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ــ الحضـ •  ــــور ـــ

 التوقيع  الوظيفة  االسم  

 رئيساً   وعميد المعهد  خضر الاستاذ انتاج   ممدوح محمد السعيد عرفةأ.د /  -1

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

 عضواً  ميكروبيولوجى ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة استاذ ال 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 د/ محمد أحمد أحمد الحويطى أ. -5

 عضواً  الالعضوية ورئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية  كيمياءاستاذ ال حافظ أحمد د/ هدى سعيد أ. -6

 أ.د / أمانى محمد عبد العال  -7
والتطتتوير  دير وحتتدض ضتتمان الجتتودضاستتتاذ  الحشتترات ااقتةتتادية ومتت 

 .بالمعهد  المستمر

 عضواً ذو خبرض

 الجودض عضواً  المتواصلة للبيئة أستاذ المحاصيل المتفرغ بقسم التنمية أ.د/ نبيل نصر الحفناوى   -8

 عضواً  أستاذ البساتين المتفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ عايدة محمد عالم  -9

 عضواً  استاذ المعادن التطبيقية المتفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/  مبارك حسانى على  -10

 عضواً وأميناً للمجلس مرانية أستاذ مساعد  تنمية ع د/ وائل أحمد طه الجارحى  -11

 عضواً اداري  أمين المعهد يحي عبد العليم الشينأ/  -12

 

 السيد أ.د/ عميد المعهد.  سكرتير  –أ/ هناء رمسيس تادرس      وقام بأعمال السكرتارية:
 

 وقد اعتذر عن الحضور كل من : 

 عضواً ذو خبرض سم تقويم الموارد الطبيعية أستاذ هندسة  ) قوى وآات كهربية( بق د/ أحمد حسين توفيق بشير أ. -1

 ذو خبرض عضواً  استاذ الرسوبيات المتفرغ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية  أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -2

 عضواً  مدرس محاصيل حازم حجازى محمد إبراهيم  /د -3
 

 االفتتــــاح:   •

ــيد   د ــة الس ــتا السةس ــد– ممدددوح محمددد السددعيد عرفددة افت ــامومعهــد ال عمي ــيادت   ق ــم ر الــرحمن س ــذكر ب بس ب
   :  بسدول األعمال  لمناقشة الموضوعات الواردة   ثم انتقل سيادت  اعضاء المسةسالرحيم ب ورحب بالسادة  

   

 اوال: التصديق

   

1-1  
  
 التةديق على اللجان العلمية المنبثقة من مجلس المعهد :بشأن  

 مجلس قسم التنمية                        -مجلس قسم التقويم                   -   مجلس قسم المسوح                  -

 لجنة البيئة          -لجنة العالقات الثقافية                  -لجنة الدراسات العليا                    -

                     القرار : المصادقة .

   

 ثانياً  : المتابعة : 

   

 (.2)مرفق  3/2019/ 18بتاريخ   فى شهر مارس  متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدض  2-1

 ً  القرار : احيط المجلس علما
 

   

 الثامنة  الرقم الكودي  م 2019/2020العام الجامعي                        

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

 ظهراً  12.30الساعة:  نهاية االجتماع:  ص  9:00الساعة: بدء االجتماع:   21/4/2020 تاريخ االجتماع: 

 بالمعهد   قاعة االجتماعات مكان االجتماع: 
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 ثالثاً: الموضوعات العامة

 

   

لمناقشتات الموجتودض بشأن المناقضة الواردض من الجهاز المركزى للمحاستبات فتى تعقيبتل علتى اضتافة ايتراد تتاجير قاعتة ا  3-1

 بالمعهد الى صندوق التكافل المركزى بالجامعة .

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

 رابعاً : الدراسات العليا :
 اواًل : التسجيالت

   

                      2020/ 4/  6بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتل الثامنتتتة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4/1

إجتيتاز الستيمينار والتستجيل للطتال    بالموافقدة علدى  15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقتدض بتتاريخ   

 األتي أسمائهم  لدرجة الدكتوراه )  ائحة الساعات المعتمدض ( 

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

عمتتر عبتتد المرضتتي  

 ن  عبد المحس

تخليتتق متتواد نانوبالزمونيتتتة نشتتطة مركبتتتة 

 للتحفيز بالضوء المرئى وتطبيقاتها البيئية

 

Synthesis of Active Plasmonic 

Nanocomposites for Visible-

Light-Induced Photocatalysis and 

its Environmental Applications 

 

 أ.د/ هدى سعيد حافظ   

 أستاذ الكيمياء النانوضوئية   

 –عهد الدارسات والبحوث البيئية م 

 جامعة مدينة السادات 

    .د./ منى مصطفى علىأ

 أستاذ الكيمياء غير العضوية  

 جامعة عين شمس –كلية التربية  
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
 

   

                      2020/ 4/  12منعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  ال 4/2

سجيل للطتال  األتتي إجتياز السيمينار والت بالموافقة على 15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ  

 ة الماجستير )  ائحة الساعات المعتمدض (  أسمائهم  لدرج
 

 مشرفون ال عنوان البحث  اسم الطالب  م

 شيماء السيد محمد صالح 1

 ماجستير

"البايوفيلتتك كيليتتة لتتتوفير الطاقتتة للمبتتانى ا داريتتة فتتى 

 مةر"

Biophilic mechanism to save energy in 

office buildings in Egypt 

 

 أ.د/ محمد أحمد الحويطي

 أستاذورئيس قسم التقويم  

 الجارحي  طه  أحمد  د/ وائل

 استتتاذ مستتاعد فتتي الهندستتة

ميتتتة نالمعماريتتتة بقستتتم الت

   للبيئةالمتواصلل  

 أحمد علي محمد علي  2

نظم الطاقة الكهروضوئية على سطح جامعتة فتاروس :  ماجستير  

 نهج مجمع للعائد ااقتةادى والبيئيى  

Roof Top PV Engergt Systems in Pharos 

Unversity Aggregated Approach for 

Enviro – Economic return 

 أحمد حسين بشير  أ.د/  

 أستاذ الهندسة بقسم التقويم  

عبددددد الحميددددد د/ أشددددر  

 زهران  

استاذ تلوث الهواء المستاعد 

 بالقسم  
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
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 ثانياً : المنح واالجتياز .
 

   

                      2020/ 4/  6ثامنتتتة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتل ال 4-2-1

صباح شمالن عبد العزيدز الطالب /    منح بالموافقة على 15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ  

 بناءا علي التقرير الجماعي  , وذلك     درجة الماجستير في العلوم البيئية في  الدراسات التجارية وا داريةالةباح   حمود

  – في دراسة

 دور التخطيط ا ستراتيجي  دارض األزمات فى زيادض فعالية مواجهة األزمات والكوارث  )دراسة تطبيقية على دولة الكويت( 

The role of strategic planning for crisis management in increasing the effectiveness on facing 

emergency and disaster(An Applied study on the Kuwait State) 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-2-2

ود عبدد النبدي عبدد محمد  الطالتب/    بالموافقة علدى مدنح    15/4/2020ا الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ   ولجنة الدراسات العلي

بنتاءا علتي التقريتر , وذلتك     درجة دكتوراه الفلستفة فتي العلتوم البيئيتة فتي  الدراستات التجاريتة وااداريتة  -  السميع منصور

 الجماعي  

    -: -في دراسة 

لي وأثتره علتى الرضتا التو يفي فتي بيئتة شتركات صتناعة ا لكترونيتات فتي مةتر ) دراستة محددات تطبيق التسويق الداخ

 تطبيقية(

Determinants application for the Internal Marketing and its impact on jop  Satisfaction at 

"Electronic companies Environment in Egypt" Applied Study 

 ع االمر لمجلس الجامعةفقة  ويرفالمواالقرار : 
 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-2-3

سدن علدي صدفر محمدد ح الطالتب /  بالموافقة على مدنح  15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ   

 درجة الماجستير في العلوم البيئية في  الدراسات التربوية واانسانية  بناءا علي التقرير الجماعي    علي اشكناني

   -في دراسة 

 أثر العدالة التنظيمية لدي مديري المدارس المتوسطة بدولة الكويت علي سلوك المواطنةالتنظيمية للمعلمين 

The Impact of Organizational Justice on Principals of Kuwait's Intermediate Schools on the 

Behavior of Organizational Citizenship for Teacher 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   
 

 -ثالثاً : تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل :
 

   

                      2020/ 4/  12قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس 4-3-1

إعدادة تشدكيل لجندة االمتحدان الشدامل  بالموافقدة علدى 15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنتة المنعقتدض بتتاريخ  

                                          المستتتتتجل لدرجتتتتتة التتتتتتدكتوراه   - للطيدددددو مطددددداوعسددددديد مصدددددطفي عبدددددد اللطالتتتتتب /    لدرجدددددة الدددددد تورا 

جامعتة المنةتورض  –كليتة الستياحة والفنتادق  –استتاذ بقستم ادارض الفنتادق  - السيد أ.د/ وائل محمود عبد العزيز  وذلك العتذار

   وذلك لظروفة الخاصة
   -تحت عنوان  :   

 ة والبيئية الرسمية علي صناعة الفنادق في مةر"تأثير البرامج  ااقتةادي
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The Impact of official economic and environmental programs on hotels industry in Egypt 
 

 لجنة االمتحان قبل التعديل   : 

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

  -جامعة العريش –وم البيئية كلية العل -األستاذ المتفرغ بقسم األقتةاد الزراعي 
 مستشار رئيس جامعة العريش  مشرفا

 1 أ.د/ رجب محمد حفني حسان 

 2 أ.د/ وائل محمود عبد العزيز   جامعة المنةورض   –كلية السياحة والفنادق  –استاذ بقسم ادارض الفنادق 

 3 د/ محمد أحمد احمد السيد أ. العريش   –وكيل كلية ااقتةاد المنزلي  –استاذ ااقتةاد الزراعي المساعد 
 

 لجنة االمتحان الشامل المقترحة بعد التعديل  

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

جامعة العريش  –كلية العلوم البيئية  -األستاذ المتفرغ بقسم األقتةاد الزراعي 

 مستشار رئيس جامعة العريش -

 1 أ.د/ رجب محمد حفني حسان 

جامعة مدينة  -كلية السياحة والفنادق    –سم الدراسات الفندقية قاستاذ ورئيس 

 السادات  

 2 أ.د/ محمد أبوطالب محمد أبو طالب 

 3 أ.د/ محمد سالم مةطفي مشعل جامعة القاهرض   –كلية الزراعة   –استاذ متفرغ ااقتةاد الزراعي 
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-3-2

طدا  الصدالحية المقددم مدن لجندة خ  بالموافقدة علدى  15/4/2020ولجنة الدراستات العليتا الجلستة الثامنتة المنعقتدض بتتاريخ   

                           هالددده السددديد محمدددد مصدددطفي والمناقشتتتة لرستتتالة التتتدكتوراه المقدمتتتة متتتن الطالبتتتة / اإلشدددرا  بتشدددكيل لجندددة الحكدددم

وتتاريخ التستجيل لموضتو    15/11/2014مسجلة  لدرجة الدكتوراه  بالقسم ائحة ساعات معتمدض  حيتث أن تتاريخ القيتد  ال

 22/8/2015  الرسالة

  -تحت عنوان : 

