
SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/     22/7( بتاريخ   الحادية عشر مجلس المعهد الجلسة )  

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

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

 المستمر بالمعهد.

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

 عضواً اداري  أمين المعهد أ/ يحي عبد العليم الشين -13

   وقام بأعمال السكرتارية:

 سكرتير السيد أ.د/ عميد المعهد.  –أ/ هناء رمسيس تادرس  

 عتذر عن الحضور كل من : وقد ا

 التوقيع  الوظيفة  االسم  م

 عضواً ذو خبرة استاذ الرسوبيات المتفرغ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية  أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -1

 عضواً  مدرس محاصيل د/ حازم حجازى محمد إبراهيم  -2

 االفتتــــاح:   •

ــيد   د ــة الس ــتا السةس ــدع– ممدددوح محمددد السددعيد عرفددة افت ــاموالمعهــد  مي ــيادت   ق ــم ر الــرحمن س ــذكر ب بس ب
وقــــدم التهبمــــة بمباســــبة قــــرا عيــــد االضــــحب المبــــارن اعــــاد  ر عةيبــــا بــــال ير والــــيمن والبركــــا                       الــــرحيم ب 

ــم  ــ  ث ــب روح الســيد   دو عــادل توفي ــدم التعــالى عة ــة  –ق ــد كةي ــامعمي ــة الع ــم  التربي ــ اعضــاا المسرحــا بالســاد  ث  ة
  :  بسدول األعمال  ثم ابتقل لمباقشة الموضوعا  الوارد كما  

 :  أوالً: مصادقدددددات 
 

   

 بشأن المصادقة على 

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

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

                  العالقات الثقافيةمحضر اجتماع لجنة  * 

                             القرار : المصادقة  
 

   

 

 

 

 الحادية عشر  الرقم الكودي  م 2019/2020العام الجامعي                        

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

 ظهراً  12.30الساعة:  نهاية االجتماع:  ص  9:00الساعة: بدء االجتماع:   22/7/2020 تاريخ االجتماع: 

 ماعات بالمعهد قاعة االجت مكان االجتماع: 
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 ثانياً  : المتابعة : 
 

   

 (.2)مرفق  6/2019/ 15بتاريخ   يونيههر متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة فى ش 2-1

                            احيط المجلس علماالقرار : 

   

 ثالثاً: الموضوعات العامة
 

   

 تحت ظروف انتشار فيروس كرونا الحالى  2020/2021بشأن دراسة مقترح طرق التعليم خالل العام الجامعى القادم  1/3/1

 

وتم التوصية على وضع األليات المناسبة لتدريس البرامج الدراسية بالمعهددد   لمااحيط المجلس عالقرار :  

 2020/2021على ان يوافى بها المجلس قبل بداية العام الجامعى  
 

   

              7/3/2020( بتتتاريخ 171بشتتأن مقتتترح صتترف مكافتتأة الجهتتود المتميتت ة  والتتواردة بقتترار الستتيد أ.د/ رئتتيس الجامعتتة رقتتم )  2/3/1

 الخاص بالطالب الوافدين .

 .القرار : الموافقة  
   

أمين المعهد   والمتضمن عدم خروج اى جهتتام متتن المعهتتد اا بعتتد اتختتاذ ااجتترا ات   –بشان ما ورد من السيد ااستاذ/ يحي اشين   3/3/1

م وفتتى  التتة وجتتود جهتتام ختتارج المعهتتد برجتتا  الالممة من قبل السيد امين المعهد مع موافاه سيادته باي اجه ة خارج المعامل بالقس

 موافاته باسم الجهام وايةال ااستالم الخاص به .

 القرار : الموافقة  

   

 بشأن اعتماد ائحة النانو تكنولوجى بعد اجرا  التعديالت النهائية لها . 4/3/1

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

 يا :رابعاً الدراسات العل

   

 اواًل : التسجيالت

   

ولجنة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6     ختقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم  1/4

لتتدرجتي الماجستتتير  إجتيام السيمينار والتسجيل للطالب األتتتي أستتمائهم بالموافقة على   13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ  

 والدكتوراه.    

 المشرفون عنوان البحث  اسم الطالب  م

 ا مد السيد جعفر  1

 ماجستير 

 دراسة اادارة المتكاملة لمكافحة نيماتودا تعقد الجذور

   

Study on Integrated Management of  Root Knot 

Nematode Meloidogyne spp.Control    

 

  الحويطياحمد  أ.د/ محمد

أستتتتاذ الميكروبيولتتتوجي ورئتتتيس 

 القسم

 شاهين ابراهيم د/ صبري  

 -أستاذ مساعد فتتي أمتتران النبتتات 

 قسم التنمية المستدامة للبيئة

 د/ محمد فاروق عطية أحمد

)أستاذ مساعد المكافحتتة البيولوجيتتة 

المعمل المرك ي   -ألمران النبات  

( (CLOAلل راعتتتتتة العضتتتتتوية 

 (((ARCمرك  البحوث ال راعية 
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أ متتتد ستتتعد التتتدين  2

 أ مد

 دكتوراه 

تقيتتيم جتتودة الميتتاه الجوفيتتة لختت ان الحجتتر الجيتتري باستتتخدام 

النماذج الجيوكيميائي ومؤشرات جودة المياه بشرق وادي النيتتل 

 مةر -

Groundwater quality assessment of the  

limestone aquifer using geochemical models 

and water quality indices, Eastern Nile Valley - 

Egypt 

 د/ محمد كامل فتاح

استتتتاذ مستتتاعد الهيتتتدروجيولوجيا 

 بالقسم

 د/ محمد جاد احمد 

 مدرس الهيدروجيولوجيا بالقسم

أ متتد علتتي محمتتتد  3

 علي 

 ماجستير 

 نظم الطاقة الكهروضوئية علي سطح جامعة فاروس

 " نهج مجمع للعائد ااقتةادي والبيئي " 

 

Roof top pv Energy  system in Pharos 

University: Aggregated  Approach  for Enviro- 

Economic return 

 أ.د/ أحمد حسين بشير 

 أستاذ الهندسة بقسم التقويم  

 زهران عبد الحميد   د/ أشرف 

 استاذ تلوث الهوا  المساعد بالقسم 

شفيتتتتتتع  نفي عبتتد  4

 القتتتادر على

 دكتوراه 

 

قترح قائم على مدخل استخدام متتذكرات الكتابتتة فاعلية برنامج م

التأملية لتنمية مهارة الكتابة فتتي متتادة اللغتتة اينجلي يتتة لطتتالب 

 المر لة الثانوية

 

The effectiveness of a proposed program based 

on the  introduction of meditative writing notes 

to develop the skill of writing in English for 

high school students  

 

            محمد احمد الحويطى / أ.د

أستتتاذ ورئتتيس قستتم تقتتويم المتتوارد 

  الطبيعية             

 أ.د / أمدداني محمد طه                 

 أستاذ مساعد مناهج وطرق تدريس

المركتت  القتتومي للبحتتوث التربويتتة  

 والتنمية        

 معصام جمال سليم غان / د

 مدرس مناهج وطرق تدريس

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 تجامعة مدينة السادا

ابراهيم محمد  5 رامي 

 الحاوي 

 ماجستير 

دراستتتة مقارنتتتة للمعتتتارف اانستتتانية للعتتتاملين للتتت راعيين 

 بالممارسات ال راعية الجديدة 

 ) جلوبال جاب(  ببعض الم ارع بمحافظتي البحيرة والمنوفية 

Study a comparative of Agricultural knowledge 

of  Agricultural Personnel in Good Agricultural 

Practices (global gap) in some farms in the 

Behira and Monofeya Governorates   

أ.د/ جميددل محمددد عبدددالعال شددرف 

 الدين

مركتتت   –رئتتتيس بحتتتوث متفتتترغ 

 البحوث ال راعية 

 د/ وليد محمد بسيوني

 أستاذ الهندسة ال راعية المساعد

6 

 

