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 ــــور:ـــــالحضـ 

  مالحظات   الوظيفة  االسم  م

  رئيساً      عميد المعھد  أ.د/  مبارك حسانى على   -١
  عضواً     وكيل المعھد للدراسات العليا والبحوث  د/ محمود سعد ابو سكينأ.  -٢
  عضواً   وكيل المعھد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  د/  ممدوح محمد السعيد عرفة   -٣
  عضواً   أستاذ متفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة   الحفناوى  أ.د/ نبيل نصر   -٤
  عضواً   أستاذ متفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية  أ.د/ عايدة محمد عالم  -٥
  عضواً   قائم بعمل رئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية  د/ عمر أحمد سعد تمام أ.   -٦
  عضواً   تنمية المتواصلة للبيئة الرئيس قسم قائم بعمل   نادية حامد عبد السالم البتانونىد/   -٧
  عضواً   قائم بعمل رئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية  د/ محمد أحمد الحويطى  -٨
  عضواً وأميناً للمجلس  أقدم أستاذ مساعد بالتناوب  د/ ھالة أحمد عبد العال  -٩
  عضواً   أقدم مدرس بالتناوب  د/ أحمد جمال الدين عبد الحميد -١٠
  عضواً من اخلارج  .بالمعھد والتطوير المستمر دير وحدة ضمان الجودةم  وليد محمد بسيونى/ د -١١
  عضو اداري  أمين المعھد  م/  سعيد مرزوق  ١٢

 :وقام بأعمال السكرتارية  
 مدير مكتب السيد أ.د/ عميد المعھد. –أ/ ھناء رمسيس تادرس  -

 : وقد اعتذر عن الحضور  

  م/ ھانى شريف عفيفي   -١
دير ادا ناعيةم تثمارات الص رية لالس ة المص  رة المجموع

  ا   ( أجمى )سيراميكا بريم
 عضواً من الخارج

       

  :االفتتــــاح 
ى  افتتح الجلسة السيد أ.د/  ارك حسانى عل د –  مب د المعھ رحيم "   – عمي رحمن ال ذكر " بسم هللا ال ب

  -: شة الموضوعات الواردة بجدول األعمالثم انتقل سيادته لمناقاعضاء المجلس ورحب بالسادة 

  أوالً: المصادقات
  
      
  م.٢١/١٢/٢٠١٥ بشأن المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس المعھد والمنعقدة بتاريخ    ١/١
  : المصادقـــة.القـــرار  
      
ويم    ١/٢ وح، التق د (المس ام المعھ الس أقس اع مج ر اجتم ى محاض ادقة عل أن المص ة )بش د ، التنمي  ةالمنعق

  .  ٤/١/٢٠١٦بتاريخ 
 : المصادقـــة .القــــرار    
      

  ٢٠١٥/٢٠١٦  الرقم الكودي  م٢٠١٥/٢٠١٦العام الجامعي  

  )٥(  رقم االجتماع:  مجلس معھد الدراسات والبحوث البيئية  االجتماع:

ً ١٠الساعة: بدء االجتماع:  م١٨/١/٢٠١٦  تاريخ االجتماع:   اً ظھر ١٢الساعة:   نھاية االجتماع:  صباحا

  قاعة االجتماعات بالمعھد  مكان االجتماع:
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  : ٢٠١٥/٢٠١٦محاضر اجتماع اللجان العلمية المنبثقة من مجلس المعھد للعام الجامعى  بشأن المصادقة على    ١/٣
  لجنة المزرعة   -     لجنة البيئة      -                 الثقافية العالقاتلجنة  - لجنة الدراسات العليا                  -
                        لجنة المكتبة  - 

                      : المصادقـــة .القــــرار    
      

  : ثانياً  : المتابعة 
  
      

  ).٢(مرفق  ٢٠/١٢/٢٠١٥متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعھد والمنعقدة بتاريخ     ١-٢

     ً   القرار : أحيط المجلس علما
      

  ثالثاً: الموضوعات العامة
      

اريخ      ١-٣ ة بت ته الخامس ة بجلس لة للبيئ ة المتواص م التنمي س قس ية مجل ان توص ى١/٢٠١٦/ ٩بش ة عل  بالموافق
  إحتياجات القسم من معيدين ومدرسين مساعدين 

  
  العام  التخصص رجةالد  التخصصالدرجة

يد
مع

  

  ميكروبيولوجي 
  ( علوم  نبات) 

عد
سا
 م
س
در
م

  

ة ات طبي اج نبات انت
  وعطرية

٢٠١٦  

  حشرات اقتصادية  انتاج حيواني
      

  ٢٠١٧  خضر  بساتين الفاكھة
      

  ٢٠١٨  امن وسالمة غذاء  انتاج دواجن
      

  ميكروبيولوجي 
  ( علوم  نبات ) 

