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ــ الحضـ •  ــــور ـــ

 مالحظات  الوظيفة  االسم  

 رئيسا   استاذ انتاج خضر وعميد المعهد   أ.د / ممدوح محمد السعيد عرفة -1

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

 أ.د / محمد أحمد الحويطى  -3
ووكيللل المعهللد ل للمو  خدجللة الم تملل  المساعد  األراضى  استاذ  

 وتنمية البيمة
 عضوا  

 عضوا   استاذ انتاج خضر ورئيس قسم التنمية المتواصلة للبيمة أ.د/ هالة احمد عبد العال  -4

 عضوا   الالعضوية ورئيس قسم جسوح الموارد الطبيعية  كيمياءاستاذ ال د/ هدى سعيد حافظ أحمد أ. -5

 عضوا   ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية  هواءالتلوث استاذ  الحميد حسن زهراند/ أشرف عبد أ. -6

 أ.د / أمانى محمد عبد العال  -7
 دير وحللدض ضللما  ال للودضاسللتاذ  الح للرات ااقتةللادية وجلل 

 .بالمعهد والتطوير المستمر
 اجلودة  عضوا  

 عضوا   موارد الطبيعيةقسم جسوح الباستاذ المحميات الطبيعية  أ.د/ عمر أحمد سعد تمام -8

 عضوا   قسم تقويم الموارد الطبيعيةب أستاذ هندسة قوى وآات كهربية د/ أحمد حسين توفيق بشير أ. -9

 عضوا  ذوى الخبرض أستاذ المحاصيل المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيمة أ.د/ نبيل نصر الحفناوى   -10

 عضوا  ذوى الخبرض لمتفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعيةأستاذ البساتين ا أ.د/ عايدة محمد عالم  -11

 عضوا  ذوى الخبرض استاذ المعاد  التطبيقية المتفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/  مبارك حسانى على  -12

 ى الخبرضعضوا  ذو استاذ الميكروبيولوجى المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيمة أ.د / نادية حامد البتانونى  -13

 وأجينا  للم لس عضوا   المساعد   است عار عن بعداقدم استاذ  ممدوح محمد الحطاب د/  -14
 عضوا   جدرس هندسة زراعية د/  محمد فاروق محمد أحمد  -15

 عضوا  اداري أجين المعهد أ/ يحي عبد العليم الشين    -16

     وقام بأعمال السكرتارية:

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

 وقد اعتذر عن الحضور : 
 

 عضوا  ذوى الخبرض قسم جسوح الموارد الطبيعية ب  استاذ الرسوبيات المتفرغ  أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى  
 

 االفتتــــاح:   •

ــيد   د ــة الســـ ــتل الالســـ ــد– ممددددددوح محمدددددد السدددددعيد عرفدددددة/ افتـــ ــد  عميـــ ــاموالمعهـــ ــي قـــ ــذكرادته ســـ                                         بـــ
     اعضاء المالسورحب بالسادة             "  بسم هللا الرحمن الرحيم" 

 :   والً: مصادقـــــات

  

الموضـــــــــــو  
 االول

 19/5/2021ب لللا  المةلللادقة عللللى جوضلللوعات ج للللس المعهلللد ال لسلللة السلللابقة المنعقلللد بتلللاري  

جللن جحضللر  8صللفحة  بنددد تشددكيل لاددان الحكددم والمنا شددةمللدرج  للى ال1-2-4جاعللدا الموضللوم رقللم 

كلللل جلللن ل نلللة الدراسلللات العليلللا ب لسلللتها الااجنلللة والمنعقلللدض بتلللاري  والخلللام بموا قلللة  الم للللس  

 علللل  5/2021/  8   ب لسلللتل الااجنلللة بتلللاريج للللس قسلللم جسلللوح الملللوارد الطبيعيلللة و 10/5/2021

لاندددة الحكدددم والمنا شدددة لتشدددكيل ومقتدددرح ال دلمدددلجلللن ل نلللة ا  لللرا   المقلللدم  ةخطلللال الةلللالحي

لدرجلللة  مسللل لالالطالددد /  احمدددد سدددعد راشدددد الرشددديد المطيدددرى  الددددرتورال المقدمدددة مدددن لرسدددالة 

توصللية ل نللة الدراسللات العليللا ال لسللة بنللاء علللى وذللل   –ائحللة سللاعات جعتمللدض  م الللدكتوراب بالقسلل

والخلللام بعلللدم  12/6/2021تلللاري  جلللذكرض ج للللس قسلللم المسلللوح بو 14/6/2021الحاليلللة بتلللاري  

 التةديق على الموضوم المذكور لعدم استكمال جستندات الت كيل جن قبل الم ر  الرئيسى  

 تاسعة ال الر م الكودي  م 2020/2021العام الاامعي                        

 (9) ر م االجتماع:  مالس معهد الدراسات والبحوث البيئية  االجتماع: 

 ظهرا   12.30الساعة:  نهاية االجتماع:  ص  9:30الساعة: بدء االجتماع:   21/6/2021 تاريخ االجتماع: 

 بالمعهد    اعة االجتماعات مكان االجتماع: 
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 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

  

الموضـــــــــــو  
 الثانى

 بشأن المصاد ة على 

 ج لس قسم التقويم جحضر اجتمام*                      حضر اجتمام ج لس قسم المسوح  * ج

 جحضر اجتمام ل نة الدراسات العليا     *       جحضر اجتمام ج لس قسم التنمية                   *   

 جحضر اجتمام ل نة البيمة *                        العالقات الاقا يةجحضر اجتمام ل نة   *  

 القرار : المصادقة   
 

 ثانيا   : المتابعة : 
   

 (.2)جر ق  5/2021/ 19تابعة  عاليات ال لسة السابقة لم لس المعهد والمنعقدض بتاري   ج 2-1

 ً  القرار : احيط المالس علما

   

 ثالثا : الموضوعات العامة
   

ب لا  التوصللية بالموا قللة عللى اعتمللاد الالئحللة الداخليللة للمعهلد المعدلللة ) ائحللة السلاعات المعتمللدض ( جتضللمنا قسللم    3-1

 نوتكنولوجى وتطبيقاتها البيمية .النا

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
 

   

جؤسسلة تعليميلة جعتملدض جلن قبلل الهيملة ب ا  التوصية بالموا قة على اعتماد تغيير رسالة المعهد وذلل  بازاللة كلملة   3/2

 لتصبح راالتى :القوجية لضما  جودض التعليم وا عتماد 
 

عمل على إعداد وتأهيل روادر متخصصة فدي العلدوم البيئيدة وإجدراء الدراسدات ياسات والبحوث البيئية  معهد الدر"  

 "  أ ليميامحليا ووالبحوث للتنمية المستدامة للبيئة  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
   

صة لفحص جلفلات المتقلدجين لوفيفلة ) جعيلد( باقسلام ب ا  التوصية بالموا قة على اعتماد الل ا  الفنية واادارية الخا 3-3

المعهد الاالث  وجدى احقية جالئمة المؤهل الحاصل عليل للوفيفة المتقدم لها طبقا  ل لروط اعلال  ال اجعلة المن لور 

والللواردض جللن اادارض العاجللة للمللوارد الب للرية  28/3/2021علللى البوابللة االكترونيللة للحكوجللة المةللرية بتللاري  