 

استتما  رضتتا عبتتتد 

 السالم 

 ماجستير  

تحضير وتوصيف فيريتات الكوبلت منتتا النانونتريتتة المطعمتتة 

 وتطبيقاتها البيئية

 

Synthesis and Characterization of Doped Co-Zn 

Nano – Ferrites and its Environmental 

Applications  

 علي   أ.د/ مبارك حساني

قسم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة             بأستاذ  
  

 د/ قاسم السيد راضي

 –استتتاذ مستتاعد الفي يتتا  الهندستتية 

 جامعة المنوفية   -بكلية الهندسة 

 الفضالياحمد د/ عزت 

قستتم تقتتويم المتتوارد مستتاعد ب أستتتاذ

   الطبيعية         
  

 ةالقرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامع
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ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/   11      خالتنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الحادية عشر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس   2/4

 إجتيام السيمينار والتسجيل للطالب األتي أسمائهم  لدرجة الماجستير  بالموافقة على   13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ  

 المشرفون عنوان البحث  اسم الطالب  م

علتتتي محمتتتد خضتتتر  1

 منةور

 ماجستير 

تتتأرير اادارة المتكاملتتة امتتران أعفتتان الجتتذور علتتى 

 انتاجية نباتات الطماطم تحت ظروف البيئة الةحراوية

  

Effect of Integrated Root Rot Disease 

Management on Productivity of Tomato 

Plants Under Environmental Desert 

Conditions 

 

 ممدوح محمدالسعيد عرفة    /أ.د

قستتم التنميتتة ب  -أستاذ انتتتاج الخضتتر  

 المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها    

 د/ صبرى ابراهيم منصورشاهين

  -مستتاعد  الأستتتاذ أمتتران النبتتات  

قسم التنمية المتواصلة للبيئتتة و ادارة ب

 مشروعاتها  

 يه د/ محمد فاروق عط

استتتاذ مستتاعد  المكافحتتة البيولوجيتتة 

المعمتتل المركتت ي   –امران النبات  

مركتت  البحتتوث   –لل راعة العضتتوية  

 ال راعية

هاني السعيد عبدالقادر  2

 ميدان    ماجستير  

تأرير الفيرمي كمبوست علتتى المناعتته المكتستتبة لنباتتتات 

 الطماطم  تحت ظروف البيئة الةحراوية 

Effect of Vermicompst on Systematic 

Acquired Resistance of Tomato Plants 

Under Desert Environmental Conditions 

 

 أ.د/ هالة احمد عبدالعال  

قسم التنمية المتواصلة أستاذ الخضر  ب

 للبيئة و ادارة مشروعاتها

  نشاهي د/ صبرى ابراهيم

قستتم التنميتتة المستتاعد ب  أستاذ أمتتران

  ارة مشروعاتهاالمتواصلة للبيئة و اد
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

 ثانياً : المنح واالجتياز . 
   
ولجنتتة الدراستتات العليتتا 7/2020/  6     خقسم  مسوح  الموارد الطبيعيتتة  بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس   1/2/4

                      -  أحمددد عبددد الفتدداح محمددد شددعبانالطالتت/ /     بالموافقددة علددى مددنح 13/7/2020الجلستتة الحاديتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريخ  

 بنا ا علي التقرير الجماعي  -في  الدراسات التجارية وايدارية   العلوم البيئية يدرجة الماجستير ف 

 في دراسة   

 لقطاع الدوائى فى مصر ( جدوى االستثمار فى الصناعات الدوائية  ) دراسة تطبيقية على ا

 

 The Feasibility of Investing in the Pharmaceutical Industry Applied Study on the Pharmaceutical 

Sector in Egypt 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   
ولجنة الدراسات العليا الجلسة 7/2020/  6     خية عشر بتاريقسم  تقويم الموارد الطبيعية  بجلسته الحادبشأن توصية كل من مجلس   2/2/4

درجة دكتددوراه الفلسددفة   -  مروة محمد سيد عبد الحميدالطالبة /      بالموافقة على منح  13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

 في  الدراسات التجارية وايدارية  بنا ا علي التقرير الجماعي   العلوم البيئية يف 

   -في دراسة  

 االدارة اإلستراتيجية 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 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة
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ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/   11      خالتنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الحادية عشر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس   3/2/4

 يدرجددة الماجسددتير  فدد   - أحمددد محمددد احمددد ضدداحيالطالتت/ /   ة علددى مددنح  بالموافق 13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

 بنا ا علي التقرير الجماعي    العلوم البيئية في العلوم الزراعية

 –في دراسة  

 تأثير استخدام مستويات غذائية مختلفة من الحمض األميني أرجنين على أداء ومناعة األرانب النامية

Effect of using different dietary levels of arginine amino acid on the performance and immunity of 

growing rabbits 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

الجلستتة  ولجنتتة الدراستتات العليتتا7/2020/  11      خالتنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الحادية عشر بتاريبشأن توصية كل من مجلس    4/2/4

العلددوم  يدرجددة الماجسددتير  فدد  - تامر سدديد عبدددال ني  الطال/ /       بالموافقة على  منح  13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

 بنا ا علي التقرير الجماعي    البيئية في العلوم الزراعية

 –في دراسة  

 ف األرانبراسات على مصاصة القصب  كمادة إدمصاصية لسموم األفالتوكسين فى علد

Studies on Bagasse as adsorbent material for aflatoxins in rabbits feed. 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ة ولجنة الدراسات العليا الجلستت 7/2020/   6      ختقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم    5/2/4

اامتحتتان الشتتامل لدرجتتة  – والء مصددطفي الددديبالطالبتتة /      بالموافقددة علددى  اجتيدداز  13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتتتاريخ   

 في العلوم البيئية  بنا  علي ماجا  بتقرير لجنة اامتحان الشامل له                دكتوراه الفلسفة

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/   11      خالتنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الحادية عشر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس   6/2/4

اامتحتتان الشتتامل   –  أحمد محمددد عبدددالعايم الطددو يالطال/ /     بالموافقة على  اجتياز  13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

 في العلوم البيئية  بنا  علي ماجا  بتقرير لجنة اامتحان الشامل له  اه الفلسفة لدرجة دكتور

                   القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   
 

 -ثالثاً : تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل :
 

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6     خد الطبيعية  بجلسته الحادية عشر بتاريقسم  مسوح  المواربشأن توصية كل من مجلس   1/3/4

                                        بالموافقددددة علددددى تشددددكيل لجنددددة االمتحددددان الشددددامل لدرجددددة الدددددكتوراه 13/7/2020الحاديتتتتة عشتتتتر المنعقتتتتدة بتتتتتاريخ  

 جة الدكتوراه المسجل لدر  نور الدين فرج عنتر  للطال/ / 

 –تحت عنوان  الرسالة    

نحو اقامة ناام متقدم للرصد والتقييم فى االدارة المستدامة للمخلفات الصددلبة فددى مصددر ب ددرع تقليددل عناصددر الخطددورة ذات الصددلة   

 بالتأثيرات الصحية البيئية .

