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ــ الحضـ •  ــــور ـــ

 التوقيع  الوظيفة  االسم  

 رئيساً   استاذ انتاج الخضر وعميد المعهد   أ.د / ممدوح محمد السعيد عرفة -1

 عضواً  استاذ تغذية الدواجن ووكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث أ.د/ محمود سعد ابو سكين -2

 عضواً  اذ الميكروبيولوجى ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة است أ.د / نادية حامد البتانونى  -3
 عضواً  استاذ انتاج خضر ورئيس قسم التنمية المتواصلة للبيئة أ.د/ هالة احمد عبد العال  -4
 عضواً  استاذ األراضى  ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ محمد أحمد أحمد الحويطى  -5
 عضواً  استاذ ورئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية سعيد حافظ أحمد أ.د/ هدى  -6
 عضواً الجودة أستاذ المحاصيل المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة أ.د/ نبيل نصر الحفناوى   -7

 عضواً  أستاذ البساتين المتفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ عايدة محمد عالم  -8

 عضواً  استاذ المعادن التطبيقية المتفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية على   أ.د/  مبارك حسانى -9

 عضواً ذو خبرة استاذ الرسوبيات المتفرغ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية  أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -10

 أ.د / أمانى محمد عبد العال  -11
ير استتتاذ  الحشتترات ااقتةتتادية ومتتدير و تتدة ضتتمان الجتتودة والتطتتو

 المستمر بالمعهد.

 عضواً ذو خبرة
 عضواً ذو خبرة أستاذ هندسة  ) قوى وآات كهربية( بقسم تقويم الموارد الطبيعية د/ أحمد حسين توفيق بشير  -12
 عضواً وأميناً للمجلس أستاذ مساعد  تنمية عمرانية  د/ وائل أحمد طه الجارحى  -13

 عضواً  يلمدرس محاص د/ حازم حجازى محمد إبراهيم  -14

 عضواً اداري  أمين المعهد أ/ يحي عبد العليم الشين -15

   وقام بأعمال السكرتارية:

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

 االفتتــــاح:   •

ــي      ــة الســـ ــتل الالســـ ــ – ممددددددوح محمدددددد السدددددعيد عرفدددددة افتـــ ــ   عميـــ ــاموالمعهـــ ــيا ت   قـــ ــ كر ســـ                                    بـــ
ثـــم ا تلــل لم اقمـــة الموضـــوعا   اعضــاا المالـــ رحـــا بالســـا   ثــم وقـــ م الته  ـــة " بســم ا الـــرحمح الــرحيم " 

  :  با ول األعمال  الوار  

 :  أوالً: مصادقدددددات 
 

   

 بشأن المصادقة على 

 تقويم                     محضر اجتماع مجلس قسم ال *                      محضر اجتماع مجلس قسم المسوح   •

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

                                        مكتبةمحضر اجتماع لجنة ال  *                      العالقات الثقافيةمحضر اجتماع لجنة  * 

                             القرار : المصادقة  
 

 

   

 ثانياً  : المتابعة : 

   

 (.2)مرفق  7/2020/ 22بتاريخ    يوليومتابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة فى شهر  2-1

 ً  القرار : احيط المجلس علما
 

   

 عشر  الثانية الرقم الكودي  م 2019/2020العام الجامعي                        

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

 ظهراً  12.30الساعة:  نهاية االجتماع:  ص  9:00الساعة: بدء االجتماع:   17/8/2020 تاريخ االجتماع: 

 ماعات بالمعهد قاعة االجت مكان االجتماع: 
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 ثالثاً: الموضوعات العامة
 

   

 ف مكافأة للسادة المحكمين الخارجيين لبرامج الدراسات العليا بالمعهد ااكاديمى والمهنى كالتالى : بشأن صر 1/3

 دكتوراه (  –ماجستير   –: ) دبلوم    برامج اكاديمية

 ماجستير السالمة والةحة المهنية ( –دبلوم الجودة الشاملة    –: ) دبلوم السالمة والةحة المهنية   برامج مهنية
  

فقط عشرون الددج جنيدده ال 20000مبلغ  الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة على ان يصرف  :  القرار  

 .ضمان الجودة بالجامعة   مركزمن حساب  غير  
 
 

   

 2020/2021بشأن تحديد موعد انعقاد المؤتمر الدولى السادس للمعهد للعام الجامعى  2/3
 

وذلددك  On lineذلك لتوفير وسائل اتصال لعقد المؤتمر و فقة ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

 ما لم يجد جديد بشأن جائحة كورونا .
 

 

   

3/3 
 

 بشأن تعديل الالئحة الداخلية للمعهد لتتماشي مع التعليم الهجين .
 

إجددراء بعددت التعددديالت االتيددة بالئحددة المعهددد علددى  فقددة ويرفددع االمددر لمجلددس الجامعددةالموالقددرار : ا

 تتماشي مع تعليم الهجين .ل ت المعتمدة()الساعا

 
 

1 
 ( بال حة الساعا  المعتم   بالمعه  كاالتى : 3 ظام ال راسة : ت ص الما   )

ساعة معتمـ   لكـل فصـل  كمـا يسـمل   16يسمل للطالا بالتسايل فى فصلي الخريف والربيع فى ع   مح الساعا  ال يزي  عح    -1

ساعا  معتم   ، وال تحتسا ساعا  تسايل الرسـالة ضـمح  8  مح الساعا  ال يزي  عح للطالا بالتسايل فى فصل الصيف فى ع 

 ه ه الساعا  

وياا تسايل ع   مح الساعا  المعتم   لرسالتى المااستير وال كتوراه عـح كـل فصـل  راسـي وحتـي الحصـول علـى ال راـة      

 العلمية طبلا لما يلرره مال  المعه  

 
 ( بال حة الساعا  المعتم   بالمعه 3سة : للما   )ل ظام ال را 2يضاف ب   

ياوز لمال  المعه  بع  اخ  راي مال  اللسم المختص وحسا طبيعة الملررا  ال راسية اح يلرر ت ري  ملرر او اكثر ب مط   -2

م عح بع  او باي س ة ب ظام التعلي %40 -30واها لوا  وب سبة  %70-60التعليم الهايح ، بحيث تكوح ال راسة في الملرر العلمي 

ــ                       %40 -50واهـــا لواـــ  وب ســـبة  %60-50اخـــرت وتكـــوح ال راســـة فـــي الملـــرر ال ظـــري ب ســـبة  ــيم عـــح بعـ ب ظـــام التعلـ

 على اح يتم عرض  لك على مال  ال راسا  العليا والبحوث بالاامعة للموافلة علي  ورفع  الى مال  الاامعة لالعتما   

  

2 
 ( بال حة الساعا  المعتم   بالمعه  على : 7تلييم الملررا  : ت ص الما   )قواع  

تخصص ال سا التالية مح اامالي  راا  الملرر قريح كل  مح طرق التلييم التالية   -1
: 

 

 

 

 

يكوح  ظام   -2

 ال سبة %  طرق التليم 
 60 األختبار النظرى النهائى
 10 األختبار الشفوي النهائى 

سى األختبار الشفوي لنصف الفصل الدرا  5 
 3  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

 15 تقيم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات

%100 األامالى  
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 احتساا ال لاط لكل ساعة  راسية معتم   كما يلى: 

 
Grade 

 المع ل / التل ير 
Points 
 ال لاط 

تقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء عاليا ترصد هذه ال  
Very high graduate caliber 

A 4.000 
A- 3.666 

B+ 3.333 

 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء مرضيا
Satisfactory Performance 

B 3.000 

B- 2.666 

C+ 2.333 

C 2.000 

أقل من المتوقع منهم  ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء  
The performance is less than expected 

C- 1.666 

D+ 1.333 

 Fail F 0.000يرصد للطالب راسب 

  withdrawal Wيرصد للطالب المنسحب من مقرر 

  Forced withdrawal FWيرصد للطالب المنسحب اجباريا من المقرر 

  Incomplete Iيرصد للطالب الذى لم يكمل متطلبات المقرر 

 Militaryيرصد للطالب المنسحب آلداء الخدمة العسكرية 
withdrawal 

MW  

  Listener Lيرصد للطالب المسجل مستمع 

 In  يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل بعد
progress 

IP  

  Satisfactory Sيرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح 

رصد للطالب عند رسوبه فى مناقشة الرسالة العلمية ي Unsatisfactory U  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بال حة الساعا  المعتم   بالمعه   : 7للواع  تلييم الملررا  : الما   )  3يضاف ب    

 وت ص على : 

،  ح يلرر عل   ألمتحاح الكترو يـا  " ياوز لمال  المعه  بع  اخ  راي ماال  االقسام المختصة وحسا طبيعة الملررا  ال راسية

كترو يـا ، وعلـى اح يـتم عـرض  لـك لفي ملرر او اكثر ، كما ياوز عل  االمتحاح في كل الملرر  و ازا م   بما يسمل بتصـحيح  ا