    اجعة.بال

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
   

ب ا  الخطال الوارد الينلا جلن اادارض العاجلة للملوارد الب لرية المتضلمن جوا لاض ال هلاز المركلمى للتنرليم واادارض  3-4

المعاونلة بال اجعلات   بالخطة الخمسية للكليات والمعاهد بال اجعة بالمقررات الوفيفية اعضاء هيمة التلدريس والهيملة

 وذل  و قا للنموذج المر ق . المختلفة  وذل   ى اسرم وقت جمكن

 يُرجى للالسة القادمة .القرار 

   

   : تحت عنوا ب ا  التوصية بالموا قة على تعديل جوعد انعقاد المؤتمر الدولى السادس والممج  عقدب بالغردقة  3-5

   " نحوآفاق جديدة للتنمية المستدامة "

 2021سبتمبر 14/16بدا جن  م 2021اكتوبر 7-4ليةبح جوعد انعقادب خالل الفترض جن 

 وكذل  الموا قة على اعتماد ن رض المؤتمر وتعميمها 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

لسلالجة والةلحة المهنيلة بالمعهلد  ب ا  التوصية بالموا قة على اعتماد الالئحلة الماليلة وااداريلة لبرنلاجج جاجسلتير ا 3-6

 وتعديالتها .

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
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 رابعا  : الدراسات العليا :

 جةادقات الدراسات العليا   

   

بندد تشدكيل لادان الملدرج  لى  4/1المةادقة على جوضوعات الدراسات العليا ال لسة السابقة جاعلدا الموضلوم رقلم   

والخلام بموا قلة  ج للس قسلم  10/5/2021المنعقلدض بتلاري   8جن جحضر الل نلة رقلم  8صفحة  والمنا شة  الحكم

 دجلن ل نلة ا  لرا  للمل المقدم  ةعل  خطال الةالحي5/2021/  8      ب لستل الااجنة بتاريجسوح الموارد الطبيعية  

ن الطال /  احمدد سدعد راشدد الرشديد المطيدرى الدرتورال المقدمة ملانة الحكم والمنا شة لرسالة لتشكيل  ومقترح ال

وذللل  بنللاء علللى جللذكرض ج لللس قسللم المسللوح بتللاري   –ائحللة سللاعات جعتمللدض  م الللدكتوراب بالقسلللدرجللة  مسلل لال

والخام بعدم التةديق على الموضوم الملذكور لعلدم اسلتكمال جسلتندات الت لكيل جلن قبلل الم لر    12/6/2021

 الرئيسى بالمعهد  

 وافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعةالقرار : الم

   

 الدرتورال( االراديمي  -لطالب )الماجستير    تالتسايال -1اوال  : 

   

ول نلة  6/2021/   7    ب ا  توصية كل جن ج لس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاري 4-1

إجتيداز السديمينار والتسدايل للطدالب ا تدي   بالموافقدة علدي  14/6/2120الدراسات العليا ب لسلتها التاسلعة بتلاري   

 أسمائهم  لدرجة الدرتورال

 لانة االشراف  العنوان  االسم م

ناصر علي عبد   1

 -الطويل   يالنب

 درتورال 

 

تقيلليم جخللاطر القللاء جيللاب الةللر  الةللناع  

المعال ة  ل  جيلاب ترعلة ا سلماعيلية وتاايرهلا 

 عل  خةائص المياب واألرض

 

Risk Assessment of Dumping 

Treated  Industrial Waste Water on 

The Ismailia Canal And Its Impact 

on The Characteristics of Water and 

Soil 

 أ.د/ محمد أحمد الحويطي

قسم تقلويم الملوارد   –أستاذ األراض   

جعهلد الدراسلات والبحللوث  -الطبيعيلة

 البيمية

 د/ محمد رامل فتاح

جيولوجيللللا الميللللاب ال و يللللة  أسللللتاذ

قسللللم تقللللويم المللللوارد  –المسللللاعد 

جعهلد الدراسلات والبحللوث  -الطبيعيلة

 البيمية

رضا عبدالحميد   2

 - منصور

 درتورال 

طبيق جؤ رات جودض المياب وقياسات اانعكاس ت

 مة جياب الةر  لللريئالطيفى لتقييم جودض وجال

 جةر"   

 

 

 

Application of Water Quality 

Indices and Hyperspectral 

Reflectance Measurements to Study 

the Suitability of Drain Water 

Quality for Irrigation in Egypt” 

 ا.د/ عزت احمد الفضالي

قسلم   –استاذ الكيمياء الغير العضلوية  

جعهللللد  -تقللللويم المللللوارد الطبيعيللللة

 الدراسات والبحوث البيمية

 موسى  أ.د/ إبراهيم السيد إبراهيم

قسلللللم  -الكيميلللللاء البيميلللللة أسلللللتاذ 

جعهلد الهندسلة  -البيوتكنولوجيا البيمية 

 جاجعة جدينة السادات. -  الورااية

 د/ صالح السيد محمد

قسلم   -أستاذ جساعد الهندسة المراعية  

جعهلللد  -تقلللويم الملللوارد الطبيعيلللة 

جاجعلة     -  الدراسات والبحلوث البيميلة

 جدينة السادات.

 د/ محمد جاد أحمد

قسلم   -ستاذ جسلاعد جيولوجيلا الميلاب  أ

جعهلللد  -تقلللويم الملللوارد الطبيعيلللة 

جاجعللة  - الدراسللات والبحللوث البيميللة

  جدينة السادات.
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 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

 لطالب )الماجستير( المهنى  تالتسايال -2 
   

 المهنى (  المشروع البحثي لطالب )الماجستير  تالتسايال -1

   

1-

2/1 

بتاري  المنعقدض  التاسعة   الطبيعية  ب لستل  الموارد  ول نة   6/2021/   7     ب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح 

تسايل خطة المشروع البحثي للطالب ا تي    بالموافقة علي   14/6/2021الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري   

 المهنى بالقسم  أسمائهم   المقيدين لدرجة الماجستير

 ل نة اا را   العنوا   ااسم م

احمد محمد امين   1

 سيد

عللى   45001تااير تطبيلق جواصلفة اايلمو  

أداء العمليللات األرضللية ب للركات الطيللرا  

 الخاصة ب مهورية جةر العربية

 

The effect of the application of 

ISO 45001 on the performance of 

ground operations for private 

airlines in Egypt 

 

 د/ ممدوح محمد الحطاب

قسم   -أستاذ ااست عار عن بعد المساعد  

جعهللللد  –جسللللوح المللللوارد الطبيعيللللة 

جاجعللة  –الدراسللات والبحللوث البيميللة 

 جدينة السادات

 أسماء سعيد االسراج د.

 –جدرس  بقسم جسوح الموارد الطبيعية  

 –جعهلللد الدراسلللات والبحلللوث البيميلللة 

 دينة الساداتجاجعة ج

 . محمد مصطفى سيد احمدا

جللدير عللام السللالجة والةللحة المهنيللة 

  ركة جةر للطيرا  للخطوط ال وية

طايل سالم   2

 الدسو ي فودة 

دراسللة جللدى تللااير ا للتراطات السللالجة 

المطبقلللة  للل  ج لللال تلللداول وتخللللمين 

أسطوانات غاز البوتاجاز    الحفلاف عللى 

 عناصر العملية ا نتاجية

 
Study the Impact of Safety 

Requirements Applied in the Field 

of Handling and Storing Butane 

Gas Cylinders on Preserving the 

Elements of the Production 

Process.. 