Establishment of an advanced monitoring and evaluation management system for sustainable solid waste 

management in Egypt for minimizing the risk factors of environmental health effects.    

  -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1  هدى سعيد  افظأ.د /  جامعة مدينة السادات  -ةالدراسات و البحوث البيئيمعهد   –  الفي يائية  أستاذ الكيميا 

 2  أ.د/   نان سيد عبد الجواد    المرك  القومى لبحوث المياه –و رئيس قسم الكيميا  العضوية استاذ  

 3  ممدوح محمد الحطاب د ./  ) مشرفا (جامعة مدينة السادات  –معهد الدراسات و البحوث البيئية  –استاذ  مساعد
 

 

                   قرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةال  
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ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6     ختقويم الموارد الطبيعيتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم   2/3/4

لدرجتتتتة التتتتدكتوراه                                       المتحددددان الشدددداملبالموافقددددة علددددى  تشددددكيل لجنددددة ا 13/7/2020الحاديتتتتة عشتتتتر المنعقتتتتدة بتتتتتاريخ  

 المسجل لدرجة الدكتوراه   محمد عزت مصطفي موسي كاملللطال/ /  

   تحت عنوان  الرسالة:   

 مصر" -"تقييم معامل حساسية التلوث بواسطة تكامل تقنيات االستشعارعن بعد ونام المعلومات الج رافية بمنطقة الفيوم 

 

ESTABLISHING POLLUTION VULNERABILITY INDEX BY INTEGRATING REMOTE SENSING 

AND GIS TECHNIQUES IN ELFAIYUM AREA, EGYPT 

  -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م ااستتتتتتم  الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

 1 أ.د/ مبارك  ساني علي    البيئية " مشرف"معهد الدراسات والبحوث  –استاذ الجيولوجيا  المتفرغ  

 2 أ.د/ أ مد عبد الع ي  مليجي   أستاذ الجيولوجيا البيئية بالمرك  القومي للبحوث بالدقي    

مدير المعامل المرك ية بالمرك  القومي لبحوث المياه بالقنتتاطر  –استاذ جيولوجيا المياه 

 الخيرية   

 3 أ.د/ محمد مختار طلخان 

 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6     ختقويم الموارد الطبيعيتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم   3/3/4

تشددكيل لجنددة الحكددم والمناقشددة اإلشراف ب من لجنة المقدم ة طاب الصالحيبالموافقة على    13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

ائحتتة ستتاعات معتمتتدة                  مالماجستتتير  بالقستت لدرجتتة ة  مستتجلال - نددرمين فددايز عبددد المددنعم بكددارالمقدمتتة متتن الطالبتتة  /   الماجستيرلرسالة  

  21/4/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة   18/2/2017 يث أن تاريخ القيد 

   -لرسالة:تحت عنوان  ا

 فاعلية برنامج تدريبي قائم علي بعض أبعاد الذكاء الوجداني في تنمية مهارات حل المشكالت البيئية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية

The effectiveness of training program based on some dimensions of emotional in developing 

environmental problem solving skills among primary school students 

  -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م ااستتتتتتم  الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

 1 أ.د/ محمد المري اسماعيل  جامعة ال قاميق " ممتحن خارجي " –كلية التربية  –أستاذ علم النفس التربوي 

جامعتتة بنتتي ستتويف                      –اا تياجتتات الخاصتتة  كليتتة علتتوم ذوي –أستتتاذ علتتم التتنفس التربتتوي 

 " ممتحن خارجي "

 2 أ.د/ سليمان محمد سليمان 

 3 د/ أ مد رابت فضل جامعة مدينة السادات " مشرف "  –استاذ علم النفس المساعد كلية التربية 

 4 د/ هدي عبد الر من جالل ف "جامعة مدينة السادات " مشر –استاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6     ختقويم الموارد الطبيعيتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم   4/3/4

تشكيل لجنددة الحكددم من لجنة اإلشراف علي المد وال  المقدم  ةعلى   طاب الصالحيبالموافقة    13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   يتتث أن  مالماجستتتير بالقستت لدرجة   مسجل -  فالح جمال مطرالمقدمة من الطال//  الماجستير  والمناقشة لرسالة  

   17/2/2018وتاريخ التسجيل لموضوع البحث   19/10/2015تاريخ القيد 

   -ت عنوان  الرسالة :تح

 

 " دراسة تحليلية ميدانية"الكويت  السياسة التعليمية بدولة  دور البحث التربوي في صنع 

 

The Role of Educational Research in Educational Policy Making in the State of Kuwait: an 

Empirical Analytical Study 

  -: علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي
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 م االسددددددم  دة وجدهة العمددل دددددالوظيفد  

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

 2 أ.د/ محمد طه ابراهيم   جامعه طنطا "  ممتحن خارجي " –أستاذ اصول التربية كلية التربية 

جامعه القاهرة "  ممتحن  –عد كلية الدراسات العليا أستاذ اصول التربية المسا

 خارجي "

 3 د/ دعا  عثمان ع مي  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

   

ستتة ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجل7/2020/  6     ختقويم الموارد الطبيعيتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم   5/3/4

تشكيل لجنددة الحكددم من لجنة اإلشراف علي المد وال  المقدم  ةبالموافقة على   طاب الصالحي  13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

ائحتتة ستتاعات معتمتتدة   مالدكتوراه  بالقسلدرجة ة  مسجلال - هاله السيد محمد مصطفيالمقدمة من الطالبة /     الدكتوراهوالمناقشة لرسالة  

  22/8/2015وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة   15/11/2014تاريخ القيد  يث أن 

 -: تحت عنوان  الرسالة

 

 االنجليزية  لتنمية التنور البيئي لدي طالب المرحلة الثانوية األزهرية في ضوء القرآن والسنة  الل ةفاعلية برنامج في " 

 

The Effectiveness of an English program to Develop AL-Azhar Secondary School Students 

Environmental Litracy in The Light of Holy Quran and Sunnah 

  -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  دة وجدهة العمددل دددددالوظيفد

 1 رك  ساني عليأ.د/ مبا جامعة مدينة السادات " مشرف " –أستاذ متفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية 

جامعتتة المنوفيتتة "   -أستاذ المناهج  وطرق التدريس ) اللغه اانجلي يتتة ( كليتتة التربيتتة

 مشرف "

 2 أ.د/ أ مد  سن محمد سيف الدين

جامعتتة ال قتتاميق "  –كليتتة التربيتتة   –أستاذ المناهج وطرق تتتدريس اللغتته اانجلي يتتة  

 ممتحن خارجي" 

 3 أ.د/ محمد  سن ابراهيم 

جامعتتة المنوفيتتة"  –كليتتة التربيتتة  –المنتتاهج وطتترق تتتدريس اللغتته اانجلي يتتة  أستتتاذ

 ممتحن خارجي"

 4 أ.د/ هبه السيد عبد السالم الغتمي

 
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6      ختقويم الموارد الطبيعيتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم   5-6/4

تشددكيل لجنددة الحكددم مددن لجنددة اإلشددراف علددي    المقدددم  ةبالموافقددة علددى  طدداب الصددالحي  13/7/2020الحادية عشتتر المنعقتتدة بتتتاريخ   