  ٢٠١٩  انتاج حيواني

      

    ٢٠٢٠  عمارة  حشرات اقتصادية
    

    القرار :  يرجىء للجلسة القادمة 
      

اريخ       ٢-٣ دة بت ة والمنعق ى ١٢/٢٠١٥/ ٧بشأن توصية مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته الرابع ة عل  بالموافق
  احتياجات القسم من الموارد البشرية ( الھيئة المعاونة وطالب المنح )

  مدرس مساعد  معيد  منحة  صالتخص
    ١  ١  جيولوجيا بيئية
  ١      جغرافيا طبيعية

  ١    ١  بيئة نباتية
    ١  ١  أمراض الفقاريات 

  ١    ١  علوم صيدالنية
  ١      برمجة ونمذجة

    ١  ١  جيومورفولوجيا واستشعار عن بعد 
  

 القرار :  يرجىء للجلسة القادمة

      

ل التعاون المشترك بين معھد الدراسات العليا والبحوث البيئية  جامعة دمنھور توقيع بروتوكو بالموافقة علىبشأن      ٣-٣
  ومعھد الدراسات والبحوث البيئية  جامعة مدينة السادات .

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    
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  رابعاً : الدراسات العليا :

  
      

اريخ بشان توصية لجنة الدراسا    ١-٤ ا الجلسة الخامسة بت ى ١٣/١/٢٠١٦ت العلي ة عل ات  بالموافق د إمتحان د مواعي تحدي
ى   ٢٠١٥/٢٠١٦دكتوراه ) للعام الجامعي   –ماجستير  –لطالب ( دبلوم  ٢٠١٦إختبار القدرات لدورة الربيع  .عل

وافقين  خاللان تبداء  ى ان حيث تنص الالئحة الدا،  ١٧/٢/٢٠١٦-١٦ يومى السبت واالحد الم د عل ة للمعھ خلي
  سنويا . ١٥/٢حتى  ١٥/١دورة قيد فبراير فى الفترة من 

  
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    
      
ى ١٣/١/٢٠١٦بشان توصية لجنة الدراسات العليا الجلسة الخامسة بتاريخ     ٢-٤ فارة  بالموافقة عل دم  من س الطلب المق

ام الجامعي دولة الكويت ب ات الفصل الدراسي األول للع إعتذار كل من الطالب االتى اسماؤھم عن حضور إمتحان
٢٠١٦/ ٢٠١٥  
  الطالب/ عبد الرحمن علي سند سعد سند دبي الرشيدي -١
  الطالب/ ناصر محمد عبد هللا الروضان   -٢
 الطالب/ عبد الوھاب ناصر عبد الوھاب -٣
 الطالب / مطلق بنيه زايد النجار الرشيدى   -٤
 محمد عبد هللا سعد محمد السعد  الطالب /  -٥

  
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    
      
اريخ     ٣-٤ ة بت ة الخامس ا الجلس ة الدراسات العلي ان توصية لجن ى ١٣/١/٢٠١٦بش ة عل ن  بالموافق ة  م ات المقدم الطلب

 كاالتى ٢٠١٦/ ٢٠١٥ت الفصل الدراسي األول للعام الجامعي الطالب االتى اسماؤھم باإلعتذار عن دخول إمتحانا
  
  

  اسم المقرر  اسم الطالب  م
  _  التسميد الحيوي  ضياء الدين حسن فكري    -١

  االدارة االستيراتيجية – 
  مقاييس الجودة -  إيمان محمود سامي  -٢
  جميع اإلمتحانات ماعدا مادة حقوق االنسان -  رشا أحمد سالمة  -٣

  نظرية راس المال والدخل  -  غزالي يوسف يوسف  -٤
  دراسات متقدمة في المحاسبة المالية  -

  الكساء األخضر -  حسين علي حسني  -٥

  نظم معلومات جغرافية -  عبد هللا مبارك موسي جمعة  -٦
  جميع اإلمتحانات -  وليد إبراھيم محمد العش  -٧
    مقاييس الجودة نشوى محمد الشبراوي  -٨
 امتحانات الدكتوراه الترم األول لعال راضيأحمد السعيد عبد ا  -٩
 دخول امتحان الدبلوم الترم األول حمدي محمد ابو العزم سالم    -١٠
  تقييم االثر البيئي -  محمود عبد العزيز على جمعة  -١١
 حقوق االنسان والبيئة -  جورج برسوم عبد النور  -١٢

  أصول بحث علمى -
  حبوب اللقاح  -  جبر سالم فھد الصالل  -١٣
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  حبوب اللقاح  -  مرزوق ضيف هللا حمد القتيبي  -١٤
  تقييم االثر البيئي    -  محمد عبد الرحيم حسن  -١٥
 رد االرضية والمائيى فى الزراعةاستخدام الموا -  رشا عمر مرزوق                -١٦

