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 ثالثا : الموضوعات العامة

   
 

 رابعا  : الدراسات العليا :
 اوال  : التسجيالت

   

                      2020/ 3/  7لستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  ا 4/1

إجتيتا  الستيمينار والتستجيل للطتال   بالموافقدة علدى  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

 األتي أسمائهم  لدرجتي الماجستير والدكتوراه )  ائحة الساعات المعتمدض ( 

 المشرفون ان البحثعنو اسم الطالب م 

إستتتتالم علتتتتي عبتتتتد  1

 العاطي حسن تركي

 

 دكتوراه 

بنتتاء نمتتام تفتتاعلي علتتى تتتبكة ا نترنتت    

لنمذجة اانستكابات النفطيتة : دراستة تحليليتة 

ت نمتتم المعلومتتات جغرافيتتة باستتتخدام تقنيتتا

              الجغرافية      

  Development of a Web-based 

Interactive System for Modeling 

Oil Spills: A Geographical 

Analytical Study using the 

Geographic Information Systems 

Techniques 

   أ.د/ صالح عبد الجابر عيسى 

الجغرافيتتا البشتترية كليتتة األدا   أستتتاذ 

 جامعة المنوفي 

 

 د/ إسماعيل علي إسماعيل  

 مدرس الجغرافيا المساعد البشرية  

 الطبيعية  مسوح الموارد

محمد عبدالقادر رجب  2

 الشامى

 ماجستير 

التحليل ااقةتادي ارتر ااستتثمار العراعتى 

 على  يادض التلوث البيى فى مةر  

 

Economic Analysis in the impact 

of Agricultural Investment on 

increasing Environmental 

pollution in Egypt 

 

 .د/ جمال السيد عسكر  أ

مركتتتع  –ااقتةتتتاد العراعتتتي أستتتتاذ  

 جامعة القاهرض      –البحوث العراعية  

   د/ محمد فتحي عزازي

معهتتتد  – المستتتاعد بيئتتتة نباتيتتتةأستتتتاذ 

جامعتتة  –الدارستتات والبحتتوث البيئيتتة 

 مدينة السادات

   د/ عادل عبد الهادى عبدهللا

معهتتتد  –استتتتاذ المحاصتتتيل متفتتترغ  

جامعتتة  –الدراستتات والبحتتوث البيئيتتة 

 ة الساداتمدين

ستتتتتتوا  حستتتتتتين  

 مةطفى دوريش  

 

 دكتوراه 

  

  

تطتتتوير دور المراجعتتتة الداخليتتتة فتتتى إدارض 

المختتتاطر بتتتالبنوت االكترونيتتتة فتتتى ضتتتوء 

 دراسة ميدانية –مقررات لجن  با ل 

Developing the Role of lnternal 

Audet in risk Management in 

Electronic banks in Light of the 

Basel Committee Headquarters 

 . د / ياسر محمد سمرض أ

 استاذ المحاسبة لتجارض  جامعة دمياط 

 د/ محمد فتحي ععا ي

   النباتيةأستاذ مساعد البيئة  

 قسم مسوح الموارد الطبيعية  

معهتتتد الدراستتتات والبحتتتوث البيئيتتتة ت 

  جامعة مدينة السادات  
              فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  
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ولجنتة الدراستات    2020/  3/    9بشأن توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلست  السابعة  المنعقتدض بتتاريخ  

إجتيتا  الستيمينار والتستجيل للطتال  األتتي أستمائهم    بالموافقدة علدى  16/3/2020العليا الجلسة الستابعة المنعقتدض بتتاريخ   

 تي الماجستير والدكتوراه )  ائحة الساعات المعتمدض ( لدرج

   

 المشرفون عنوان البحث اسم الطالب م

 إسالم حلمي حجا ي 1

 دكتوراه 

أرر التحول الرقمي على األداء التنميمي " دراسة 

تطبيقية علتى بعتش تتركات الكيماويتات بمدينتة 

 السادات  

 Impact of the digital Transformation 

on organizational performance 

"An  Applied study  on some 

chemicals companies in Sadat city" 

 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة
 األستاذ بالقسم وعميد المعهد

 
 د/ عمار فتحي موسي  

كليتتتة  –أستتتتاذ ا دارض المستتتاعد  
   جامعة السادات –التجارض  

 

 د/ رضا السعيد محمد  
 بالقسم   األستاذ المساعد

إبراهيم وحيتد إبتراهيم  2

 محمد
 دكتوراه 

إطار مقتترح لتةتميم معلومتات لوجيستتي للتنبت  

 –بقرار ا ستتثمار فتى األستهم : دراستة تطبيقيتة  

بالبورصة المةرية عتن العتام   EGX30م تر 

2018 

A Suggested Framework for 

Designing a Logistical Information  

System to Forecast the Investment 

Decision in Stocks : An Empirical 

Study – EGX30 Index for the Years 

2018 

 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة
 األستاذ بالقسم وعميد المعهد

 

 أ.د/ مةطفي كامل خليل 

استتتاذ ااقتةتتاد والماليتتة العامتتة  

 –وعميد كلية الحقوق  
 جامعة دمياط

رجتتب أحمتتد محمتتود  3

 محمد

 تير ماجس

أرتتر الثقافتتة التنميميتتة فتتى التفكيتتر اابتكتتاري " 

دراستتة ميدانيتتة علتتى  اعضتتاء الهيئتتة المعاونتتة 

 بالمعاهد العليا بااسكندرية والبحيرض  

The Impact of  Organizational  

Culture on Innovative Thinking " A 

Field Study on the Associate 

Authority Members in the Higher 

Institutes of Alexandria and Beheira  

برى ابتتتتتتتتتتتتراهيم  د/ صتتتتتتتتتتتت
مستتتتاعد منةورتتتتتاهين أستتتتتاذ 

 بالقسم 
 
 

د/ عمتتار فتحتتي موستتي   استتتاذ 
 –كلية التجتارض    –اادارض المساعد  
 جامعة السادات

              فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

 ثانيا  : المنح واالجتياز .
 