ائحة ساعات معتمتتدة   ملقسالدكتوراه  بالدرجة  ة   مسجلال   هبه محمود عبد هللا الشافعيمن الطالبة /    الدكتوراه المقدمةوالمناقشة لرسالة  

 17/5/2015وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة   16/11/2013 يث أن تاريخ القيد 

 -تحت عنوان  الرسالة : 

 تحضير وتوصيف مواد سيراميكية نانومترية ذات تطبيقات هامة

 

Synthesis, characterization and application of nano-crystalling glass ceramics for green potential 

applications 

  -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م ااستتتتتتم  الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

 1 أ.د/  سام الناظر   أستاذ الكيميا  الضوئية بالمرك  القومي للبحوث  "  ممتحن خارجي "

 2 أ.د/ مجدي شبل  س  " ممتحن خارجي "جامعة عين شم –كلية التربية  –أستاذ الكيميا  الغير عضوية 

 3 أ.د/ مبارك  ساني علي معهد الدراسات والبحوث البيئية " مشرف" –استاذ المعادن التطبيقية المتفرغ  

  4 أ.د/ هدي سعيد  افظ      أستاذ الكيميا  النانوضوئية  معهد الدراسات والبحوث البيئية " مشرف" 
  

 االمر لمجلس الجامعةالقرار : الموافقة  ويرفع 
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ولجنتتة الدراستتات العليتتا                                     7/2020/  11 خالتنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس  5/7/4

تشكيل لجنددة   المد و  ن لجنة اإلشراف عليم  المقدم  ةبالموافقة على   طاب الصالحي  13/7/2020الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

ائحة ساعات معتمدة   مالماجستير بالقسلدرجة   مسجلال  نهى بهجت الشقنقشيريالمقدمة من الطالبة/    الماجستيرالحكم والمناقشة لرسالة  

   20/9/2015وتاريخ التسجيل لموضوع البحث   15/11/2014 يث أن تاريخ القيد 

   -تحت عنوان  الرسالة :

 

تأرير بعض مضادات ااكسدة الطبيعية والةتتناعية علتتى ادا  النمتتو ونيتتتروجين التتروث لتتدجاج التستتمين المغتتذى علتتى عالئتتق منخفضتتة 

 البروتين 

 

Effect of natural and Synthetic antioxidants on growth Performance and Fecal nitrogen of Broilers Fed 

Low Protein  

  -يل علي النحو التالي :علي ان يكون التشك

 م االسددددددم  دة وجدهة العمددل دددددالوظيفد

 1  أ.د/ محمود محمد محمد على محكم خارجى  –جامعة الفيوم  –كلية ال راعة  –استاذ تغذية الدواجن المتفرغ 

جامعتتة   –كليتتة ال راعتتة    –استاذ تغذية الدواجن ورئيس قستتم التتدواجن وااستتماك   

 خارجى  محكم –المنوفية  

 2 أ.د / منال ابو النجا

 –معهد الدراسات والبحوث البيئيتتة   –استاذ تغذية الدواجن بقسم التنمية المتواصلة  

ً  –جامعة مدينة السادات    مشرفا

 3 أ.د/ محمود سعد أبو سكين   

معهد الدراستتات والبحتتوث   –استاذ تغذية الدواجن المساعد بقسم التنمية المتواصلة   

ً  –جامعة مدينة السادات   –البيئية    مشرفا

 4 د/ نعمات محمود العبد  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6     ختقويم الموارد الطبيعيتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم   6/7/4

                           بالموافقدددة علدددى إعدددادة تشدددكيل لجندددة االمتحدددان الشدددامل لدرجدددة الددددكتوراه 13/7/2020ريخ  الحاديتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتا

                                                              بسددددددددبب إعتددددددددذارالمستتتتتتتتجل لدرجتتتتتتتتة التتتتتتتتدكتوراه     سدددددددديد مصددددددددطفي عبددددددددد اللطيددددددددف مطدددددددداوعللطالتتتتتتتت/ /  

 جامعة المنةورة وذلا لظروفة الخاصة  –كلية السيا ة والفنادق  –استاذ بقسم ادارة الفنادق  - محمود عبد العزيزوائل السيد أ.د/ 

  -تحت عنوان  :   

 تأثير البرامج  االقتصادية والبيئية الرسمية علي صناعة الفنادق في مصر"

 

The Impact of official economic and environmental programs on hotels industry in Egypt 

 

 لجنة اامتحان قبل التعديل   :

 م ااستتتتتتم  الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

 -جامعتتة العتتري  –كلية العلوم البيئيتتة   -األستاذ المتفرغ بقسم األقتةاد ال راعي  

 مستشار رئيس جامعة العري   مشرفا

 1 أ.د/ رج/ محمد  فني  سان

 2 أ.د/ غادة خيرت  السادات   ةجامعة مدني –ية السيا ة والفنادق استاذ السيا ة ووكيل كل

  –كلية السيا ة والفنادق    –أستاذ ورئيس قسم الدراسات الفندقية 

 جامعة مدينة السادات 

 3 أ.د/ محمد أبوطال/ محمد أبو طال/

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا                                     7/2020/  11 خالتنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتارين مجلتتس بشتتأن توصتتية كتتل متت  7/7/4

                                               بالموافقدددة علدددى  تشدددكيل لجندددة االمتحدددان الشدددامل لدرجدددة الددددكتوراه 13/7/2020الجلستتتة الحاديتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاريخ  

 المسجل لدرجة الدكتوراه تامر محمود همام دياب للطال/ /  

   -تحت عنوان  الرسالة :   

 "إستخدام مستويات مختلفه من مستخلص االرتيمزيا  واال ناسيا وحمض الفيوماريك على األداء اإلنتاجى لدجاج التسمين " تأثير  

Effect of using different levels of extract Artemisia, Echinacea and fumaric acid on broilers productive 
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performance. " 

  -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م ااستتتتتتم  الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل 

 1 أ.د/ محمود محمد على  جامعة الفيوم  –كلية ال راعة  –استاذ تغذية الدواجن المتفرغ 

 2 أ.د / أ مد محمد القاياتي  جامعة القاهرة  –كلية ال راعة  –استاذ فسيولوجي الدواجن 

 3 أ.د/ محمود سعد ابوسكين   استاذ تغذية الدواجن  بالقسم    مشرفا 
 

  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا                                     7/2020/  11 خبجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريالتنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس  8/7/4

تشددكيل لجنددة الحكددم من لجنة اإلشراف علي  المقدم ةبالموافقة على   طاب الصالحي 13/7/2020الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ  

ائحة ستتاعات  مالماجستير بالقسلدرجة   مسجل محمد عبدالمقصود جمعة عبدالمقصودل// المقدمة من الطا  الماجستيروالمناقشة لرسالة  

   20/8/2017وتاريخ التسجيل لموضوع البحث   16/10/2016معتمدة   يث أن تاريخ القيد 

   -تحت عنوان  الرسالة :

لكترونية) دراسة تطبيقيتتة علتتى إدارة شتتباب دستتوق نموذج مقترح يدارة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات كمدخل لتطبيق ايدارة اي

 والهيئات التابعة لها (

A proposed model for Managing Information technology within the Institutions as an approach to 

Electronic Management application (An applied study on Desouk youth Administrator) 

 