 للغة اانجليزية  لتنمية التنور البيئي لدي طال  المرحلة الثانوية األزهرية في ضوء القرآن والسنة" فاعلية برنامج في ا

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

Environmental Litracy in The Light of Holy Quran and Sunnah 
 

   -شكيل علي النحو التالي:علي ان يكون الت 

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ مبارك حساني علي  جامعة مدينة السادات " مشرف "  –أستاذ متفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية 

جامعة المنوفية    -أستاذ المناهج  وطرق التدريس ) اللغل اانجليزية ( كلية التربية
 " مشرف " 

أحمد حسن محمد سيف  أ.د/  

 الدين 

2 

جامعة الزقازيق "   –كلية التربية  –أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغل اانجليزية 
 ممتحن خارجي"  

 3 أ.د/ محمد حسن ابراهيم  

 جامعة المنوفية  –كلية التربية  –استاذ المناهج وطرق تدريس اللغل اانجليزية 
 " ممتحن خارجي" 

 4 م الغتميأ.د/ هبل السيد عبد السال 

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-3-3

خطدا  الصدالحية المقددم مدن لجندة    بالموافقدة علدى  15/4/0202ولجنة الدراسات العليتا الجلستة الثامنتة المنعقتدض بتتاريخ   

                     علددي منصددور ندداجي مددذيرعان لرستتالة الماجستتتير المقدمتتة متتن الطالتتب  /  اإلشددرا  بتشددكيل لجنددة الحكددم والمناقشددة

جيل لموضتو  وتتاريخ التست16/10/2016مسجل لدرجة الماجستتير بالقستم ائحتة ستاعات معتمتدض  حيتث أن تتاريخ القيتد  ال

 2018/  4/ 21  الرسالة
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 و مكيانيكة لمواد أسمنتيل صديقة للبيئة من مخلفات صلبةية  الخةائص الفيزيق          -تحت عنوان :
Physic-mechanical Properties of green Cementieous materials based on Solid Wastes 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  ددددددة وجدهة العمددل الوظيفد 

المركز القومي لبحوث ااسكان والبناء " ممتحن   –زيائية ياستاذ الكيمياء الف

 خارجي" 

 1 أ.د/ طارق مةطفي السكري  

أستاذ وكيل المعهد العالي للهندسة ببلبيس واستاذ الكيمياء التطبيقية   " ممتحن  

 خارجي" 

 2 أ.د/ أسامة امين محمد دسوقي 

 3 أ.د/ مبارك حساني علي   جامعة مدينة السادات " مشرف "  –متفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية  أستاذ

 4 د/ عزت احمد الفضالي    " مشرف "   جامعة مدينة السادات –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية 
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
 

   

                      2020/ 4/  12أن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ بشتت 4-3-4

تشدكيل لجندة االمتحدان الشدامل لدرجدة   بالموافقدة علدى  15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتتاريخ   

 المسجل لدرجة الدكتوراه   ماد جمال راشد عوضعللطالب /    الد تورا   
  -:تحت عنوان  

 أثر التغيرات المناخية علي سبل العيش المستدام    للبدو بمحافظة مطروح 
The Impact of Climate Changes on Sustainable Livelihoods of Bedouins in Matrouh 
Governorate 

  -علي ان يكون التشكيل لي النحو التالي :

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/أسامة متولي محمد محمود  جامعة الفيوم " مشرف "  -كلية الزراعة   –أستاذ ااجتما  الريفي  

جامعة اازهر بالقتاهرض  ووكيتل الكليتة   –كلية الزراعة    –أستاذ ااجتما  الريفي  

 لشئون والطال  والتعليم  

 2 لخولي  أ.د/ الخولي سالم ا

مركز بحتوث   –أستاذ ااجتما  الريفي بشعبة الدراسات ااقتةادية وااجتماعية  

 الةحراء  

 3 أ.د/ حسين محمد تهامي 

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

                      2020/ 4/  12دض بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتت 4-3-5

تشدكيل لجندة االمتحدان الشدامل لدرجدة   علدىبالموافقدة    15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتتاريخ   

 المسجل لدرجة الدكتوراه    ايمن السيد البطاويللطالب /   الد تورا   
 -:تحت عنوان  

 ألداء الو يفي" دراسة ميدانية علي منظمات الةناعات الكيماوية بمدينة السادات" أثر الةمت التنظيمي في ا
The Impact of Organizational Silence on Job Performance " Field Study on the Chemical 
Industry Organizations in Sadat City 

  -علي ان يكون التشكيل لي النحو التالي :
 م االسددددددم  هة العمددل الوظيفدددددددة وجد

 1 أ.د/ طلعت أسعد عبد الحميد   جامعة المنةورض   –كلية التجارض    –أستاذ التسويق وااعالن 

 2 أ.د/ محمد عبد هللا الهنداوي   جامعة دمياط  سابقاً    –وعميد كلية التجارض   –استاذ ادارض ااعمال 

وكيتتل المعهتتد العتتالي للعلتتوم  –أستتتاذ ادارض ااعمتتال واستشتتاري التنميتتة ااداريتتة 

 اادارية والمتقدمة والحاسبات " مشرف "

أ.د/ محمتتتتد محمتتتتد حتتتتاف  

 حجازي

3 

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/    4/ 21( بتاريخ  الثامنة مجلس المعهد الجلسة )  

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-3-6

تشدكيل لجندة االمتحدان الشدامل لدرجدة   بالموافقدة علدى  15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتتاريخ   

 المسجلة لدرجة الدكتوراه    -  أمنية محمد بسيوني أحمد غانمللطالبة /      الد تورا 
  -:تحت عنوان  

 في األداء الو يفي " دراسة ميدانية علي المعاهد العليا بااسكندرية" أثر بيئة العمل للتسويق الداخلي
 

Effect of the Work Environment on Internal Marketing in the Job Performance " Field Study on 
Higher Institutes in Alexandria" 

  -ان يكون التشكيل لي النحو التالي : علي

 م االسددددددم  لعمددل الوظيفدددددددة وجدهة ا

وكيل المعهد العالي للعلوم اادارية   –أستاذ ادارض ااعمال واستشاري التنمية اادارية  

 " اوالمتقدمة والحاسبات " مشرف

أ.د/ محمتتتتد محمتتتتد حتتتتاف  

 حجازي

1 

 2 أ.د/ نبيل محمد مرسي خليل   جامعة ااسكندرية    –كلية التجارض   –استاذ ادارض ااعمال 

  3 أ.د/ أحمد سمير رشدي   اكاديمية السادات للعلوم اادارية   –ارض ااعمال استاذ اد
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-3-7

تشدكيل لجندة االمتحدان الشدامل لدرجدة   بالموافقدة علدى  15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتتاريخ   

 المسجلة لدرجة الدكتوراه   -  سيد  عبد المنعم عبد الرشيد ابو زيدللطالبة /    الد تورا 
 

 -:تحت عنوان  
 دراسة حالة في مدينة برج العر  "  -نمية ااقتةادية في مةر الت  أثر استخدام الطاقة المتجددض المستدامة في

Impact of Sustainable Renewable Energy on Economic Development in Egypt 
" Cas Study Borg EL Arab City " 

  -علي ان يكون التشكيل لي النحو التالي :

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ شريف محمد علي  ةاد والمالية ونائب رئيس جامعة مدينة السادات  لشئون الطال   استاذ ااقت

 2 أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد   التجارض ونظم المعلومات  " مشرف  استاذ ااقتةاد وعميد المعهد العالي للتسوق و

  3 سامية محمد محمود عمار   أ.د/ جامعة القاهرض   –استاذ ااقتةاد بكلية ااقتةاد والعلوم السياسية  
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-3-8

خطددا  الصددالحية المقدددم مددن لجنددة  بالموافقددة علددى 15/4/2020بتتتاريخ   ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة الثامنتتة المنعقتتدض 

                              تدامر السديد عبدد الحميدد طبالده      المقدمتة متن الطالتب /  إعادة تشدكيل لجندة الحكدم والمناقشدة لرسدالة الدد تورا واإلشرا   

وتتاريخ التستجيل لموضتو      16/10/2016أن تتاريخ القيتد  مسجل  لدرجة الدكتوراه  بالقسم ائحة ستاعات معتمتدض  حيتث  ال

  18/1/2018  الرسالة

   -تحت عنوان: 

 قياس األثر البيئي لتمويل  المشروعات الةغيرض بالتطبيق علي الةندوق ااجتماعي للتنمية                    
 

Measuring the environmental impact of financing small projects by applying to the Social Fund 

for Development 
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    -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ حسين مةلحي سيد احمد جامعة كفر الشيخ   " ممتحن خارجي" –أستاذ ادارض ااعمال بكلية التجارض  

 2 أ.د/ احمد عبد الرحيم زردق جامعة بنها   " ممتحن خارجي" -كلية التجارض   –أستاذ ااقتةاد  

استتتاذ ادارض ااعمتتال  المتفتترغ ورئتتيس قستتم ادارض ااعمتتال بالمعهتتد العتتالي 

 للدراسات التعاونية واادارية " مشرف"

 3 أ.د/ نبيل عبد المنعم محمد 

نتتة جامعتتة مدي –أستتتاذ مستتاعد تلتتوث الهتتواء بقستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة 

 السادات " مشرف"

 4 د/ أشرف عبد الحميد زهران   

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   
   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-3-9

خطددا  الصددالحية المقدددم مددن لجنددة  بالموافقددة علددى 15/4/2020يتتا الجلستتة الثامنتتة المنعقتتدض بتتتاريخ  ولجنتتة الدراستتات العل

                                     هبدددده محمدعيددددد عددددامر المقدمتتتتة متتتتن الطالبتتتتة / اإلشددددرا  بتشددددكيل لجنددددة الحكددددم والمناقشددددة لرسددددالة الماجسددددتير

وتتاريخ التستجيل لموضتو    18/2/2017ات معتمتدض  حيتث أن تتاريخ القيتد مسجلة  لدرجة الماجستتير بالقستم ائحتة ستاعال

   6/2018/ 13  الرسالة

 -تحت عنوان: 

دراسة بيئية بإستخدام التوعية ا جتماعية لتعظيم العائد من ا ستفادض من مخلفات الزراعة واعادض تتدويرها لالستتفاده منهتا 

 كعلف للحيوان  

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

and recycling and use as animal feeds    

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:           

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أحمد علي أ.د/ فاطمة أستاذ بالمركز ااقليمي لالغذية وااعالف ) مشرفا (

 2 أ.د/ محمد احمد الحويطي ) مشرفا (  تقويم الموارد الطبيعية  بقسم أستاذ  

 3 أ.د/ محمد أنور محروس ممتحن خارجي ()  حلوانجامعة  -  فرغ كلية اادا متالجتما   اأستاذ علم ا

                            المنوفيتتتة جامعتتتة –كليتتتة اادا   -ورئتتتيس قستتتم علتتتم ااجتمتتتا  استتتتاذ 

 ) ممتحن خارجي (

 4 ي الزيات  حأ.د/ عال  عبد المنعم مةل

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-3-10

بالموافقدة علدى تشدكيل لجندة االمتحدان الشدامل لدرجدة   15/4/2020لدراسات العليا الجلسة الثامنتة المنعقتدض بتتاريخ   ولجنة ا