 على مال  ال راسا  العليا والبحوث بالاامعة للموافلة علي  ورفع  الى مال  الاامعة إلعتما ه

 
 
 

   

 ياجات المعهد من ااجهزة العلمية .بشأن ا ت 4/3

 
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

ام العلميتة قستا تياجتات ااادراج بشأن الطلب المقدم من السيد ااستاذ التدكتور/ ممتدوح محمتد الستعيد عرفتة و بخةتو   4/4

الدراستات التربويتة   –الدراستات التجاريتة وااداريتة    فتى التخةةتات ااتيتة )اعضاء هيئة التتدريس  من    الثالثة بالمعهد  

 معهد كالتالى :دارجها ضمن الخطة الخمسية للوالمعيدين وذلك ألواانسانية ( 
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 اوال : احتياجات االقسام من المعيدين  
 

 احتياجات قسم التنمية احتياجات قسم التقويم  احتياجات قسم المسوح  م

 كيمياء   1

 كلية علوم 

 اراضي  

 كلية زراعة 

 )علوم نبات(  -ميكروبيولوجى 

 كلية علوم 

 بيئة نباتية  2

 كلية علوم 

 جيولوجيا  

 كلية علوم 

 انتاج  يوانى  

 كلية زراعة 

 كمبيوتر واتةاات  3

 كلية هندسة 

 طاقة جديدة ومتجددة 

 كلية هندسة كهرباء قوة 

 خضر 

 كلية زراعة 

 جغرافيا  4

 كلية اداب 

 هندسة زراعية

 زراعة  كلية

  شرات اقتةادية

 كلية زراعة 

5 -  
 محاصيل  قلية  -

 كلية زراعة 
 

 

 

الدراسدات  –فدى التصصصدات االتيدة ) الدراسدات التجاريدة واالداريدة اعضاء هيئة التدريس  من  ثانياً احتياجات االقسام   •

 التربوية واالنسانية (

•  
 

 اوال: قسم المسوح
 

 العدد  الكلية  التصصص  الدرجة  م

 1 كلية اآلداب اجتماع ساعدأستاذ م 1

 1 كلية التجارة  ادارة أعمال أستاذ مساعد 2

 1 كلية التجارة  محاسبة أستاذ مساعد 3

 1 كلية الحقوق قانون أستاذ مساعد 4

 
 

 ثانياً : قسم التقويم
 

 

 العدد  الكلية  التصصص  الدرجة  م

 1 كلية اآلداب اجتماع أستاذ مساعد 1

 1 كلية التجارة  لادارة أعما أستاذ مساعد 2

 1 كلية التجارة  محاسبة أستاذ مساعد 3

 1 كلية الحقوق قانون أستاذ مساعد 4

 

 ثالثا قسم التنمية المتواصلة  

 

 العدد  الكلية  التصصص  الدرجة  م

 1 كلية التجارة  ادارة أعمال أستاذ مساعد 1

 1 كلية التربية اصول تربية أستاذ مساعد 2

 

 رفع االمر لمجلس الجامعةفقة  ويالمواالقرار : 
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       اواًل : التسجيالت رابعاً الدراسات العليا :
    

 

   

ولجنتتة  8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 1/4

إجتيتاز الستيمينار والتستجيل للطتالب   بالموافقدة علدى  15/8/2020الدراسات العليا بجلستد الثانية عشتر المنعقتدة بتتاريخ  

   األتي أسمائهم  لدرجتي الماجستير والدكتوراه.    
 لجنة االشراف  العنوان  االسم م

 أسامة  سن محمد السيد   1

 دكتوراه 

دور اارشاد الزراعي في تفعيل التطبيق  

 التكنولوجي لتدوير المخلفات الزراعية 

The Role Agricaltural Extension in 

Activating the Technological 

Application of AgricalturalWaste 

Recycling  

 أ.د/ محمد أحمد الحويطي  

 أستاذ الميكروبيولوجي ورئيس القسم

 شحته طنطاوي  حد/هبه عبد الفتا

با ث أول بالمركز اإلقليمي لألغذية  

 مركز البجوث الزراعية  –واألعالف 

 
 

 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةلموااالقرار : 
 

   

 

 

 ثانياً : المنح واالجتياز . 
 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 1/2/4

متتتتتن                                                  بالموافقدددددة علدددددى 15/8/2020خ ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتد الثانيتتتتتة عشتتتتتر المنعقتتتتتدة بتتتتتتاري

                 العلتوم البيئيتة فتي  الدراستات التربويتة واإلنستتانية   يدرجتة دكتتوراه الفلستتفة فت   مدروة محمدد سديد عبدد الحميددالطالبتة / 

   -في دراسة  تحت عنوان :بناءا علي التقرير الجماعي  

االدارة االستراتيجية للموارد   البشرية وأثرها في االبداع االداري " دراسة تحليلية علي االداريين في البنك المركزي "

 المصري " 
 

Strategic management of human resources and Their impact on administrative innovation " 

analytical study on the administrators of the Central Bank of Egypt 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 2/2/4

                                                  بالموافقددددددة علددددددى 51/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

      العلوم البيئية في  الدراسات التجاريتة واإلداريتة  يدرجة دكتوراه الفلسفة ف  خليفة صالل إبريك زيد  العتيبيمن   الطالب /    

   -في دراسة تحت عنوان    بناءا علي التقرير الجماعي
 

 (  دراسة تطبيقية إداري لتطبيق اإلدارة االلكترونية  بالوزارات الحكومية بدولة الكويت) تطوير نموذج  
 

Developing an Management model for the application of  Electronic Management in 

government Ministries in Kuwait" An Applied Study" 

 معةفقة  ويرفع االمر لمجلس الجاالمواالقرار : 
 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 3/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 
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                  العلتوم البيئيتة فتي الدراستات التربويتة واانستانية  يدرجتة الماجستتير  فت    أحمدد ربيدع عبدد الصدالق بددوىمن   الطالتب /  

   -في دراسة تحت عنوان  بناءا علي التقرير الجماعي  
 

 ة حالة بأحدي شركات البترول "  برنامج لتنمية الوعي بإجراءات السالمة والصحة المهنية في بيئة العمل" دراس  
 

A Program to develop   awareness of occupational safety and health Procedures in the work 

Environment"Case study in an oil companys 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

                         8/2020/ 10 خارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتو 4/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                            العلتتوم البيئيتتة  فتتي  الدراستتات التربويتتة واانستتانية يتير  فتتدرجتتة الماجستت هبدده محمدعيددد عددامر متتن   الطالبتتة / 

   -في دراسة تحت عنوان  بناءا علي التقرير الجماعي  

 دراسة بيئية بإستصدام التوعية اإلجتماعية لتعظيم العائد من اإلستفادة من مصلفات الزراعة

 حيوان  واعادة تدويرها لالستفاده منها كعلج لل 

An environmental study using social awareness to Maximize utilization of agricultural waste 

and recycling and use as animal feeds 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

 
 

   

                         8/2020/ 10 خة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتت 5/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

  ل لدرجة دكتتوراه الفلستفة فتي العلتوم البيئيتةاامتحان الشام  –    محمد هادى مبارك عبد الهادي الهاجرىاجتياز الطالب  /  

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد   

            .  فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 6/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

  البيئيتة اامتحتان الشتامل لدرجتة دكتتوراه الفلستفة فتي العلتوم  –     بدر سعود عبد الهادي سعود النجدىاجتياز الطالب  /  

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
              

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 7/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020استتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ ولجنتتتتتتة الدر

                             اامتحتتتان الشتتتامل لدرجتتتة دكتتتتوراه الفلستتتفة فتتتي العلتتتوم البيئيتتتة –  خالدددد فدددريح عويدددد العندددزى اجتيتتتاز الطالتتتب  / 

 اجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد    بناء علي م

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
   

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 8/2/4

                                                                                   بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020شتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة ع

                               اامتحتتتان الشتتتامل لدرجتتتة دكتتتتوراه الفلستتتفة فتتتي العلتتتوم البيئيتتتة –  أمدددل محمدددود شددديخ السدددو اجتيتتتاز الطالتتتب  / 

 علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد   بناء  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :   
           



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    
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                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 9/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجل

                                   اامتحتتتتان الشتتتتامل لدرجتتتتة دكتتتتتوراه الفلستتتتفة فتتتتي العلتتتتوم البيئيتتتتة –    دينددددا محمددددد تيسدددديراجتيتتتتاز  الطالبتتتتة /  

 لجنة اامتحانبناء علي ماجاء بتقرير  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 10/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                 اامتحتتان الشتتامل لدرجتتة دكتتتوراه الفلستتفة فتتي العلتتوم البيئيتتة –     عبددد العزيددز عبددد العزيددز عبددد هاجتيتتاز الطالتتب /  

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد 

 ويرفع االمر لمجلس الجامعة فقة المواالقرار :   
             