  -ن التشكيل علي النحو التالي :علي ان يكو

 م االسددددددم  دة وجدهة العمددل دددددالوظيفد

 1 أ.د/ سما  طاهر مرسي عطيه استاذ ادارة ااعمال   كلية التجارة  جامعة قناه السويس) ممتحن خارجي (

 2 ا مد  أ.د /  سين مةلحي سيد استاذ ادارة ااعمال   كلية التجارة  جامعة   كفر الشيخ ) مشرفا (

 3 أ.د/ محمد محمود عبدالعليم  استاذ مساعد  ادارة اعمال  اكاديمية السادات ) ممتحن خارجي (
 

  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

 والمد   رابعاً : تعديل لجنة اإلشراف وعنوان الرسالة وإل اء التسجيل  واالعتذار والنقل من قسم لقسم
 

   
ولجنتتة الدراستتات العليتتا 7/2020/  6     ختقويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم   1/4/4

                        والء مصدددطفي الدددديبللطالبتتتة /   بالموافقدددة علدددى المدددد للعدددام أول 13/7/2020الجلستتتة الحاديتتتة عشتتتر المنعقتتتدة بتتتتاريخ  

 دكتوراه بالقسمالمسجلة لدرجة ال

 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

 

2/4/4 

ولجنة الدراسات العليا الجلسة 2020/ 7/  6     ختقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريشأن توصية كل من مجلس قسم ب

وذلا لسح/  السيد حالسيد صبحي عبد الفتاقدم من الطال// الطل/ الم بالموافقة على  2020/ 13/7الحادية عشر المنعقدة بتاريخ  

 اوراق قيده من دبلومة السالمة  والةحة المهنية وذلا لظروفه الخاصة . 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة   

   

ولجنة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6     ختقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم  3/4/4

                  مبددارك حسدداني علدديالطلتت/ المقتتدم متتن الستتيد ااستتتاذ التتدكتور/  بالموافقددة علددى 13/7/2020الحاديتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريخ  

كليتتة العلتتوم )بنتتين(  –يميتتا  استتتاذ مستتاعد الكيميتتا  التطبيقيتتة قستتم الك   محمد الشحات اسددماعيل سددراياالسيد الدكتور/  وذلك الضافة  

 مجدي اسماعيل ابوضيف المسجل لدرجة الماجستيرجامعة اامهر علي لجنة ااشراف علي الطال//  –القاهره 

 تحت عنوان  : 
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 دراسة علي تأثير بعض االضافات علي األداء الكهروكيميائي  لبطاريات الرصاص الحامضية                   

Study the effect of some additives on the electrochemical performance of Lead Acid Batteries 

(LABs)  

 -لجنة اإلشراف قبل التعديل : 

 م االسددددددم  دة وجدهة العمددل دددددالوظيفد

 1 ي   أ.د/ مبارك  ساني عل جامعة مدينة السادات   –أستاذ المعادن التطبيقية المتفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية 

 2 د/ ع ت ا مد الفضالي     جامعة مدينة السادات  –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية  

   -لجنة االشراف بعد التعديل :

 م ااستتتتتتم  تة وجتهة العمتتل تتتتت الوظيفت

 1 .د/ مبارك  ساني علي   أ جامعة مدينة السادات   –أستاذ المعادن التطبيقية المتفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية 

 2 د/ ع ت ا مد الفضالي     جامعة مدينة السادات  –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية  

جامعة   –كلية العلوم )بنين( القاهره   –استاذ مساعد الكيميا  التطبيقية قسم الكيميا  

 اامهر

د/ محمد الشحات اسماعيل 

 سرايا  

3 

 
 قة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : المواف 

   

ولجنة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6     ختقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم  4/4/4

أستتتاذ المحاستتبة  محمددد عبدداو بدددويالمقتتدم متتن الستتيد أ.د/   االعتددذار  بالموافقددة علددى  13/7/2020الحادية عشر المنعقتتدة بتتتاريخ   

 المسجل لدرجة الماجستير فهد حطاب ظافر العجميجامعة ايسكندرية من لجنة ايشراف علي الطال// -كلية التجارة –والمراجعة 

 تحت عنوان بالقسم 

 فى دولة الكويت اإلتصاالت بالتطبيق على قطاعالمسؤولية البيئية لتكلفة وعائد  المحاسبي " القياو

Accounting for environmental assessment responsibility for corporate communications Kuwait 

 

 جامعة القاهره -كلية التجارة –استاذ المحاسبة والمراجعة  عبد هللا عبد السالم أحمد واضافة السيد أ.د/

 

 -علي ان تكون لجنة ااشراف علي النحو التالي :

تة وجتهة العمتتل تتتتت الوظيفت تتم ااستتتت   م 

 1 أ.د/ عبد هللا عبد السالم أ مد  جامعة القاهره -كلية التجارة –استاذ المحاسبة 

 2 د/ ع ت ا مد الفضالي  جامعة مدينة السادات  -استاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ولجنة الدراستتات العليتتا الجلستتة 7/2020/  6     خويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريتقبشأن توصية كل من مجلس قسم  5/4/4

للطالتت// ضتتيا  التتدين  ستتن فكتتري المستتجل  لمدددة عدداميين ايقاف القيدددبالموافقة على   13/7/2020الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

 .3/2021 تي 3/2019لدرجة الدكتوراه من     

 افقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : المو

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا                                     7/2020/  11 خالتنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس  6/4/4

ااستتتاذ بالقستتم  – أمدداني محمددد عبدددالعالالستتيدة أ.د/ المقدم متتن  بالموافقة على     13/7/2020الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   

المستتتتتجل لدرجتتتتتة التتتتتدكتوراة بالقستتتتتم                                              -  شدددددادي محمدددددد سدددددليمان شدددددلبيوالمشتتتتترف الرئيستتتتتي علتتتتتى الطالتتتتت/ / 

 للطال/  الموافقة على المد للعام ااولوالذى تطل/ فيه 

 :  عنوان الرسالة 

 م التقييم االلكتروني فى تطوير أداء مؤسسات الجودة واالعتماد لتحقيق التنمية المستدامة فاعلية نا

The effectiveness of the Electronic Assessment systems in the development of Performance quality 

and credit Authority to achieve sustainable development  

 ويرفع االمر لمجلس الجامعة القرار : الموافقة  
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ولجنتتة الدراستتات العليتتا                                     7/2020/  11 خالتنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس  7/4/4

           –الستتيد أ.د/ ممتتدوح محمتتد الستتعيد عرفتتة  الطلتت/ المقتتدم متتنبالموافقددة علددى   13/7/2020الجلسة الحادية عشر المنعقتتدة بتتتاريخ  

المسجلة لدرجتتة التتدكتوراة بالقستتم والتتذى يطلتت/ فيتته   –  هاله سيد محمد احمداستاذ الخضر بالقسم والمشرف الرئيسي على الطالبة /  

مرك  بحتتوث  –اج النباتي قسم اانت –و دة الخضر  –استاذ با ث مساعد  – محمد رائف حافظ محمدالموافقة على اضافة  الدكتور /  

 ومارة ال راعة  –الةحرا  

  عنوان البحث :

 استجابة النمو والمحصول والجودة والقدرة التخزينية فى الطرطوفة لبعض معامالت الرش الورقي  وعالقته باالمراع
 