 ا.د. هدى سعيد حافظ

قسللم  -أسللتاذ الكيميللاء النللانو ضللوئية 

جعهللللد  –جسللللوح المللللوارد الطبيعيللللة 

جاجعللة  –يميللة الدراسللات والبحللوث الب

 جدينة السادات

 د. أحمد جمال الدين عبد الحميد

قسم جسوح الموارد   -جدرس ال يو يمياء

جعهللد الدراسللات والبحللوث  –الطبيعيللة 

 جاجعة جدينة السادات  –البيمية  

 د. رحاب حمدي محمد فهمى

جللدير عللام  –حاصلللة علللى الللدكتوراض 

 تنفيذي السالجة  ركة ) بوتاجاسكو (

احمد محمد  3

مدوح احمد  م

 صقر 

تااير تطبيق إجراءات التحكم لتقليل المخاطر 

   ج لاري  اان لاء والت لييد للبنيلة التحتيلة              

)  دراسلللة حاللللة ( ان لللاء  لللبكة تةلللري  

 بريدب ، القةيم  –السيول  

 

The Effect of applying control 

measures to reduce the risks in 

infrastructure construction 

 ماجدة محمد رفعت أبو الصفا /د.

قسلللم جسلللوح الملللوارد أسلللتاذ جسلللاعد ب

جعهللد الدراسللات والبحللوث  –الطبيعيللة 

 جاجعة جدينة السادات  –البيمية  

 د.محمد فاروق محمد احمد

 –الطبيعية  جدرس  بقسم جسوح الموارد  

 –جعهلللد الدراسلللات والبحلللوث البيميلللة 
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projects (Case Study ) 

Establishing flood drainage 

network, in Buraydah, Elqassim 

 جاجعة جدينة السادات

 د. نفيسة عبد السالم يوسف

جلللدير علللام اادارض العاجلللة للدراسلللات 

وزارض التعلللللدين والالللللروض  –البيميلللللة 

 المعدنية ) سابقا (

ارساني نظير   4

 درياس بشارل 

 ل  بيملة  ضلاءتحديد وتقيليم جخلاطر الضو

   سكر أرجنتدراسة حالة: جةنالعمل  

 

Noise Risk Assessment and 

Detection in work Environment: 

Case Study: Arment sugar factory. 

 

 ا.د. هدى سعيد حافظ 

قسم   -أستاذ الكيمياء النانو ضوئية 

جعهد   –جسوح الموارد الطبيعية 

جاجعة    –الدراسات والبحوث البيمية 

 جدينة السادات 

 د. أسماء سعيد االسراج 

  –جدرس  بقسم جسوح الموارد الطبيعية 

 –جعهد الدراسات والبحوث البيمية 

 جاجعة جدينة السادات 

 د. هدى حسن عبدالعظيم 

حاصلة على الدكتوراض و كيميائ  جمتاز 

كرير ت الوطنية ل-ب ركة األسكندرية 

 البترول

أحمد عبد الحي   5

 محمد عبد المولى 

أالللر تطبيلللق جعلللايير السلللالجة و الةلللحة 

ية  ى  لركات الغطلس الت لاري  لى المهن

 جيناء ااسكندرية.

The impact of applying 

occupational safety and health 

standards in commercial diving 

companies in Alexandria port 

 

 ا.د. هدى سعيد حافظ 

ضوئية   النانو  الكيمياء  قسم    -أستاذ 

الطبيعية   الموارد  جعهد   –جسوح 

وال البيمية  الدراسات  جاجعة   –بحوث 

 جدينة السادات 

 د/ اسماعيل على اسماعيل 

قسم جسوح  -أستاذ ال غرا يا المساعد

جعهد الدراسات   –الموارد الطبيعية 

 جاجعة جدينة السادات   –والبحوث البيمية 

 د. أميرة صالح محمود 

البيمة   إدارض  مو    ركة   –جدير 

 العاجرية للبترول 
 

 فع االمر لمالس الاامعة القرار : الموافقة  وير  

   

1-

2/2 

ول نة  6/2021/  7     ب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعية  ب لستل التاسعة  المنعقدض بتاري

لانة تقييم المشروع البحثي للطالب   بالموافقة علي تشكيل 14/6/2021الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري  

 صحة المهنية ا تي أسمائهم  لتحديد تشكيل لانة و موعد تقييم المشروع البحثي ماجستير السالمة  وال 
 

 الرئيسي المشرف  أسم الطال   م

علي  تقييم  

 المشروع البحثي

 لانة تقييم المشروع البحثى  عنوان المشروع البحثي 

محمد احمد  1

على  

أ.د/عمر سعد  

 تمام

إدارة النفايدددددددات الخطدددددددرة 

 ةبالمنشأت الطبي

 .د/ عمر سعد تمامأ

أسلللتاذ بقسلللم جسلللوح الملللوارد 
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جعهللللد الدراسللللات  –الطبيعيللللة  عبدالاواد 

جاجعلة جدينلة   –والبحوث البيميلة  

 السادات

 أ.د. رفاعي ابراهيم رفاعي

المتفلرغ أستاذ الةخور الرسوبية  

 –قسم جسوح الملوارد الطبيعيلة   -

جعهد الدراسلات والبحلوث البيميلة 

 جاجعة جدينة السادات –

 محمد الشين  د/ محمد نبيل

حاصللل علللى دكتللوراض  للى  إدارض 

 المخاطر و أدارض ال ودض 

احمد محمد  2

 على إبراهيم 

أ.د/عمر سعد  

 تمام

السدددالمة والصدددحة المهنيدددة 

وحمايدددة البيئدددة فدددي أنشدددطة 

البحد  واالستكشداف واتنتداج 

 في صناعة البترول

 ا.د/ عمر سعد تمام

أسلللتاذ بقسلللم جسلللوح الملللوارد 

سللللات جعهللللد الدرا –الطبيعيللللة 

جاجعلة جدينلة   –والبحوث البيميلة  

 السادات

 يعزاز يأ.د. محمد فتح

قسلم جسلوح   -أستاذ البيملة النباتيلة

جعهلللللد  –الملللللوارد الطبيعيلللللة 

 –الدراسلللات والبحلللوث البيميلللة 

 جاجعة جدينة السادات

 د. حسام شعبان محمد  ط 

جهلاز   –جدير عام ا دارض البيميلة  

  رم الفيوم  – مو  البيمة  

ة طه خليف 3

 محمد  نديل 

أ.د/عمر سعد  

 تمام

السدددالمة والصدددحة النفسدددية 

للعاملين بالمشداريع االنشدائية 

 وعال تها باتنتاجية

 ا.د/ عمر سعد تمام

أسلللتاذ بقسلللم جسلللوح الملللوارد 

جعهللللد الدراسللللات  –الطبيعيللللة 

جاجعلة جدينلة   –والبحوث البيميلة  

 السادات

 ا.د. هدى سعيد حافظ

 -أسللتاذ الكيميللاء النللانو ضللوئية 

 –قسللم جسللوح المللوارد الطبيعيللة 

جعهد الدراسلات والبحلوث البيميلة 

 جاجعة جدينة السادات –

 د. هدى حسن عبد العليم

حاصلة على الدكتوراض و كيميلائ  

 -جمتللللاز ب للللركة األسللللكندرية

 الوطنية لتكرير البترول

 