 المسجل لدرجة الدكتوراه    المكاوي أحمد إسماعيل محمدللطالب /    الد تورا   

  -تحت عنوان  :   

بالمددن الجديددة   2030ة لتحقيق أهددا  التنميدة المسدتدامة  دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة الموارد البيئي 

 )دراسة تطبيقية علي مدينة السادات(

The role of Now Urban Communities Authority in Environmental Resources Management to 

Achieve of Sustainable objectives Development in 2030 now cities " Case study on Sadat city " 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د / حسن حسن بهجت جامعة القاهرض    –استاذ بكلية التخطيط األقليمي والعمراني 

 2 أ.د/ طارق زكي ابو السعود   جامعة القاهرض  –استاذ التخطيط األقليمي والعمراني  

  3 د/  وائل أحمد طل الجارحي ) مشرفا (  -العمارض  المساعد بالقسم    استاذ



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    
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2020/    4/ 21( بتاريخ  الثامنة مجلس المعهد الجلسة )  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
 

   

                      2020/ 4/  12بشأن توصية كل من مجلتس قستم تقتويم التنميتة المتواصتلة للبيئتة  بجلستتل الثامنتة  المنعقتدض المنعقتدض بتتاريخ   4-3-11

خطددا  الصددالحية المقدددم مددن لجنددة  بالموافقددة علددى 15/4/2020ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة الثامنتتة المنعقتتدض بتتتاريخ  

               سددمر إبددراهيم  زيددن الدددين شددلبي المقدمتتة متتن الطالبتتة / اإلشددرا  بتشددكيل لجنددة الحكددم والمناقشددة لرسددالة الماجسددتير

وتتاريخ التستجيل لموضتو    14/10/2017قسم ائحة ستاعات معتمتدض  حيتث أن تتاريخ القيتد مسجلة  لدرجة الماجستير بالال

   12/2018/ 18 الرسالة  

 -تحت عنوان:

   دور البيئة التنظيمية بمجالس المدن فى تحسين مستوي األداء الو يفي للعاملين " دراسة ميدانية بمحافظة المنوفية "

The Role of Organizational Environment in Enhancing the Level of Employees Job 

Performance in Cities  Councils " A field study on Cities Councils in Menoufia Governorate 
             

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:
 

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ علي أحمد زين   لية التجارض جامعة حلوان ) ممتحن خارجي (أستاذ المحاسبة المتفرغ ك

 2 د/ محمد عبد القادر ديا  جامعة حلون  ) ممتحن خارجي (  -دارض ااعمال المساعد   كلية التجارض  استاذ  ا

 3   .د/ زينب عباس زعزو  دارض  المساعد بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة واآلدا  ) مشرفا ( ااستاذ ا

  4 د/ عادل عبدالهادي عبدهللا ااستاذ المتفرغ بالقسم ) مشرفا (
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   
 

 

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

   

            2020/ 4/  12ة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتت 4-4-1

محمدود سدعد الطلتب المقتدم متن الستيد أ.د/  بالموافقة على 15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ  

المستجل لدرجتة التدكتوراض   –سدامي ز ريدا سديداحمد  الطالب/    استاذ تغذية الدواجن بالقسم والمشرف الرئيسي على  -  ابوسكين

 بالقسم  والذى يطلب الموافقة على تعديل موضو  الرسالة " تعديل غير جوهري "

بالمركز القومي للبحوث،،،   -استاذ باحث بقسم تكنولوجيا التسميد  –واضافة السيد أ.د/ ابوالخير بدوي السيد  ابوالخير     

المذكور ستساهم فى  اثراء الدراسة والتوصل الى نتائج  جديدض نظرا امكانيات المتوفرض المركز  حيث ان اضافة السيد

 القومي للبحوث 

 عنوان  الرسالة قبل التعديل : 

"  "تأثير إضافة الطحالب الخضراء والبنية ومضادات ااكسدض الطبيعية على أداء النمو وجودض لحوم األرانب النامية   

"Effect of adding green algae , brown algae and natural antioxidants on growth performance 

and meat quality of growing rabbits" 

 عنوان الرسالة بعد التعديل : 

تأثير إضافة الطحالب الخضراء والطحالب البنية ومضادات ااكسدض الطبيعية على أداء النمو وجودض اللحوم والحالة الةحية 

نب النامية " لالرا  

Effect of adding green algae , brown algae and natural antioxidants on growth performance , 

meat quality and health status of growing rabbits " 
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 لجنة اإلشرا  قبل التعديل : 

 الوظيفدددددددة وجدهة العمددل  االسددددددم  م

قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة وادارض  –أستتتاذ تغذيتتةو إنتتتاج التتدواجن  كين  أ.د/ محمود سعد محمود ابوس 1

 جامعة مدينة السادات  –معهد الدراسات والبحوث البيئية    -مشروعاتها 

 جامعة المنوفية –كلية الزراعة   –أستاذ تغذية الحيوان   أ.د / كمال محمد عبد الرحمن 2

قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة وادارض  -تتتتاج الحيتتتواني   متتتدرس اان د/ حسنى السيد أحمد أبوعيد 3

 جامعة مدينة السادات  –معهد الدراسات والبحوث البيئية   -مشروعاتها 
 

 لجنة اإلشرا  بعد التعديل : 

 الوظيفدددددددة وجدهة العمددل  االسددددددم  م

 أ.د/ محمود سعد محمود ابوسكين   1

 

التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة وادارض  قستتم  –أستتتاذ تغذيتتةو إنتتتاج التتدواجن 

 جامعة مدينة السادات  –معهد الدراسات والبحوث البيئية    -مشروعاتها 

 جامعة المنوفية –كلية الزراعة   –إستاذ تغذية الحيوان   أ.د / كمال محمد عبد الرحمن 2

أ.د/ أبتتو الخيتتر بتتدوي الستتيد أبتتو  3

 الخير  

بقسم تكنولوجيا التستميد بتالمركز   ورئيس وحدض انتاج الطحالبأستاذ باحث  

 القومي للبحوث  

قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة وادارض  -متتتدرس اانتتتتاج الحيتتتوانى    د/ حسنى السيد أحمد أبوعيد 4

  جامعة مدينة السادات  –معهد الدراسات والبحوث البيئية   -مشروعاتها 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-4-2

الطلب المقدم مدن السديد أ.د/ محمدود سدعد   بالموافقة على  15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ   

لدرجتة االماجستتير بالقستم   ةالمستجل  –  نهدي بهجدت الشدقنقيري  ااستاذ بالقسم والمشرف الرئيسي علتى الطالبتل /  –ن   ابوسكي

 نظراً للحالة الةحية التى مرت بها الطالبة .  المد للعام االول والثانيوالذى يطلب فيل الموافقة على 

  عنوان الرسالة :

 األكسدض الطبيعية والةناعية على أداء النمو لدجاج التسمين  مضادات تاثير بعض                        

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-4-3

                                الطلتتتتب المقتتتتدم متتتتن  بالموافقددددة علددددى 15/4/2020العليتتتتا الجلستتتتة الثامنتتتتة المنعقتتتتدض بتتتتتاريخ  ولجنتتتتة الدراستتتتات 

   على الغاء قيدها   لظروف عائليةالماجستير بالقسم والذى تطلب فيل الموافقة    ةطالب – فاطمة الزهراء محمد محمودالطالبة /  

 

 مر لمجلس الجامعةفقة  ويرفع االالمواالقرار : 
 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-4-4

                                     الطلتتتتب المقتتتتدم متتتتن بالموافقددددة علددددى 15/4/2020ولجنتتتتة الدراستتتتات العليتتتتا الجلستتتتة الثامنتتتتة المنعقتتتتدض بتتتتتاريخ  

اعتتادض قيتتده فتتى دورض الربيتتع طالتتب الماجستتتير بالقستتم والتتذى يطلتتب فيتتل الموافقتتة علتتى  –محمددد حمدددي ابددراهيم  الطالتتب/ 

 6/4/2020حيث انل الغي قيدض بموافقة الجامعة بتاريخ   2019/2020

 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
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                      2020/ 4/  12ن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ بشتتأ 4-4-5

                                المدددد لمددددة عدددام ثددداني  بالموافقدددة علدددى 15/4/2020ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة الثامنتتتة المنعقتتتدض بتتتتاريخ  

 المسجلة لدرجة الماجستير تخةص العلوم الزراعية   -  عهد عدلي عبد العزيز محمد صالحة /  للطالب

  -تحت عنوان :

 بعد الحةاد  دراسة عن تلوث األرز المةرى بالسموم الفطرية خالل مراحل ما
 

Study on Mycotoxin Contamination in Egyptian Rice during Post Harvest Stages 
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةاالموالقرار : 
 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة  بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  4-4-6

من المشرف الرئيستي بالمتد   لمقدم اب  الطلبالموافقة على    15/4/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ   

 المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم   -  إبراهيم أحمد ابراهيم حرك /لمدض  عام ثاني وتعديل لجنة ا شراف  للطالب  

 أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة كاليفورنيا وذلك لظروف السفر بالخارج  - بسبب اعتذار السيد د/ محمد يوسو حجا 
   

   -تحت عنوان  : 

 القطاعين العام والخاص في مةر "  اختيار النظام المالئم لطرح المشروعات البيئية بنظام المشاركة بين

" Choosing suitable methods for procuring environmental projects by public private partnership 

in Egypt 

 لجنة اإلشرا  قبل التعديل : 

 ة وجدهة العمددل الوظيفددددددد االسددددددم  م

 أستاذ متفرغ بالقسم   أ.د/ نبيل نةر الحفناوي   1

 د/  وائل أحمد طل الجارحي استاذ العمارض  المساعد بالقسم    د/ وائل أحمد طل الجارحي   2

 أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة كاليفورنيا  د/ محمد يوسف حجا    3
 

 لجنة اإلشرا  بعد التعديل : 

 الوظيفدددددددة وجدهة العمددل  االسددددددم  م

 أستاذ متفرغ بالقسم   أ.د/ نبيل نةر الحفناوي   1

 استاذ العمارض  المساعد بالقسم    د/ وائل أحمد طل الجارحي   2
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
 

   

 

 خامساً موضوعات عامة
 

   

تحديتد مواعيتد امتحانتات  بالموافقدة علدى 15/4/2020ا الجلستة الثامنتة المنعقتدض بتتاريخ  بشأن توصية لجنة الدراسات العليت 4-5-1

 –دبلتوم الستالمة والةتحة المهنيتة  – اكتاديميدبلتوم  –دكتتوراه  –( ) ماجستتير  2020الفةل الدراستي  الثتاني )  الربيتع  

وذلك لحين عتودض الدراستة وتحديتد  2019/2020الجامعي  دبلوم إدارض الجودض الشاملة ( للعام   –ماجستير السالمة والةحة المهنية  

  الميعاد 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
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ولجنة الدراسات     2020/  4/    6بشأن توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلستل الثامنة  المنعقدض بتاريخ   4-5-2

المنعقدض  الثامنة  الجلسة  الدكتوراض    بالموافقة على  15/4/2020بتاريخ     العليا  و  الماجستير  لطال   السنوية  التقارير  اعتماد 

 المسجلين بالقسم و األتى أسماؤهم:

 

