

لظروف السفر  الكثبان الرملية والبيئية الهام رفعت عبد العزيز 17

 للخارج

 المسوح الشاملة عبد هللا صالح راكان دواس 18

 الموارد الطبيعية

 نباتات طبية وعطرية

ألسباب خارجة 

 هعن إرادت

 لظروف خاصة تقييم االثر البيئي علي عدم الجابري 19

 الكثبان الرملية والبيئية عبدهللا محمد بجاد الهكرى  لظروف خاصة

تعظيم العائد من الموارد  إيمان علي عبد هللا محمد 20

 الصحراوية

 الزراعة العضوية والحيوية

لظروف السفر إلي  مقررات الفصل الدراسي االول أمال إبراهيم أحمد الحويطي 21

 دولة السعودية

اه
ر
تو
دك

لظرف قهرية  استراتيجيات االدارة البيئية عطية صالح سلطان 22 

صيانة الموارد والصناعات  سامية سعد فرحان 23 خارجة عن االرادة

  البيئية
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    
   
بالموافقة  ومجالس القسام العلمية بالمعهد  9/2/5201اريخ " بت لسادسةبشان توصية لجنة الدراسات العليا  " " الجلسة ا   4-19

للطالب   2014/2015الخطة الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثانى ) فصل الربيع( للعام الجامعى  اعتماد علي

 القدامى والطالب الجدد 
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة  
   

 
 :  العالقات الثقافية خامساُ : 

 

   

عقد المؤتمر الدولي    بالموافقة على 2/2015/ 9توصية لجنة العالقات الثقافية الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ  بشأن  5-1

 – 25/2/2015إلى  23الثالث للمعهد تحت عنوان ) الموارد الطبيعية والتحديات المستقبلية( المزمع عقده فى الفترة من  

جامعة وأ.د/ رفاعى إبراهيم رفاعى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا رئيس ال –تحت رعاية أ.د/ صالح سيد البالل 

والبحوث ورئيس المؤتمر ا.د/مبارك حسانى على عميد المعهد ومقررا المؤتمر د/ محمود سعد أبوسكين ود/ ممدوح محمد 

 السعيد.

 محاور المؤتمركالتالي:

 .التغيرات المناخية وتقييم األثر البيئى 

  واستدامتها.الموارد المائية 

 .التلوث البيئي وإعادة تدوير المخلفات 

 .الزراعة البيئية 

 .أمن وسالمة الغذاء 

 .الصناعات والحرف البيئية 

 .نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد 

 .الجيولوجيا والبيئة 

 .السياحة واإلعالم البيئي 

 .اإلدارة واالقتصاد والتشريعات البيئية 

 يئية.الهندسة والعمارة الب 

 .الطاقة الجديدة والمتجددة 

 .التنوع الحيوي 
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ثم االنتقال فى اليوم الثانى والثالث  فندل دينا المعداوىبقاعة المؤتمرات ب ) الجلسة االفتتاحية (د المؤتمراعقانومكان 

 .مر تلالنتقال بمعهد الدراسات والبحوث البيئية ألستكمال فاعليات المؤ
 تفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة  القــــــرار : المـــــوا  

   
 

5-2 

ولجنة العالقات الثقافية الجلسة  4/2/2015جلس قسم التنمية بالجلسة السادسة والمنعقدة بتاريخ توصية كل من مبشأن  

 على حضور -الدكتور/ هالة احمد عبد العالالمقدم من طلب ال  بالموافقة على 2/2015/ 9الرابعة المنعقدة بتاريخ 

ببحث  ة مشترك حيث أن سيادتها  17/4/2015-12يادتها المؤتمر الدولي االوربى لعلوم األرض بالنمسا في الفترة من س

 -عنوان: تحت

The Use of Bentonite for Agricultural Soil Improvement under Water Stress and the Impact 

on the Productivity of Some Potato Cultivars 
 قــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة  ال  

   
ولجنة العالقات الثقافية الجلسة  4/2/2015الجلسة السادسة والمنعقدة بتاريخ  التقويمجلس قسم توصية كل من مبشأن   5-3

              بتسجيل بحثمحمد الدكتور/ صالح السيد المقدم من طلب    بالموافقة على 2/2015/ 9الرابعة المنعقدة بتاريخ 

 -تحت عنوان :

Comparing the performance of active and passive reflectance sensors to assess normalized 

relative canopy temperature and grain yield of drought-stressed barley cultivars. 

 ألصناف الحبوب محصول لتقييم لدرجة الحرارة النسبية و والسلبي جابياالي االنعكاس االستشعار أجهزة أداء مقارنة" 

 "تحت اإلجهاد المائي الشعير
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    

   
قافية الجلسة ولجنة العالقات الث 7/2/2015الجلسة السادسة والمنعقدة بتاريخ   المسوح جلس قسم توصية كل من مبشأن   5-4

للتقدم لجائزة الجامعة الدكتور/ عمر سعد تمام المقدم من السيد طلب   بالموافقة على 2/2015/ 9الرابعة المنعقدة بتاريخ 

 . بحثين منشورينحيث أن لسيادته  للنشر العلمي

 تحت عنوان :

1- Diet-induced visceral gout in imported toco (ramphastos toco). 