   

                      2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-2-1

                                     بالموافقدددددة علدددددى مدددددنح 16/3/2020ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا الجلستتتتتتة الستتتتتابعة المنعقتتتتتدض بتتتتتتتاريخ  

           ، درجتة الماجستتير فتي العلتوم البيئيتة فتي  العلتوم التكنولوجيتا   -   لف مهوس سعود فرحان السدعيديإيمان خ  الطالبة  /

 بناءا علي التقرير الجماعي  

 -: في دراسة

                                                   دور نظدددددم المعلومدددددات اإلداريدددددة فدددددى تحسدددددين جدددددودة الاددددددمات بددددداإلدارة  العامدددددة للطيدددددران المددددددنى   
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 ) دراسة تطبيقية على الاطوط الجوية الكويتية(
 

The role of Mangment Informantion Systemsin improving the quality of services general 

directorate of Civil Aviation ( Applied study on Kuwait Airways) 
 

              عةفقة  ويرفع االمر لمجلس الجامالمواالقرار : 

   

                      2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-2-2

أحمد بديع أحمد بدوى  الطالب/     بالموافقة على منح  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

 بناءا علي التقرير الجماعي       جة الماجستير في العلوم البيئية في  العلوم العراعيةدر -

 -: -في دراسة 

 . “تقييم إلنتاجية الفيرمي كمبوست باستادام أنواع ماتلفة من ديددان األرض تحت الظروف المصريدة 

  “Evaluation of vermi-Compost Productivity by using Earthworms Species under Egyptian 

Conditions” 

              فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                          2020/ 3/  9بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-2-3

                                      بالموافقدددددة علدددددى مدددددنح 16/3/2020منعقتتتتتدض بتتتتتتتاريخ  ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا الجلستتتتتتة الستتتتتابعة ال

                   درجتتة الماجستتتير فتتي العلتتوم البيئيتتة فتتي الدراستتات التجاريتتة وا داريتتة  محمددد جمددال عبددد الوهددا  علددي الطالتتب/ 

 بناءا علي التقرير الجماعي  

  –في دراسة  

 د التجاري علي تعظيم أرباح شركات الكهرباء" دراسة حالة شركة توزيع كهرباء البحيرة أثر تافيض نسبة الفق
The effect of reducing the percentage of commercial losses on maximizing profits of 
electricity companies 

              فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2020/ 3/  9أن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ بشتتت 4-2-4

                                       بالموافقدددددة علدددددى مدددددنح 16/3/2020ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا الجلستتتتتتة الستتتتتابعة المنعقتتتتتدض بتتتتتتتاريخ  

                                      درجتتتتة الماجستتتتتير فتتتتي العلتتتتوم البيئيتتتتة فتتتتي  العلتتتتوم العراعيتتتتة –لبسدددديوني  عددددالء سددددالمة االطالتتتتب  / 

 -بناءا علي التقرير الجماعي

 في دراسة :   

 أثير استادام بعض مالفات الصناعات الغذائية فى تكوين عالئق غير تقليدية ت

Effect of using some food industries wastes in nontraditional rations composition 

              فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2020/ 3/  9بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-2-5

أسدماء صدبحي الطالبتة  /   بالموافقدة علدى مدنح 16/3/2020بعة المنعقتدض بتتاريخ  ولجنة الدراسات العليتا الجلستة الستا

                               درجتتتة دكتتتتوراه الفلستتتفة فتتتي  العلتتتوم البيئيتتتة فتتتي  الدراستتتات التربويتتتة واانستتتانية –ابدددراهيم عبددددالر ف     

   -بناءا علي التقرير الجماعي

 في دراسة :  

 لفقر بمدارس المرحلة االبتدائية " دراسة مطبقة على المدارس االبتدائية بمدينة السادات " إشكالية البيئة وا 

Problematic of the environment and poverty in primary schools " the study is Applying to 

Elementary Schools in Sadat City" 

 

 

              فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
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                      2020/ 3/  7بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت  الستتابعة  المنعقتتدض بتتتاريخ   4-2-6

                                    بالموافقدددددة علدددددى  اجتيددددداز 16/3/2020ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا الجلستتتتتة الستتتتتابعة المنعقتتتتتدض بتتتتتتاريخ  

اامتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية  بناء علي ماجتاء بتقريتر  –    ينيياسر محمود الشربالطالب /  

 لجنة اامتحان الشامل ل  

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   
 

 -امل :ثالثا  : تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الش
 

   

                      2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-3-1

                      بالموافقدددة علدددى خطدددا  الصدددالحية 16/3/2020ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة الستتتابعة المنعقتتتدض بتتتتاريخ  

                                          المقدمتتتتتة متتتتتنلجنتتتتتة ا تتتتتترا  بتشتتتتتكيل لجنتتتتتة الحكتتتتتم والمناقشتتتتتة لرستتتتتالة الماجستتتتتتير  المقتتتتتدم متتتتتن 

مستتجل  لدرجتتة الماجستتتير بالقستتم ائحتتة ستتاعات معتمتتدض  حيتتث أن تتتاريخ القيتتد   خالددد احمددد عبدددهللا الاليفددةالطالتتب /

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

   -تحت عنوان: 

 دراسة تطبيقية "  –"تقييم ديوان المحاسبة الكويتي في الرقابة علي المالفات  

Evaluation of the role of the Kuwaiti audit bureau in the control of waste – applied study 

    -:علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

ً  -جامعة القاهرض   –كلية التجارض    –أستاذ المحاسبة    1 ا.د عبد هللا عبد السالم احمد   مشرفا

 2 د . محمد فتحي ععا ي مشرفا  -أستاذ مساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة مدينة السادات  

 3 . سامح لطفي سعودي د ممتحن خارجي  –أستاذ مساعد المحاسبة بااكاديمية الحديثة  

  4 د/ فو ي تعبان مدكور  ممتحن خارجي –أستاذ مساعد ادارض ااعمال كلية التجارض جامعة القاهرض   
 

 

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                                      2020/ 3/  7لمنعقتتتدض بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  ا 4-3-2

لدرجتة  بالموافقة على تشكيل لجنة االمتحان الشامل 16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ  

 المسجل لدرجة الدكتوراه    عبد العزيز عويد مطر العنزىالدكتوراه  للطالب / 

  -نوان  :تحت ع   

 أثر تطبيق نظم اإلدارة البيئية فى المؤسسة االقتصادية على تحسين أدائها المالى 

 الكويت (  –) دراسة حالة على شركة أسمنت بورتالند 

The effect of applying the environmental management systems in the economic corporation 

on the  improvement of financial performance .  