4 

 

فتحي حمدي 

 حسن

د/إسماعيل على  

 إسماعيل 

السالمة والصحة المهنيدة فدي 

 ا ندية الرياضية
 ماجدة محمد رفعت أبو الصفا د/

قسم جسوح الملوارد أستاذ جساعد ب

جعهللللد الدراسللللات  –الطبيعيللللة 
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جاجعلة جدينلة   –والبحوث البيميلة  

 السادات

 د/ اسماعيل على اسماعيل

قسللم  -أسللتاذ ال غرا يللا المسللاعد

جعهلد   –جسوح الموارد الطبيعيلة  

 –الدراسلللات والبحلللوث البيميلللة 

 نة الساداتجاجعة جدي

 د. نفيسة عبد السالم يوسف

جللللللدير عللللللام اادارض العاجللللللة 

وزارض التعدين   –للدراسات البيمية  

 والاروض المعدنية ) سابقا (

محمد سالم   5

عبد الر حيم  

 محمد

ر اع   أ.د/

 ابراهيم ر اع  

السددددددالمة والصددددددحة دور

الحددددد مددددن المهنيددددة فددددي 

المخدداطر بشددررات توزيددع 

 الكهرباء

 هيم رفاعيأ.د. رفاعي ابرا

المتفلرغ أستاذ الةخور الرسوبية  

 –قسم جسوح الملوارد الطبيعيلة   -

جعهد الدراسلات والبحلوث البيميلة 

 جاجعة جدينة السادات –

 أ.د. رزق مصطفى ابراهيم

جاجعلللة  –وكيلللل كليلللة العللللوم 

   المنةورض 

 ممدوح محمد الحطاب /د

أستاذ ااست عار عن بعد المساعد 

 –عيلة قسم جسوح الملوارد الطبي  -

جعهد الدراسلات والبحلوث البيميلة 

 جاجعة جدينة السادات –

رمضان عبدهللا   

 سليمان النوبي 

جحمد  تح   أ.د/

 عمازي

والصددددحة  أثددددر السددددالمة

الحد من حوادث المهنية في  

العمل ) حالة تطبيقيدة علدي 

 –شددررة المقدداولون العددرب 

مددديال مديندددة  63مشدددروع 

 أسوان الاديدة (

 أ.د. محمد فتحي عزازي

قسلم جسلوح   -أستاذ البيمة النباتيلة  

جعهلللللد  –الملللللوارد الطبيعيلللللة 

 –الدراسلللات والبحلللوث البيميلللة 

 جاجعة جدينة السادات

 د/. اسماعيل على اسماعيل

قسللم  -أسللتاذ ال غرا يللا المسللاعد

جعهلد   –جسوح الموارد الطبيعيلة  

 –الدراسلللات والبحلللوث البيميلللة 

 جاجعة جدينة السادات

 سفد. نفيسة عبد السالم يو

جللللللدير عللللللام اادارض العاجللللللة 

وزارض التعدين   –للدراسات البيمية  

 والاروض المعدنية ) سابقا (

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

1-

2/3 

                     6/2021/   7    ب للا  توصللية كللل جللن ج لللس قسللم تقللويم المللوارد الطبيعيللة  ب لسللتل التاسللعة  المنعقللدض بتللاري

السيد فودل السديد رجد            اجتياز الطالب/  بالموافقة علي 14/6/2021ول نة الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري   

            ااجتحا  ال اجل لدرجة دكتوراب الفلسفة    العلوم البيمية  بناء عل  جاجاء بتقرير ل نة ااجتحا  ال اجل لل
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 فع االمر لمالس الاامعةالقرار : الموافقة  وير
  

 

ول نلة  6/2021/   7    ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاري قسلم التنميلة المتواصللة للبيملةب ا  توصية كل جن ج لس   1-2/4

   راجدي عبددل شدديد عبددالفتاح  اجتياز الطاللب/    بالموافقة علي  14/6/2021الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري   

               اجل لدرجة دكتوراب الفلسفة    العلوم البيمية  بناء عل  جاجاء بتقرير ل نة ااجتحا  ال اجل للااجتحا  ال 

     القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
   

1-

2/5 

ول نلة  6/2021/   7    ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاري قسلم التنميلة المتواصللة للبيملةب ا  توصية كل جن ج لس  

      تدامر محمدود ديداب همدامجلنح  الطاللب  /   بالموافقدة علدي 14/6/2021الدراسات العليلا ب لسلتها التاسلعة بتلاري  

 العلوم البيمية     العلوم المراعية بناءا عل  التقرير ال ماع  تحت عنوا  :  درجة دكتوراب الفلسفة  

الرتيمزيدا  واالخناسديا وحمدل الفيوماريدى علدى ا داء اتنتداجى إستخدام مستويات مختلفه من مستخلص اتأثير  "  

 "لدجاج التسمين  

Effect of Using different levels of extract Artemisia, Echinacea and fumaric acid on 

broilers productive performance. 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

 لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل تشكيل -:رابعا  
 

   

ول نلة  6/2021/   7    ب ا  توصية كل جن ج لس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاري 2/1

مدن لاندة اتشدراف  المقددم ةخطداب الصدالحي  بالموافقة علدي  14/6/2021الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري   

لدرجلة   مسل لال  -   السديد فدودل السديد رجد المقدجلة جلن الطاللب/    الدرتوراليل لانة الحكم والمنا شة لرسالة  تشكب

وتلاري  التسل يل لموضلوم الرسلالة    14/10/2017ائحة ساعات جعتملدض  حيلأ أ  تلاري  القيلد     م الدكتوراب بالقس

    -تحت عنوا  : 21/7/2018

 في ا راضي الرمليةفول البلدي  ال  وإنتاجيهالتربة   صحةعلى    والعضوي يالحيوتأثير التسميد                 

Effect of Bio and Organic Fertilization on Soil Health and Faba, bean (Vicia faba L.)   