  صيل تسميد المح -
  طالب الدبلومة -  بدهللا عنتر محمد ع  ١٧
    طالبة دبلوم -علياء السباعى محمد السحيبي          ١٨
  عبد الھادى مبارك العجمى     عبد الھادى مبارك العجمى     ١٩
  سياف صنيف حناوى            سياف صنيف حناوى            ٢٠
  رصد البيانات البيئية   وھبة لطفى عبد الحميد  ٢١

  

  ـــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .القـــ
      
اريخ      ٤-٤ ة بجلسته الخامسة بت وارد الطبيعي ويم الم ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٤بشان توصية كل من مجلس قسم تق و لجن

اريخ  ة بت ة الخامس ا الجلس ى ١٣/١/٢٠١٦العلي ة عل وان   بالموافق ال رش د كم ي محم ة / من نح الطالب  -م
  -وذلك بناءا علي التقرير الجماعي –درجة دكتوراه الفلسفة في" علوم البيئة " 

   -في دراسة تحت عنوان : 
  

  " تقويم األزمات والكوارث البيئية وتأثيرھا علي  سالمة الطيران"                              
  

Evaluation Of environ mental crises and disasters and its effects on aviation safety 
 

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    
      
اريخ      ٥-٤ ة بجلسته الخامسة بت وارد الطبيعي ويم الم ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٤بشان توصية كل من مجلس قسم تق و لجن

اريخ  ة بت ة الخامس ا الجلس ى ١٣/١/٠١٦٢العلي ة عل ب  بالموافق دوح بھنسي المسجل سحب ملف الطال ي مم / عل
  وكذا  لظروفة الخاصة ، وذلك بناًء على الطلب المقدم منه ٢٠١٥بدبلومة السالمة والصحه المھنية دورة أكتوبر 

  الطالب / عصام أحمد محمود                                           قسم التنمية 
  قسم التنمية                    .عبدالرحيم رمضان عبدالغنيالطالب / مصطفي  

  الطالب/ ضاري صالح حمد جابرحمد  شافعة المري                قسم المسوح   
  

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    
      
ة بجلسته    ٦-٤ وارد الطبيعي ويم الم اريخ   بشان توصية كل من مجلس قسم تق ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٤الخامسة بت و لجن

اريخ  ة بت ة الخامس ا الجلس الحية ١٣/١/٢٠١٦العلي اب الص ى خط ة عل يد  بالموافق ن الس دم م المق
ة من  لرسالة الماجستير بتشكيل لجنة الحكم والمناقشةالمشرف الرئيسي  -الدكتور/  محمد أحمد الحويطي  المقدم

زي  اعد ضحوي  راضي  العن دة  حيث أن  -الطالب/ مس اعات معتم م الئحة س تير بالقس ة الماجس المسجل  لدرج
  ١/٢٠١٤/ ١٨وتاريخ التسجيل لموضوع البحث  ١٦/٣/٢٠١٣تاريخ القيد 

   -في دراسة تحت عنوان :
  

  " وعي البيئي لدي طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتالتربية البيئية  وعالقتھا بتشكيل ال"            
  

Environmental   Education and its Relation to Environmental   Awareness " 

 to Secondary School Students at Kuwait " 
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  -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـھة العمــل االســــــم  م

ة . –كلية التربية  -أستاذ أصول التربية المتفرغ  د  أ.د/ أحمد محمود عيا  ١ ة المنوفي تحن  جامع مم
  خارجي

  جامعة عين شمس " ممتحن خارجي " –أستاذ أصول التربية   أ.د/ ايھاب السيد امام  ٢

 جامعة مدينة السادات  " مشرف " –عميد كلية التربية   أ.د/ جمال أحمد السيسي   ٣
  قسم تقويم الموارد الطبيعية           " مشرف  " رئيس  د/ محمد أحمد الحويطي  ٤

 

      

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة . 
      
اريخ         ٧-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٤بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسته الخامسة بت و لجن

اريخ  ى ١٣/١/٢٠١٦العليا الجلسة الخامسة بت ة عل ارك حساني  بالموافق يد أ.د/  مب دم من الس خطاب الصالحية المق
ي  ي  -عل رف الرئيس تيرالمش الة الماجس ة لرس م والمناقش ة الحك كيل لجن ن  بتش ة م المقدم

تير بالقسم الئحة  ار العجمي المسجل  لدرجة الماجس د نھ د الطالب/ ضيدان فھ اريخ القي دة  حيث أن  ت ساعات معتم
  ٦/٢٠١٤/ ٢٦وتاريخ التسجيل لموضوع البحث  ١٦/٣/٢٠١٣

  
   -في دراسة تحت عنوان : 
  

  " االتجاھات البيئية لدي طالب المرحلة المتوسطة وعالقاتھا بمستوي المشاركة البيئية بدولة الكويت "       
Environmental   Attitudes   for Preparatory Students and its Relation 
Environmental Sharing at Kuwait