                             (A case study on Portland cement company- Kuwait (  kpcc) 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم الوظيفدددددددة وجدهة العمددل

جامعتة   –أستاذ ورئيس قسم المحاسبة   والمراجعة  وعميد كلية التجتارض  

 ) مشر ( دمنهور

 1 ا.د/ عالء محمد البتانونى  

 2 أ.د/ هشام سيد سليمان  كلية التجارض جامعة القاهرض     –أستاذ إدارض ا عمال  

أ.د/ جتتتاد التتتر  عبتتتد الستتتميع  جامعة المنةورض   –كلية التجارض   –أستاذ إدارض ا عمال 

 حسانين  هان

3 

 
                 ةفقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعالمواالقرار :  
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                      2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-3-3

بالموافقة على تشكيل لجنة االمتحان الشامل لدرجدة  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ  

 المسجلة لدرجة الدكتوراه     أمل محمود شيخ السوقللطالبة /   كتوراه  الد

 تحت عنوان  :

 المسح الفيتوكيميائى والتأثير المضاد للميكروبات لبعض النباتات البرية على الفطريات الممرضة للنبات 

Phytochemical screening and antimicrobial effect of some wild plants on phytopathogenic fungi 

 -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د / نشوى مختار حسن ر ق  جامعة مدينة السادات    -معهد بحوث الهندسة الورارية –أستاذ الكيمياء  

 2 سكنية محمد كامل عياد  أ.د/   أستاذ البيئة النباتية المتفرغ كلية العلوم جامعة المنةورض  

 –معهتتد الدراستتات و البحتتوث البيئيتتة  –استتتاذ  مستتاعد أمتتراا النبتتات 

 جامعة مدينة السادات  ) مشرفا (

 3 د ./ صبرى ابراهيم تاهين  

 
 

 

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

  

   

                        2020/ 3/  9المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم تقتتتويم  4-3-4

بالموافقة على تشكيل لجنة االمتحان الشامل لدرجدة  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ  

 درجة الدكتوراه   المسجل ل -  عبد السالم محمد السعداوي عسل /للطالب    الدكتوراه
  -تحت عنوان  :   

تأثير الرسائل االعالنية التليفزيونية علي ترشيد استهالك المياه " دراسة تطبيقيدة علدي الجمهدور المصدري بمحافظدات 
 اقليم وسط الدليا "

The Effect of TV Advertising Message on Water Conservation Afield Study on Middle 
Delta Governorates in Egypt  

 -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ طلع  أسعد عبد الحميد   جامعة المنةوره " مشر " –أستاذ التسويق وااعالن كلية التجارض  

 2 عبدهللا الهنداويأ.د/ محمد   جامعة المنةورض  –استاذ ادارض ااعمال وعميد كلية التجارض  

 3 أ.د/ أحمد سمير رتدي   اكاديمية السادات للعلوم اادارية   –استاذ ادارض ااعمال 
 

  

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                               2020/ 3/  9يخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتار 4-3-5

خطتا  الةتالحية المقتدم متن لجنتة   بالموافقة علدى  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

  رجددب عبدالحميددد عبدددالعزيز عددزام      ا تتترا  تشتتكيل لجنتتة الحكتتم والمناقشتتة لرستتالة التتدكتوراه المقدمتتة متتن الطالتتب/

وتتاريخ التستجيل لموضتوع   16/10/2016تداريخ القيددالمسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم ائحة ساعات معتمدض حيث أن 

       16/7/2017البحث  

    -تحت عنوان: 

استادام بطاقة االداء المتوازن فى صدياغة وتنفيدذ وتقيديم اسدتراتيجية منظومدة المدوارد المائيدة فدى جمهوريدة مصدر  

 العربية

Impact of Using Balanced Scorecard in Formulating, Implementing and Evaluating the 
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Strategy of the Water Resources System in the Arab Republic of Egypt 

    -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم                  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل

 1 على أحمتتتتتتتتد  ينا.د/   المحاسبة  المتفرغ والمراجعة التجارض حلوان ) مشرفا (أستاذ  

 2 د/ عادل عبد الهادي عبد هللا أستاذ  المحاصيل المتفرغ بالقسم  ) مشرفا (

 3 أ.د/ محمد علي وهدان أستاذ  المحاسبة والمراجعة كلية التجارض جامعة المنوفية  )ممتحن خارجي ( 

  4 أ.د/ هشام حسن عواد المليجي محاسبة والمراجعة التجارض حلوان)ممتحن خارجي (أستاذ ال
                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

   

                   2020/ 3/  9بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-3-6

المقتدم متن لجنتة خطدا  الصدالحية   بالموافقدة علدى  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

  منددي مثقددال محمددد صددقر العنددزي         لمقدمتتة متتن الطالتتب  /تشتتكيل لجنتتة الحكتتم والمناقشتتة لرستتالة التتدكتوراه اا تتترا  

جيل لموضتوع وتتاريخ التست  16/10/2016ئحة ساعات معتمدض حيث أن تاريخ القيتدالمسجل   لدرجة الدكتوراه بالقسم ا

      -تحت عنوان:   21/1/2018البحث  

برنامج مقترح للتنميدة المهنيدة لمعلمدات ريداض األطفدال فدى الدتعلم المتمركدز حدول الطفدل وأثدره فدى تنميدة مهاراتده  

 التدريسية  

A proposed program for the professional development of kindergarten teachers in child 

centered learning and its impact on the development of their teaching skills 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 –جامعة القاهرض      –مبكرض   كلية التربية للطفولة ال  –استاذ اصول تربية الطفل  
 )ممتحن خارجي (

 1 أ.د/ السيد عبد القادر تريف   

 2 أ.د/ حسين محمد نور     )ممتحن خارجي (  –جامعة اا هر  –كلية التربية    –استاذ اصول التربية     
 3 د/ عادل عبدالهادي عبدهللا    ) مشرفا (استاذ المتفرغ بالقسم    

                –جامعتتة القتتاهرض  –كليتتة التربيتتة النوعيتتة  –المستتاعد   استتتاذ اصتتول التربيتتة
 ) مشرفا (

د/ محمتتتتتتتتود ابوالنتتتتتتتتور 
 عبدالرسول  

4 

 
  

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2020/ 3/  9قتتتدض بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنع 4-3-7

المقتدم متن لجنتة  بالموافقدة علدى خطدا  الصدالحية  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

مستتجلة لدرجتتة  منددي سددعيد محمددد  المقدمتتة متتن الطالبتتة / بتشتتكيل لجنتتة الحكتتم والمناقشتتة لرستتالة الماجستتتيرا تتترا  