Productivity in Sandy Soils 

 م ااسللللللم الوفيفلللللللة وجلهة العمللل 

جعهللد الدراسللات  -وارد الطبيعيللة  قسللم تقللويم الملل -أسللتاذ  ااراضلل  

 والبحوث البيمية ) ج ر ا( 

 1 أ.د/ جحمد أحمد الحويط 

جاجعللللة المنو يللللة                                 -كليللللة المراعللللة  -أسللللتاذ ااراضلللل  المتفللللرغ 

 ) جمتحن خارج  (

 2 أ.د/ الحسين  عبد الغفار أبوحسين

لمحاصلليل الحقليللة جركللم جعهللد ا -رئلليس بحللوث  المحاصلليل البقوليللة 

 البحوث المراعية ) ج ر ا(
 أ.د/ عادل ال ارح  جحمد ال ارح 

3 

ااراض    بحوث   الحقلية    -رئيس  المحاصيل  البحوث    -جعهد  جركم 

 أ.د/ رضا محمد الشحات  المراعية ) جمتحن خارج  ( 
4 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

بتاري   ب ا  توصية كل 2-2 المنعقدض  التاسعة   ب لستل  الطبيعية   الموارد  تقويم  ول نة   6/2021/     7     جن ج لس قسم 

بتاري    التاسعة  ب لستها  العليا  علي  14/6/2021الدراسات  لرسالة  إعادض    بالموافقة  والمناق ة  الحكم  ل نة  ت كيل 

المقدجة جن الطالب/   بالقس ة  لدرج  مس لال  أحمد محمد علي حسانين طهالدكتوراب  ائحة ساعات جعتمدض     م الدكتوراب 

   17/9/2018وتاري  التس يل لموضوم الرسالة   2017/ 14/10حيأ أ  تاري  القيد  

: عنوا   سلوريات      -تحت  تدعيم  في  الخضراء  البشرية  الموارد  إدارة  ممارسات  دور  لتفعيل  مقترح  نموذج   "

 رية المصرية " دراسة تطبيقية " المواطنة البيئية في المرارز الرئيسية للبنوك التاا

The Role of the Electronic Banking Services Quality in Enhancing the Competitive 
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Advantage of the Egyptian Commercial banks (An Applied Study)  

 

أ.د/   السيد  الخارج    الممتحن   لو اض  نررا  أحمدوذل   السالم  عبد  ال  -   عبد هللا  جاجعة أستاذ  الت ارض  كلية  محاسبة 

   -القاهرض عل  ا  يكو  الت كيل عل  النحو التال :

 م ااسللللللم الوفيفلللللللة وجلهة العمللل 

المتفرغ   ا دارض  المعلوجات   -أستاذ  ونرم  للحاسبات  العال   المعهد 

 ا دارية بالقاهرب ) ج ر ا( 

 1 أ.د/ جحمد احمد عبدالنب 

 جاجعة بن  سيوي ) جمتحن خارج  (  –الت ارض  كلية  –أستاذ المحاسبة 
 2 أ.د/ عبد الناصر سيد درويش 

 3 نو ل  عبدالر يدسالم    جدحتأ.د/ جاجعة  القاهرض) جمتحن خارج  ( –كلية الت ارض   –أستاذ المحاسبة 

المساعد   ال يولوجيا  الطبيعية    -أستاذ  الموارد  تقويم  جعهد   -قسم 

 عة جدينة السادات ) ج ر ا( جاج -الدراسات والبحوث البيمية 

 4 د/ جحمد كاجل  تاح 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة  

   

ول نة    6/2021/     7     ب ا  توصية كل جن ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعية  ب لستل التاسعة  المنعقدض بتاري    2-3

بتاري    التاسعة  ب لستها  العليا  ل نةإعادض    بالموافقة علي  14/6/2021الدراسات  والمناق ة  ت كيل  لرسالة    الحكم 

المس ل لدرجة الماجستير  تخةص " الدراسات الت ارية وا دارية "    عادل رمضان محمود  محالطالب/    الماجستير

 -:  تحت عنوا 

 " دراسة ميدانية "  " تقييم تطبيقات نظام المحاسبة المالية والبيئية واالجتماعية علي تكاليف صناعة سكر البنار

Evaluate the Applications of the Financial, Environmental and Social Accounting System 

to the Costs of the Beet Sugar Industry Field Study 

أ.د/   السيد  الخارج    الممتحن   لو اض  نررا  أحمدوذل   السالم  عبد  الت ا  -   عبد هللا  كلية  المحاسبة  جاجعة أستاذ  رض 

 القاهرض  

   -عل  ا  يكو  الت كيل عل  النحو التال :     

 الدرجة العلمية ااسم م

1 
الطبيعية   أ.د/ جحمد أحمد الحويط   الموارد  تقويم  بقسم  األراض   جيكروبيولوجيا  جعهد   -أستاذ  

 جاجعة جدينة السادات  )ج ر ا(  -الدراسات والبحوث البيمية 

 جاجعة القاهرض)ج ر ا(   -كلية الت ارض  –أستاذ  إدارض اعمال  أ.د/ ه ام سيد سليما   2

 جاجعة القاهرض) جمتحن خارج  ( –كلية الت ارض  -أستاذ  المحاسبة   نو ل  عبدالر يد  جدحتأ.د/ 3

4 
 رم المعادي    –اكاديمية السادات للعلوم ا دارية    -أستاذ المحاسبة المتفرغ    أ.د/ جحمد رأ ت ر اد البةال 

  اهرض) جمتحن خارج  ( الق -
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة  

   

بتاري  2-4 المنعقدض  التاسعة   ب لستل  الطبيعية   الموارد  تقويم  ول نة   6/2021/     7     ب ا  توصية كل جن ج لس قسم 

بتاري    التاسعة  ب لستها  العليا  علي   14/6/2021الدراسات  الةالحي  بالموافقة  ا  را     المقدم   ة خطال  ل نة  جن 

لدرجة    مس لال  فتحي أمين غنيمة  فتحي عبد هللاالمقدجة جن الطالب/  الماجستير  ت كيل ل نة الحكم والمناق ة لرسالة  ب

بالقس القيد     م الماجستير  تاري   أ   جعتمدض  حيأ  الرسالة     14/10/2017ائحة ساعات  لموضوم  التس يل  وتاري  

  -تحت عنوان :  18/12/2018

 

 " دور المحاسبة البيمية    إدارض الخطر الناجم عن التلوث البيم  وا  ةاح عنها "              

 

The Role of Environmental Accounting in Risk Management Resulting from  

Environmental Pollution and Disclosure 

 

   -عل  ا  يكو  الت كيل عل  النحو التال :
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 م ااسللللللم للة وجلهة العمللل الوفيفللللل

األراض    الطبيعية  -أستاذ  الموارد  والبحوث    -تقويم  الدراسات  جعهد 

 جاجعة جدينة السادات )ج ر ا( -البيمية 

 1 أ.د/ جحمد أحمد الحويط  

 2 أ.د/ ه ام سيد سليما   جاجعة القاهرض )ج ر ا(   -كلية الت ارض  –أستاذ إدارض اعمال 

 3 نو ل  عبدالر يدسالم    جدحتأ.د/ جاجعة القاهرض) جمتحن خارج  (  –كلية الت ارض   –أستاذ المحاسبة 

المتفرغ    المحاسبة  ا دارية    -أستاذ  للعلوم  السادات   رم   –اكاديمية 

 القاهرض )جمتحن خارج  ( -المعادي 

 4 أ.د/ جحمد رأ ت ر اد البةال 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة  

   

بتاري 2-5 المنعقدض  التاسعة   ب لستل  للبيمة  المتواصلة  التنمية  قسم  ج لس  جن  كل  توصية                         6/2021/     7      ب ا  

بتاري    التاسعة  ب لستها  العليا  الدراسات  علي   14/6/2021ول نة  الةالحية  بالموافقة  ل نة    خطال  جن  المقدم 

والمن الحكم  ل نة  بت كيل  الطالب/  ا  را   جن  المقدجة  الماجستير  لرسالة  شلبي اق ة  عفيفي  محمد  المس ل    احمد 

القيد    تاري   أ   حيأ  جعتمدض   ساعات  ائحة  بالقسم  الماجستير  التس يل   23/3/2019لدرجة  لموضوم    وتاري  