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 11/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                   اامتحتتان الشتتامل لدرجتتة دكتتتوراه الفلستتفة فتتي العلتتوم البيئيتتة – عبددد السددالم محمددد السددعداوي عسددلاجتيتتاز الطالتتب /  

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد  

 معةفقة  ويرفع االمر لمجلس الجاالمواالقرار :  
              

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 12/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                    اامتحتتان الشتتامل لدرجتتة دكتتتوراه الفلستتفة فتتي العلتتوم البيئيتتة –   أمنيددة محمددد بسدديوني أحمددد غددانماجتيتتاز الطالبتتة /  

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد       

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :         

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 13/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                                اامتحتتتان الشتتتامل لدرجتتتة دكتتتتوراه الفلستتتفة فتتتي العلتتتوم البيئيتتتة –     ايمدددن السددديد البطددداوياجتيتتتاز  الطالتتتب/  

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد      

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :   
        

   

                         8/2020/ 10 خصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريبشتتان تو 14/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                               اامتحتتتان الشتتتامل لدرجتتتة دكتتتتوراه الفلستتتفة فتتتي العلتتتوم البيئيتتتة –    عمددداد جمدددال راشدددد عدددو  اجتيتتتاز الطالتتتب/ 

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :   
            

   

                         8/2020/ 10 خالتنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم  15/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                  اامتحتتان الشتتامل لدرجتتة دكتتتوراه الفلستتفة فتتي العلتتوم البيئيتتة –   عبدددالرحيم محمدددعمددرو عبدددالرحمن اجتيتتاز الطالتتب / 

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
              



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

   

                         8/2020/ 10 خلبيئتتة  بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة ل 16/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                                 الشتتتامل لدرجتتتة دكتتتتوراه الفلستتتفة فتتتي العلتتتوم البيئيتتتة اامتحتتتان – دعددداء حسدددن رمضدددان وهبدددهاجتيتتتاز  الطالبتتتة /   

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد    

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
           

   

                         8/2020/ 10 خد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتت 17/2/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                                            تتتتتوراه الفلستتتتفة فتتتتي العلتتتتوم البيئيتتتتةاامتحتتتتان الشتتتتامل لدرجتتتتة دك – دعدددداء فددددارو  الزيدددداتاجتيتتتتاز  الطالبتتتتة / 

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لد      

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :   
    

   

 تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل -:اثلثا 

   

                                    8/2020/ 10 خة كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاريبشتتتان توصتتتي 1/3/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

 المسجلة لدرجة الدكتوراه بالقسم   -   نيفين محمود موسي غربيةللطالبة /  جنة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه  تشكيل ل

    -تحت عنوان    

 تحضير بعت المواد النانومترية بإستصدام الكيمياء الصضراء ودراسة  تطبيقاتها البيولوجية البيئية   

Green synthesis of some Nano materials and its bio – environmental  application 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ مجدى شبل صال     جامعة عين شمس  –كلية التربية    –أستاذ الكيمياء الغير عضوية 

جامعتتة مدينتتة  –البيئيتتة معهتتد الدراستتات والبحتتوث  –أستتتاذ الميكروبيولتتوجى  

 السادات  

 2 أ.د/ نادية  امد البتانونى  

أستتتاذ  الكيميتتاء النانوضتتوئية ورئتتيس قستتم المستتوح المتتوارد الطبيعيتتة  بمعهتتد 

 " مشرفا(جامعة مدينة السادات   –الدراسات والبحوث البيئية  

 3 أ.د / هدى سعيد  افظ      

 
 س الجامعةفقة  ويرفع االمر لمجلالمواالقرار :  

 

   

                                  8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري 2/3/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

 المسجلة لدرجة الدكتوراه    إيمان فتحي عبده عثمانللطالبة /     تشكيل لجنة  االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه

    تحت عنوان   

 فعالية برنامج قائم على الذكاء العاطفى  فى تحسين البيئة النفسيددة اإلجتماعية السر المعاقين سمعيا  "

 لتواصل الفعال بين أفراد هذه االسر " وتنمية مهارات ا

The effectiveness of a program based on emotional intelligence in improving the psycho-social 

environment of the families of the handicapped and developing the sklls of effective 

communication among the mempers of these families  
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   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م ااستتتتتتم الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

جامعتتتة   – علتتتم التتتنفس التربتتتوى المتفتتترغ كليتتتة التربيتتتة أستتتتاذ 

 ااسكندرية. " مشرفا(

 1  محمود عبدالحليم منسى  أ.د / 

جتماعيتتة للخدمتتة اإل تنظتتيم المجتمتتع المتفتترغ بالمعهتتد العتتالى استتتاذ  

  )ممتحن خارجي (   وزارة التعليم العالى.  -بدمنهور

 2  أ.د/  ابوالنجا محمد على العمرى  

علتتتتم اإلجتمتتتتاع بالمعهتتتتد العتتتتالى للخدمتتتتة اإلجتماعيتتتتة استتتتتاذ  

  )ممتحن خارجي (   وزارة التعليم العالى. –باإلسكندرية  

 3 ا.د/ محمد السيد أ مد  الوة 

 
 ع االمر لمجلس الجامعةفقة  ويرفالمواالقرار :  

 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري 3/3/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

المقدمتتتة متتتن                               الماجسدددتيرتشدددكيل لجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة مدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

                    ائحتتتة ستتتاعات معتمتتتدة                  م الماجستتتتير  بالقستتتلدرجتتتة    مستتتجلال محمدددد عبدددد المقصدددود السددديد  الشدددقيريالطالتتتب / 

  13/6/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة    14/10/2017 يث أن تاريخ القيد  

   -تحت عنوان:

 

 مصتلفة  ظروف بيئية تحت  لتيهڤ الفوتوالشمسية  حسين أداء الصاليا  ت

 

Improving the performance of photovoltaic solar cell under different environmental 

conditions ” 

 

 

 

 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 

 الوظيفة وجهة العمل اإلسم م   م

قسم المسوح الموارد الطبيعية  بمعهد الدراسات    –المتفرغ   االجيولوجيأستاذ  رفاعى إبراهيم رفاعي   /ا.د  1

 (  ) مشرفاً جامعة مدينة السادات      –والبحوث البيئية 

جامعة   –شبين الكوم   –كلية االهندسة –الطاقة والموانع الحرارية المتفرغ أستاذ  د موسى   موسى محم  /د أ. 2

 (  ) مشرفاً  المنوفية  

جامعة المنوفية  – شبين الكوم    –كلية الهندسة  –الموانع الحرارية  أستاذ  أ.د/  سن عوض محمد عبدهللا  3

   )ممتحن خارجي ( 

  جامعة المنةورة )ممتحن خارجي (  –كلية العلوم  –ذ متفرغ البيئة النباتية أستا  د.سكينة محمد كامل عياد   4
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري 4/3/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020لدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ ولجنتتتتتتة ا

المقدمتتتة متتتن                                  الماجسدددتيرتشدددكيل لجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة مدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

  14/10/2017ائحة ساعات معتمدة   يث أن تاريخ القيتد   م الماجستير  بالقسلدرجة  ة   مسجلالوفاء حامد محمد عطا    /الطالبة   

  21/7/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة  



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

 -تحت عنوان :

 لتعليم االبتدائى (البرامج التدريبية وتأثيرها على تطوير وتحسين السلوكيات المهنية للمعلم ) دراسة حالة لمعلمى مرحلة ا 

 

Training programs and their impact on the development and improvement of the professional 

behaviors of the teacher( case study : for primary school teachers) 

 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 م االسم الوظيفة وجهة العمل

لعلوم التربوية والنفسية   العلوم التربوية والنفسية    التربية النوعية   أستاذ   ا 
 القاهرة" ممتحن خارجي " 

 1 أ.د/ محمود أبو النور عبد الرسول 

 2 أ.د/ أ مد سعيد زيدان  أستاذ   صحة نفسية   صحة نفسية  التربية جامعة السويس " ممتحن خارجي " 

المسوح الموارد الطبيعية  بمعهد  قسم  أستاذ مساعد ااستشعار عن بعد  
" مشرف " جامعة مدينة السادات    –الدراسات والبحوث البيئية   

د/ ممدوح محمد الحطاب             3 

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :   

 

   

                         8/2020/ 10 خعقتتتدة بتتتتاريبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المن 5/3/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

المقدمتتتة متتتن                                  هالددددكتوراتشدددكيل لجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة مدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

 يتتث أن تتتاريخ القيتتد   الئحددة سدداعات معتمدددة مالدددكتوراه  بالقسددلدرجددة ة  مسددجلال -دينددا محمددد تيسددير زكددي  الطالبتتة  /  

  17/2/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة    18/2/2017

 -تحت عنوان :

 بيق على مصلحة الضرائب المصرية بالتط  المؤسسينموذج مقترح لتحسين االداء  

A Proposed Model For Improving Institutional Performance( Applying The Egyptian Tax 

authority 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 م االسم الوظيفة وجهة العمل