وتتتاريخ التستتجيل لموضتتوع البحتتث   16/10/2016جستتتير بالقستتم ائحتتة ستتاعات معتمتتدض  حيتتث أن تتتاريخ القيتتد الما

   -تحت عنوان: 18/8/2018

 دور حمالت التوعية اإلعالمية بالتليفزيون المصري في نشر الوعي البيئي لدي الشبا  الجامعي 

"The Role of Media Awareness Campaigns in Egyptian Television in Promoting 

Environmental Awareness among University Youth 
   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:    

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

أ.د/ مني محمتد كمتال التدين  مشرفا -جامعة عين تمس   –كلية البنات   –أستاذ علم ااجتماع المتفرغ  

 مدح   

1 

                     عتتتين تتتتمس -كليتتتة الدراستتتات العليتتتا للطفولتتتة   -ستتتتاذ علتتتم التتتنفس  أ

 )ممتحن خارجي (

 2 أ.د/ جمال تفيق احمد  

                     جامعتتتة العتتتريش   –أستتتتاذ ااجتمتتتاع وعميتتتد معهتتتد الدراستتتات البيئيتتتة 

   )ممتحن خارجي (

 3 أ.د/ عةام الدين ابو ال    
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                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةمواالالقرار : 

 

   

                                                                  2020/ 3/  9بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتت  الستتابعة  المنعقتتدض بتتتاريخ     4-3-8

 تشدكيل لجندةاالمتحان الشداملاعادة  بالموافقة على    16/3/2020سابعة المنعقدض بتاريخ   ولجنة الدراسات العليا الجلسة ال

   المسجل لدرجة الدكتوراه وليد السيد  محمد النجار    للطالب /   لدرجة الدكتوراه
 

اكاديميدة المعدادي  لظدروف   –أسدتاذ المحاسدبة المسداعد    -بسبب اعتذار السيد الدكتور / كمال منصور مصطفي حسدن  

 خاصة بسيادته ،،   مرفق االعتذار الااص بسيادته
 

 -تحت عنوان  :

 " بالتطبيق على مدينة السادات    الرقابة على التكاليف البيئية بالشركات الصناعية وأثرها على جودة التقارير المالية  

 لجنة االمتحان قبل التعديل   :

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ سيد محمد عبدالوها  مشرفا -محاسبة وعميد المعهد العالي للعلوم االدارية  ببلقاس  أستاذ ال

 2 أ.د/ هشام حسن عواد المليجي جامعة حلوان  –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة  

 3 د/ كمال منصور مصطفي حسن اكاديمية المعادي –أستاذ المحاسبة المساعد  
 

 ترحة بعد التعديللجنة االمتحان الشامل المق

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ سيد محمد عبد الوها  مشرفا -أستاذ المحاسبة وعميد المعهد العالي للعلوم االدارية  ببلقاس  

 2 أ.د/ هشام حسن عواد المليجي جامعة حلوان  –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة  

  3 أ.د/ علي احمد زين جامعة حلوان  –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة المتفرغ  
  

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :     

   

                                      2020/ 3/  9بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ   4-3-9

لدرجتة   بالموافقة على تشكيل لجنة االمتحان الشدامل  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

 المسجل لدرجة الدكتوراه     عبدالمحسن محمد عبد المحسن العواش العجمي الدكتوراه  للطالب /

 -تحت عنوان  : 

 

لشددبكات المندداطق الصددناعية الاضددراء فددي ضددوء مصددادر الطاقددة النظيفددة نحددو التوجهددات الجديدددة للتاطدديط البيئددي   

 دولة الكويت في إطار نطاقها األقليمي(  –حالة الدراسة ) شبكة المناطق الصناعية الاضراء    -  والادمات اللوجيستية

 
Toward New Approaches for Environmental Planning of Industrial Parks network 
With respect to Green Energy Sources and logistic Facilities . 
Case study:Industrial Parks Network – Kuwait state within its regional context 

 

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د / حسن حسن بهجت " مشرف"جامعة القاهرة    –استاذ بكلية التاطيط األقليمي والعمراني  

 2 أ.د/ طارق زكي ابو السعود   جامعة القاهرة –التاطيط األقليمي والعمراني  استاذ  

جامعددة  –كليددة التاطدديط األقليمددي والعمرانددي –اسددتاذ التصددميم العمرانددي
 القاهرة

  أ.د/ سعاد يوسف بشندي

 
 

 

                 الجامعة  فقة  ويرفع االمر لمجلسالمواالقرار : 
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                      2020/ 3/  7بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت  الستتابعة  المنعقتتدض بتتتاريخ  

                     بالموافقدددة علدددى خطدددا  الصدددالحية 16/3/2020ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة الستتتابعة المنعقتتتدض بتتتتاريخ  

المقدمتتتتة متتتتن                                تشتتتتكيل لجنتتتتة الحكتتتتم والمناقشتتتتة لرستتتتالة الماجستتتتتير بالمتتتتد واللجنتتتتة ا تتتتترا   المقتتتتدم متتتتن 

 14تتتاريخ القيتتد   ائحتتة ستتاعات معتمتتدض  حيتتث أن م الماجستتتير بالقستتلدرجتتة ة المستتجل -مددريم أحمددد حسددينالطالبتتة/ 

نمرا لمرو  الحمل والتوادض  الخاصتة بأخت  الطالبتة   2017/  18/1البحث    وتاريخ التسجيل لموضوع    11/2014/

 حيث أنها كان  مرافقة ألخ  الطالبة المذكورض  وظرو  حالة البالد الةحية  
 

    -تحت عنوان: 

 دور متطلبات إدارة الجودة الشاملة للبيئة فى تعزيز التنمية المستدامة 

 ) دراسة تطبيقية ( 
"  The Role of the  Environmental Total Quality Management Requirements  in 

Sustainable Development Enhancement"Applied Study" 

   -علي النحو التالي : 
 

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل  االســــــم م

جامعتتتتة مدينتتتتة  –أستتتتتاذ المتتتتوارد البشتتتترية وعميتتتتد كليتتتتة التجتتتتارض   ا.د/ حسنين السيد ط      1

 السادات)مشرفا(

 (ممتحن خارجيأستاذ إدارض ااعمال بأكاديمية ناصر العسكرية )  ا.د/ سيد  أحمد محمدين         2

 (  ممتحن خارجى) عميد اكاديمية طيبة للعلوم ا دارية   ا.د/ إبراهيم محمد يوسف سليم   3