Response of Jerusalem Artichoke growth, yield, quality, storability and disease detection to  some 

foliar application treatments 

     -: لجنة اإلشراف في استمارة التسجيل على النحو التالي

 االسم  م
الدرجة  

 العلمية
 الجامعة الكلية القسم العلمي التخصص 

1 
استاذ  أ.د/ محمد امام رج/ 

 متفرغ  
 عين شمس  ال راعة   خضر   خضر  

2 
 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة 

 خضر   استاذ 
التنمية  

 المتواصلة  

معهد الدراسات 

 والبحوث البيئية 
 مدينة السادات 

3 
استاذ  د/ صبري ابراهيم منةور شاهين 

 مساعد 

امران 

 نبات  

التنمية  

 المتواصلة  

معهد الدراسات 

 والبحوث البيئية 
 مدينة السادات 

 -على النحو التالي :بعد التعديل إلشراف لتصبح لجنة اإضافة / محمد رائف حافظ محمد -والتعديل المطلوب هو :

 الجامعة الكلية القسم العلمي التخصص  الدرجة العلمية االسم  م

 عين شمس  ال راعة   خضر   خضر   استاذ متفرغ   أ.د/ محمد امام رج/  1

2 
 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة 

 خضر   استاذ وعميد المعهد  
التنمية  

 المتواصلة  

معهد الدراسات 

 وث البيئية والبح

مدينة 

 السادات  

3 
 د/ صبري ابراهيم منةور شاهين 

 استاذ مساعد 
امران 

 نبات  

التنمية  

 المتواصلة  

معهد الدراسات 

 والبحوث البيئية 

مدينة 

 السادات  

 استاذ با ث مساعد  د/ محمد رائف  افظ محمد  4
و دة 

 خضر  

قسم اانتاج  

 النباتي

مرك  بحوث  

 الةحرا   

ومارة 

    ال راعة
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا                                     7/2020/  11 خالتنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس  8/4/4

الطلتتتتت/ المقتتتتتدم متتتتتن الستتتتتيدة ااستتتتتتاذة                       فقدددددة علدددددى  بالموا 13/7/2020الجلستتتتتة الحاديتتتتتة عشتتتتتر المنعقتتتتتدة بتتتتتتاريخ  

                محمدددد حمددددي ابدددراهيم  ليدددلااستتتتاذ بالقستتتم والمرشتتتد ااكتتتاديمي علتتتى الطالتتت/  /   – هالدددة احمدددد عبددددالعالالتتتدكتورة / 

قاصتتة للطالتت/ فتتى المتتواد التتتتي والتتذى تطلتت/ فيتته الموافقتتة علتتى  عمتتل م 2020طالتت/ الماجستتتير بالقستتم دورة الربيتتع  -

 اجتامها من القسم قبل الغا  قيده على ان تشكل اللجنه من السادة 

 د/ رضا السعيد محمد     -د/ وائل ا مد الجار ي        -أ.د/ هاله ا مد عبدالعال   

  %100حيث اوصي مجلس القسم على اعتماد المقصة الخاصة بالطالب واستيفاء المقررات بنسبة 

 ار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقر

   

ولجنة الدراسات العليا الجلسة 2020/ 7/  6     ختقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم  9/4/4

المسجل لدرجة    ظافر العجمي فهد حطاب للطال//  لمدة عاميين  المدبالموافقة على  2020/ 13/7الحادية عشر المنعقدة بتاريخ  

 الماجستير بالمعهد  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ولجنة الدراسات العليا الجلسة 2020/ 7/  6     ختقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم  10/4/4

لدرجة  الماجستير  إسالم فاروق المسجلإيقاف لمدة عاميين للطال//  بالموافقة على 0202/ 13/7الحادية عشر المنعقدة بتاريخ  

 بالمعهد  
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 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   
                                ولجنة الدراسات العليا     7/2020/   11 خالتنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الحادية عشر بتاريبشأن توصية كل من مجلس  11/4/4

  –المد للعام ااول وتانى للطالبة / نهى بهجت الشقنقيري بالموافقة على   7/2020/ 13الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ  

 المسجلة لدرجة الماجستير بالقسم  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
   
 

  امساً موضوعات عامة 
 
 

   
ولجنتتة الدراستتات العليتتا 7/2020/  6     ختقويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية كل من مجلس قسم   1/5

تعتتديل كتتود المقتتررات المتشتتابهه لتتدبوم الستتالمة والةتتحه    بالموافقددة علددى  13/7/2020الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتتتاريخ   

 المهنية ودبلوم الجودة الشاملة

لتةبح علي  DS بدا من  DQلمقررات دبلوم الجودة الشاملة لتةبح   (Q) القتتتتتتتتتتتتتتتتترار:  الموافقة علي اضاف  رف 

 -النحو التالي :

 لدبلومة الجودة الشاملة  * المقررات الدراسية ااختياريةالكود قبل التعديل :

 م
كود 

 المجموعة 
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر 

عدد  

الساعات  

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية

 عملي ناري 

 

 ميدانيه 

1 DS 
التقويم الذاتى 

 المؤسسى

Organizational self-

evaluation 
DS01 2 1 2 

- 

2 DS 
ادارة الموارد  

 البشرية

Human resource 

management 
DS02 2 1 1 

2 

3 DS 
إدارة األممات 

 والكوارث

Disasters and crises 

management. 
DS03 2 1 1 

2 

4 DS 

نظريات ايدارة  

وأسالي/ المراجعة 

 الداخلية 

Management 

theories and 

internal revision 

methods 

DS04 2 1 2 

- 

5 DS 
منهجيات التحسين  

 المستمر 

Continuous 

improvement 

methodologies. 

DS05 2 2 - 

 

- 

6 DS 
تحليل البيانات  

 وخرائط الجودة

Data analysis and 

quality maps. 
DS06 2 1 1 

2 

7 DS 
نظم اعتماد 

 المؤسسات

Organizations 

accreditation 
DS07 2 1 1 

2 
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systems 

8 DS 

ااتجاهات الحديثة 

فى إدارة  

 المؤسسات

New approaches in 

organizations 

management. 

DS08 2 1 1 

2 

 -الكود بعد التعديل : 

 لدبلومة الجودة الشاملة تيارية* المقررات الدراسية اال 

 م
كود 

 المجموعة 
 Course Name اسم المقرر

كود 

 المقرر 

عدد  

الساعات  

 المعتمدة

 الساعات األسبوعية

 عملي ناري 

 

 ميدانيه 

1 DQ 
التقويم الذاتى 

 المؤسسى

Organizational self-

evaluation 
DQ01 2 1 2 

- 

2 
DQ   ادارة الموارد

 البشرية

Human resource 

management 
DQ02 2 1 1 

2 

3 
DQ  إدارة األممات

 والكوارث

Disasters and crises 

management. 
DQ03 2 1 1 

2 

4 

DQ   نظريات ايدارة

وأسالي/ 

المراجعة  

 الداخلية 

Management 

theories and 

internal revision 

methods 

DQ04 2 1 2 

- 

5 

DQ   منهجيات

التحسين 

 المستمر 

Continuous 

improvement 

methodologies. 

DQ05 2 2 - 

 

- 

6 
DQ   تحليل البيانات

 وخرائط الجودة

Data analysis and 

quality maps. 
DQ6 2 1 1 

2 

7 

DQ 
نظم اعتماد 

 المؤسسات

Organizations 

accreditation 

systems 

DQ07 2 1 1 

2 

8 

DQ   ااتجاهات

الحديثة فى إدارة  

 المؤسسات

New approaches in 

organizations 

management. 