 طال  الد توراة  طال  الماجستير 

 نفين محمود غربية  1 محمد لطفى الشنديدي  1

 متعب سعود مانع الجريدى  2 سامى حجاج عبد الةادق  2

 لؤلؤض عبد الرحمن صالح  3 عطا وفاء حامد محمد 3

 فهد سالم العنزى  4 محمد حسن السيد محمد الفالحة 4

 بدر سعود النجدى  5 عمر زيد خليف غانم   5

 طل سعد السنوسي  6 عبد العزيز وليد المعجل  6

 عماد زكريا نوح 7 رشا أحمد سالمة 7

 لعزيز عويد مطر العنزى ا عبد  8 ايمان خلف مهوس 8

   د على ديانا محم  9

   سمير عيد محمود  10

    سعد شبيب محمد المرجى  11
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

                      2020/ 4/  12بشتأن توصتية كتل متن مجلتس قستم التنميتة المتواصتلة للبيئتة  بجلستتل الثامنتة  المنعقتدض المنعقتدض بتتتاريخ   4-5-3

اعتمداد التقدارير السدنوية لطدال   بالموافقدة علدى 15/4/2020ستات العليتا الجلستة الثامنتة المنعقتدض بتتاريخ  ولجنة الدرا

 الماجستير و الد توراة المسجلين بالقسم

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

ولجنة الدراسات العليا    12/4/2020-6تاريخ  بشأن توصية كل من مجالس اقسام المعهد بجلستهم الثامنة  المنعقدض ب  4-5-4

اعتماد تقرير معدل الرفع االلكترونى للمقررات الدراسية    بالموافقة على 15/4/2020الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ  

 2019/2020للفصل الدراسي الربيع 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

 

   

ولجنة الدراسات   2020/ 4/  6مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلستل الثامنة  المنعقدض بتاريخ بشأن توصية كل من  4-5-5

( بخصوص تسجيل خطة 4/13للموضوع رقم )التصديق   بالموافقة على 15/4/2020العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ  

أ يد على أن يسجل لكل طالب مشروع بحثى خاص به تحت المشروع البحثى لطال  الماجستير المهنى الدفعة االولى: تم الت 

 م13/3/2018لجنة إشرا  وذلك طبقا لألئحة الماجستير المهنى المعتمدة بتاريخ 

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

اثر تطبيق انظمة الةحة والسالمة المهنيتة فتي  جمال احمد امين احمد 1

 تطوير ااداء بالقطاعات التعليمية

 

The Impact of safety and health 

systems application on performance 

evolution in educational sectors. 

 ا.د هدي سعيد حافظ 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية  

 د. علي حسن

 معهد الدراسات والبحوث البيئية  

 د. عمر عبد الرحيم  

مدير ادارض االتتزام البيئتي بتوزارض  

 البيئة
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د هللا الستتيد محمتتد عبتت 2

 احمد

فعالية الستالمة والةتحة المهنيتة وتوافقهتا متع 

الستتالمة البحريتتة وتشتتريعاتها داختتل المتتواني 

 البحرية المةرية

The effectiveness Of Occupational 

Safety AND Health and its 

Compatibility with Maritime Safety 

and its Legislation within THE 

Egyptian seaports 

 ا.د هدي سعيد حافظ  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية  

 د. اسماعيل علي  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية  

 م. نجيب محمد السيد  

مدير ادارض الستالمة البحريتة بمينتاء 

 دمياط

 

تةتتاريح العمتتل وتعظتتيم دورهتتا فتتي تتتأمين  بشير طل علي سويلم  3

 مةانع معالجة الغاز الطبيعي

 

Work permits and Maximizing of 

its role in securing the natural gas 

processing factories 

 ا.د هدي سعيد حافظ  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 د. علي حسن حسين   

 معهد الدراسات والبحوث البيئية  

 / احمد ابراهيم حسين محمود   ك

مدير عام السالمة والةتحة المهنيتة 

 ئة بجاسكووحماية البي

مدي تطبيق نظم ادارض السالمة والةحة المهنية  محمد سيد مدكور  4

 بالمنشات الةناعية

 

Application of Occupational and 

Health Management S YSTEM IN 

industrial Establishments 

   ا.د هدي سعيد حافظ

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 د اسماء سعيد احمد  

 راسات والبحوث البيئيةمعهد الد

اادارض   د عمددر عبددد الددرحيم احمددد 

 المركزية  للتفتيش واالتزام البيئي

 

متتتؤمن محمتتتد انتتتور  5

 محمد علي عاشور

اثتتر تطبيقتتات الستتالمة والةتتحة المهنيتتة فتتي 

 تكنولوجيا معالجة المياض 

 

Effect of Occupational Safety and 

Health Applying on Water 

Treatment Technology 

/معهتد     ا.د رفاعي ابراهيم رفاعي 

 الدؤاسات والبحوث البيئية  

 ا.د هدي سعيد حافظ 

 معهد الدؤاسات والبحوث البيئية   
 

 د. سامح حمادة السيد  

 كلية الزراعة جامعة اازهر 

هتتاني صتتالح حمتتدي   6

 حاف 

اجتتراءات ونمتتاذج الستتالمة والةتتحة المهنيتتة 

ملين فتي المنشتات ودورها في رفع وكفاءض العتا

 الغذائية

Templates and Procedures of 

Health and Safety and its Role in 

Development of Workers 

Performance in food Facilities 

 

 ا.د هدي سعيد حافظ 

 معهد الدؤاسات والبحوث البيئية 

 د. علي حسن حسين   

 معهد الدراسات والبحوث البيئية  

   عليم . هشام محمد  

مهندس سالمة وصحة مهنة بدرجتة 

 مدير عام بوزارض القوي العاملة

فاعليتتة مقومتتات نظتتام ادارض الستتالمة والةتتحة  سيد فتحي فرج محمد 7

المهنيتتة والبيئيتتة علتتي مؤشتترات ااداء بقطتتا  

 اانشاءات

The effectiveness of Health Safety 

and environment management 

system components on key 

performance indicators in 

construction sectors 

 ا.د هدي سعيد حافظ  -

 معهد الدراسات  والبحوث البيئية

 د. علي حسن حسين  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية 

متدير   م. حامد ابراهيم سيد ابراهيم 

عام ومنسق بترامج باكاديميتة شتامة 

الدوليتتة للستتالمة والةتتحة المهنيتتة 

 ة ) تدريب واستشارات (والبيئي



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/    4/ 21( بتاريخ  الثامنة مجلس المعهد الجلسة )  

عزالتتدين محمتتد عبتتد  8

 السالم عبد العزيز  

الستتالمة والةتتحة المهنيتتة فتتى مجتتال توليتتد 

الكهربتتاء بمحطتتات طاقتتة الريتتاح والمحطتتات 

 البخارية  

Occupational health and safety in 

wind farms and super critical power 

plants. 

 رفاعى ابراهيم رفاعي /د  .أ

رغ بقستم مستوح المتوارد أستاذ متفت

 الطبيعية  

 د هدي سعيد حافظ.

 معهد الدراسات  والبحوث البيئية 

 د. عمر عبد الرحيم أحمد 

مفتتول للقيتتام بأعمتتال متتدير إدارض  

 وزارض البيئة .   –ا لتزام البيئي  

متتتتروض محمتتتتد عبتتتتد  9

 العظيم الطوخى  

ا دارض ااستراتيجية ودورها في تفعيل السالمة 

 هنية في المؤسسات الطبية . والةحة الم

 

Strategic management and its role 

in activating safety and 

occupational health in medical 

institutions. 

 رفاعى ابراهيم رفاعي /د  أ.

ستتاذ متفتترغ بقستتم مستتوح المتتوارد أ

 الطبيعية  

   د اسماء سعيد احمد

  -معهد الدراستات والبحتوث البيئيتة

وكيتتل  ق مصددطفى ابددراهيمرزأ.د/ 

جامعتتة المنةتتورض  –كليتتة العلتتوم 

 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 
 

ميرفتتت ستتمير جتتود ض  10

 أحمد  

تطبيق منهج السالمة والةحة المهنية في قطا  

 التعليم الفني ومقترحات تطويره .  

 

The application of occupational 

safety and health approach in 

technical education sector along 

with suggestions for evaluation – 

development.  

 د. محمد فتحى عزازي  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية  

 د. احمد جمال الدين  

 معهد الدراسات والبحوث البيئة  

 د. عمر عبد الرحيم أحمد   

مفتتول للقيتتام بأعمتتال متتدير إدارض 

 البيئة وزارض   –ا لتزام البيئي  

ابتتو العنتتين شتتاكر أبتتو  11

 العنين  

أهمية منظومة اانذار ومكافحة الحريق بقطتا  

 البترول  

 

The importance of the fire alarm 

and firefighting system in the 

petroleum sector  

 –  د. ماجدة محمد رفعدت أبوالصدفا 

استتتاذ الةتتخور الرستتوبية المستتاعد 

 ث البيئية .بمعهد الدراسات والبحو

 د اسماء سعيد احمد   

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 د. رمضان السيد إبراهيم   

مدير عام السالمة بشتركة الغتازات  

 البترولية .

عبتتتد الحميتتتد صتتتالح  12

 عبد الحميد العزباوي  

 ادارض المخاطر المهنية للعاملين بالزراعة 

 

Managing  the occupational risks of 

agricultural workers  

استتتاذ  – ممدددوح محمددد الحطددا د. 

 مستتتتتتتتتاعد قستتتتتتتتتم المستتتتتتتتتوح 

   على حسن حسيند .  

متتتدرس بقستتتم مستتتوح المتتتوارد  

 الطبيعية  

  رضدددا عبدددد العظددديم النحدددراويد/ 

 رئيس مجموعة شركات بيو إيجبت  

محمد عبد العظيم عبتد  13

 هللا محمود الشريف  

أثر أنظمتة شتبكات إنتذار وإطفتاء الحريتق فتي 

حمايتتتة المؤسستتتات الةتتتناعية واألفتتتراد متتتن 

 الحريق عن حالة المةرية لإلتةاات  

Impact of fire alarm and 

firefighting system networks in the 

 د رفاعى ابراهيم رفاعي .أ

ستم مستوح المتوارد أستاذ متفترغ بق

 الطبيعية  

   محمد فتحى عزازيد.   

 معهد الدراسات والبحوث البيئية  
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protection of industrial enterprises 

and persons from fire on the case of 

telecom Egypt 

 

استشتتاري  – م نددادى حسددن محمددد 

الستتالمة والةتتحة المهنيتتة والبيئيتتة 

للشتتتتركة العربيتتتتة ل ستشتتتتتارات 

 الهندسية النظم . 

إبتتتتتتتراهيم محمتتتتتتتد  14

المغربتتتتتتى محمتتتتتتد 

 سليمان  

ناعية اجراءات السالمة فى ادارض المخلفات الة

 وطرق المعالجة  

Safety measures in industrial waste 

water management and treatment 

methods  

 ا. د هدي سعيد حافظ 

 معهد الدراسات  والبحوث البيئية

 د اسماء سعيد احمد  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

استشاري   –  د. جمال محمد المغربى

 الستتالمة والةتتحة المهنيتتة ومتتدير

 ادارض السالمة بمحافظة البحيرض  

رجتتب يوستتف عثمتتان  15

 يوسف .