 الطبيعية  ) مشرفا( أستاذ مساعد بقسم مسوح الموارد د/ ممدوح محمد الحطا              4

 
   

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

4-3-

11 

                      2020/ 3/  7بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتت  الستتابعة  المنعقتتدض بتتتاريخ  

متن لجنتة  المقتدم  ةخطا  الةتالحي بالموافقة على 16/3/2020دض بتاريخ   ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعق

ة المستجل -دالل  أحمدد حسدينالماجستتير المقدمتة متن الطالبتة/ شكيل لجنة الحكتم والمناقشتة لرستالة تبالمد والا ترا    

سجيل لموضتوع البحتث   وتاريخ الت  11/2014/  14تاريخ القيد      ائحة ساعات معتمدض  حيث أن  م الماجستير بالقسلدرجة  

 نمرا لمرو  الحمل والوادض  للطالبة المذكورض  وظرو  حالة البالد الةحية  2017/  18/1

 (  ) دراسة تطبيقيه  ور إدارة المعرفة في إعادة هندسة عمليات منظمة األعمالد     -تحت عنوان:

Knowledge Management Role in Reengineering Business Organizations Operations.  
           (  Applied Study) 

   -علي النحو التالي : 
 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل  االســــــم م

 جامعة مدينة السادات)مشرفا( –أستاذ الموارد البشرية وعميد كلية التجارض   ا.د/ حسنين السيد ط      1

 (ممتحن خارجيبأكاديمية ناصر العسكرية ) أستاذ إدارض ااعمال  ا.د/ سيد  أحمد محمدين         2

 (  ممتحن خارجى) عميد اكاديمية طيبة للعلوم ا دارية   ا.د/ إبراهيم محمد يوسف سليم   3

جامعة مدينة    –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -أستاذ مساعد بقسم مسوح الموارد الطبيعية  د/ ماجدض محمد رفع   أبو الةفا        4

  السادات 
    

                 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة
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 رابعا  : تعديل لجنة اإلشراف وعنوان الرسالة وإلغاء التسجيل  واالعتذار والنقل من قسم لقسم
 

   

                      2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-4-1

تعديل فى لجنة اإلشراف على رسالة   بالموافقة على  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

   المسجل  لدرجة الدكتوراة بالقسم  أبوسالم اشرف فؤاد محمدالطالب  / 

    ي  بناءا  على طلب المشرف الرئيس.وسددبب التعديل هدو :

 لجنة اإلشراف قبل التعديل :

 الوظيفة وجهة العمل اإلسم م

 والتقويم    استاذ مناهج وطرق تدريس بالمركع القومي لالمتحانات أ.د/ رضا السيد محمود حجا ي 1

 مدرس بقسم مسوح الموارد الطبيعية بالمعهد   أسماء عبد العاطي   2

أستاذ مساعد بقسم مسوح الموارد الطبيعيدة   بمعهدد الدراسدات العليدا   د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا   وإضافة السيدة

 جامعة مدينة السادات –والبحوث  

 

 لجنة اإلشراف بعد التعديل  :

 الوظيفة وجهة العمل اإلسم م

 والتقويم    أستاذ مناهج وطرق تدريس بالمركع القومي لالمتحانات أ.د/ رضا السيد محمود حجا ي 1

2 
 فع  أبو الةفا  د/ ماجدض محمد ر

أستاذ مستاعد بقستم مستوح المتوارد الطبيعيتة   بمعهتد الدراستات 

 جامعة مدينة السادات   –العليا والبحوث  

3 
 أسماء عبد العاطي د/  

متتدرس بقستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بمعهتتد الدراستتات العليتتا 

  جامعة مدينة السادات –والبحوث  
 س الجامعة                القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجل 

   

                      2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-4-2

الة تعديل فى لجنة اإلشراف على رس  بالموافقة على  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

   المسجلة  لدرجة الماجستير بالقسم  سمر جمال عبد الناصرالطالبة  / 

 لظروف  صحية  ياسر محمد سمرةهدو إعتذار السيد األستاذ الدكتور /  .وسددبب التعديل هدو :

 لجنة اإلشراف قبل التعديل :

 الوظيفة وجهة العمل اإلسم م

 تجارض  جامعة دمياطلكلية   - استاذ المحاسبة   ا. د / ياسر محمد سمرض  1

 مدرس بقسم مسوح الموارد الطبيعية بالمعهد   د/ أسماء عبد العاطى أبو يد     2

 

 أستاذ المحاسبة كلية التجارة جامعة القاهرة   –عبد هللا عبد السالم  أحمد   وإضافة إضافة السيد االستاذ الدكتور /

 لجنة اإلشراف بعد التعديل  :

 لالوظيفة وجهة العم االسم م

 لتجارض  جامعة القاهرض كلية   –استاذ المحاسبة   عبد هللا عبد السالم  أحمدأ.د/   1

  مدرس بقسم مسوح الموارد الطبيعية بالمعهد   د/ أسماء عبد العاطى أبو يد     2
                 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة 
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                                    2020/ 3/  9تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم  4-4-3

الطلب المقدم من السيد ااستتاذ التدكتور/   بالموافقة على  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

استتاذ مستاعد الكيميتاء التطبيقيتة قستم  -كتور/ محمتد الشتحات استماعيل سترايا  الستيد التدوذلك الضدافة    مبارك حساني علي

   مجدي اسماعيل ابوضيفعلي الطالب/    جامعة اا هر علي لجنة ااترا  –كلية العلوم )بنين( القاهره   –الكيمياء  

 -لجنة االشراف قبل التعديل :
 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 ا.د/ مبارت حساني علي جامعة مدينة السادات –تقويم الموارد الطبيعية  استاذ بقسم  

 2 د/ ععت احمد الفضالي    جامعة مدينة السادات   –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية   
 

 لجنة االشراف بعد التعديل :
 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 ا.د/ مبارت حساني علي جامعة مدينة السادات –الطبيعية  استاذ بقسم تقويم الموارد  

 2 د/ ععت احمد الفضالي    جامعة مدينة السادات   –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية   

 –كليتة العلتوم )بنتين( القتاهره   –استاذ مساعد الكيمياء التطبيقية قسم الكيميتاء  

 جامعة اا هر

محمتتتتد الشتتتتحات استتتتماعيل د/ 

 سرايا

3 

 
 

 

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

 خامسا  موضوعات عامة
 

   