DQ08 2 1 1 

2 
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مجلتتس إدارة المجلتتة العلميتتة بالموافقددة  13/7/2020لجنة الدراسات العليا الجلسة الحاديتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريخ     بشأن توصية 2/5

 250علتتي ميتتادة رستتوم تحكتتيم البحتتث إلتتي    12/7/2020( بتاريخ  7بجلستها رقم )    للمعهد ) مجلة الدراسات و البحوث البيئية (

جنيهتتا                    300جنيتتة للبحتتث الوا تتد ليةتتبح ااجمتتالي  50جنيها لكل المحكمين للبحث الوا د مكذلا رسوم المراجعتتة اللغويتتة ألتتي 

 ) رسوم التحكيم للبحث الوا د + رسوم المراجعة اللغوية (
 

 .  رار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالق

   

مجلس إدارة المجلة العلمية للمعهد ) و 13/7/2020لجنة الدراسات العليا الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   كل من بشأن توصية 2/6

ف مكافأة للسادة اعضا  مجلس ادارة على صر بالموافقة 12/7/2020( بتاريخ 7مجلة الدراسات و البحوث البيئية ( بجلستها رقم ) 

المجلة العلمية بالمعهد على ماب لوه من جهد فى رفع وتةنيف المجلة وكذالا اانتها  من مراجهة ورفع جميع اابحاث التى تم 

 الموافقة على نشرها .

 . القرار : الموافقة  

   
 

 سادساً : موضوعات البحوث العلمية 
 

   
1/6/

7 

ولجنة الدراسات العليا  2020/ 7/  6     ختقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريمجلس قسم  بشأن توصية كل من

 أ مد  سين بشيرالطل/ المقدم من السيد ااستاذ الدكتور/   بالموافقة على 7/2020/ 13الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ  

 تحت عنوان:وذلا للتقدم لجائ ة النشر العلمي  

Hybrid cuckoo search search Algorithm and Grey Wolf optimizer based control strategy for 

performance enhancement of HVDC based offshore wind farms 
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ولجنتتة الدراستتات العليتتا 7/2020/  6     خعشتتر بتتتاري  تقويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتته الحاديتتةبشأن توصية كل من مجلس قسم   2/6/4

               محمددد جدداد أحمددد جددادالطلتت/  المقتتدم متتن الستتيد التتدكتور/ بالموافقددة علددى    13/7/2020الجلسة الحادية عشر المنعقتتدة بتتتاريخ   

 تحت عنوان:وذلا تسجيل بحث  

 مصر" –خفض الفيوم "أليات التحكم الجيوكيميائية وجودة مصادر المياة الجوفية بمن

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

Depression, Egypt 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا                                     7/2020/  11 خالتنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس  3/6/4

                 –محمددود سددعد ابوسددكين الطلتت/ المقتتدم متتن الستتيد أ.د/ بالموافقددة علددى   13/7/2020الجلستتة الحاديتتة عشتتر المنعقتتدة بتتتاريخ  

  جائزة نشر لالبحاث االتيةعلى تسجيل واستاذ  تغذية الدواجن بالقسم  والذى يطل/ فية الموافقة 

-  Role of exogenous nitrogen supply in alleviating the deficit irrigation stress in wheat plants  

Ramadan A. Agamia,⁎, Saad A.M. Alamrib, T.A. Abd El-Mageedc, M.S.M. Abousekkend,Mohamed 

Hashemb,e 

  Agricultural Water Mangementاسم المجلة : 

 2.3معامل التارير : 

 2018تاريخ النشر : 
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- Salicylic acid and proline enhance water use efficiency, antioxidant defense system and  

tissues’ anatomy of wheat plants under field deficit irrigation stress 

Ramadan A. Agami*1, Saad A.M. Alamri2, T.A. Abd El-Mageed3, M.S.M. Abousekken4, Mohamed 

Hashem  

(Submitted: July 29, 2019; Accepted: October 14, 2019) 

 اسم المجلة :  

Journal of Applied Botany and Food Quality 92.360-370(2019).DOI : 10.5073/JABFQ 

2019.092.048  

 2,5معامل التارير:  

 2019تاريخ النشر : 

 ن اابحاث ضمن الخطة البحثية للقسم والمعهد ،،،،علما با

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   
 

  امساً العالقات الثقافية  
   
5/1  
   
 

 سادساً :  شئون اعضاء هيئة التدريس  

 
 

   
تجديتتد  العمتتل فتتى بالموافقددة علددى   2020    /7   /11  خالتنمية المتواصلة للبيئة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية مجلس   1-6

 ااستشارات العلمية فى غير اوقات العمل الرسمية وذلا بنا اً على الطل/ المقدم من السادة  

 استاذ الخضر بالقسم   –هاله احمد عبدالعال   /أ.د (1

 استاذ الحشرات االقتصادية بالقسم   –أ.د/ امانى محمد عبد العال   (2

 استاذ المحاصيل المتفرغ بالقسم   –هللا  د/ عادل عبدالهادي عبد (3

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

لطل/ المقدم من السيد بالموافقة على   7/2020/   6      ختقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريبشأن توصية مجلس قسم   2/6

 يث أن موجتة تدرس بالختتارج  13/8/2020لمدة عام تبدأ من  زة مرافقة زوجةوذلك لتجديد اجا  محمد كمال  ليل نصارالدكتور/  

 للحةول علي درجة الدكتوراه من جامعة  كاليفورنيا  .

 

  بعد استكمال المستندات المطلوبة طبقا للقواعد المنامة لذلك القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

الطلتت/ المقتتدم متتن  بالموافقددة علددى   7/2020/  6     خالموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر بتاريمسوح  بشأن توصية مجلس قسم   3/6

وذلتتا عتتن العتتام  مد اجازة مرافقة الزوج لمدددة عددامالمدرس بالقسم بخةوص  – اسماء عبد العاطى محمد ابو زيدالسيدة الدكتورة /  

 م2020/2021الجامعى 
 

 لمجلس الجامعة بعد استكمال المستندات المطلوبة طبقا للقواعد المنامة لذلكالقرار : الموافقة  ويرفع االمر 

   

مقتتترح التقتتدم بعمتتل ستتيمينار   بالموافقددة علددى  6/7/2020بشأن  توصية مجلس قسم المسوح بجلسته الحادية عشتتر المنعقتتدة بتتتاريخ   4/6

 دكتوراه ( –قبل تشكيل الرسالة )ماجستير ااكاديمي  الطالب 
 

   : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار 
   

متتا جتتا  فتتى  عتترن بالموافقددة علددى  2020 /7/  11 خالتنمية المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتته الحاديتتة عشتتر بتتتاريبشأن توصية مجلس   5/6

   ومناقشة اليوم العلمي للقسم
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  
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 لمجتمع وتنمية البيئة  سابعاً شئون  دمة ا
 

   
بشان أعداد ندوة وقائية إرشادية لطالب الدراسات العليا المتقدمين لالمتحانات بعد العيد عن ااجتترا ات اا تراميتتة المعمتتول بهتتا  1/7

 في المعهد للوقاية من فيروس كرونا عبر اانترنت

بالموافقه على ارسال الفيديو عبر مكتب   14/7/2020بتاريخ حيث اوصت لجنة البيئة بالمعهد الجلسة الحادية عشر المنعقدة  