قيتتاس اثتتر نظتتم األمتتن والستتالمة فتتى حمايتتة 

 المؤسسات الةناعية من المخاطر 

Measuring the impact of safety and 

security on protecting industrial 

enterprises from risks  

 –  د. ماجدة محمد رفعدت أبوالصدفا 

لةتتخور الرستتوبية المستتاعد استتتاذ ا

 بمعهد

 د. محمد فتحى عزازي  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية   

 م نادى حسن محمد 

استشاري السالمة والةحة المهنيتة  

والبيئيتتتتتتتة للشتتتتتتتركة العربيتتتتتتتة 

 ل ستشارات الهندسية النظم . 

أحمتتد إستتماعيل أحمتتد  16

 جودض إسماعيل  

 أثتتتر تطبيقتتتات نظتتتم ادارض الستتتالمة والةتتتحة

المهنيتتة فتتى الحتتد والتقليتتل متتن مختتاطر العمتتل 

 بمراكز توزيع اسطوانات البوتجاز

The effect of applying occupational 

health and safety management 

system to prevent and reduce the 

risks of working in L.P.G cylinders 

distribution centers.  

اذ استت  –  د. ممدوح محمدد الحطدا  

 .مساعد قسم المسوح

 –  . أحمد جمال الدين عبد الحميددد 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية.

متدير   –  . عمر عبد الرحيم يونسد 

 ادارض االتزام البيبئي بوزارض البيئة . 

محمتتتتد ستتتتالم عبتتتتد  17

 الرحيم محمد  

دور الستتالمة والةتتحة المهنيتتة فتتى الحتتد متتن 

 المخاطر بشركات توزيع الكهرباء 

The role of occupational safety and 

health in reducing risks  in 

electricity distributions companies 

 د رفاعى ابراهيم رفاعي .أ

ستتاذ متفتترغ بقستتم مستتوح المتتوارد أ

 الطبيعية  

 د. محمد فتحى عزازي  

 /معهد الدراسات والبحوث البيئيتة  م 

  عادل محمد أحمد

كة القنتاض رئيس قطا  الستالمة بشتر 

 لتوزيع الكهرباء 

 

ممتتدوح عبتتد العتتاطي  18

 عواد عويس 

تحليتل الحتتوادث واصتابات العمتتل فتي المواقتتع 

 اانشائية لتفدي وقوعها

Analysis of accidents and work 

injuries at construction sites to 

avoid their occurrence 

استتتاذ  –د. ممدددوح محمددد الحطددا  

 .مساعد قسم المسوح

 د اسماء سعيد احمد   

 عهد الدراسات والبحوث البيئيةم

  م. هالددة عبددد الناصددر عبددد الجددواد

مدير عام السالمة والةتحة المهنيتة 

 بالمقاولين العر 
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مةتتتتتتتطفي يحتتتتتتتي  19

 مةطفي محمود

اثتتر تتتدريب العتتاملين بمكتبتتة ااستتكندرية علتتي 

 وعي السالمة والةحة المهنية

The impact of the training of 

Bibliotheca Alexandria staff on 

occupational safety and health 

awareness 

 د رفاعى ابراهيم رفاعي .أ

أستاذ متفترغ بقستم مستوح المتوارد 

 الطبيعية  

 د . على حسن حسين  

متتتدرس بقستتتم مستتتوح المتتتوارد  

 الطبيعية

 د. هدددي حسددن عبددد العلدديم حسددن

كبير مراجعتي التكامتل بتين الجتودض 

 قطا  البترول    –بيئة  والسالمة وال

 

محمتتتود عبتتتد الستتتالم  20

 نخيلة

تحديتتتتد وتحليتتتتل وتقيتتتتيم المختتتتاطر بمكتبتتتتة 

 ااسكندرية والحد منها 

Identify , analyze and evaluate risks 

in bibliotheca Alexandria 

 د رفاعى ابراهيم رفاعيأ.

أستتاذ متفتترغ بقستتم مستتوح المتتوارد 

 الطبيعية

 – الحميدد د. أحمد جمال الددين عبدد

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

  هددددي حسدددن عبدددد العلددديم حسدددن

كبيرمراجعتتي التكامتتل بتتين الجتتودض 

 قطا  البترول    –والسالمة والبيئة  
 

استتالم يوستتف حستتن  21

 يوسف

تقيتتيم المختتاطر المتعلقتتة بعتتدم موائمتتة ادوات 

وبيئة العمل لجستم العامتل ) اارجونتوميكس ( 

 ت قطا  البترول  دراسة حالة : احدي شركا

 

Assessment of Incompatibility risks 

of work , tools and Environment on 

 Workers Body ( Ergonomics) Case 

Study : one of petroleum sectors 

Companies 

استتتاذ  – د. ممتتدوح محمتتد الحطتتا 

 مساعد قسم المسوح

 د . على حسن حسين  

متتتدرس بقستتتم مستتتوح المتتتوارد  

 يعيةالطب

مفتول    د. عمر عبد الرحيم أحمدد 

للقيتتام بأعمتتال متتدير إدارض ا لتتتزام 

 البيئي

ياسر عبد المنعم علتي  22

 عبد المنعم  

 المخاطر المهنية في صناعة الغاز والبترول  

 

Occupational Master of Safety and 

Health 

 د. محمد فتحى عزازي  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 –  جمال الدين عبد الحميددد. أحمد   

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

/  د . جمددددددال محمددددددد المغربددددددي

استشاري السالمة والةتحة المهنيتة 

ومتتتتدير ادارض الستتتتالمة بمحافظتتتتة 

 البحيرض 

الستتيد ابتتراهيم الستتيد  23

 عبد المقةود  

 تقييم ااثر البيئي في مشاريع الةرف الةحي

 

Environmental impact assessment 

in sanitation projects 

 –  د. ماجدة محمد رفعدت أبوالصدفا 

استتتاذ الةتتخور الرستتوبية المستتاعد 

 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية .

 د اسماء سعيد احمد   

 عهد الدراسات والبحوث البيئيةم

مفتول    . عمر عبد الرحيم أحمددد 

للقيتتام بأعمتتال متتدير إدارض ا لتتتزام 

 البيئي
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ف هشتتتام شتتتعبان خلتتت 24

  احمد

تطبيقات السالمة والةحة المهنية فتي محطتات 

 الكهرباء 

 

Occupational Safety and Health 

Application in Power Plants 

استتاذ   –  د. ممدوح محمدد الحطدا  

 مساعد قسم المسوح

معهتتد  – د. محمددد فتحددى عددزازي 

 الدراسات والبحوث البيئية

/ مفول   د. عمر عبد الرحيم أحمد 

أعمتتال متتدير إدارض ا لتتتزام للقيتتام ب

 البيئي

تحسين ثقافة السالمة للعاملين في مجتال مواقتع  مينا مدحت الفونس   25

 البناء  

 

Improving safety culture in 

contracture sites 

 د رفاعى ابراهيم رفاعي .أ

أستتاذ متفتترغ بقستتم مستتوح المتتوارد 

 الطبيعية

 –  . ماجدة محمدد رفعدت أبوالصدفاد

الرستتوبية المستتاعد  استتتاذ الةتتخور

 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

 وجدي خليل م/  

 –استشاري ستالمة وصتحة مهنيتة   

 العاصمة اادارية الجديدض 

محمود صتالح محمتد  26

 الشنشوري

حة المهنيتة والبيئيتة ةتاثر تتدريب الستالمة وال

علتتي تقليتتل  المختتاطر فتتي بيئتتة العمتتل حالتتة 

 باتية  دراسية : مةنع المجد للزيوت الن

The effect of training in 

occupational health , safety and 

environment to reduce risk in the 

work place case study : Al-magd 

Vegetables oil plant 

 ا.د عمر سعد تمام 

 أستاذ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية

 د اسماء سعيد احمد  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

 – هدي حسن عبدد العلديم  حسدن  د.

كبير مراجعتي التكامتل بتين الجتودض 

  والسالمة والبيئة قطا  البترول

لطفتتي فتتوزي ابتتراهيم  27

 السيسي

تقييم المخاطر بشركات البترول واليات الوقايتة 

 منها

Risk assessment petroleum 

companies and their prevention 

mechanism 

 –  الصدفاد. ماجدة محمدد رفعدت أبو

استتتاذ الةتتخور الرستتوبية المستتاعد 

 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

استاذ   –د. اسماعيل علي اسماعيل   

مستتاعد بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث 

 البيئية

باحتث   –  د. عمر عبد الرحيم يونس

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

محمتتتتتتد طوستتتتتتون  28

 ابراهيم محمود

 رائق شركات البتروكيماوياتاليات مكافحة ح

 

PERTOCHIMICAL COMPANIES 

FIRE FIGHTING MECHANISMS 

 –د. ممتتتدوح محمتتتد الحطتتتا   -1

 استاذ مساعد قسم المسوح

 –د. استتتماعيل علتتتي استتتماعيل  -2

استتتتاذ مستتتاعد بمعهتتتد الدراستتتات 

 والبحوث البيئية

 –د. عمتتر عبتتد التترحيم يتتونس  -3

باحتتث اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي 

 بجهاز شئون البيئة

الستتالمة النفستتية واثرهتتا علتتي تقليتتل اصتتابات  احمد جمال سعد فرج  29

 العمل بالمنشات الةناعية

 

Impact of psychological safety on 

 –  د. محمد فتحى عزازي

 معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 عيل علي اسماعيلد. اسما 

استتتاذ مستتاعد بمعهتتد الدراستتات  – 
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reducing work related injuries in 

industrial facilities 

 والبحوث البيئية

 م. اسامة رجب بالل  

مدير ادارض السالمة والةحة المهنية 

شركة العبد لالستتثمار والتةتنيع   –

 وتجارض الحلوي

ادارض المختاطر بمةتانع الحديتتد والةتلب وفقتتا  عادل نبوي ابراهيم   30

 للتشريعات والمواصفات

 

Managing the risks in iron and steel 

factories according to the 

legislation and specifications  

 –  د. ماجدة محمد رفعدت أبوالصدفا 

استتتاذ الةتتخور الرستتوبية المستتاعد 

 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

/ معهتتتد  د. اسددماء سددعيد االسددرج

 الدراسات والبحوث البيئية

المعهتد /  د . اسامة محمد  طداحون 

 القومي لعلوم البحار والمةايد

تطوير اساليب قياس السالمة والةتحة المهنيتة  احمد محمد ابراهيم  31

في احدي شركات معالجة ونقتل وتوزيتع الغتاز 

 الطبيعي

Developing the measurement 

methods of occupational health and 

safety performance in one of 

natural processing, transmission, 

distribution companies. 

استتاذ   –  د. ممدوح محمدد الحطدا  

 مساعد قسم المسوح

استتاذ   –  د. اسماعيل علي اسماعيل

مستتاعد بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث 

 البيئية

مستتاعد  – . ابددراهيم محمددود احمدددم 

رئتتيس الشتتركة المةتترية للغتتازات 

الطبيعية )جاسكو( للسالمة والةحة 

  ية البيئةالمهنية وحما

محمتتتود ستتتيد محمتتتد  32

 حسني علي 

استتتتخدام سياستتتة الستتتالمة والةتتتحة المهنيتتتة 

كمدخل للتقليل من الحوادث المهنية في مختلتف 

 المؤسات

Using the Occupational Safety and 

Health Policy as an entry point to 

reduce occupational accidents in 

various institutions. 