                             بالموافقددددة علددددى 16/3/2020بشتتتتأن توصتتتتية لجنتتتتة الدراستتتتات العليتتتتا الجلستتتتة الستتتتابعة المنعقتتتتدض بتتتتتاريخ   4-5-1

                             م الدراسدددات العليدددا ومدددنح ودرجدددة دبلدددوم السدددالمة والصدددحة المهنيددددةاعتمددداد النتيجدددة ومدددنح درجدددة دبلدددو

 .2019/2020للعام الجامعي   2019دورض الخريف  
 

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                                 بالموافقددددة علدددددى 16/3/2020بتتتتتتاريخ   بشتتتتأن توصتتتتية لجنتتتتتة الدراستتتتات العليتتتتتا الجلستتتتة الستتتتتابعة المنعقتتتتدض  4-5-2

دبلدوم السدالمة والصدحة المهنيدة  -دكتوراه –ماجستير  -اعتماد  دورة  القيد للطال  الدراسات العليا) دبلوم الدراسات العليا

للعتتتام الجتتتامعي   2020بيتتتع للفةتتتل الر    دبلدددوم إدارة الجدددودة الشددداملة( –ماجسدددتير السدددالمة والصدددحة المهنيدددة   -

2019/2020 

 
 

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-5-2

                                             بالموافقدددددددة علدددددددى 16/3/2020ة المنعقتتتتتتتدض بتتتتتتتتاريخ  ولجنتتتتتتتة الدراستتتتتتتات العليتتتتتتتا الجلستتتتتتتة الستتتتتتتابع

 اقتراح عمل دورات تدربية لطال  الماجستير المهنى  

   -فى الموضوعات االتية:

 رصد و معالجة البيانات و تطبيقها فى خطط الطوارئ -1

 المهنية فى السالمة  GISتطبيقات نمم المعلومات الجغرافية  -2

 نمم إدارض السالمة و الةحة المهنية -3

 دور السالمة و الةحة المهنية فى تطوير جودض المنتجات التةديرية-4
 

 - القدائمين علدى الددورة  –) المحتدوى العلمدى  ألعددادبالمعهدد  القرار : الموافقة  ويرفع لمركز الادمدة العامدة  

                   ويرفع االمر لمجلس الجامعةر المهنى بالقسم . حيث انها ضمن متطلبات منح الماجستي ( التكلفة 
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                 9/3/2020 -2020/ 3/  7الستتابعة  المنعقتتدض بتتتاريخ  م بجلستتته المعهتتد التتثالث  م اقستتألس ابشتتأن توصتتية كتتل متتن مجتت 4-5-2

                                                 وافقدددددددة علدددددددىبالم 16/3/2020ولجنتتتتتتتة الدراستتتتتتتات العليتتتتتتتا الجلستتتتتتتة الستتتتتتتابعة المنعقتتتتتتتدض بتتتتتتتتاريخ  

                                                            المقتتتتتتتتترح إنشتتتتتتتتا ه بالمعهتتتتتتتتد  عددددددددرض الئحددددددددة قسددددددددم تكنولوجيددددددددا النددددددددانو و تطبيقاتهددددددددا البيئيددددددددة،

 بالمعهتتد                        أو الهيئتتة المعاونتتة المتخةةتتين   متتن أعضتتاء هيئتتة التتتدريس بعتتشمتتانع متتن نقتتل  ام لتتيس لتتديهاقستتألان ا حيتتث 

 لهذا القسم بعد الموافقة علي  و إعتماده من المجلس األعلى للجامعات.
 

 .                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2020/ 3/  7ستتت  الستتابعة  المنعقتتدض بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجل  4-5-2

ستجيل المشتروع البحثتى لطتال  ت  بالموافقدة علدى  16/3/2020ولجنة الدراسات العليا الجلسة السابعة المنعقدض بتاريخ   

 . لطال  ماجستير السالمة والةحة المهنية  الدفعة األولى 
 

   لس الجامعةفقة  ويرفع االمر لمجالمواالقرار : 
               

   
 

 سادسا  : موضوعات البحوث العلمية
 

   

                      2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  4-6-1

                     الطلتتتب القتتتدم متتتن  الموافقدددة علدددىب 16/3/2020ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة الستتتابعة المنعقتتتدض بتتتتاريخ  

  PLOSحيتث أن لت  بحتث تتم فتى مجلتة  للحةتول علتى جتائعض النشتر التدولى محمدد فتحدى عدزازىالستيد التدكتور/ 

One(15)3, 2020  2.77بمعامل تأرير  

 تحت عنوان

 النباتات كم ترات حيوية للكشف عن التلوث بمدينة السادات غر  الدلتا، مةر 

Plant Bio indicators of Pollution in Sadat City, Western Nile Delta, Egypt 

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2020/ 3/  9المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  تقتتتويم بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم  4-6-2

                     الطلتتتب المقتتتدم متتتن  بالموافقدددة علدددى 16/3/2020ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة الستتتابعة المنعقتتتدض بتتتتاريخ  

 :  عنوانبوذلك لتسجيل بحث   صالح السيد محمدالسيد الدكتور/  

 ة في تحديد كمية " ااستشعارالطيفي باستخدام الم ترات الطيفية ذات ااطوال الموجية الثنائية و الثالري

 "  النتروجين في الذرض 

Passive reflectance sensing using optimized two- and three-band spectral indices for 

quantifying the total nitrogen yield of maize 

                  فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2020/ 3/  9المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  تقتتتويم ن مجلتتتس قستتتم بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتت 4-6-3

                      الطلتتتب المقتتتدم متتتن  بالموافقدددة علدددى 16/3/2020ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة الستتتابعة المنعقتتتدض بتتتتاريخ  

 لقسم والمعهد .ل  ضمن الخطة البحثيةك لتسجيل اابحاث اآلتية حيث  انها  وذل أشرف عبد الحميد زهرانالسيد الدكتور/  

 حالة الدراسة  –المردود البيئي واالقتصادي للتحكم في بعض ملوثات الهواء                     
 

 البحث األول 

1-Environmental and Economic Benefits of Some Air Pollutants Control Case Study: Emission of 

some boilers of Different Factories 

 )دراسة حالة: انبعارات غاليات مةانع مختلفة(المردود البيئي واإلقتصادي للتحكم فى بعض ملوثات الهواء -1
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  Environmental Management and Sustainable Development     مجلة النشر:د

 2.9معامل التاثير:         