جامعة بني سويف " مشرف "   –كلية التجارة  –أستاذ إدارة ااعمال   1 .د / أ مد عبد الوهاب  سن  أ  

جامعة كفر الشيخ " ممتحن خارجي "   –كلية التجارة  –أستاذ إدارة ااعمال   2 أ.د/  سين مةلحي سيد أ مد   

جامعة  لوان" ممتحن خارجي "   –كليةالسيا ة والفنادق  –أستاذ إدارة ااعمال  أ.د/ محمد توفيق عبد الرازق   

 عيسوي  

3 

قسم المسوح الموارد الطبيعية  بمعهد الدراسات   ة  المساعد أستاذ البيئة النباتي
" مشرف " جامعة مدينة السادات     –والبحوث البيئية   

 4 د/ محمد فتحي عزازي 

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

                         8/2020/ 10 خنعقتتتدة بتتتتاريبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر الم 5-6/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

لمقدمتتتة متتتن                                اه االددددكتورتشدددكيل لجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة مدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن تتتاريخ القيتتد  م التتدكتوراه  بالقستتلدرجتتة    مستتجلال خالددد فددريح عويددد العنددزىالطالتتب / 



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

  21/4/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة  16/10/2016

  -تحت عنوان :

 

إلدارة الموارد البشرية فى بعت المنظمدات الصدميدة الحكوميدة   اإلستراتيجيجة  نموذج مقترح للثقافة التنظيمية فى دعم التو 

 (بدولة الكويت ) دراسة تطبيقية  
 

A proposed model for culture in support of the strategic direction of human resources 

management in some governmental service organizations in Kuwait(Applied study) 

 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 م االسم الوظيفة وجهة العمل

قسم المسوح الموارد الطبيعية  بمعهد الدراسات   أستاذ  المحميات الطبيعية  
" مشرفا" جامعة مدينة السادات     –والبحوث البيئية   

 1 أ.د/ عمر سعد تمام

ة بني سويف" مشرفا "   جامع –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة  2 ا.د/ عبد الناصر سيد درويش  

جامعة  لوان" ممتحن خارجي   –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة  3 ا.د/ هشام  سن عواد المليجي   

جامعة القاهرةممتحن خارجي "     –كلية التجارة  –أستاذ إدارة ااعمال   4 أ.د/ هشام سيد سليمان  
 

 فع االمر لمجلس الجامعةفقة  ويرالمواالقرار :  

 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري 5/7/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

المقدمتتتة متتتن                             الددددكتوراه تشدددكيل لجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة مدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

 ائحتة ستاعات معتمتدة   يتث أن تتاريخ القيتد م التدكتوراه  بالقستلدرجتة    مستجللا -بدر سعود عبد الهادي سدعود الطالب  /   

  23/3/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة  16/10/2016

  -تحت عنوان :

 

 البيئى فى ميناء الشعيبة بالكويت البيئية للحد من التلوث   اإلدارةنظام   فيتطبيق تكنولوجيا المعلومات 

Application of information technology in environmental management system to reduce 

environmental pollution in shuaiba port Kuwait 
 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 م االسم الوظيفة وجهة العمل

جامعة القاهرة "ممتحن خارجي "  –كلية التجارة  –أستاذ إدارة ااعمال     1 ا.د/ عبد هللا عبد السالم ا مد   

" ممتحن خارجي "    جامعة بني سويف   –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة  2 ا.د/ عبد الناصر سيد درويش  

اإلدارية  فرع أسيوط"  السادات للعلوم  أستاذ  اإلدارة العامة  المساعد  أكاديمية
 مشرفا "

الر من    محمد عبد عادل  /د  3 

أستاذ مساعد ااستشعار عن بعد  مسوح الموارد الطبيعية   معهد الدراسات  
" مشرفا " والبحوث البيئية  السادات   

 4 د/ ممدوح محمد محمد الحطاب  

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري 6/7/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة 

المقدمتتتة متتتن                                   الددددكتوراهلرسدددالة  تشدددكيل لجندددة الحكدددم والمناقشدددةمدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

ائحة ساعات معتمدة  يث أن تاريخ القيتد   م الدكتوراه  بالقسلدرجة     مسجلال  هاجرىمحمد هادى مبارك عبد الهادي الالطالب /  

 21/4/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة  16/10/2016

   -تحت عنوان :

 تطوير الئحة مواجهة االزمات والكوارث البيئية باستصدام تكنولوجيا المعلومات باالدارة العامة لالطفاء بالكويت 
 

Developing the List of Environmental Crises and Disasters Using Information Techology  in the 

General Directorate of Firefighting 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 م االسم الوظيفة وجهة العمل

جامعة القاهرة "مشرفا" –كلية التجارة  –أستاذ إدارة ااعمال    بد هللا عبد السالم ا مد  ا.د/ ع    1 

جامعة بني سويف   " ممتحن خارجي "    –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة  2 ا.د/ عبد الناصر سيد درويش  

جامعة القاهرة فرع الخرطوم      –كلية التجارة  –أستاذ إدارة اإلعمال  المتفرغ
 "ممتحن خارجي " 

 3 د/ صبرى شحاتة السيد بيومى 

قسم المسوح الموارد الطبيعية  بمعهد الدراسات   نباتية  المساعد أستاذ البيئة ال
" مشرف " جامعة مدينة السادات     –والبحوث البيئية   

 4 أ.د/ محمد فتحي عزازي 

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

 

   

                         8/2020/ 10 خعشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري بشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة 7/7/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

قسم ائحة ساعات معتمدة   يتث أن تتاريخ القيتد مسجل  لدرجة الماجستير بال    حمد أحمد عبد الرحمن أحمد الشايعالطالب /    

   20/10/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الدراسة    16/10/2016

   -تحت عنوان:

 دور ادارة سالسل التوريد الصضراء فى االستدامة البيئية من وجهة نظر العاملين فى بعت الشركات الصناعية بدولة الكويت

 

The role of green supply chain management in environmental sustainability from the point of 

view of employees in some industrial companies in Kuwait  

  

    -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د / جاد الرب عبد السميع  سانين زهان    مشرفاً  –جامعة المنةورة   –كلية التجارة  –استاذ إدارة األعمال 

 2    سعيد شعبان  امد أ.د/   ) ممتحن خارجى (   كلية التجارة جامعة اازهر أستاذ ادارة األعمال 

                  أستاذ ادارة األعمال المساعد بأكاديمة السادات فرع سوهاج  

 ) ممتحن خارجى ( 

 3 من   عبد الر محمد  د . عادل 

أستاذ مساعد  قسم المسوح الموارد الطبيعية  بمعهد الدراسات 

 جامعة مدينة السادات  )مشرفاً (    –والبحوث البيئية 

 4 د . ماجدة محمد رفعت أبوالةفا 

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

   

8/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاريبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتو

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                                المقدمتتتة متتتن لجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة الماجسدددتير خطددداب الصدددالحية المقددددم مدددن لجندددة اإلشدددراف بتشدددكيل 

مسجل  لدرجة الماجستير بالقسم ائحة ساعات معتمدة   يتث أن تتاريخ    عبد العزيز محمد  عبد الرحمن أحمد الشايعالطالب /  

   20/10/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الدراسة     16/10/2016القيد  

   -ت عنوان:تح

 العالقة بين تطبيق القيادة المستدامة واالستجابة البيئية فى شركات المقاوالت بدولة الكويت 
 

The relationship between the application of sustainable leadership and the environmental 

response in contracting companies in Kuwait  . 

    -:لي النحو التاليعلي أن يكون التشكيل ع

 م ااستتتتتتم الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

 1 أ.د / جاد الرب عبد السميع  سانين   مشرفاً  –جامعة المنةورة   –كلية التجارة  –إدارة األعمال  أستاذ

 2    سعيد شعبان  امد أ.د/   ) ممتحن خارجى (   كلية التجارة جامعة اازهر األعمال  إدارة أستاذ 

 3 عبد الر من   محمد  د . عادل  السادات فرع سوهاج ) ممتحن خارجى   ةبأكاديمياألعمال المساعد   إدارة تاذ أس

أستاذ مساعد  قسم المسوح الموارد الطبيعية  بمعهد الدراسات والبحوث البيئية 

 جامعة مدينة السادات  )مشرفاً (  –

 4 د . ماجدة محمد رفعت أبوالةفا 

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةاالموالقرار :  

 

   

9/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

 المسجل لدرجة الدكتوراه   مساعد ضحوي راضي العنزيللطالب /    تشكيل لجنة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراه

    -تحت عنوان  :

 ة ل التقنيبدولة الكويت استناداً لنظريات قبووزارة التربية  نموذج مقترح للعوامل المنبئة بتبني نظم اإلدارة البيئية في  

proposed model for the factors that predict the adoption of environmental management systems 

in the Ministry of Education in the State of Kuwait based on the theories of acceptance of 

technology 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م ااستتتتتتم تتة وجتهة العمتتل الوظيفتتتتت