  -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـھة العمــل االســــــم  م

رغ  أ.د/ أحمد محمود عياد    ١ ة المتف ة  -أستاذ أصول التربي ة التربي ة  –كلي ة المنوفي تحن جامع ( مم
  خارجي)

  جامعة عين شمس " ممتحن خارجي " –لتربية أستاذ أصول ا  أ.د/ ايھاب السيد امام  ٢
 أستاذ بقسم التقويم وعميد المعھد  " مشرف "  أ.د/ مبارك حساني علي   ٣
   جامعة مدينة السادات " مشرف " –عميد كلية التربية   أ.د/ جمال أحمد السيسي  ٤

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .  
      
اريخ   بشان    ٨-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٩توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الخامسة بت و لجن

الم   بالموافقة على اجتيازاالمتحان التأھلي ١٣/١/٢٠١٦العليا الجلسة الخامسة بتاريخ  للطالبة / ھالة ابو الفتوح س
  ة وذلك بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اإلمتحان التأھيلي لھاالمسجلة لدرجة دكتوراه الفلسفة في علوم البيئ -السعدنى

    
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .   
      
اريخ      ٩-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٩بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الخامسة بت و لجن

د السعيد بالموافقة على  ١٣/١/٢٠١٦يخ العليا الجلسة الخامسة بتار الطلب المقدم من السيد الدكتور / ممدوح محم
أھيليالمشرف الرئيسي   -عرفه ة االمتحان الت وي يمن  بتشكيل لجن د النب د أحم المسجل لدرجة  –للطالب/ محم

   ٢٠١٣الدكتوراه دور أكتوبر 
   -في دراسة تحت عنوان :

  
  ربية الالمدرسية في تحقيق الوعي البيئي لدي روادھا فعالية بعض مؤسسات الت"          

  ( دراسة ميدانية بمحافظة الدقھلية )                                      
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The  Effefectiveness oF Non-Schoolastic Educational Institutions in Achieving the 
Environmental   Awareness Among  their Visitors. Afield.  Study  in  Dakahlia  
Governorate 

    -علي النحو التالي : 

  الوظيفة  االسم  م

  أستاذ المناھج وطرق التدريس كلية التربية جامعة مدينة السادات  أ.د/ عادل إبراھيم توفيق   ١

  ت أستاذ المناھج وطرق التدريس كلية التربية جامعة مدينة السادا  أ.د/  ممدوح محمد عبد المجيد   ٢

  وكيل المعھد للشئون حدمة المجمع وتنمية البيئة   د / ممدوح محمد السعيد عرفة    ٣

      

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
اريخ      ١٠-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٩بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الخامسة بت و لجن

ى  ١٣/١/٢٠١٦العليا الجلسة الخامسة بتاريخ  يد بالموافقة عل يد أ.د/ حسنين الس دم من الس خطاب الصالحية المق
المقدمة من الطالبة/ ثناء محمود محمد  بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستيرالمشرف الرئيسي  -طه   

  أحمد المسجلة  لدرجة الماجستير بالقسم    
   -اسة تحت عنوان :في در       

  " تفعيل دور الحاسب فى التعليم وتخفيض تكلفته من خالل اعادة تدويره "                          
Activating the Role of Computers in Education and Reduce Cost through 
Recycling  

 -علي النحو التالي :  
 عمــلالوظيفـــــــة وجـھة ال  االســــــم  م

 ممتحنا خارجيا –استاذ باكاديمية السادات للعلوم االدارية أ.د/ أحمد فھمي ابو القمصان      ١

ارة   أ.د/ حسنين السيد طه       ٢ ة التج د كلي ال وعمي تاذ ادارة االعم ادات  –اس ة الس ة مدين  –جامع
 مشرفا

دريس و   أ.د/ عادل توفيق ابراھيم     ٣ رق الت اھج وط تاذ المن يم اس ئون التعل ة لش ة التربي ل كلي وكي
 ممتحنا داخليا -والطالب  

مشرفا –استاذ مساعد بقسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتھا    د/ أماني محمد عبدالعال رزق  ٤
 

     
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
اريخ   بشان توصية كل من مجلس قسم    ١١-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٩التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الخامسة بت و لجن

د  بالموافقة على ١٣/١/٢٠١٦العليا الجلسة الخامسة بتاريخ  دكتور/ عادل عب خطاب الصالحية المقدم من السيد ال
د هللا  ادي عب ي  -الھ رف الرئيس تيرالمش الة الماجس ة لرس م والمناقش ة الحك كيل لجن ن ال بتش ة م مقدم

د  اريخ القي ث أن  ت دة  حي اعات معتم ة س م الئح تير بالقس ة الماجس جلة  لدرج در المس عبان ب مة ش ة/ بس الطالب
  ١/٢٠١٤/ ١٨وتاريخ التسجيل لموضوع البحث  ١٦/٣/٢٠١٣