 2020سنه النشر :     ISSN 2164-7682, 2020, Vol. 9, No. 1بيانات النشر 
 

 البحث الثاني  

Air Quality Indices, Sources and Impact on Human Health of PM10 and PM2.5 in 

Alexandria Governorate, Egypt 

 Pميكدرون  10قدل مدن مؤشرات جودة الهواء ومصادر والتأثيرات على صحة اإلنسدان للجسديمات الصددرية ذات القطدر أ -2

M10   ميكرون  2.5وذات القطر أقل منPM2.5بمحافظة اإلسكندرية، مصر 

   Journal of Environmental Protectionمجلة النشر:د    

       1.7معامل التاثير:    

 ISSN Print: 2152-2197, 2018, Vol. 9, PP 1237-1261بيانات النشر  

 2018 سنه النشر :
 

 البحث الثالث

3-Phytoremediation of the Air Pollution Using some Plants in Three Different 

Locations of Alexandria City 

 معالجة تلوث الهواء باستادام بعض النباتات في ثالثة مواقع بمدينة اإلسكندرية -3

 Journal of the Advanced in Agricultural Researchesمجلة النشر:د     

 0.876ثير:          معامل التا

 ISSN 1110--5585, 2017, Vol. 22, No.2 , pp 314J-325بيانات النشر  

 2017 سنه النشر :

 البحث الرابع

4-Bioremediation of Heavy Metals by Using Some Shrubs 

in Three DifferentLocations of Alexandria City. (B) Nerium oleander Plant 

 نباتدات  ) ( -اإلسدكندرية  مديندة مدن ماتلفة مواقع ثالثة الشجيرات في بعض باستادام الثقيلة للمعادن يويةالح المعالجة-4

 الدفلة

 , ALEXANDRIA SCIENCE EXCHANGE JOURNAL     مجلة النشر:د
 VOL. 40, NO.1. JANUARY- MARCH 2019معامل التاثير:          

ISSN 110-0176, 2019, Vol. 40, No.1ppر  101-114 -         بيانات النش

 

 2019سنه النشر : 
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 البحث الاامس

5-Bioremediation of Heavy Metals by Using Some Shrubs in Three 

DifferentLocations of Alexandria City. (A) Pittosporumtobira plant 

 نبدات )أ(-اإلسدكندرية  مديندة مدن ماتلفدة اقدعمو ثالثدة الشدجيرات فدي بعدض باسدتادام الثقيلدة للمعادن الحيوية  المعالجة-5
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 أبحددداث أخري:  

 م اسم البحث

 1 التقنيات الحديثة فى ادارض الكوارث والمخاطر ببيئة العمل بالسكك الحديديةدور 

 2 دور إدارض الوق  وضغوط العمل البيئية فى تحسين األداء الوظيفي للعاملين

 3 تطبيق نمم ا دارض البيئية المتكاملة على نشاط النقل الجوي

 4 دراسة إحةائية للبعد البيئى فى مطار القاهرض الدولى

Monitoring and Assessment of Air Quality in the Intersections of the traffic 

signals in Tanta city, Egypt 
5 

Risk Assessment of the Air Pollution for Industrial & Residential Area 6 

قانات الستكك الحديديتة بمةتر استخدام الطرق وااساليب الحديثة لتحسين األمان واآلداء التشغيلى عند معل

 في البيئة العراعية والةحراوية
7 

 8 تأمين بيئية العمل على منافذ السكك الحديدية

تةور مقترح  دارض السالمة والةتحة المهنيتة فتي ضتوء المعيتارين التدوليين للستالمة والةتحة المهنيتة 

2007  /18001 OHSAS واأليعو ، ISO 2018/45001 
9 

 10 ةادية لمشروع محطة كهرباء لالستخدام المنعلي بالطاقة الشمسيةدراسة جدوى اقت

تاريخ استخدام الطاقة الشمسية في العالم وفي مةر بةتفة خاصتة دراستة تاريخيتة علتى مجتاات الطاقتة 

 المتجددض 
11 

خطة عمل بيئية ومجتمعية لتقييم مخاطر العمل والتخلص اآلمتن متن المخلفتات الخطترض ومكافحتة التلتوث 

 تحقيق التنمية المستدامة في إحدى تركات قطاع البترول المةريل
12 

 13 أرر التدريب على أداء العاملين دراسة ميدانية على المعاهد العليا با سكندرية

أرتتر بيئتتة العمتتل والتستتويق التتداخلي علتتى جتتودض الخدمتتة التعليميتتة دراستتة ميدانيتتة علتتى المعاهتتد العليتتا 

 با سكندرية
14 

 
   
 

 امسا  العالقات الثقافية  خ
 

   

                      2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  5/1

                                 الطلتتتب المقتتتدم متتتن   بالموافقدددة علدددى 16/3/2020ولجنتتتة العالقتتتات الثقافيتتتة  الجلستتتة لستتتابعة المنعقتتتدض بتتتتاريخ  

                                         الم تمرالمساعد بالقسم، للموافقة على حضور  ، األستاذاسماعيل على اسماعيلالسيد الدكتور/ 

                                               

 The 28 the colloquium of the international geographical union commission on the 

CSRS) Rural on the move -sustainability of rural systems (IGU  : transitions , transformations , 

nobilities and resistance.  

 حيث أن  ل  بحث مقبول للنشر بعنوان:" .أغسطس   28.إلى 23فى الفترض من   غر  بكرواتيا  و المقرر عقده فى - 

"Changes of  Female status in Egyptian rural society via some demographic  indicators  a 

geographical  case study in Markaz  Almaraghah- Sohag"   

 طبقا للوائح المنظمة لذلكوذلك  

    فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
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 هيئة التدريس  سادسا  :  شئون اعضاء  
 

   

                                 2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  6/1

 –ار كليتة األرت – المتدرس بقستم األرتار ا ستالميةأحمد حلمي صادق،    لطلب المقدم من السيد الدكتور/ا   بعدم  بالموافقة على

 , حيث أن الخطة البحثية للقسم اتتضمن هذا التخةص  للنقل إلى القسمجامعة جنو  الوادى،  

 فقة  المواالقرار : 

   

                                   2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  6/2

الطلب المقدم من السيد أ.د. عمدر أحمدد تمدام، اسدتاذ المحميدات الطبيعيدة بالقسدم، للندد  لمددة يدوم واحدد   ىبالموافقة عل

                             )األربعددداء مدددن كدددل إسدددبوع ( للتددددريس فدددى كليدددة الطدددب البيطدددرى جامعدددة القددداهرة للمشددداركة فدددى تددددريس مقدددرر 