 

2- parasitic perifollicular dermatitis in the Egyptian lesser blind mole rat (spalax leucodon egypticus). 

 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    

   

 

 سادسا  : شئون اعضاء هيئة التدريس  :

 

   

االستاذ المساعد بقسم المسوح والمتضمن  –دكتورة / هدى سعيد حافظ بشأن الموافقة على الطلب المقدم من السيدة ال  6-1

 موافقة المعهد على قيامها باجازة مرضية لمدة شهر وذلك بناءا  على التقرير الوارد من الطبيب المعالج .

 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة ويرتفع االمر ل ةام ة    

   

 

 : شئون البيئة  : سابعا  

 

   

تحديد موعد تنفيذ ندوة  بالموافقة على 2/2015 /9سادسة المنعقدة بتاريخ بشأن توصية لجنة البيئة بالمعهد الجلسة ال  7-1

والتي وافقت  3-تحت عنوان "الوقاية من األمراض الموسمية " بمقر مدرسة السادات الرسمية للغات م 

 16/3/2015يوم االثنين  أن تعقدعلى اللجنة علي عقدها في بداية الترم الثاني 
 القــــــرار : المـــــواتفقـــــــة   

   
 الجـودة:ثامنا   : 
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 بشأن مناقشة ما تم تنفيذه من خطة التطوير المستمر .  8-1

 احيط المجلس علما  . القــــــرار :
   

من  تحديد موعد زيارة االعتمادعتماد والمتضمن من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واال الينا  رداوالكتاب البشأن   8-2

ويقترح ان  2015مارس  12الى  9ان يكون موعد الزيارة من على الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ، 

 يتكون فريق الزيارة من السادة :

 رئيسا -جامعة سوهاج   –استاذ بكلية العلوم            أ.د/ أحمد علي الخطيب  

 جامعة الزقازيق – الزراعةاستاذ بكلية            عادل عبدهللا محفوظ/ أ.د

 جامعة االسكندرية –استاذ بكلية العلوم       أ.د/ بشري بكر محمود سالم  

 جامعة عين شمس –استاذ بكلية التربية        أ.د/ ماجد محمود أبوالعنين   

نائب مدير وحدة ضمان  –وهى ) د/ أمانى محمد عبد العال  التصالباالضافة الى ارسال بيانات منسق الزيارة ووسيلة ا

 الجودة والتطوير المستمر بالمعهد (
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 تاسعا  : لجنة االجهزة :
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يدة محمد عالم مدير وحدة المعامل الطلب المقدم من السيدة أ.د/ عا بالموافقة علىبشأن توصية لجنة االجهزة بالمعهد  

 مكتبة سوفت وير كمستلزمات اساسية لمعمل التحاليل الكروماتوجرافي على النحو التالى : (2شراء عدد)المركزية ل

Maurer / Wissenbach / Weber LC- MSn Library of Drugs , Poisons and their Metabolites. 

Edition  tha , 10Wiley Registry of Mass Spectral Dat 

( وذلك لتحقيق الهدف من وجود جهاز للمساعدة فى خدمة Data Interpretationوذلك حنى يتم تفسير النتائج للعينات ) 

 المجتمع .
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وكيل المعهد  –/ ممدوح محمد السعيد عرفة الطلب المقدم من السيد أ.د بالموافقة علىبشأن توصية لجنة االجهزة بالمعهد 

كيلو جرام وذلك لزوم العمل بشغل االبحاث والطلبة بقسم  25لشئون خدمة المجتمع والمتضمن / شراء ميزان رقمى سعة 

 التنمية المتواصلة بالمعهد .
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رئيس مجلس قسم  -  نادية حامد البتانونى الطلب المقدم من السيدة د/ الموافقة علىببشأن توصية لجنة االجهزة بالمعهد 

كيلو جرام وذلك لزوم العمل بالقسم ، حيث ان  3( فرن تجفيف وميزان رقمى سعة 2لشراء عدد ) –التنمية المتواصلة 

ه االجهزة الضرورية لسير العملية القسم به عدد كبير من السادة اعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين يحتاجون الى هذ

  التعليمية بالقسم .
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المدرس بقسم  –الطلب المقدم من السيد د/ اسماعيل على اسماعيل  بالموافقة علىبشأن توصية لجنة االجهزة بالمعهد 

معلومات الجغرافية ( وذلك لشراء نسخ اصلية للبرامج الخاصة المسوح والمشرف على معمل االستشعار عن بعد ونظم ال

 بالمعمل .
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 بعد الظهر. الواحدةوقد انتهت الجلسة حيث كانت الساعة هذا 
 

 عميد المعهد   أمين المجلس                

    

 ( بارك حسانى علىم) أ.د/     ( أمانى محمد عبد العال) د/ 
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