 " الرسمى للطالب mailالطالب والخريخين عبر ال"

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 

   

ً  14/7/2020لجنة البيئة بالمعهد الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ   بشأن توصية 2/7 ورة نظام إدارة بعرن تقرير د باإلحاطة علما

 iso 45001:2018السالمة والةحة المهنية طبقا لمعايير  

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

" وذلا اون ايتتن علتتى صتتفحة المعهتتد وصتتفحة  19-بشان متابعه الندوة التثقيفية بعنوان "رؤية مستقبلية نحو مواجهة فيروس كرونا  3/7

 اصل ااجتماعي العامة  والمكلفة به الدكتورة /منار التباع الجامعة وصفحات التو

" 19بأنه قد تم عمل فيديو بعنددوان " كوفيددد   14/7/2020حيث اوصت لجنة البيئة بالمعهد الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ  

 طرق المقاومة " وسوف يتم رفعة على المواقع المختلفه
 

ً القرار :   المر لمجلس الجامعةويرفع ا احيط المجلس علما

   

 

 لجنة المكتبة ثامناً : 
 

   
بشأن قبول ااهدا  الوارد الينا من قسم الخضر بكلية ال راعة جامعة القاهرة  وهو متمثل فى مجموعتتة متتن الكتتت/ )نستتختان متتن كتتل  1/8

 كتاب( لكل منها رقم ايداع وترقيم دولى  مهدى لمكتبة المعهد كااتى :

 (2015ا انتاج الخضر )اساسيات وتكنولوجي .1

 (2015تداول الحاصالت البستانية وتكنولوجيا وفسيولوجيا ما بعد الحةاد ) .2

 (2015ااهمية الغذائية والطبية للخضروات ) .3

 (2016تسميد محاصيل الخضر ) .4

 (.نسخة وا دة2016عوامل الشد البيئي ووسائل الحد من اضرارها ) .5

 (2018تكنولوجيا اانتاج المتمي  للطماطم ) .6

 (.2019تحديات انتاج وتةدير الطماطم ) .7

 (2018تربية الطماطم لمقاومة اامران واافات ) .8

 (2017تربية الطماطم لتحل الظروف البيئية القاسية ) .9

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 : الجودة :   تاسعاً 
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 اوالً : موضوعات االحاطة :

 

 م12/07/2020وعات التي نوقشت في المجلس التنفيذي لمرك  ضمان الجودة بالجامعة بتاريخ  الموض 22/2 ▪  

 وفقا لمخطط المهام المو د لمرك ضمان الجودة م2020يونيةللو دة  عن شهر  ةالشهري المهام تقرير تقييم   2/2/1 ▪

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

مجلتتس قستتم  –م) لجنتتة العالقتتات الثقافيتتة 2020متتايو    لكتروني لشتتهرايالمحضر  تقرير استخدام المعهد للمضبطة و  2/2/2 ▪

 –مجلس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة     –مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها    –مسوح الموارد الطبيعية  

  .مجلس المعهد (

ن جودة التعليم وااعتماد خالل الفةل الدراسي األول للعام موعد ميارة تجديد اعتماد المعهد من الهيئة القومية لضما  2/2/3 ▪

 م.2020/2021الجامعي 

 

     احيط المجلس علماالقرار : 
                        

   

 (.03/07/219وفقا لكتيب المهام الموحد لكليات و معاهد الجامعة ) الصادر بتاريخ   م2020يولية بشأن مهام شهر   3/2/5

 %15التنفيذي لمرك  ضمان الجودة   ضور المجلس ▪

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

 .%10استخدام المضبطة والمحضر االكت وني ▪

 . %20ااستعداد ل يارة الدعم الفني واستقبالها )نتائج التقرير( + خطة التحسين(  ▪

 . %20خدمات أطراف مجتمعية ( معتمدة    -رضا وظيفي  –ت قياس الرضا )طالب اعداد وارسال كافة تقارير استبيانا ▪

الورقتتة  –اعتتداد ملتتف الكنتتترول  –اعداد وارسال تقارير الفةل الدراسي الثاني عن جودة األدا  بالكنتروات ) استعداد الكنترول  ▪

 كراسات ايجابة(.  –اامتحانية  

 . 2025/2020الخطة ااستراتيجية للمعهد   بشأن تحديد موعد اانتها  من تحديث 2/2/5

 م .2020بشان الموعد المقترح ل يارة  معمل الجيولوجيا البيئية  خالل ديسمبر 2/2/6

 م.2020/2019بشان اعداد ملف  التقدم لجائ ة اابتكار واابداع للمعهد عن العام الجامعي  2/2/7

 

                            احيط المجلس علماالقرار : 

 

   

 ثالثاً: الشئون المالية واإلدارية: 
 

 ليو بشأن صرف المكافآت الشهرية لو دة ضمان الجودة شهر يو  
 

 المبلغ التاريخ والنسبة النشاط

 3800 %100 يوليوشهر  المكافأة الشهرية

 1900 %100 يوليوشهر  بدل  ضور المجلس التنفيذي 

  2100 %100 يوليوشهر  بدل  ضور مجلس اادارة  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   

 
 

 رابعا: الشئون الفنية والتقنية:

 : بشأن توصية مجلس االدارة بشأن اعتماد االتى
 

 تقرير عن أنشطة و دة /لجنة إدارة األممات والكوارث عن نشاطها.  1 ▪

 خطة طوارئ لمواجهة فيرو س كورونا. 4/1/2 ▪

 ا ات اا ترامية المتبعة  أرنا  انعقاد امتحانات الدراسات العليا.خطة ايجر 4/1/3 ▪

 تقرير استيفا  المعهد اشتراطات األمن والسالمة. 4/1/4 ▪

 م.6/2020الي  12/2019تقرير متابعة الخطة ااستراتيجية للمعهد )نةف سنوي( خالل الفترة من  4/1/5 ▪

 م.2020محضر المجلس التنفيذي للو دة عن شهر يونية  4/1/4 ▪



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/     22/7( بتاريخ   الحادية عشر مجلس المعهد الجلسة )  

والمتضمن التحقق من ضبط جودة األدا  بتتالكنتروات للفةتتل الدراستتي   2020/  8/7تقرير ميارة الدعم الفني خالل    4/1/5 ▪

 .ISO9001: 2015م و متابعة تطبيق المواصفة الدولية 2019/2020الثاني للعام الجامعي 

راقبة و الكنترول( عن خطة ااجرا ات اا تراميتتة القائمين علي أعمال الم  –مقترح استبيان استطالع راي )الطالب    4/1/6 ▪

 المتبعة بالمعهد  للتةدي ألممة كورونا الحالية.

مقترح استبيان استطالع راي طالب الدراستتات العليتتا بالمعهتتد عتتن متتردود ارفتتع االكترونتتي للمتتادة العلميتتة وأكثتتر   4/1/7 ▪

 دفة من المقررات الدراسية.ااستيراتيجيات المقدمة فاعلية لتحقيق نواتج التعلم المسته

 م.2020/2025بشأن متابعة مقترح استيفا  ااهداف ااستراتيجية لخطة المعهد ااستراتيجية   4/1/8 ▪

 بشأن جهامية  ملفات المعايير  ل يارة تجديد ااعتماد. 4/1/9 ▪

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة

   
 

 

 

 

  عميد المعهد        أمين المجلس 
 ) أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة(      )د/ وائل أ مد طه الجار ى( 