   -في دراسة تحت عنوان :       
  اإلجتماعية للبنوك فى تحقيق التنمية المستدامة  ""  دور المسئولية                               

  ( دراسة حالة على البنك األھلي المصري )                                               
 The Role of  Social Responsibility of Banks In Achieving Sustainable    "

Development( Case study in National Bank of Egypt ) 
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  -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـھة العمــل  االســــــم  م

 استاذ االدارة وعميد كلية التجارة جامعة مدينة السادات ( مشرفا )  ا.د حسنين السيد طه ١
 استاذ مساعد بعھد الدراسات التعاونية واالدارية (محكم خارجى) د / نبيل عبد المنعم محمد   ٢
ة   جبر غنام د. غريب جبر  ٣ وم االداري د العل اعد بمعھ تاذ مس عيد  –اس ة بورس جامع

 ( محكم خارجى ) .
ا   د .عادل عبد الھادى عبدهللا ٤ ات العلي ابق للدراس د الس ل المعھ د ووكي رغ بالمعھ تاذ متف اس

 والبحوث ( مشرفا ) .
 

     
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة . 

      
اريخ      ١٢-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٩بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الخامسة بت و لجن

اريخ  ة بت ة الخامس ا الجلس ى ١٣/١/٢٠١٦العلي ة عل ب / بالموافق يمينار والتسجيل للطال از الس د  إجتي رو محم عم
  . ابراھيم محمد  لدرجة  الدكتوراه   (  الئحة الساعات المعتمدة ) 

  المشرفون  عنوان البحثم
 
١

وازن  ة االداء المت ي والمجتمعي لبطاق د البيئ أثر دمج البع
يم  ات التعل ى مؤسس تراتيجية ف ط االس يم الخط ى تقي عل

  دراسة ميدانية -العالي المعتمدة 
The impact of integration of the 
environmental and social dimension of 
Balanced Score Card on assessing strategic 
plans in accredited higher education 
institutions – "Field Study" 

 أ.د/ أحمد فھمي أبو القمصان 
أستاذ إدارة األعمال ورئيس قسم إدارة األعمال 

 للعلوم اإلدارية . أكاديمية السادات –سابقاً 
  .د/ إيناس زكريا عبد السالم 

اعد  ة المس ة والعطري ات الطبي تاذ النبات أس
  بالمعھد 

 د/ محمد عبدالحميد الشناوي المدرس بالقسم

 

      
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
اريخ  بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة لل    ١٣-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٩بيئة بجلسته الخامسة بت و لجن

اريخ  ة بت ا الجلسة الخامس ى ١٣/١/٢٠١٦العلي ة عل مائھم  بالموافق ي أس يمينار والتسجيل للطالب االت از الس إجتي
  . لدرجة  الماجستير  (  الئحة الساعات المعتمدة ) 

  
  المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالبم
ين ١ امة حس أس

دالرحمن عب
  مصطفي

فات     ى الص ليكون عل افة الس أثير إض ت
ة  ة واالنتاجي ة والكيميائي المورفولوجي

  لشجيرات الجوجوبا
 

Effect of silicon application on 
morphological, chemical 
properties and productivity of 
jojoba shrubs 

 

ة    عيد عرف د الس دوح محم  -د/ مم
د االستاذ المساعد بال قسم ووكيل المعھ

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
انوني    د البت ة حام تاذ  –د/ نادي االس

  المساعد بالقسم 
ل  دالغفار طه خلي ا عب تاذ  -د/ راني اس
اعد  جة المس ة االنس م  –زراع قس

ة  وث الفاكھ ومي  –بح ز الق المرك
  للبحوث

ير توظيف نظم المعلومات الجغرافية في تطو  عادل مسعد محمد٢
  اإلدارة البيئية لنظم نقل المخلفات الخطرة

  

د هللا  ادي عب د الھ ادل عب  –د/ ع
     االستاذ المتفرغ بالقسم
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Utilization of Geographic 
Information Systems in 
developing the Environmental 
Management of hazardous waste 
transportation systems 

المدرس   -د/ممدوح محمد الحطاب  
  بقسم مسوح الموارد

  
      

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
اريخ      ١٤-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٩بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الخامسة بت و لجن

ال إسماعيل تع بالموافقة على ١٣/١/٢٠١٦العليا الجلسة الخامسة بتاريخ  ة / أم ديل عنوان رسالة الدكتوراه للطالب
   غير جوھرى التعديلمع اعتبار  – عبد العزيز عمار

  :العنوان قبل التعديل  
    

دان البلھارسيا " تأثير بعض المركبات الطبيعية على كل من قواقع بيومفالرياالكسندرينا  ة لدي واالطوار المختلف
  المعوية "

ral Compounds on Biomphalaria Alexandrina Snails and " Effect of Some Natu
Different larval Stages of Schistosoma Mansoni " 