استتاذ  –ماعيل علي اسدماعيل اسد.  

مستتاعد بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث 

 البيئية

 –الحميد    د. أحمد جمال الدين عبد  -

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

/  د. عمدددر عبدددد الدددرحيم أيدددونس -

باحتتث اول بتتإدارض ا لتتتزام البيئتتي 

 بجهاز شئون البيئة

 الرياضية  السالمة والةحة المهنية في ااندية فتحي حمدي حسن 34

 

Safety and Occupational Health in 

Sports Clubs 

استتاذ   –  د. اسماعيل علي اسماعيل

مستتاعد بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث 

 البيئية

 د اسماء سعيد احمد   

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

/ مفول   د. عمر عبد الرحيم أحمد 

للقيتتام بأعمتتال متتدير إدارض ا لتتتزام 

 البيئي

د محمتتتتد علتتتتي احمتتت 35

 ابراهيم 

الستتالمة والةتتحة المهنيتتة وجمايتتة البيئتتة فتتي 

انشتتتطة البحتتتث وااستكشتتتاف واانتتتتاج فتتتي 

 صناعة البترول  

 

Occupational safety , health and 

environmental protection in 

research and exploration activities 

in the petroleum industry 

  ا.د عمر سعد تمام

 بقسم مسوح الموارد الطبيعية  أستاذ

 –  د. ماجدة محمدد رفعدت أبوالصدفا

استتتاذ الةتتخور الرستتوبية المستتاعد 

 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

باحتث   –  . عمر عبد الرحيم يونسد

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/    4/ 21( بتاريخ  الثامنة مجلس المعهد الجلسة )  

وليتتد محجتتو  محمتتد  36

 احمد

خطتتط الطتتتواريء فتتي المنشتتتأت البتروليتتتة : 

 دراسة حالة بإحدي شركات البترول  

 

Emergency plans in the petroleum 

facilities : a case study at an oil 

company 

 د رفاعى ابراهيم رفاعي .أ

أستاذ متفترغ بقستم مستوح المتوارد 

 الطبيعية

 .د عمر سعد تمام أ

 أستاذ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية

استاذ   –د. محمد نبيل محمد الشين   

غيتر متفترغ الجتودض الشتاملة وادارض 

المختتاطر بمعهتتد الدراستتات العليتتا 

اكاديميتتتتتتتة العربيتتتتتتتة للعلتتتتتتتوم 

 والتكنولوجيا والنقل الجوي

محمتتد فتتتح هللا عبتتاس  37

 حمزض 

ادارض المخاطر والسالمة والةتحة المهنيتة فتي 

 قطا  الدواجن ) المفرخات ومزار  الدواجن (

استتاذ   –د. اسماعيل علي اسماعيل  

اعد بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث مستت

 البيئية

   د . على حسن حسين 

متتتدرس بقستتتم مستتتوح المتتتوارد  

 الطبيعية

باحتث   –  . عمر عبد الرحيم يونسد

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

ستتتماح ادوارد جتتتابر  38

 صليب

مدي تطبيق نظم ادارض السالمة والةحة المهنية 

والمتوستطة فتي   بالمنشات الةتناعية الةتغيرض 

 ااسكندرية

 

Application of occupational safety 

and health management systems in 

small and medium size industrial 

establishment in Alexandria   

استتتاذ  – د. ممدددوح محمددد الحطددا 

 مساعد قسم المسوح

 د . على حسن حسين   

متتتدرس بقستتتم مستتتوح المتتتوارد  

 الطبيعية

   د. طاهر امين منصور  

قسم الةحة المهنية بالمعهد  العالي  

 للةحة العامة جامعة ااسكندرية

ميخائيتل زاختر  39 نحميا 

 ميخائيل  

تطوير فاعلية مكونات انظمة اانتذار والحريتق 

 في مجال صناعة النسيج

 

Improve the Efficiency of Alarm 

and Firefighting Systems in the 

Field Spinning Industry.  

استتاذ   –د. ممدوح محمدد الحطدا    

 مساعد قسم المسوح

استتاذ   –  د. اسماعيل علي اسماعيل

مستتاعد بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث 

 البيئية

باحث   –  د. عمر عبد الرحيم يونس 

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

جمال فؤاد احمد محمد  40

 محمود شاكر

ت البيئيتتة بشتترو  قنتتاطر رصتتد بعتتض الملوثتتا

 اسيوط الجديدض 

 

Monitoring of some Environmental 

Pollutants in New Assiut Arches 

  ا.د عمر سعد تمام 

 أستاذ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية

استتاذ   –  د. اسماعيل علي اسماعيل

مستتاعد بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث 

 البيئية

د . اشر  عبد الحميد حسن زهران   

 استاذ مساعد الهواء بقسم التقويم  -

عتتتاطف ستتتعد كامتتتل  41

 عباس

خطة السالمة والةحة المهنية والبيئية والبيئيتة 

 في اانشاءات

 

 ا. د هدي سعيد حافظ 

 معهد الدراسات  والبحوث البيئية

استتاذ   –  د. ممدوح محمدد الحطدا  



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/    4/ 21( بتاريخ  الثامنة مجلس المعهد الجلسة )  

Occupational Safety and Health 

Plan in environment in construction 

 مساعد قسم المسوح

باحتث   –  . عمر عبد الرحيم احمددد 

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

ضتتتياء التتتدين الستتتيد  42

 علي مةطفي

اليتتات واشتتتراطات التختتزين اامتتن للمخلفتتات 

 الخطرض 

 

Mechanisms and requirements for 

the safe storage of hazardous 

  فظ. د هدي سعيد حاا

 معهد الدراسات  والبحوث البيئية

 د . على حسن حسين   

متتتتدرس بقستتتتم مستتتتوح المتتتتوارد 

 الطبيعية

باحتث   –  د. عمر عبد الدرحيم احمدد

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

عتتتتالء عبتتتتاس ابتتتتو  43

 الفضل  

ادارض المخاطر واثتر تةتنيف المعتايير الدوليتة 

 اق اانشائيةعلي صحة وسالمة اافراد بالمو

 

Risk management and the impact of 

the classification of international 

standards on the health and safety 

of individuals 

 –  د. ماجدة محمدد رفعدت أبوالصدفا

استتتاذ الةتتخور الرستتوبية المستتاعد 

 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

 محمد فتحى عزازي   

 ت والبحوث البيئيةمعهد الدراسا 

 عمر عبد الرحيم احمد 

باحتتث اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي 

 بجهاز شئون البيئة

السالمة والةحة المهنية في مشروعات السكك  عالء محمد قناوي 44

الدراستة التطبيقيتة : مشترو  متترو   –الحديدية  

 اانفاق

 

Safety and Occupational Health in 

Railways Projects An applied 

Study : The subway Project 

  ا.د عمر سعد تمام

 أستاذ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية
 

  د اسماء سعيد احمد  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

باحتث   –  د. عمر عبد الدرحيم احمدد

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

مةطفي محمتد كامتل  45

 سليمان

والةحة المهنية في تقليتل   دور مشرف السالمة

الخستتتائر البشتتترية الناجمتتتة عتتتن حتتتوادث و 

 اصابات العمل 

 

The role of the occupational safety 

and Health Supervisor in reducing 

the human Losses Resulting work 

accidents and injuries 

 –  د. ماجدة محمد رفعدت أبوالصدفا 

ستتاعد استتتاذ الةتتخور الرستتوبية الم

 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

   د . على حسن حسين 

متتتتدرس بقستتتتم مستتتتوح المتتتتوارد 

 الطبيعية

   د. رمضان السيد برهيم

مدير عتام الستالنة بشتركة الغتازات 

 البترولية  

عبتتد هللا الستتيد محمتتد  46

 احمد  

فعالية الستالمة والةتحة المهنيتة وتوافقهتا متع 

لمتتوانيء الستتالمة البحريتتة وتشتتريعاتها داختتل ا

 البحرية  

 المةرية

The effectiveness of occupational 

safety and health and its 

compatibility with maritime safety 

and its legislation within the Egypt 

ion seaports 

 ا. د هدي سعيد حافظ 

 معهد الدراسات  والبحوث البيئية

استتاذ   –  د. اسماعيل علي اسماعيل

د بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث مستتاع

 البيئية

 م. نجيب محمد السيد 
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احمتتتد ربيتتتع ابتتتراهيم  47

 محجو 

 السالمة والةحة المهنية في المنشات الةحية 

 

Occupational Safety and Health in 

Health Facilities 

 ا. د هدي سعيد حافظ 

 معهد الدراسات  والبحوث البيئية

 د. محمد فتحى عزازي  

 راسات والبحوث البيئيةمعهد الد 

باحتث   –  د. عمر عبد الدرحيم احمدد

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

 

عمتتار عبتتاس محمتتد  48

 عبدهللا

  

مختتاطر المعتتدات الثقيلتتة والتتتحكم فيهتتا داختتل 

 المواقع اانشائية

Heavy equipments hazard and 

control measures in construction 

sites 

استتاذ   –  سماعيل علي اسماعيلد. ا

مستتاعد بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث 

 البيئية

 –  د. أحمد جمال الدين عبد الحميدد 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

باحتث   –  د. عمر عبد الدرحيم احمدد

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

عتتتالء محمتتتد علتتتي  49

 حبلص

فتي مجتال تطبيقتات الستالمة والةتحة المهنيتة 

تخزين ونقل وتوزيع اسطوانات الغاز البترولية 

 المسالة

Occupational safety and health 

applications in the field  of storage 

transport and distribution of 

liquefied petroleum gas cylinders 

 د رفاعى ابراهيم رفاعي .أ

أستتاذ متفتترغ بقستتم مستتوح المتتوارد 

 الطبيعية

  عمر سعد تمام  ا.د

 أستاذ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية

باحتث   –  د. عمر عبد الدرحيم احمدد

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

استتتالم محمتتتد علتتتي  50

 خربوش

اثر التزام اادارض العليتا بعوامتل الستالمة علتي 

ادارض منظومة السالمة والةحة المهنيتة بقطتا  

 البترول

The impact of top management 

commitment to safety factors on 

safety management on the 

occupational safety and health in 

the petroleum sector  

 ا.د عمر سعد تمام  

 أستاذ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية

استتاذ   –  د. اسماعيل علي اسماعيل

مستتاعد بمعهتتد الدراستتات والبحتتوث 

 البيئية

استاذ   –  حمد نبيل محمد الشيند. م 

غيتر متفترغ الجتودض الشتاملة وادارض 

المختتاطر بمعهتتد الدراستتات العليتتا 

اكاديميتتتتتتتة العربيتتتتتتتة للعلتتتتتتتوم 

 والتكنولوجيا والنقل الجوي

مةتتطفي ستتيد محمتتد   51

 متولي 

تعزيز منظومة الستالمة والةتحة المهنيتة فتي  

 قطا  البترول

Strengthening the  occupational 

safety and health system in the 

petroleum sector  

 ا.د عمر سعد تمام  

 أستاذ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية

   د . على حسن حسين 

متتتدرس بقستتتم مستتتوح المتتتوارد  

 الطبيعية

 ك . خالد سيد امين  

مدير عام السالمة والةحة المهنيتة  

وحمايتتتة البيئتتتة ) شتتتركة الغتتتازات 

 بتروجاس(  -البترولية



SQ0000000F101206 رقم: نموذج    

 م 2016/ 9/ 27(   1/0اإلصدار )  