 " الحياة البرية"

                 االمر لمجلس الجامعة فقة  ويرفعالمواالقرار : 

   

                                   2020/ 3/  7بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن مجلتتتس قستتتم مستتتوح المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتت  الستتتابعة  المنعقتتتدض بتتتتاريخ  6/3

قستم و المستجل لدرجتة ، المعيتد بالكدريم رمضدان محمدد عبدالسدالماستعراا التقريتر العلمتي عتن الستيد/    بالموافقة على

 جامعة األسكندرية،    –الماجستير بكلية العلوم  

 تحت عنوان  

 " تقييم تكاليف إرتفاع منسو  سطح البحر للمجتمعات الحضارية الساحلية على المستوى المحلى" 

نتهاء متن القسم ليس لدي  مانع من استمرار تسجيل الطالب حيث أن موضوع رسالت  ضمن خطة القسم كما ان  على وتك األ

 الرسالة

                 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

 

 سابعا  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 

   

بعددرض تقريددر الدددورة  باالحاطددة علمددا    3/2020/ 16بشتتأن توصتتية لجنتتة البيئتتة بالمعهدالجلستتة السادستتة المنعقتتدض يتتوم    7/1

بعنوان" أسس تنمية وتطوير وإنتاج الحاصالت البستانية  الماتلفدة فدي ظدل التحدديات المناخيدة ية الثانية   الزراعية المجان

 المتغيرة "

    فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
               

   

بعدرض تقريدر نددوة مسدتفيدى   علمدا    باالحاطدة    18/1/2020بشأن توصية لجنة البيئة بالمعهدالجلسة الخامسة المنعقدض يتوم   7/2

 الادمة من الادمات التى يقدمها المعهد للمجتمع الاارجى

              فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
   

يدة نددوة عدن التوع  إرجتاء عقتد  بالموافقدة علدى  18/1/2020بشأن توصية لجنة البيئة بالمعهدالجلسة الخامسة المنعقدض يتوم   7/3

بناءا على قرار معالى السيد رئيس التو راء ،  وذلك لحين عودض الطال  فى الجامعات والمدارس  بوباء الكرونا والوقاية منها

 بمنع التجمعات والم تمرات  
 

 فقة  المواالقرار : 
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التغيرات المناخيدة  رجاء عقدإ بالموافقة على 18/1/2020بشأن توصية لجنة البيئة بالمعهدالجلسة الخامسة المنعقدض يوم   7/4

بنتاءا علتى قترار ،  وذلك لحين عودض الطال  فتى الجامعتات والمتدارس وتأثيراتها السلبية على جمهورية مصر العربية

 معالى السيد رئيس الو راء بمنع التجمعات والم تمرات  

 

 فقة  المواالقرار : 
 

   

  :  تاسعا   : الجودة
 

   

 09/03/2020التي نوقشت في المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة بالجامعة بتاريخ  الموضوعات   2/2  9/1

وفقتتا لمخطتتط المهتتام الموحتتد  م 2020فبرايتتربشتتأن تقريتتر تقيتتيم اانجتتا  الشتتهري للوحتتدض  عتتن تتتهر  2/2/1 ▪

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

   .م 2020فبراير    لمحضر االكتروني لشهرتقرير استخدام المعهد للمضبطة وا 2/2/2 ▪

يارض المراجعة الخارجية لتجديد تهادض ا عتماد من الهيئة القوميتة لضتمان جتودض التعلتيم بشأن تحديد موعد    2/2/3 ▪

 م.2020وا عتماد خالل مارس/ابريل  

 

       القرار : احيط المجلس علما  
           

   

 (.03/07/219وفقا لكتيب المهام الموحد لكليات و معاهد الجامعة ) الصادر بتاريخ   م2020مارسشأن مهام شهر ب  3/2/5

 %15حضور المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة     ▪

 .%15محاضر اجتماعات المجلس التنفيذي و مجلس االدارة للوحدات + استمارات الصرف   ▪

 .%10استادام المضبطة والمحضر االلكتزوني   ▪

 .  %30تقارير المقررات والبرامج)مقررات منتهية في الفصل الدراسي األول معتمدةإعداد وارسال  ▪

 –اعداد وارسال تقارير الفصل الدراسي األول عن جودة األداء بدالكنتروالت )اسدتعدادات الكنتدرول وأعدداد ملدف الكنتدرول  ▪

 . %30  تقرير مطابقة الورقة اإلمتحانية وكراسات اإلجابة لمعايير الجودة(

                 ار : احيط المجلس علما  القر ▪

   

 ثالثا : الشئون المالية واإلدارية:  

 مارسبشأن صرف المكافآت الشهرية لوحدة ضمان الجودة شهر   

 المبلغ التاريخ والنسبة النشاط

 3800 %100 مارستهر  المكافأض الشهرية
 1300 %100 مارستهر  بدل حضور المجلس التنفيذي  

  2100 %100 مارستهر  ر مجلس اادارض  بدل حضو
 فقة  المواالقرار : 

 

   

9/4  

 بشأن اعتماد االتى :
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 . 2/2020الي   12/2019بالمعهد عن الفترة  الجودة  وحدة ضماننشطة أل التقرير الربع  سنوي 

 . 2020/ 2الي  2019/ 12الربع سنوية  عن الفترة تقرير عن أنشطة األيزو2/ 1/ 4

 . معتمدة  كافة استبيانات الرضا ائج تحليل نتتقارير 3 / 1/ 4

 .+ كشف احلضور م 2020فربايرالوحدة عن شهر    حمضر جملس ادارة4/  4/1   

 + كشف احلضور. م 2020فرباير لوحدة عن شهر حمضر اجمللس التنفيذي ل  5/ 1/ 4   
 ص والتهديدات املتوقعة. نتائج حتليل استبياانت أهم نقاط القوة والنقاط اليت حتتاج ايل حتسني وأهم الفر  6/ 1/ 4   

 توصيات ورشة العمل لتحديث اخلطة اإلشرتاتيجية للمعهد املتضمنة النقاط األتية :  7/ 1/ 4   
 تحديث الرسالة  -
 تحديث الغايات واألهداف اإلستراستيسة لةمعهد   -

 

                  فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
   

من اعمال       يستجد      .فيما 

    

 

     

 عميد المعهد                                أمين المجلس       

              

 ) أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة(                                             )د/ وائل أحمد ط  الجارحى(