  
     -العنوان بعد التعديل  :

  . " ومرض البلھارسيا فى الفئران" تأثير بعض المركبات الطبيعية على كل من قواقع بيومفالريا الكسندرينا   
Compounds on Biomphalaria Alexandrina Snails and " Effect of Some Natural  

" iasisSchistosom Murine
  

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
      
اريخ      ١٥-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٤بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته الخامسة بت و لجن

ا الجل اريخ العلي ة بت ة الخامس نح ١٣/١/٢٠١٦س ى م ة عل ديرة بالموافق و س يد أب بيب الس د ش ا  أحم ة/ دالي  -الطالب
  .وذلك بناءا علي التقرير الجماعي – درجة الماجستير في العلوم البيئية "

   -في دراسة تحت عنوان   : 
  
  حل الشمالي "دراسات ھستولوجية على حيوان الخلد أبو عماية ( قوارض) بمنطقة السا"     

Histological  studies on  the spalax leucodon (lesser blind mole rat) inhabit the 
Egyptian north coast.

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    

      
ار    ١٦-٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٤يخ  بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته الخامسة بت و لجن

اريخ  ة بت ة الخامس ا الجلس ى ١٣/١/٢٠١٦العلي ة عل يد   بالموافق ن الس دم م الحية المق اب الص خط
ة من  بتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماجستيرالمشرف الرئيسي  -الدكتور/ محمد فتحي عزازي  المقدم

اريخ  -ادي مرزوق المرشادالطالب / عبد الھ دة  حيث أن ت تير بالقسم الئحة ساعات معتم المسجل لدرجة الماجس
  ١٢/٢٠١٤/ ١٥وتاريخ التسجيل لموضوع البحث  ١٥/٣/٢٠١٣القيد 

  -في دراسة تحت عنوان   : 

  لة الكويت ""  التحفيز وعالقته بالرضا الوظيفي لدى العاملين بالھيئة العامة للبيئة بدو                     
Stimulation and its Relationship to Jop Satisfaction Among Workers of the 
Environment Public Authority in Kuwait" 
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  -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م

 ممتحن خارجي  –زيق جامعة الزقا –أستاذ ووكيل كلية التجارة   أ.د/جمال طاھر أبو الفتوح   ١

أستاذ  المحاسبة وعميد مركز التدريب باكاديمية السادات للعلوم   أ.د/ محمد صالح ھاشم     ٢
  ممتحن خارجى.    -االدارية 

ة   د. محمد فتحي عزازي   ٣ وارد الطبيعي وح الم م مس اعد بقس تاذ مس ة  –أس ة مدين جامع
  مشرفاً  –السادات 

ً   -جامعة الزقازيق  –بكلية التجارة   –إستاذ مساعد   د. معوض الفالح عبد السالم   ٤     مشرفا
      

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      
اريخ      ١٧ -٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٤بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته الخامسة بت و لجن

دهللا إجتياز السيمينار والتسجيل للط بالموافقة على ١٣/١/٢٠١٦يخ العليا الجلسة الخامسة بتار ارك عب الب بندر مب
  . لدرجة  الماجستير  (  الئحة الساعات المعتمدة )   -مبارك 

م   م اس
  الطالب

  المشرفون  عنوان البحث

در   ١ بن
ارك  مب
د هللا  عب

  مبارك 

ة  ة والتجاري ب البيئي وير الجوان تط
  والصناعية بدولة الكويت 

Environmental visions 
development for the industry and 
commercial ministries workers 
in Kuwait 

ام  عد تم ر س م  -أ.د/ عم يس قس تاذ ورئ وأس
 مسوح الموارد الطبيعية 

روث  ور مح د أن م  –أ.د/ محم تاذ عل أس
  االجتماع كلية االداب جامعة حلوان 

  

  
 ــــــة ويرفع االمر للجامعة .القــــــرار : المـــــوافقـ  

      

      
اريخ      ١٨ -٤ ة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٤بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته الخامسة بت و لجن

اريخ  ة بت ة الخامس ا الجلس ى ١٣/١/٢٠١٦العلي ة عل الحي بالموافق اب الص دم ةخط ن  المق م
الة المشرف الرئيسي ب - محمد فتحى عزازىالسيد الدكتور/   تير المقدمتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرس  ةالماجس

الئحة ساعات معتمدة  حيث  مالماجستير بالقسلدرجة   المسجلمحمد علي  عبدهللا بن غازي المطيري  /من الطالب
   ١/٢٠١٤/ ١٨حث وتاريخ التسجيل لموضوع الب -  ١٦/٣/٢٠١٣أن تاريخ القيد 

  
  :  فى دراسة تحت عنوان

  
الممارسات االدارية لمديرى المدارس ودورھا فى رفع مستوى المشاركة البيئية لطلبة  المرحلة الثانوية "       