2020/    4/ 21( بتاريخ  الثامنة مجلس المعهد الجلسة )  

نهلة عبتد الفتتاح طلبتة  52

 الرجبي  

تقيتتتيم تطبيتتتق نظتتتام ادارض الستتتالمة والةتتتحة 

 المهنية في الحد من حوادث  العمل 

Assessment the Application of 

Occupational Health and Safety 

Management System in Reducing 

Workplace Accident 

استتاذ   –. ممدوح محمدد الحطدا   د 

 حمساعد قسم المسو

 د. أحمددد جمددال الدددين عبددد الحميددد

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

د. رضدددا النحدددراوي عبدددد العظددديم 

رئتتتتيس مجموعتتتتة  – النحددددراوي

 شركات بايو ايجيبت

رمضتتتتتان عبتتتتتد هللا  53

 سليمان النوبي  

 اثرالسالمة المهنية في الحد من حوادث العمل

 –) حالة تطبيقية علي شركة المقاولون العر    

 فيال مدينة اسوان الجديدض( 63مشرو 

The impact of occupational safety 

in reducing work accidents ( An 

application case study for the Arab 

Contractors Company -63 villas 

project , new Aswan City ) 

 – د. أحمد جمال الددين عبدد الحميدد

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

   حسن حسين  د . على

متتتدرس بقستتتم مستتتوح المتتتوارد  

 الطبيعية

 – م. عاصددم حسددن يحددي محمددود 

متتتدير جهتتتاز الستتتالمة والةتتتحة 

المهنيتتة شتتركة المقتتاولون العتتر  

 عثمان احمد عثمات

وائل حسن عبد المتنعم  54

 عطوية 

دور الستتالمة والةتتحة المهنيتتة فتتي مةتتانع 

اادوية :دراستة تطبيقيتة فتي مةتنع ستيجماتك 

 لدوائيةللةناعات ا

The role of occupational health and 

safety pharmaceutical factories : an 

applied study at stigmatic  

pharmaceutical industries 

 أ. د رفاعى ابراهيم رفاعي -

أستتاذ متفتترغ بقستتم مستتوح المتتوارد 

 الطبيعية

  د اسماء سعيد احمد  

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

  - زهددددراء ابددددراهيم البرمدددداويأ . 

متتتدير ادارض ستتتيجماتك للةتتتناعات 

 الدوائية  

مينتتتا نعتتتيم ستتتتليمان  55

 يوسف  

تحسين ثقافة السالمة والةحة المهنيتة وحمايتة 

بيئة العمل في قطا  ااعمال ) دراستة تطبيقيتة 

مشترو  المتحتف المةتري   –علي اانشاءات  

 الكبير(

Improving the culture of health and 

safety , and protecting the work 

environment  at the business sector 

( Applied studies on the 

construction sector – Grand 

Egyptian Museum project. 

 د رفاعى ابراهيم رفاعي .أ

ستتاذ متفتترغ بقستتم مستتوح المتتوارد ا

 الطبيعية

   د. محمد فتحى عزازي

 ةمعهد الدراسات والبحوث البيئي

 أ/ احمد محمود فهمي

مدير عام السالمة والةتحة المهنيتة 

وحمايتتة البيئتتة بشتتركة اوراستتكوم 

 لالنشاءات

مةطفي محمد توفيتق  56

 خليل

اثتتر تطبيتتق نظتتم ااحضتتاء والتحقيتتق وتحليتتل 

الحتتتوادث وااصتتتابات فتتتي الستتتيطرض علتتتي 

 المخاطر  

The effect of applying  statistical 

and investigating systems and 

analyzing accidents and injuries in 

controlling risks the effect of 

applying statistical and 

investigation systems and analyzing 

accidents and  injuries in 

controlling risks  

 د رفاعى ابراهيم رفاعي .أ

أستتاذ متفتترغ بقستتم مستتوح المتتوارد 

 الطبيعية
 

 –  مدد رفعدت أبوالصدفاد. ماجدة مح

استتتاذ الةتتخور الرستتوبية المستتاعد 

 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

   د. رمضان السيد برهيم

مدير عام الستالنة بشتركة الغتازات  

 البترولية
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احمد نةر التدين عبتد  57

 السميع جاد  

اثر تطبيق ثقافة السالمة والةحة المهنيتة علتي 

 تحستتين معتتدات اصتتابات العمتتل واامتترال

 المهنية

Effect of  implementation the safety 

and health culture on improving 

rates of work injuries and 

occupational disease case study 

Egypt food company) 

 

 –  د. ماجدة محمد رفعدت أبوالصدفا 

استتتاذ الةتتخور الرستتوبية المستتاعد 

 بمعهد الدراسات والبحوث البيئية

 – د جمال الددين عبدد الحميددد. أحم

 معهد الدراسات والبحوث البيئية

باحتث   –  د. عمر عبد الدرحيم احمدد

اول بتتادارض االتتتزام البيئتتي بجهتتاز 

 شئون البيئة

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

 

   

الثامنة    4-5-6 بجلستل  الطبيعية  الموارد  مسوح  قسم  مجلس  من  كل  توصية  بتاريخ  بشأن                              2020/  4/    6المنعقدض 

بتاريخ    الجلسة الثامنة المنعقدض  اللغة     بالموافقة على   4/2020/ 15ولجنة الدراسات العليا  اعتماد شرط إجتياز أحد برامج  

 كااتى :  ببرنامج ماجستير السالمة والصحة المهنية

                                       250الجامعة بدرجة ا تقل عن باللغة اانجليزية من مركز الخدمة العامة  •

   التابع للغة المقدم بها الطالب  واللغات ااخري  من المركز الثقافي الدولي •

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   
 

 سادساً : موضوعات البحوث العلمية 
 

   

ولجنة الدراسات     2020/  4/    6قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلستل الثامنة  المنعقدض بتاريخ  بشأن توصية كل من مجلس   4-6-1

بتاريخ    المنعقدض  المساعد   . ممدوح الحطا  ، األستاذ الطلب المقدم من د  بالموافقة على   15/4/2020العليا الجلسة الثامنة 

 عنوانها كالتالى:  لتسجيل األبحاث الخاصة بل وبالقسم، 

 وين االبحاث عنا م
 

 أسم المجلة 

اسماء  

 المشار ين 

تاريخ  

 النشر

1 Assesses the Resilience Index 

to Sea Level Rise  Risk of 

Alexandria Governorate,  

Egypt 

International Journal of 

Environmental Sciences & 

Natural Resources, Vol.12(4), 

June 2018, ISSN: 2572-1119. 

Soha A 

Mohamed 
M El Raey 

2018 

2 Assessment of the Miocene 

aquifer in Wadi ElFarigh 

area by using GIS techniques 

Journal of Astronomy and 

Geophysics (NRIAG), National 

Research Institute of Astronomy 

and Geophysics, 2016, ISSN: 

20909977, Impact Factor: 0.607. 

M. Gad,  
Sh. Galal 

2016 

3 Potential tsunami risk 

assessment to the city of 

Alexandria, Egypt 

Environmental Monitoring and 

Assessment, Springer (2018) 

190:496. 

https://doi.org/10.1007/s10661-

018-6876-z 

Impact Factor : 1.959. 

Soha A 

Mohamed 
M El Raey 

2018 

4 Integration of water 

pollution indices and 

DRASTIC model for 

assessment of groundwater 

quality in El Fayoum 

depression, western desert, 

Egypt 

Journal of African Earth 

Sciences,  

Vol. 158, 26 June 2019, ISSN: 

103554. 

Impact Factor: 1.403. 

M. Gad 2019 
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5 

Change detection and 

restoration alternatives for 

the Egyptian Lake Maryut 

The Egyptian Journal of Remote 

Sensing and Space Sciences 

(2015) 18, Vol. 9, Issue 16. 

Impact Factor: (SNIP): 3.005 

(SJR): 1.570. 

 

 بحث فردي

 

2015 

6 Applying post classification 

change detection technique 

to monitor an Egyptian 

coastal zone 

(Abu Qir Bay) 

The Egyptian Journal of Remote 

Sensing and Space Sciences, 

Elsevier (2016) 19, 23-36. 

Impact Factor: (SNIP): 3.005 

(SJR): 1.570. 

 2016 بحث فردي

7 Monitoring and assessment 

of urban heat islands over 

the Southern region of Cairo 

Governorate, Egypt 

The Egyptian Journal of Remote 

Sensing and Space Sciences, 

Elsevier (2017). 

Impact Factor: (SNIP): 3.005 

(SJR): 1.570. 

Amany S.M.,  
Lamia G.E. 2017 

8 Bathymetry Mapping 

using Landsat ETM+ Data 

and Field Measurements 

for West Coast of Yemen   

Remote Sensing of Land, 3(1), 28-

38, 2019. ISSN: 2582-3019. DOI: 

dx.doi.org/10.21523/gcj1 

 

 Waddah 

Almogamal   

 

2019 

 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

                      2020/ 4/  12وارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتت 

                                     الطلتتتتب المقتتتتدم متتتتن  بالموافقددددة علددددى 15/4/2020ولجنتتتتة الدراستتتتات العليتتتتا الجلستتتتة الثامنتتتتة المنعقتتتتدض بتتتتتاريخ  

  لجازض النشر العلميوذلك للتقدم    صالح السيد محد السيدالسيد الدكتور/  

 تحت عنوان
 

" االستشعار الطيفي باستخدام المؤشرات الطيفية ذات االطوال الموجية الثنائية و الثالثية فدي تحديدد  ميدة النتدروجين فدي  

 الذرة

 اسم المجلة :  

 Computers and Electronics un Agriculture 137 (2020)105403 

10.1016/J.Compag DOI : 

. 2020.105403  

 3.171معامل التاثير :

 

   

                      2020/ 4/  12بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتل الثامنتتة  المنعقتتدض المنعقتتدض بتتتاريخ  

                                    قتتتتدم متتتتن الطلتتتتب الم بالموافقددددة علددددى 15/4/2020ولجنتتتتة الدراستتتتات العليتتتتا الجلستتتتة الثامنتتتتة المنعقتتتتدض بتتتتتاريخ  

ااتية حيث انها ضمن الخطتة البحثيتة للقستم والمعهتد   تسجيل االبحاثللموافقة علي    وذلك  عزت أحمد الفضاليالسيد الدكتور/  

  2020-2015والجامعة وانها قد أجريت خالل الفترض  

 

1. Lead free Ceramic Cooking ware from Egyptian Raw Materials.( 

Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci..impact factor=4) 

2. Influence of Spodumene Added as a Fluxing Agent on the Properties of Alumina 

Porcelain Insulator. ( international ceramic Review . impact factor 0.5= Q4) 

3. Synthesis of Chitosan@activated Carbon Beads with Abundant Amino Groups for 

Capture of Cu(II) and Cd(II) from Aqueous Solutions.( Journal of Polymers and the 

Environment., Impact factor= 1.8, Q2) 
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4. Synthesis and characterization of low cost nano silica from sodium silicate solution and 

their applications in ceramic engobes (Journal of Spanish ceramic and glass , impact 

factor=1.86) Q2 

5. Near-infrared reflecting blue inorganic nano-pigment based on cobalt aluminate spinel 

via combustion synthesis method.( Dyes and Pigments. Impact factor=4.018,    Q1) 

6. Preliminary Study of Alkali Activation of Basalt: Effect of NaOH Concentration on 

Geopolymerization of Basalt.( Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 

impact factor=2) 

7. Sintering and properties of borosilicate glass/Li-Na-K-feldspar composites for electronic 

applications( ceramics international, impact factor= 3.45   ,Q1) 

8. Synthesis and characterization of nano Mn3O4 and LiMn2O4 spinel from manganese 

ore and pure materials ( Ceramics international = 3.45, Q1. 
 