 1 أ.د/ محمود أبو النور عبد الرسول  أستاذ  العلوم التربوية والنفسية  كلية التربية النوعية جامعة القاهرة " مشرفا"  

 2 .د/ محمود عبد الحليم منسي أ كلية التربية جامعة اإلسكندرية   علم النفس التربويأستاذ 

  3 أ.د/ السيد عبد القادر شريف     كلية  التربية للطفولة المبكرة  جامعة القاهرة  أستاذ  أصول تربية الطفل 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

10/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

 المسجل لدرجة الدكتوراه   -  ضيدان فهد نهار جبيران العجميتشكيل لجنة اامتحان الشامل لدرجة الدكتوراه  للطالب / 

    -تحت عنوان  :

 في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة  تصور مقترح لبرامج التربية الوالدية في المدارس الحكومية بدولة الكويت       



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

A proposed vision for parent education programs in public schools in Kuwait In the light of 

contemporary global trends 
 

   -لنحو التالي:علي أن يكون التشكيل علي ا 

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ محمود أبو النور عبد الرسول  أستاذ  العلوم التربوية والنفسية  كلية التربية النوعية جامعة القاهرة " مشرفا"  

 2 .د/ محمود عبد الحليم منسي أ كلية التربية جامعة اإلسكندرية   علم النفس التربويأستاذ 

  3 أ.د/ السيد عبد القادر شريف     أستاذ  أصول تربية الطفل كلية  التربية للطفولة المبكرة  جامعة القاهرة  
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :   

 

   

11/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                          المقدمتتتة متتتن     الماجسدددتيرتشدددكيل لجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة مدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن تتتاريخ القيتتد  م الماجستتتير  بالقستتلدرجتتة ة  مستتجلال  فاطمددة باتددل الرشدديديالطالبتتة  / 

  18/11/2017وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة    16/10/20160

  -تحت عنوان :

 الحكومية بدولة الكويت " تصور مقترح لتفعيل تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية في المدارس 

 

A proposed vision to activate the implementation of strategic management In public schools in 

Kuwait 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 م االسم الوظيفة وجهة العمل

جامعة  –استاذ ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية  بكلية التربية النوعية 
 القاهرة) مشرفا ( 

 1 أ.د/ محمود ابو النور عبدالرسول

 جامعد القاهرة   –أستاذ أصول التربية المساعد كلية الدراسات العليا 

 " ممتحن خارجي " 

 2 د/ فاروق جعفر عبدالسالم  

 جامعد القاهرة   –أستاذ أصول التربية المساعد كلية الدراسات العليا 

 " ممتحن خارجي " 

 3 عثمان عزمي   د/ دعاء

  –بمعهد الدراسات والبحوث البيئية   –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية 
 ) مشرفا ( جامعة مدينة السادات

 4 د/ صالح السيد محمد     

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

12/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاريبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبي

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

المقدمتتتتة                                        الماجسددددتيرم والمناقشددددة لرسددددالة تشددددكيل لجنددددة الحكددددمددددن لجنددددة اإلشددددراف ب المقدددددم ةخطدددداب الصددددالحي

ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن تتتاريخ القيتتد  م الماجستتتير  بالقستتلدرجتتة ة  مستتجلال - عهددد عدددلي عبددد العزيددزمتتن الطالبتتة  / 

  23/3/2016وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة    15/11/2014

  -تحت عنوان :

 ة عن تلوث االرز المصرى بالسموم الفطرية خالل مراحل ما بعد الحصاد " " دراس
 

Study on Mycotoxin Contamination in Egyptian Rice during Postharvest Stages 

 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

 م االسم الوظيفة وجهة العمل

بمعهد الدراسات والبحوث   عية أستاذ األراضي  ورئيس قسم تقويم الموارد الطبي

 " مشرف "  جامعة مدينة السادات  –البيئية 

 1 أ.د/ محمد أ مد الحويطي  

المركز ااقليمي لالغذية    –رئيس بحوث رئيس معمل السموم الفطرية   

 مركز البحوث الزراعية    " مشرف "    –واألعالف 

 2 أ.د/ أمل عبد العزيز أبو جر 

أ.د/ فكري محمد عبد العال   مركز البحوث الزراعية ) ممتحن خارجي(ب يأستاذ الميكروبي ولوج

 غزال

3 

 أستاذ تلوث األغذية ومدير فرع الدخيلة بالمركز  األقليمي لالغذية واألعالف 

 ) ممتحن خارجي(  

 4 أ.د/ أ مد محمد أ مد العكازي

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

13/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خوصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاريبشتتتان ت

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

المقدمتتة متتن                      الدددكتوراهتشددكيل لجنددة الحكددم والمناقشددة لرسددالة مددن لجنددة اإلشددراف علددي المددد وال المقدددم ةخطدداب الصددالحي

 يتث أن تتاريخ القيتد  ائحتة ستاعات معتمتدة  م الدكتوراه  بالقستلدرجة  ة   مسجلال    والء مصطفي محمود محمد الديبالطالبة /   

  22/8/2015الرسالة  وتاريخ التسجيل لموضوع    15/11/2014

 -تحت عنوان :

 

اطار مقترح لتقييم أثر القياس واالفصاح البيئي علي قيمة المنشأه " دراسة تطبيقية علي شركات قطاع االسدمنت المدرجدة    

 في البورصة  

Proposed Framework to Assess the Impact on the Measurement and Disclosure of 

Environmental EV " Applied Study on the Cement Sector Companies Listed on the Stock 

Exchange " 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 م االسم الوظيفة وجهة العمل

 جامعة عين شمس   –كلية التجارة  –استاذ المحاسبة المالية 

 " ممتحن خارجي " 

 1 أ.د/ طارق عبد العال  ماد   

وعميد المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا اإلدارة   استاذ المحاسبة

 بطنطا  "مشرف " 
 أ.د/ غريب جبر جبر غنام   

2 

جامعة   –كلية تكنولوجيا اادارة ونظم المعلومات  –أستاذ المحاسبة المساعد 

 بور سعيد " ممتحن خارجي " 

 3 د/ وليد محمد أ مد علي   

  –بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  د الطبيعية أستاذ مساعد بقسم تقويم الموار 
 " مشرف "  جامعة مدينة السادات

 4 د/ عزت أ مد الفضالي       

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

14/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

 توراه بالقسم لمسجل لدرجة الدكا -السيد فوده السيد رجب للطالب /     تشكيل لجنة االمتحان الشامل لدرجة الدكتوراهعلي 
   -؛ تحت عنوان

  على صحه التربة وانتاجيه القمح في االراضي الرملية  الحيويوالعضوي تأثير التسميد  
Effect of Bio and Organic Fertilization on Soil Health and Wheat  Productivity in  Sandy Soil 

 

 -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

 م االسددددددم  دهة العمددل دة وجدددددالوظيفد 

 1 أ.د/ الحسيني عبد الغفار أبو سين  جامعة المنوفية  –متفرغ بكلية الزراعد -أستاذ األراضي 

 2 أ.د/ محمد أ مد الحويطي   أستاذ األراضي ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية " مشرف"

عبد العال غزالأ.د/ فكري محمد  أستاذ الميكروبيولوجي بمركز البحوث الزراعية   3  
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

15/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة  بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020يخ ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتار

المستتجل لدرجتتة التتدكتوراه                      جاسددر حسددين عبدددالمعطي حسددينللطالتتب /   تشددكيل لجنددة االمتحددان الشددامل لدرجددة الدددكتوراه

 تحت عنوان :

 ي العضاء هيئة التدريس قى الجامعات" دراسة ميدانية " دور اإلدارة اإلستراتيجية فى تنمية السلوك التنظيم 
Role of Strategic Management in Developing  Organizational Behavior for Academic " A Field study " 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ مني محمد كمال الدين مد ت   مشرفا  –جامعة عين شمس  –كلية البنات   –تفرغ أستاذ علم ااجتماع الم

 2 سعيد عطايا  رأ.د/ عبد الناص جامعة اازهر    –كلية التربية   –أستاذ أصول التربية  

 3 أ.د/ شفيق أ مد شفيق     جامعة  لوان     -كلية الخدمة ااجتماعية   –أستاذ التخطيط ااجتماعي  
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

   

16/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة  بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري

                                                 علددددددى بالموافقددددددة 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

 المسجل لدرجة الدكتوراه    راجي عبده شديد عبدالفتاحتشكيل لجنة  اامتحان الشامل لدرجة الدكتوراه  للطالب /  

     -تحت عنوان :

ومضادات االكسدة الطبيعية  تحسين أداء دجاج التسمين باستصدام عالئق تحتوي على مستويات مصتلفة من االعشاب البحرية 

 والصناعية  

Improving Broiler Performance using different dietary levels of Seaweeds, natural and Synthetic 

antioxidants. 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م ااستتتتتتم الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

 1 أ.د/ محمود محمد  محمد على   جامعة الفيوم   –كلية الزراعة  –غ أستاذ تغذية الدواجن المتفر