  ".فى دولة الكويت
  
  :Management Practices for School Administrator and Their Role in Raising the 

Level of Environmental Participation for Secondary School Students in Kuwait 
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  -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـھة العمــل االســــــم  م

 ممتحن خارجى - الزقازيقجامعة  –عميد كلية التربية   عادل عبد هللا محمدا.د/   ١
ا.د/ سمير عبد الوھاب   ٢

  الخويت
 ممتحن خارجى - عة طنطا السابق جام –عميد كلية التربية 

عن لجنة  –تربية مدينة السادات -أستاذ اصول التربية المتفرغ  / زھيرالسعيد حجازى د  ٣
  االشراف 

    عن لجنة االشراف—استاذ مساعد بقسم مسوح الموارد الطبيعية  /محمد فتحى عزازى د  ٤
      

  ة .القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامع
      
و لجنة الدراسات  ١/٢٠١٦/ ٤بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته الخامسة بتاريخ      ١٩ -٤

من  المقدم ةخطاب الصالحي بالموافقة على ١٣/١/٢٠١٦العليا الجلسة الخامسة بتاريخ 
الماجستير المقدمة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة المشرف الرئيسي ب - محمد فتحى عزازى/  السيد الدكتور
الئحة ساعات معتمدة  مالماجستير بالقسلدرجة   مزيد الفى مجبل شريان البريعصى  المسجل /من الطالب

  ١/٢٠١٤/ ١٨البحث  وتاريخ التسجيل لموضوع ١٦/٣/٢٠١٣حيث أن  تاريخ القيد 
   فى دراسة  تحت عنوان :

  
  "دور طرق التدريس الحديثة فى رفع مستوى المشاركة البيئية لطلبة المرحلة الثانوية فى دولة الكويت"         

  
  The Role of Modern Teaching Methods in Raising the Level of Environmental 

Participation for Secondary School Students in Kuwait 
  

  -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـھة العمــل االســــــم  م

 ممتحن خارجى - الزقازيقجامعة  –عميد كلية التربية   عادل عبد هللا محمدا.د/   ١
ا.د/ سمير عبد الوھاب   ٢

  الخويت
 ممتحن خارجى -جامعة طنطا  –عميد كلية التربية  السابق 

عن لجنة –تربية مدينة السادات  -أستاذ اصول التربية المتفرغ  عيد حجازى / زھيرالسد  ٣
  االشراف 

    مشرفا -استاذ مساعد بقسم مسوح الموارد الطبيعية  /محمد فتحى عزازى د  ٤
      

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .
      

  

  خامساً العالقات الثقافية :
  

      
و لجنة العالقات  ١/٢٠١٦/ ٩ن توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الخامسة بتاريخ  بشا    ١-٥

 الثقافية الجلسة الخامسة بتاريخ ٢٠١٦/١/١٣ بالموافقة على  حضور كل من السادة االتى اسمائھم   
  األستاذ المساعد بالقسم  –الدكتورة / نادية حامد البتانوني  -١
 المدرس بالقسم  –أشرف محمد نوفل الدكتور /  -٢

) مستدامةالبيوتكنولوجي وتطبيقاته في مجال التنمية الزراعية الالمؤتمر العلمي الدولي األول تحت عنوان ( 
( كمستمعين ) . ٢٠١٦مارس  ٣-١والذي ينظمه معھد بحوث األراضي والمياه في الفترة من   

مر للجامعة .القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع اال  



١١ 
 

      
خامسة بتاريخ  بشأن توصية كل من مجلس قسم بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية جلسته ال    ٢-٥

٤/ ٢٠١٦/١ و لجنة العالقات الثقافية الجلسة الخامسة بتاريخ ٢٠١٦/١/١٣ بالموافقة على  حضور كل من 
 السادة االتى اسمائھم  :

د/ عزت الفضالي         د/ ھدى جالل          (  كمستمعين )   -عالم       أ.د/ عابدة محمد     
 د/ محمد كامل فتاح  (  ببحث )

                      ٢٠١٦ابريل ٤-٣"  في الفترة من    للعلوم األساسية والتطبيقات البيئيةالمؤتمر الدولي األول "  
  جامعة الفيوم  -كلية العلوم

  
  : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .القــــــرار 

     
  

  سادساً : شئون اعضاء ھيئة التدريس 
  

      
المدرس المساعد  –الطلب المقدم من السيد الدكتور / محمد كمال نصار  بالموافقة علىبشأن توصية قسم االتقويم     ١-٦

دة  ٤/١/٢٠١٦بالقسم والمتضمن انه قد تم مناقشته لرسالة الدكتوراه يوم  دريب لم رة ت ى فت وانه حالياً قد حصل عل
ن  اراً م ام اعتب ى  ٥/١/٢٠١٦ع ى  ٥/١/٢٠١٧وحت ن  المشرف الرئيسى عل وارد م اب ال ق صورة الخط ( مرف