   -تحت عنوان : 2020   /20/1الرسالة 

 يمية بالقطاع المصرفى تأثير نمط القيادة التحويلية فى تفعيل  درات البراعة التنظ

 (  دراسة ميدانية على بنوك  طاع االعمال) 

 

Impact of Transformational Leadership Pattern In Activating Organizational 

Ambidexterity Capabilities in the Banking Sector (A Field Study on Business Banks) 

 

   - :عل  ا  يكو  الت كيل عل  النحو التال

 م ااسللللللم الوفيفلللللللة وجلهة العمللل 

جاجعة بنى سوي  ) جمتحن  خارج (  –كلية الت ارض   –أستاذ المحاسبة  عبد الناصر سيد درويش ا.د/  -   1 

 2 د/ عادل جحمد عبدالرحمن  )ج ر ا (  – رم أسيوط  –أستاذ إدارض ااعمال المساعد باكاديمية السادات 

النب اجراض  المساعد  أستاذ  للبيمة    -ات  المتواصلة  التنمية  جعهد   -قسم 

 ) ج ر ا ( -جاجعة جدينة السادات    -الدراسات والبحوث البيمية 

د/ صبري إبراهيم جنةور  

  اهين  
3 

الحدياة واآلدال للعلوم  اكتوبر  ب اجعة  المساعد  اادارض  جمتحن    –استاذ   (

 خارج  ( 

د/ زينب عباس زعموم     

 
4 

 

  

 لموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة القرار : ا

 

   

بتاري 2/6 المنعقدض  التاسعة   ب لستل  للبيمة  المتواصلة  التنمية  قسم  ج لس  جن  كل  توصية                         6/2021/     7      ب ا  

   كم والمناق ةت كيل ل نة الحجد صالحية    بالموافقة علي  14/6/2021ول نة الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري   

 المس لة لدرجة الماجستير بالقسم وذل  لررو  صحية  – نهي بهات الشقنقيريالطالبة /    لرسالة الماجستير

 عنوان الرسالة : 

 

المغذي على    لدجاج التسمين  ونيتروجين الروث  جضادات األكسدض الطبيعية والةناعية على أداء النمو تااير بعض"   

 عالئق جنخفضة البروتين " 

 

Effect of some Natural and Synthetic Antioxidants on Growth Performance and Fecal 

Nitrogen of Broilers Fed on low Protein 
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 ل نة الحكم والمناق ة المقترحة :

 م ااسم الوفيفة

جعهد الدراسات والبحوث    -قسم التنمية المتواصلة للبيمة    -أستاذ تغذية الدواجن  

 جاجعة جدينة السادات    ) ج ر ا (  -البيمية 

 1 أ.د/ جحمود سعد ابوسكين  

المتفرغ   الدواجن  تغذية  المراعة    –استاذ  الفيوم    –كلية  جمتحن   –جاجعة   (

 خارج (

 2 أ.د/ جحمود جحمد  جحمد على  

جاجعة   –كلية المراعة    –أستاذ تغذية الدواجن ورئيس قسم الدواجن وااسماك  

 خارج ( ) جمتحن  -المنو ية   

 3 أ.د/ جنال ابو الن ا 

جعهد الدراسات   -قسم التنمية المتواصلة للبيمة  -استاذ تغذية الدواجن المساعد 

 جاجعة جدينة السادات  ) ج ر ا(   -والبحوث البيمية 

 4 د/ نعمات جحمود العبد  

 
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ج ل 2/7 جن  كل  توصية  بتاريب ا   المنعقدض  التاسعة   ب لستل  للبيمة  المتواصلة  التنمية  قسم                          6/2021/     7      س 

بتاري    التاسعة  ب لستها  العليا  الدراسات  علي   14/6/2021ول نة  ل نة    بالموافقة  جن  المقدم  الةالحية  خطال 

الماجستير  لرسالة  والمناق ة  الحكم  ل نة  بت كيل  الطالب/  المقدج  ا  را   جن  ناي   ة  محمد  لدرجة  احمد  المس ل 

القيد    تاري   أ   جعتمدض  حيأ  بالقسم ائحة ساعات  التس يل   14/10/2017الماجستير  الرسالة    وتاري   لموضوم 

13/6/ 2018. 

   -تحت عنوان :

 استحااث المقاوجة ال هازية لمقاوجة  جرض التبق  البن     الفول البلدي 

INDUCE SYSTIMIC RESISTANCE OF CHOCOLATE SPOT DISEASSES ON VICIA 

FABA  

 -عل  ا  يكو  الت كيل عل  النحو التال :

 م ااسللللللم الوفيفلللللللة وجلهة العمللل 

المساعد    النبات  اجراض  للبيمة    -أستاذ  المتواصلة  التنمية  جعهد    -قسم 

 ج ر ا  -   جاجعة جدينة السادات    -الدراسات والبحوث البيمية 

 1 د/ صبري إبراهيم جنةور  اهين 

المساعد    النبات  اجراض  المراعة    -أستاذ  بنها     –كلية  جحكم    -جاجعة 

 خارج  

 2 د/ إبراهيم عبدالمنعم الفق   

اول النبات    باحأ  العضوية    -اجراض  للمراعة  المركمي    –المعمل 

 جحكم خارج    -جركم البحوث المراعية بال يمض   

 3 د/ جحمد  اروق عطية  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة  

   

 رابعا  : تعديل لانة اتشراف وعنوان الرسالة وإلغاء التسايل  واالعتذار والنقل من  سم لقسم
 

   
 ول نلة 6/2021/   7    ب ا  توصية كل جن ج لس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاري 4/1

 علياء محمدد رامدل فتداحللطالبة /  المد لمدض عام   بالموافقة علي  14/6/2021الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري   

 المس لة لدرجة الماجستير بالقسم 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   
ول نلة  6/2021/   7    سلعة  المنعقلدض بتلاريب ا  توصية كل جن ج لس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل التا 4/2

المقلدم جلن د/ هبلل عبلدالفتاح  لحتل االعتدذا ر  بالموافقدة علدي 14/6/2021الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري   

باحأ بالمركم ا قليم  لألغذية وااعال   جركمالبحوث المراعية والم ر  عل  الطالب / أساجة حسن جحمد السليد  

 تحت عنوان  :لدرجة الدكتوراب بالقسم  المس ل  
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 " دور اتعالم واترشاد الزراعي في تفعيل التطبيق التكنولوجي لتدوير المخلفات الزراعية  " 

 

The Role of Information and Agricultural Extension in Activating the Technological 

Application of Agricultural Waste Recycling 

 

 افة أ.د/ عادل أحمد بكر رئيس بحوث بالمررز ات ليمي لألغذية واالعالفواض

 -ل نة اا را  قبل التعديل :

 الوفيفة االسم م

1 
 أ.د/ جحمد أحمد الحويط  

 

جاجعة   -جعهد الدراسات والبحوث اليمية  -قسم التقويم  –أستاذاألراض  

 جدينة السادات 

2 
 د/ هبل عبدالفتاح  حتل جحمد 

 

 جركم البحوث المراعية  -لمركم ا قليم  لألغذية وااعال  باحأ با

 وزارض المراعة 

3 
 د/ عةام جمال غانم

 