 2 زناتي  ر.د/ جمال عبد الستا جامعة المنوفية   –كلية الزراعة   –أستاذ تغذية الدواجن  واألسماك المتفرغ  

للبيئة المتواصلة  التنمية  بقسم  الدواجن   تغذية  الدراسات    أستاذ  بمعهد 

 مشرفا     ينة الساداتجامعة مد  –والبحوث البيئية 

 3 أ.د/ محمود سعد ابوسكين  

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

17/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة  بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020لستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بج

المقدمتتتة متتتن                                الماجسدددتيرتشدددكيل لجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة مدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن تتتاريخ القيتتد  م الماجستتتير  بالقستتلدرجتتة ة  مستتجلال  تاح محمدددرانيددا محمددد عبدددالفالطالبتتة  / 

  21/7/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة    14/10/2017



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

  -تحت عنوان :

 الدوافع البيئية والثقافية للسلوك العدواني فى مرحلة الطفولة المبكرة                                        

The environmental and cultural drivers of aggressive behavior in early childhood   

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 م االسم الوظيفة وجهة العمل

 1 أ.د/ محمد انور محروس محكم خارجي  –جامعة  لوان   –كلية ااداب   –استاذ علم ااجتماع المتفرغ 

 –جامعة  لوان   -كلية الخدمة ااجتماعية   –اجتماعي  استاذ التخطيط ا

 محكم خارجي  

 2 أ.د/ شفيق أ مد شفيق    

 3 أ.د/ مني مد ت كمال الدين مشرفا  –جامعة عين شمس   –كلية البنات   –استاذ علم ااجتماع  

 4 أ.د/ محمود سعد ابوسكين مشرفا -ااستاذ بالقسم  
 

 مر لمجلس الجامعةفقة  ويرفع االالمواالقرار :  
 

   

18/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة  بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

المقدمتتتة متتتن                                      الددددكتوراهتشدددكيل لجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة مدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

يخ القيتد  ائحتة ستاعات معتمتدة   يتث أن تتار  م التدكتوراه بالقستلدرجتة      مستجلال   عمرو عبد ارحمن عبدد الدرحيم  الطالب  /  

  16/7/2017وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة    16/10/2016

  -تحت عنوان :

اهمية المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة فى تحقيق معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي المصري "   

 استراتيجيات التطوير " 

The Importance of Social Participation and Environmental  Development in Attaining Higher 

Education Institutions Quality Assurance and Accreditation Norms in Egypt " Improvement 

Strategies "   

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 الوظيفدددددددة وجدهة العمددل  االسددددددم  م

بمعهد الدراسات والبحوث    أستاذ وعميد المعهد  بقسم التنمية المتواصلة للبيئة أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة  1

 مشرفا     -   جامعة مدينة السادات  –البيئية 

 مشرفا  –  جامعة المنوفية  –كلية ااداب   –استاذ علم ااجتماع المتفرغ  انشاد محمود عزالدين  د/   2

 -جامعة  لوان   –ماع وعميد كلية ااداب  استاذ علم ااجت أ.د/ محمود عبدالحميد   سين  3

 محكم خارجي  

 محكم خارجي   –جامعة عين شمس  –كلية البنات  -استاذ علم ااجتماع المتفرغ أ.د/ مني محمد كمال الدين مد ت   4
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
 

   

19/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خواصتتتلة للبيئتتتة  بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاريبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المت

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

المقدمتتتة متتتن                           الددددكتوراهلجندددة الحكدددم والمناقشدددة لرسدددالة  تشدددكيلمدددن لجندددة اإلشدددراف ب المقددددم ةخطددداب الصدددالحي

ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن تتتاريخ القيتتد   م التتدكتوراه بالقستتلدرجتتة ة   مستتجلال دعدداء حسددن رمضددان وهبددهالطالبتتة  / 

  20/8/2017وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة    16/10/2016

  -تحت عنوان :

 الحياه الوظيفية على سلوك المواطنة التنظيمية للعاملين " دراسة تطبيقية على بعت المعاهد العليا الصاصة  دور جودة  

The role of the quality of the career on theorganizational citizenship behavior of the employees " 
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Applied Study on  some private higher institutes"   

   -يكون التشكيل علي النحو التالي: علي ان

 

 الدرجة العلمية ااسم م

 أ.د/ أماني محمد عبدالعال   1  1
جامعتة   –بمعهد الدراسات والبحوث البيئيتة    استاذ  بقسم التنمية المتواصلة للبيئة

 مشرفا  -     مدينة السادات

 محكم خارجي –معة اازهر جا –كلية التجارة   –استاذ  ادارة اعمال  أ.د/ سعيد شعبان  امد   2

3 
 أ.د/ محمد عبدالتواب شاهين

  
 مشرفا   -اكاديمية السادات    -استاذ ادارة ااعمال 

  محكم خارجي –اكاديمية السادات    –استاذ  ادارة ااعمال المساعد   أ.د/ محمد محمود عبد العليم   4
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

20/7/4 

 

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة  بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

المقدمتتتتة                                        الدددددكتوراهتشددددكيل لجنددددة الحكددددم والمناقشددددة لرسددددالة مددددن لجنددددة اإلشددددراف ب المقدددددم ةخطدددداب الصددددالحي

ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن تتتاريخ القيتتد   م التتدكتوراه بالقستتلدرجتتة    ةمسددجلدعدداء فددارو  الزيددات المتتن الطالبتتة  / 

 20/8/2017سجيل لموضوع الرسالة  وتاريخ الت  16/10/2016

  -تحت عنوان : 

دور   دور جودة الحياه الوظيفية على سلوك المواطنة التنظيمية للعاملين " دراسة تطبيقية على بعت المعاهد العليا الصاصة  

 وسائل االتصال فى تكوين الوعي االجتماعي لقضايا الفساد " دراسة ميدانية على مدينة القاهرة " 

Role of means of communication in creating social awareness of corruption issues " Field 

Study on Cairo"   

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 العطار  أ.د/ سهير صبحي    ممتحن  –جامعة عين شمس  -كلية البنات  –استاذ علم ااجتماع 

التخطيط ااجتماعي    الخدمة ااجتماعية    –استاذ  جامعة  لوان     -كلية 

 ممتحن –

 2 أ.د/ شفيق أ مد شفيق    

ااجتماع   علم  البنات    –  المتفرغ  استاذ  شمس  –كلية  عين    –  جامعة 

 مشرف  

مني محمد كمال الدين   /أ.د

   –مد ت 
3 

بمعهد  تواصلة للبيئةأستاذ امراض النبات المساعد  بقسم التنمية الم

 مشرفا  -    جامعة مدينة السادات  –الدراسات والبحوث البيئية 

د/ صبري ابراهيم منةتور 

 شاهين  

4 

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

 

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

 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 1/4/4

                                                 بالموافقدددددة علدددددى 15/8/2020ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتد الثانيتتتتتة عشتتتتتر المنعقتتتتتدة بتتتتتتاريخ 

تخةص الدراسات التجاريتة  – الدكتوراة لدرجة  و المسجل  أحمد سعد راشد الرشيد  /علي الطالب  تعديل لجنة االشراف

 م  2015  خريفبتاريخ دورة    –  واادارية

 -عنوان باللغة العربية :ال
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جدي محاسبي  معيار  باستصدام  المالية  المعلومات  والمحاسبي عن  واإلجباري  الطوعي  االلتزام  المنظمات  توحيد  في  د 

 غير الحكومية بالكويت  
 

 اإلنجليزية  باللغة  عنوان

Unify the commitment to voluntary and compulsory accounting for financial information 

using a new accounting standard in non- governmental organizations in Kuwait. 
 