    وذلك طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلكالطالب     
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
ة  –بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور / ممدوح محمد السعيد عرفة      ٢-٦ ع وتنمي ة المجتم د لشئون خدم ل المعھ وكي

ة المتضمن  ى البيئ ة عل ق  الموافق اء المواف وم الثالث د ي ارة المعھ دى لزي د الھولن تقبال الوف ك  ٢٦/١/٢٠١٦اس وذل
ة للقيام بزراعة تجربة االصناف بمزرعة المعھد وذلك بناءاً  د والشركة الھولندي على العقد المبرم بين المعھد المعھ

HZPC  
١. Maurice Schehr   -  فرنسي الجنسية– Breeder  
٢. Robert Graveland –  ھولندى الجنسية– Director  
٣. Piet Bosma  ھولندى الجنسية Breeder  
  ممثل الشركة بمصر  –م/ محمد نبيل أبو القاسم  .٤

  ــــة ويرفع االمر للجامعة .القــــــرار : المـــــوافقـــ
      
رحمن جالل  الموافقة علىبشأن     ٣-٦ د ال دكتورة / ھدى عب يدة ال دم من الس وارد  –الطلب المق ويم الم المدرس بقسم تق

دة  ادى لم ازة اعتي ا اج ى منحھ ة عل ه الموافق ب في ى تطل ة والت ن  ١٠الطبيعي داء م ام  تب أي
  وذلك لتأدية فريضة العمرة . ٩/٢/٢٠١٦ى وحت ٣١/١/٢٠١٦

  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .    
      

  

  
  سابعاً شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  
      
اريخ     ١-٧ دة بت ى ٩/١/٢٠١٦بشأن  توصية لجنة البيئة بالمعھد الجلسة الخامسة المنعق ة عل ة اإلعداد لتن بالموافق ة بيئي ذ  قافل في

ان  ٢٠١٥/٢٠١٦زراعية حسب الخطة  د الموعد المناسب  ومك ر داود لتحدي ة بكف ة اإلدارة الزراعي تم مخاطب ى ان ي عل
  .   ٢٠١٦التنفيذ علي أن يكون خالل نھاية شھر يناير 

   
                                                                                                . القــــــرار : المـــــوافقـــــــة                      

      



١٢ 
 

اريخ        ٢-٧ دة بت ة المنعق ة الخامس د الجلس ة بالمعھ ة البيئ ية لجن أن  توص ى ٩/١/٢٠١٦بش ة عل اد  بالموافق اعتم
ع كتيب  ٢٠١٥وحتى  ٢٠١٠اعتباراً من عام "  البيئة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنميةانجازات ل"  على ان يتم طب

  علي نفقة مركز الخدمة العامة بالمعھد .دمة العامة انجازات لجنة البيئة ومركز الخيشمل 
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .

      
  

  ثامناً : الجودة : 
      
  بشأن مناقشة ما تم تنفيذه من خطة التطوير المستمر .         ١-٨
      
  بشأن تحديد مھام لجنة التطوير االداري والميكنة .    ٢-٨

  لقــــــرار : المـــــوافقـــــــةا
      
ة     ٣-٨ ل مركز ضمان الجودة بالجامع د من قب وذج المع بشأن مطابقة الورقة االمتحانية لمعايير الجودة فى كل من النم

  واستيفاء نواتج التعلم الخاص بكل مقرر 
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة

      
  بالمعھد . )  الدراسات العليا المسجد اثناء االمتحانات لطالب ( بشأن اقتراح عمل خيمة امام     ٤-٨

  المـــــوافقـــــــة ويرفع االمر للجامعة .القــــــرار : 
      

  تاسعاً : المزرعة:
  
      
ك لزراعة  ٣بشأن الطلب المقدم من السيد الدكتور/ صالح السيد محمد وذلك لتوفير عدد  (     ١-٩ راط ) بالمزرعة وذل قي

  بطاطس .
  القــــــرار : المـــــوافقـــــــة.

      
  بشأن الطلب المقدم من السادة االتى اسمائھم :      ٢-٩  

  استاذ المحاصيل المتفرغ بالقسم  –السيد الدكتور / عادل عبدالھادي عبدهللا 
  مدرس المحاصيل بالقسم  –السيد الدكتور / حازم حجازي محمد   

  قيراط وذلك لزوم عمل بحث على القمح والشعير ١٢قة على حجز قطعة ارض مساحتھا والذي يطلبان فيه المواف
  . القــــــرار : المـــــوافقـــــــة 

      
  

  أمين المجلس               
  

           
  عميد المعھد

  ) مبارك حسانى على ( أ.د/           ھالة أحمد عبد العال )( د/ 
 