 جعهد الدراسات والبحوث البيمية  -قسم التقويم  –جدرس أصول التربية 

 جاجعة جدينة السادات 

 -ل نة ا  را  بعدل التعديل :

 الوفيفة ااسم م

1 
 أ.د/ جحمد أحمد الحويط  

 

جاجعة جدينة  -جعهد الدراسات والبحوث اليمية  -قسم التقويم  –راض  أستاذاأل

 السادات 

2 
 جركم البحوث المراعية  -رئيس بحوث بالمركم ا قليم  لألغذية وااعال   أ.د/ عادل أحمد بكر 

 وزارض المراعة 

3 
 د/ عةام جمال غانم

 

 لبيمية جعهد الدراسات والبحوث ا -قسم التقويم  –جدرس أصول التربية 

  جاجعة جدينة السادات 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
   
 

 موضوعات عامة    -خامسا:
 

   

توصية   علي2021 /6/    7     خبشان موافقة مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية   بجلسته التاسعة  بتاري  5/1

م بعمل مدير عام الدراسات العليا بخصوص عرض تقرير لانة  مالس إدارة الماجستير المهنى خطاب السيدة/ القائ

مراجعة تعديالت الئحة الماجستير المهنى و موافاة السيد أ.د. نائ  رئيس الاامعة للدراسات العليا و البحوث  

دراسات  واعتماد التعديالت المطلوبة وترفع للسيد أ.د. وريل ال بادول تعديالت الالئحة بعد إجراء التعديالت المطلوبة

 العليا والبحوث بالمعهد . 

 بعد اجراء التعديالت االتية : القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

 :   اللانة العليا المشرفة على البرنامج رالتالى

 السيد أ . د/ رئيس الاامعة .  -

 السيد أ.د/ نائ  رئيس الاامعة للدراسات العليا والبحوث  -

 السيد أ.د/ عميد المعهد   -

 السيد أ.د/ وريل المعهد للدراسات العليا والبحوث   -

 السيد أ.د / مدير وحدة ضمان الاودة بالمعهد  -
 

 ويرأس مالس ادارة البرنامج رل من :
 السيد أ.د/ عميد المعهد وعضوية رل من   -

 السيد أ.د/ وريل المعهد للدراسات العليا والبحوث وبا ى االعضاء الواردة بالالئحة  -
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 موضوعات البحوث العلمية سادسا :
 

 

   

                     6/2021/  7    ب للا  توصللية كللل جللن ج لللس قسللم جسللوح المللوارد الطبيعيللة  ب لسللتل التاسللعة  المنعقللدض بتللاري 6/1

           الطللللب المقلللدم جلللن السللليد                  بالموافقدددة علدددي 14/6/2021ول نلللة الدراسلللات العليلللا ب لسلللتها التاسلللعة بتلللاري  

  تحت عنوا :وذل  للتقدم ل ائمض الن ر العلم  ببحأ  أحمد حسين توفيق بشيراألستاذ الدكتور / 

 

 "  " المرا بة و االشراف للشبكات الكهربية الد يقة: نهج سكادا المعتمد على الشبكة العنكبوتية

 
Micro-grid Monitoring & Supervision: Web-based SCADA Approach 

Journal of Electrical Engineering & Technology 
Vol. 14 Iss. 10, 

2021       

 - 1902-1911  

ISSN 2093-7423 

ISSN 0.736  

            Q4 

 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
   

ول نة   6/2021/   7     بتاري  ب لستل التاسعة  المنعقدض  قسم التنمية المتواصلة للبيمةب ا  توصية كل جن ج لس  6/2

الطلب المقدم جن السيد الدكتور / حسن  السيد   بالموافقة علي 14/6/2021الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري  
 جدرس ا نتاج الحيوان  بالقسم والذى يطلب  يل الموا قة على تس يل األبحاث ااتية   –ابوعيد 

1-  Abo-Eid, H. A., M. S. Abousekken and I. A. M. El-Folly, 2016. Rabbit growth 

performance as affected by dietary levels of date waste meal. Egyptian J. 

Nutrition and feeds, 19 (2): 349-362. 

 

2- Abo-Eid, H. A., A. A. Abedo, N. E. El-Bordeny, H. M. El-Sayed and H. M. 

Kandil, 2016. A Comparison between fresh Ryegrass and Ryegrass silage with 

respect to their nutritive value for sheep. Egyptian J. Nutrition and feeds, 19 (3): 

451-460. 

 

3- El-Bordeny, N. E.,  A. Abdou , H., Abo-Eid, M.M. Abdo and R.M.A. Gawad, 

2019. Effect of yeast-based probiotics supplementation on the productive and 

reproductive performance of lactating buffaloes. Egyptian J. Nutrition and 

Feeds, 22(2): 33-44 

 

4- Abo-Eid, H. A.; M. S. Abousekken and M. M. El-Rashedey, 2019. Effect of 

Antioxidants Supplementation on Growth Performance and Meat Quality of 

Growing Rabbits. Egyptian J. Nutrition and Feeds, 22 (3): 561-576. 

 

5- Mostafa, M. R. M.; A. A. Abdou; H. A. Abo-Eid; H. S. Abbas; A. A. Elaidy and 

Walaa M. Abd El-Wahab, 2020.  Effect of inclusion of alfalfa cubes hay as a 

main source of protein in buffalo calves diet.  J. of Animal and Poultry 

Production, Mansoura Univ., 11(10): 425-432.  



14 
 

 

6-  Abo-Eid, H. A.; M. S. Abousekken; M. A. El-Sherbiny and A. M. A. Dahy, 2020. 

Effect of using different dietary levels of arginine amino acid on growth 

performance and meat quality of growing rabbits. Egyptian Journal of Rabbit 

Science, 30(1): 1- 21 

 

7- Abo-Eid, H. A.; M. S. Abousekken; Amal A. Abou Hagar and T. S. Abdel-ghany, 

2020. Effect of using bagasse as a source of natural fiber ingredient and 

adsorbent material for aflatoxin in growing rabbits rations on growth 

performance. Egyptian Journal of Rabbit Science, 30(2): 125- 145 

 

8- Abo-Eid, H. A.; S. S. Eisa; F. Abdel-Azeem and N. E. El-Bordeny, 2021. Effect of 

using varying levels of quinoa hay in growing rabbit rations. Egyptian Journal 

of Rabbit Science, 31(1): 73-90. 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة  

   

ول نلة  6/2021/   7    الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاري جسوحب ا  توصية كل جن ج لس قسم  6/3

محمدد فتحدى الطللب المقلدم جلن السليد أ.د.     بالموافقدة علدي  14/6/2021تلاري   الدراسات العليلا ب لسلتها التاسلعة ب

 تحت عنوان:( لمدض ستة أ هر والممول جن ال اجعة 2017)9بالموا قة على جد جدض الم روم البحاى رقم     عزازى

مخصدبات  "استخدام منتاات طبيعية من ا عشاب البحرية من شواطئ البحر ا حمر رإضدافات طبيعيدة لألعدالف و 

   حيوية للنباتات"

 حتى يتمكن جن ن ر األبحاث الخاصة بالم روم

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ول نلة  6/2021/   7    ب ا  توصية كل جن ج لس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاري 6/4