   -ل على النحو التالى :  لجنة اإلشراف في استمارة التسجي

 

 بعد التعديل :   لجنة اإلشراف  
 

 م اإلسم الدرجة العلمية

الطبيعية  استاذ   الطبيعية    –المحميات  الموارد  مسوح  الدراسات  –  قسم  معهد 

   جامعة مدينة السادات   –والبحوث البيئية 

 2   عمر أ مد سعد تمام  /أ.د 

 3 عبد هللا عبد السالم أ مد   /أ.د    جامعة القاهرة .    –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة 
 

 م اإلسم لوظيفة وجهة العمل 

معهد الدراسات  –  قسم مسوح الموارد الطبيعية    –المحميات الطبيعية  استاذ  

   جامعة مدينة السادات   –والبحوث البيئية 

 1   عمر أ مد سعد تمام  /أ.د 

 2   دوي أ.د / محمد عباس ب  جامعة اإلسكندرية  –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

 

2/4/4 

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020عقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المن

المستجل لدرجتة الماجستتير بالقستم فتي الفتتره متن   -عبد الحميد أبو االندوار عبدد الحميدد محمدد  للطالب/    المد لمدة عامين

 .13/2/2021 تى  14/2/2020ومن  13/2/2020 تي  14/2/2019

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةواالمالقرار : 

 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 3/4/4

                                                 بالموافقددددددة علددددددى 15/8/2020ولجنتتتتتتة الدراستتتتتتات العليتتتتتتا بجلستتتتتتتد الثانيتتتتتتة عشتتتتتتر المنعقتتتتتتدة بتتتتتتتاريخ 

                                  عدن دخدول مقدررين وهدم : روذلدك لالعتدذاالمقيتدة لدرجتة التدكتوراه بالقستم     -إينداس نبدوي  الطلب المقدم متن الطالبتة/  

 إنتاج محاصيل الحقل في األراضي          -

 حاصيل الحقلاستخدام الهرمونات النباتية في انتاج م -

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

 

   

ااعتذار عن  ضور  بالموافقة على 15/8/2020بشان توصية ولجنة الدراسات العليا بجلستد الثانية عشر المنعقدة بتاريخ  4/4/4

 2019/2020للعام الجامعي  2020اامتحان فةل الربيع 

  إسم المادة ااسم م

 دكتوراه قسم المسوح  دراسات متقدمة في إدارة البيئة   سين مةطفى درويشسواف  1

 دكتوراه قسم المسوح  2020جميع المقررات  فةل الربيع  مةطفي محمد محمد محمود جاد  2

 دكتوراه قسم المسوح  2020جميع المقررات  فةل الربيع  لمياء  سن زكي البحيري  3

  ماجستير قسم التنمية   وااستشفاء الةحراوى   العالج بااعشاب معاذ طد عبد الفتاح  
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
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 خامساً موضوعات عامة 

 

   

الجتامعي  م بشان المذكرة المعروضة من المجلس ااعلي للجامعات علي الموافقة علي تطبيتق التعلتيم الهجتين ختالل العتا 1/5

 معات لإلسترشاد بد وتغيير اللوائ  الداخلية للكليات بما يسم  بذلك .وإ التد للجا  2020/2021

ان يتتم اخطتار   بالموافقدة علدى  15/8/2020 يث اوصت لجنة الدراسات العليا بجلستتد الثانيتة عشتر المنعقتدة بتتاريخ  

تعداداً لبتدء العتام الجتامعى ااقسام العلمية بضرورة اعداد الجداول الدراسية المكتوبة والمقررات الدراسية االكترونية اس

 2020/2021الجديد  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

          

علتي علتي المتذكرة 8/2020/  10   خبشان موافقة مجلتس قستم مستوح  المتوارد الطبيعيتة بجلستتد الثانيتة  عشتر بتتاري 2/5

تسجيل خطة المشروع البحثتي لطتالب الماجستتير المهنتي بعتد المعروضة من السيد األستاذ الدكتور / رئيس القسم بشان 

ساعات معتمدة ( على ااقل من المقررات الدراسية للطتالب إنجتاز المشتروع البحثتي فتي متدة زمنيتة   8إجتياز الطالب  

اتقل عن عام هذا بااضافة إلي عدم وجود نص بالالئحة الخاصة بالماجستير المهنتي تتنص علتي شتروط تستجيل خطتة 

 مشروع .   ال

                                                بدددددان  15/8/2020حيددددد  تدددددرى لجندددددة الدراسدددددات العليدددددا بجلسدددددتها الثانيدددددة عشدددددر المنعقددددددة بتددددداريخ 

( يقتدم الطالتب فتى نهايتة متدة البرنتامج وهتى عامتان 13( قواعتد الدراستة بنتد )6القواعد ااساسية بالباب ااول متادة )

ويكون تحت اشراف لجنتة ثالثيتة عتدها القستم ويكتون ا تداهم خبيتر فنتى  اصتل علتى التدكتوراه فتى   مشروع التخرج

تخةص الطالب او على درجة مدير عام من ذوى الخبترة فتى مجتال التخةتص اى يجتوز للطالتب تقتديم المشتروع اى 

 اانتهاء مند فى نهاية العامين .

 (  ) الباب الرابع ا كام عامة  15وتنص ا كام المادة   -

على تطبيق قانون تنظيم الجامعات وا كام ائحتد التنفيذية ونةو  اائحة الداخليتة للمعهتد واللتوائ  ااخترى  -

 ذات الةلة فيما لم يليد وبشأند نص خا  . 

( متتن ائحتتة 15و يتث انتتد لتتم يتترد  نتتص بشتأن توقيتتت بدايتتة توزيتتع المشتتاريع علتى الطتتالب وطبقتتاً للمتتادة ) -

( بتقتدم 4( شتروط التستجيل )بنتد  20ان ائحة المعهد الداخلية تنص فتى المتادة رقتم )  الماجستير المهنى و يث

ستاعات  8الطالب بطلب تسجيل موضوع الرسالة قواعتد الحةتول علتى درجتة الماجستتير بعتد اجتازة لعتدد ) 

 .  Cمعتمدة( على ااقل من المقررات الدراسية بنجاح بتقدير ا يقل عن + 

فى الئحة المعهدد الداخليدة علدى   4بند    20ئحة الصاصة ببرنامج الماجستير المهنى فأنه يطبق مادة  لددذا : فأنه طبقاً لال

سداعات  8طالب ماجستير السالمة والصحة المهنية فيما يصص توقيدت توزيدع المشداريع وهدى اجتيداز الطالدب لعددد )

 مقررات دراسية بنجاح . . 4معتمدة(  
 

 لس الجامعةفقة  ويرفع االمر لمجالمواالقرار : 
 

    

عرض خطة استقبال  بالموافقة على 15/8/2020بشأن توصية لجنة الدراسات العليا بجلستد الثانية عشر المنعقدة بتاريخ  

 الدراسية بالمعهد .  جبالبرام 2020/2021للعام الجامعي  2021الطالب الجدد للقيد بدورة الخريف 

الواجب إتباعها طبقا للتعليمات الواردة من الجامعة وخطة الوقاية من فيرس مع التركيز علي إتباع االجراءات االحترزية  

 . 19 دكوفي

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   
 

 سادساً : موضوعات البحوث العلمية 
 

   

                         8/2020/ 10 خبتتتاريبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة  1/6/7

                                                 بالموافقدددددة علدددددى 15/8/2020ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتد الثانيتتتتتة عشتتتتتر المنعقتتتتتدة بتتتتتتاريخ 
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قستم والتذى تطلتب فيتد متدرس علتم اادويتة والستموم بال  –  مندار ابوالنصدر التبداعالطلب المقدم متن الستيدة التدكتورة /  

  يث ان البحث يقع ضمن الخطة البحثية للقسم والمعهد ووو الموافقة على جائزة النشر  

 19 - الكوفيد شب  لهزيمة محتمل جديد أمل :النيبريليسين انزيم  مسارات استهداف 

Targeting Neprilysin (NEP) pathways: A potential new hope to defeat COVID-19 ghost 

 :من البحث  مؤلفي يتشكل يث 

 با ث رئيسي  السادات مدينة جامعة – بالمعهد البيئي والسموم  اادوية علم  مدرس التباع محمد منار/د 1-

 مشارك   با ث طنطا جامعة – الطب كلية – الطبية الفسيولوجيا مدرس التباع محمد مرام  /د 2-
وذلددك فددي إحدددى مجددالت الربددع االول فددي 2020ن مددن شددهر مددايوحي  تمت الموافقة على نشرها بتاريخ يددوم الثدداني والعشددري

 وهى :  تصصص علم االدوية 

(Biochemical Pharmacology)  
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
   

                         8/2020/ 10 خبشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتد الثانيتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاري 2/6/4

                                                 بالموافقدددددة علدددددى 15/8/2020ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا بجلستتتتتتد الثانيتتتتتة عشتتتتتر المنعقتتتتتدة بتتتتتتاريخ 

 وذلك تسجيل بحثين تحت عنوان محمد جاد أحمد جادالطلب المقدم من السيد الدكتور/  

 المياه والنمذجة متعددة المتغيرات لتقييم جودة المياه السطحية في شمال دلتا    الجمع بين مؤشرات جودة  -1    

 النيل " مةر "                 

 الجمع بين الخةائص الهيدروجيوكيميائي وأداة اانعكاس الطيفي لتقييم جودة مةدرين للمياه الجوفية    -2  

 للري بمةر               

 لمجلس الجامعة  فقة  ويرفع االمرالمواالقرار : 
 

   
 

 خامساً العالقات الثقافية  

   

 ليةب  كااتى  عديل توصية اللجنة العليا للجان العلمية بشأن تقييم معامل التأثير من المكتبة الرقميةتبشأن   5/1

 للمجالت على كل األبحاث التي تم نشرها قبل او بعد صدور التقييم 2020* يطبق تقييم يونيو  

مطبقا علتى كتل األبحتاث التتي ستنشتر وذلتك   2020لم تتقدم بطلب إعادة تقييم سيظل تقييم سيظل مارس  *المجالت التي