   
 

 خامساً العالقات الثقافية  
 

   

ادارض ااتفاقيات  الثقافية والمؤتمرات بخةوص ورشة بنك المعرفتة أوناليتن،   –إدارض العالقات الثقافية    الوارد الينا من      بشأن 5/1

مستاء اختتر  8:00ورشة عمل تعريفية كل اثنين وخمتيس الستاعة   -عن كيفية التسجيل وإستخدام موقع بنك المعرفة المةري

 ي الورشة من خالل موقع بنك المعرفةاليوم المناسب لك وسجل اآلن ف

https://www.ekb.eg/ar/events   

Stay home and join our online workshop about How to register and use the Egyptian 

Knowledge Bank . 

Every Monday and Thursday at 8:00 PM  

Pick that date you want and register now in the workshop through the Egyptian Knowledge 

Bank website: https://www.ekb.eg/ar/events 

 ً  القرار : احيط المجلس علما

   

 كالة اامريكية للتنمية.منح الو  ادارض ااتفاقيات  الثقافية والمؤتمرات بخةوص –بشأن الوارد الينا من  إدارض العالقات الثقافية   5/2

 حيث اوصت اللجنة باالتى :

تم التواصل مع  الستيدض / اينتاس  حبيتب  المعيتدض بقستم التقتويم  لالشتتراك فأبتدت رغبتهتا فتي التقتديم متن ختالل الجامعتة  -

 اامريكية .

 (  ه او الدورات التدريبيةلمنح الدكتورا) امل شيخ السوق     -3فين محمود ين  -2 سامى زكريا  -1كذلك الزمالء بالمعهد   -

 ( .لمنح ما بعد الدكتوراه في الجامعة اامريكية )  وحمدى خفاجى -

 حيث ان السفر صعب في هذه األجواء واللجنة ستستمر في المتابعة مع الزمالء. -

 الموافقة  القرار : 
 

   

لمؤتمر الدولى الثالتث للتشتييد ا فية والمؤتمرات بخةوصادارض ااتفاقيات  الثقا –بشأن الوارد الينا من  إدارض العالقات الثقافية  5/3

 2020ديستتمبر  17التتى  15المستتتدام وادارض المشتتروعات تحتتت عنتتوان " اادارض المتكاملتتة للمتتدن الذكيتتة " فتتى الفتتترض متتن 

 بالمركز القومى لبحوث ااسكان والبناء

 حيث اوصت اللجنة باالتى :
 

 المشرفون على رسائل بخةوص هذا الموضو    التواصل مع السادض أعضاء هيئة التدريس -

      التدكتور/ وائتل الجتارحى    -األستتاذ التدكتور / مبتارك حستانى علتى  -  مشاركة  األستاذ الدكتور/ عايتدض محمتد عتالم  -

  .اثبات  دور المعهد في هذا المؤتمر
 الموافقةالقرار : 

 

https://www.ekb.eg/ar/events
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يفيتد التوجتل بنشتر  فيديوهات لمساعده الطال  وااساتذه  داد مجموعة بخةوص انها قامت بإع برايتولاعالن هيئة الف  بشأن 5/4

خطتط المشتاريع البحثيتل وطلبتات   ةلتي كتابتالوعى فى هذه الفيديوهات ضمن رسائل التواصل ااجتمتاعى وموقتع المعهتد  ع

  التقديم للمنح

https://www.facebook.com 

 ت اللجنة باالتى :حيث اوص
 

تم تكليف السيدض األستاذض الدكتورض / عايتدض محمتد عتالم   بتجهيتز ورشتة عمتل او فتديو وستيرفع علتى موقتع المعهتد  -

 .للجميع لالستفادض  

 ً   القرار : احيط المجلس علما

   

متنح دراستية شتاملة بجامعتة  تمرات بخةتوصادارض ااتفاقيات  الثقافية والمتؤ  –بشأن الوارد الينا من  إدارض العالقات الثقافية   5/6

 ا نجليزية لمدض عامين في التخةةات ااتيةنمن الةينية ببرامج باللغة ر

 القانون الةينى الثقافة الةينية( –ااقتةاد الةينى   –)السياسة الةينية  

 30/4/2020علما بأن اخر موعد للتقديم الطلبات عبر اانترنت  
 

 حيث اوصت اللجنة باالتى :

 ا توجد تخةةات بالمعهد .

 ً  القرار : احيط المجلس علما
 

   
 

 سادساً :  شئون اعضاء هيئة التدريس  
 

   

6/1  

   
 

 سابعاً شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
 

   

لقيام بتطهير المعهتد مترض استمرارية ا بالموافقة على 4/2020المنعقدض يوم    / الثامنة بشأن توصية لجنة البيئة بالمعهدالجلسة   7/1

 اسبوعيا  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

مقتترح مناقشتة دور خدمتة المجتمتع   بالموافقة على  18/4/2020المنعقدض يوم    الثامنة  بشأن توصية لجنة البيئة بالمعهدالجلسة   7/2

عن طريق عمل فيديو عتن الفيتروس علتى موقتع المعهتد لتوعيتة فى توعية البيئة المحيطة بقيروس كورونا والوقاية منل وذلك  

 مستخدمى موقع المعهد ووضعل على صفحات  التواصل ااجتماعى بالمدينة .

 فقة  على تكليو  ل من .المواالقرار : 

 د منار التباع لعمل بوسترات للتوعية  -

موقددع المعهددد ووضددعه عن الفيروس على موقع المعهد لتوعيددة مسددتخدمى    هاتفيديولعمل    ITووحدة   -

 على صفحات  التواصل االجتماعى بالمدينة .
 

   

ولجنتة الدراستات   2020/ 4/  6بشأن توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعيتة بجلستتل الثامنتة  المنعقتدض بتتاريخ  7/3

حيدث  المقترحة مدن القسدمت التدريبية اعتماد خطة الدورا  بالموافقة على  15/4/2020العليا الجلسة الثامنة المنعقدض بتاريخ   

 :  سم باالتىقاوصى ال

دور السالمة و الةحة المهنية فى تطوير جودض المنتجات التةديرية" بتدورض " إدارض المختاطر فتى أمتاكن استبدال دورض "  -1

 العمل" و ذلك لعدم توافر محاضرين متخةةين فى الدورض األولى

https://www.facebook.com/
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 رات األربعة. اعتماد الخطة الزمنية لكل من الدو2

 . اعتماد اللجان المنظمة لكل دورض 3

جنيهتا  1000جنيها للطال  من داختل جامعتة مدينتة الستادات و   600و    طال  المعهدجنيها  ل  300. قيمة اشتراك الدورض   4

 من خارج الجامعة

نسب ن القسم العلمى المختص بالبناءاً على ما يتم ترشيحل م  رض  وتوزيع المكافاءات الخاصة بالمشاركين و المنظمين للد  يتم .  5

 واللوائح المختةة فى هذا الشأن . لمركز الخدمة العامة بالمعهد  ليةالمقررض طبقا لالئحة الداخ

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   
 

 ثامناً : الجودة : 
 

 

   

 اوالً : موضوعات االحاطة : 

 13/40/2020جلس التنفيذي لمر ز ضمان الجودة بالجامعة بتاريخ  الموضوعات التي نوقشت في الم 2/2  

وفقا لمخطط المهام الموحتد لمركزضتمان   م 2020مارسبشأن تقرير تقييم اانجاز الشهري للوحدض  عن شهر    2/2/1 ▪

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

  .م 2020 مارس  هرتقرير استخدام المعهد للمضبطة والمحضر االكتروني لش 2/2/2 ▪

 ً  القرار : احيط المجلس علما
 

   

 (.03/07/219وفقا لكتيب المهام الموحد لكليات و معاهد الجامعة ) الصادر بتاريخ   2020بشأن مهام شهر ابريل  3/2/5

 %15حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودض     ▪

 0%15ات + استمارات الةرفمحاضر اجتماعات المجلس التنفيذي و مجلس اادارض للوحد   ▪

 0%10استخدام المضبطة والمحضر االكتزوني   ▪

 . %30( نتائج التقرير   –  استقبالها + )خطة التحسين –ااستعداد لزيارض الدعم الفني   ▪

صتفة تقرير لجنة التطوير ااداري بالوحدض عن موقف المعهد من اجراءات ااستعداد لزيارض الشركة المانحة ل يزو طبقا للموا ▪

 .%30   9001:2015القياسية الدولية أيزو  

 ً  القرار : احيط المجلس علما

   

   ثالثاً: الشئون المالية واإلدارية:   3/2/6
 

 بشأن صر  المكافآت الشهرية لوحدة ضمان الجودة شهر يونية  

 المبلغ التاريخ والنسبة النشاط

 3250 %100 مارسشهر  المكافأض الشهرية

 1900 %100 مارسشهر  جلس التنفيذي  بدل حضور الم

  1900 %100 مارسشهر  بدل حضور مجلس اادارض  
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

 رابعا: الشئون الفنية والتقنية:  3/2/7

 بشأن اعتماد االتى :بشأن توصية مجلس االدارة  

دكتتتوراه ،  –ماجستتتير  –مج الدراستتات العليتتا بالمعهتتد ) دبلتتوم دراستتية لبتتراالالرفتتع االكترونتتى للمقتتررات تقريتتر  -

 ادارض الجودض الشاملة (   –الربامج المهنية    –واكاديمى 

كراسات ااجابتة (  –اوراق امتحانية  –ملف الكنترول  –تقارير عن جودض ااداء بالكنتروات ) استعدادات الكنترول  -

 ااكاديمية والمهنية لمعايير الجودض ( للبرامج  2020-2019للفةل الدراسي ااول )

  مارسمحاضر اجتماعات المجلس التنفيذي لشهر  -

  مارسمحاضر اجتماعات مجلس اادارض  لشهر فبر -
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المتضمن تقيتيم نظتم   6/4/2020تقرير لزيارض المتابعة الدورية من قبل مركز ضمان الجودض بالجامعة للمعهد بتاريخ   -

طبقتتا  2020تنفيتتذ توصتتيات الجهتتة المانحتتة عتتن تقريتتر المراجعتتة الخارجيتتة  الجتتودض بالمعهتتد والتحقتتق متتن متابعتتة

  9001/2015للمواصفة القياسية الدولية لاليزو اادارى  

 التحقق ادارض ازمة كورونا .  تقرير ادارض  -

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

   

 عميد المعهد                      

                                                                                                         

 ) أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة (                                                        

   

 