 2021لحين صدور تقييم جديد في يونيو  

*يتم إعادة تقييم المجالت المحلية دوريا في شهر يونيو من كل عام ويكون التقيتيم الجديتد ستاريا للستنة التاليتة للنشتر فتي 

 هذه المجالت  

  على جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمن يرغب في المشاركة  ء التعميم لذا رجا

بالموافقتة علتى عترض الموضتوع علتى   15/8/2020 يث اوصت لجنة العالقات الثقافية بجلستها الثانية عشر بتتاريخ  

 ااقسام العلمية لوضع مقتر ات اسماء تحت مسمى المجالت العلمية

 فقة  المواالقرار : 

 

   

رئتتيس مجلتتس أمنتتاء جامعتتة التتدلتا التتتي تهتتدف  –اإلعتتالن عتتن النستتخة الثالثتتة لجتتائزة محمتتد ربيتتع نةتتر خليفتتة بشتتأن  5/2

التتتى تشتتتجيع البتتتا ثين المتميتتتزين فتتتى تقتتتديم الحلتتتول المبتكتتترة لحتتتل مشتتتاكل المجتمتتتع وااهتمتتتام بةتتتحة و يتتتاة 

وقتتد تتتم فتتت  بتتاب التقتتدم 2030ستتتدامة رةيتتة مةتترالمةتتريين ونتفتتق متتع محتتاور الخطتتة ااستتترتيجية للتنميتتة الم

 .15/9/2020 تى  

 لتتتذا برجاء التكرم باا اطة والتفضل بالتوجيد نحو نشرها على كافة السادة أعضاء هيئة التدريس والبا ثين 

 بالموافقة بالتوجيد الى كل من :  15/8/2020 يث اوصت لجنة العالقات الثقافية بجلستها الثانية عشر بتاريخ 

 جائزة فى العلوم الهندسة التطبيقية  -       أ.د/ ا مد بشير           

 جائزة المرأة لما قدمتد للمجتمع من خدمات   -   أ.د/ هالة ا مد عبد العال   
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 جائزة فى مجال الذكاء ااصطناعى والتحول الرقمى من اجل التنمية المستدامة.   -           د/ ماجدة رفعت      

 ة بتقديم بحث او مقالة او دراسة.للمشارك

 فقة  المواالقرار : 
  

   

 30/9/2020 تى الجامعات العربية   حاد  تعميم مد فترة استقبال الترشيحات الخاصة بجوائز ابشأن ت 5/4

متن إدارة . وقد جاء هذا القرار لذا رجاء التعميم  على جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمن يرغب في المشاركة

 ااتحاد نظرا لما تعانيد مراكز البحث والجامعات والمكتبات من جائحة كرونا.

 فقة  المواالقرار : 
 

   

والتذى يضتم  Egyptologyبشأن التوصية بأن تدرج لجنتة المكتبتة بالمعهتد ضترورة وجتود نستخة علتى ااقتل متن كتتاب  5/5

chapter   النشر الدولى المتميز من الجامعة.  تم تقديمة أ.د/ محمد عزازى وتم اخذ جائزة 

 فقة  المواالقرار : 
 

   

 سادساً :  شئون اعضاء هيئة التدريس  
 

   

                         8/2020/ 10 خبشتتتان توصتتتية مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتد الثانيتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاري 1-6

بالموافقتة علتى تعيتين ستيادتد بوظيفتة  استتاذ البيئتة   –محمتد فتحتى عتزازى    /الطلب المقدم من السيد د     بالموافقة على

النباتية بقسم المسوح وذلك بناءاً على التقريتر التوارد الينتا متن اللجنتة العلميتة الدائمتة لترقيتة الستادة ااستاتذة وااستاتذة 

 المساعدين فى النبات   

 عةفقة  ويرفع االمر لمجلس الجامالمواالقرار :        
                                        

   
 

 سابعاً شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
 

   

عترض تقريتر التدورة  بالموافقدة علدى 14/8/2020بشان توصتية لجنتة البيئتة  بجلستتد الثانيتة عشتر المنعقتدة بتتاريخ  1/7

يوليتو  تتى  17السالمة والةحة المهنية  الفترة متن ) في  Gisالتدريبية لشهر يوليو تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

 (2020  اغسطس 14
    

 فقة  المواالقرار : 
                                        

   

عدر  تقريدر االنجداز   بالموافقدة علدى  14/8/2020بشان توصية لجنتة البيئتة  بجلستتد الثانيتة عشتر المنعقتدة بتتاريخ   2/7

 2019/2020للعام الجامعى    بيئةالسنوي لقطاع ال
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

عترض الخطتة الستنوية للعتام   بالموافقدة علدى  14/8/2020بشان توصية لجنة البيئة  بجلستد الثانية عشر المنعقتدة بتتاريخ   3/7

اء اللجنة وتم استعراض ماتم انجازة منها ومتا  يث تم استعراض الخطة السابقة ومناقشتها مع اعض  2020/2021الجامعي  

 2020/2021لم يتم ثم تم اضافة بعض اانشطد وتم استكمال الخطة الجديدة للعام الجامعى 
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
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 : الجودة :   تاسعاً 
 

   

 اوالً : موضوعات االحاطة : 
 

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

 وفقا لمخطط المهام المو د لمركزضمان الجودة   م 2020يونيةللو دة  عن شهر    ةالشهري المهام  تقرير تقييم   2/2/1

 (.04/08/219للجامعة) الةادر بتاريخ   

 م.2020مايو   لكتروني لشهراإلتقرير استخدام المعهد للمضبطة والمحضر   2/2/2

موعد زيارة تجديد اعتماد المعهد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وااعتماد خالل الفةتل الدراستي األول   2/2/3

 م.2020/2021للعام الجامعي 

تفعيتل القاء الضوء علي أهمية تنمية الموارد الذاتيتة متن ختالل استتحداث بترامج جديتدة بمةتروفات وتطتوير و  2/2/4

 الو دات ذات الطابع الخا .

 التركيز علي تطوير اللوائ  بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. 2/2/5

 ً  القرار : احيط المجلس علما
 

   

وفقتتا لكتيتتب المهتتام المو تتد لكليتتات و معاهتتد الجامعتتة ) الةتتادر بتتتاريخ  م 2020أغستتطس شتتأن مهتتام شتتهر ب 2/7/  

03/07/219.) 

 %15يذي لمركز ضمان الجودة   ضور المجلس التنف ▪

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

 .%10استخدام المضبطة والمحضر االكتزوني ▪

 .  %20اعداد تقارير البرامج والمقررات للفةلين الدراسيين  معتمدة  ▪

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

 . %20اعداد وارسال التقرير السنوي للو دة معتمد  ▪

 ً  القرار : احيط المجلس علما
 

   

 /(الكتروني40 -030م  2020/2021بشان اعداد الجداول الدراسية بما يحقق مفهوم التعليم المختلط في العام الجامعي  2/2/8

          ً  القرار : احيط المجلس علما
 

   

 اعداد خطة استقبال العام الدراسي الجديد في ظل التعلم االكتروني وااجراءات اا ترازية .بشان   2/9/ 2

            ً  القرار : احيط المجلس علما
 

   

 (.03/07/219وفقا لكتيب المهام المو د لكليات و معاهد الجامعة ) الةادر بتاريخ    م 2020يولية  بشأن مهام شهر   3/2/5

ً القرا             ر : احيط المجلس علما
 

   

 ثالثاً: الشئون المالية واإلدارية:  
 

 اغسطسبشأن صرف المكافآت الشهرية لو دة ضمان الجودة شهر   
 

 المبلغ  التاريخ والنسبة النشاط 

 3800 % 100 اغسطسشهر  المكافأة الشهرية 

 1900 % 100 اغسطسشهر  بدل  ضور المجلس التنفيذي  

  2100 % 100 اغسطسشهر  ارة  بدل  ضور مجلس ااد 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

 

   
  

 



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/   8/ 17( بتاريخ  عشر   الثانيةمجلس المعهد الجلسة )  

 رابعا: الشئون الفنية والتقنية:

 

 بشأن توصية مجلس االدارة بشأن اعتماد االتى :

 م .2020خطة التحسين للنقاط الواردة بتقرير زيارة الدعم الفني خالل يولية   ▪

 م .2019/2020عن العام الجامعي   تقارير استبيانات قياس الرضا ▪

 –م  عتن جتودة األداء بتالكنتروات ) استتعداد الكنتترول  2019/2020تقارير الفةل الدراسي الثاني للعتام الجتامعي   ▪

 كراسات اإلجابة(.   –الورقة اامتحانية   –اعداد ملف الكنترول  

 م+ كشف الحضور.2020لو دة عن شهر يولية  محضر المجلس التنفيذي ل  ▪

 اعضاء هيئة التدريس ( –المجتمع الخارجى    –ااداريين   –بيان الرضا )الطالب  است ▪

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة
 

   

 

 فيما يستجد من اعمال .

        

 
 

  عمي  المعه                        ميح المال             
 م وح محم  السعي  عرفة()    / م      ) / وا ل  حم  ط  الاارحى(  