عدزت محمدد احمدد الطلب المقدم جلن السليد ا.د/  بالموافقة علي 14/6/2021بتاري  الدراسات العليا ب لستها التاسعة 

 -تحت عنوان :وذل  لتس يل  وجائمض ن ر بحأ    الفضالي

تحضير جتراكبات نانوجترية جن أكاسليد النحلاس والمنل  والمغنسليوم بلااحتراق التلقلائ  جل  دراسلة خةائةلها "   

 ها.التركيبية والراهرية والحفم الضوئ  ل

Auto-combustion fabrication, structural, morphological and photocatalytic activity of 

CuO/ZnO/MgO nanocomposites 

 

Materials Chemistry and Physics 270 (2021) 124762 

Impact Factor: 3.408 (Q2) 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ول نلة  6/2021/   7    توصية كل جن ج لس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاريب ا    6/5

صالح السديد محمدد المقدم جن الدكتور/      لطلبا  بالموافقة علي  14/6/2021الدراسات العليا ب لستها التاسعة بتاري   

 لالبحاث ااتية :ل دولية  ل ائمض الن ر الدول  حيأ لسيادتل بحأ جن ور    ج ل  السيد

 

تكاجل البيانات للرصد األرض  لالست عار عن بعد و الةور الفضائية لألقمار الةناعية  عالية الدقلة جل    "   -1

 " النمذجة جتعددض المتغيرات لتقدير خةائص الذرض    دلتا النيل    جةر

 " Integration of radiometric ground-based data and high resolution Quick Bird imagery 

with multivariate modeling to estimate maize traits in the Nile Delta of Egypt"  

 .Journal: sensors, 2021 
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Impact factor: 3.275 

Publisher: MDPI 

 استخدام جؤ رات طيفية المال  االاية النطاقات لتقييم النيتروجين    الذرض والقمح. -2

 Using optimized three-band spectral indices to assess canopy N uptake in corn and 

wheat  

 .Journal: European Journal of Agronomy, 2021,127,126286 

Impact factor: 3.726 

Pages: 1-12 

https://doi.org/10.1016/j.eja.2021.126286  

Publisher: Elsevier 

 االمر لمالس الاامعة القرار : الموافقة  ويرفع 
   

ول نلة  6/2021/   7    ب ا  توصية كل جن ج لس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاري 6/6

عللللل  الطلللللب المقللللدم جللللن                                       بالموافقددددة علددددي 14/6/2021الدراسللللات العليللللا ب لسللللتها التاسللللعة بتللللاري  

 -وذل  لتس يل األبحاث التالية : صالح السيد محمدالدكتور/    السيد

 ري    الةولالتعمل بالخاليا ال مسية  دارض   وحدض جراقبل ذكيةو تةميم جهاز لقياس رطوبة التربة    -

Design a low-cost capacitive-based soil moisture sensor and smart monitoring unit 

operated by solar cells for greenhouse irrigation management 

 

 تقييم جستويات تلوث التربة     مال دلتا النيل  جن خالل دجج جؤ رات التلوث ، ونرم المعلوجات -

 ال غرا ية  والنمذجة جتعددض المتغيرات

Assessment of soil pollution levels in North Nile Delta, by integrating contamination 

indices, GIS, and multivariate modeling                                                                                

Polymer-Peptide Modified Gold Nanorods as Near-Infrared Contrast Agent for Stem 

cells Photoacoustic Imaging  

 

لانائية و الاالاية و النمذجة المتعلددض لتحديلد الحاللة المائيلة و اانتاجيلة للقملح تحلت جقارنل أداء المؤ رات الطيفية ا  - 

 جقننات الري بالتنقيط المختلفة.

Comparative performance of two- and three-band spectral indices and multivariate 

regression models for estimating the leaf water status and grain yield of wheat under 

different drip irrigation regimes 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
 

   

   

 

 خامسا  العال ات الثقافية  
 

   

ب ا  اجتمام الملحق الاقا   المةرى بابوفبى ج  جدير جاجعة ال ارقة  لمقترح جذكرض تفاهم بين ال اجعات المةرية  5/1

 ، جاجعة ال ارقةو

بالموافقدددة علدددى  19/6/2021حيددد  اوصدددت لاندددة العال دددات الثقافيدددة الالسدددة التاسدددعة المنعقددددة بتددداريخ  -

 .تفعيل بنود االتفا ية  

 

 تنسيق عقد لقاءات بين جاجعة ال ارقة وجاجعة جدينة السادات -

 تبادل الطر ا  الخبرات    الم اات العلمية المختلفة -

 أساتذض ال اجعة  لقاء جحاضرات زيارات جتبادلة لعدد جن -

 تبادل الخبرات    ج ال ن ر األبحاث العلمية -
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 ربط البحأ العلم  بخدجة الم تم  -

 تبادلب تقديم تقديم جنح للطالل بين جاجعة ال ارقة ج  جاجعة جدينة السادات -

 وض  الية لعمل درجات علمية ج تركة    ج ال الطب والعلوم الةحية. -

 م تركة.وض  الية لإل را  ال -

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

 

   

 ب ا   تفعيل عدد جن ال راكات بين ال اجعات المةرية والموريتانية وتن يط جسيرض التعاو  الاقا   بين البلدين. 5/2

فعيدل بندود تبالموافقدة علدى    19/6/2021حي  اوصت لاندة العال دات الثقافيدة الالسدة التاسدعة المنعقددة بتداريخ  

 االتفا ية

 تنسيق عقد لقاءات بين جاجعة ال ارقة وجاجعة جدينة السادات -1

 تبادل الطر ا  الخبرات    الم اات العلمية المختلفة -2

 زيارات جتبادلة لعدد جن أساتذض ال اجعة  لقاء جحاضرات -3

 تبادل الخبرات    ج ال ن ر األبحاث العلمية -4

 ربط البحأ العلم  بخدجة الم تم  -5

 دلب تقديم تقديم جنح للطالل بين جاجعة ال ارقة ج  جاجعة جدينة الساداتتبا -6

 وض  الية لعمل درجات علمية ج تركة    ج ال الطب والعلوم الةحية. -7

 وض  الية لإل را  الم تركة. -8

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   
 

 سادسا  :  شئون اعضاء هيئة التدريس 
 

   

   بالموافقدة علدي  6/2021/   7      توصية ج لس قسم جسوح  الموارد الطبيعية  ب لستل التاسعة  المنعقدض بتلاريب ا 6/1

المدرس بالقسم بخةوم جلد اجلازض جرا قلة اللموج   –  اسماء عبد العاطى محمد ابو زيدالطلب المقدم جن الدكتورض /  

 ئح والقوانين المنرمة لذل  .طبقا  للوا 2021/2022لمدض عام وذل  عن العام ال اجعى 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

  بالموافقة علدي  6/2021/   7    ب ا  توصية ج لس قسم جسوح  الموارد الطبيعية  ب لستل التاسعة  المنعقدض بتاري      6/2  

س بالقسم والذى يطللب  يلل ت ديلد اجلازض ااعلارض المدر –الطلب المقدم جن الدكتور / حسام عبد التوال احمد العدوى 

للعمل بدرجة استاذ جساعد بكليلة العللوم   2021/2022الخاصة بسيادتل للعام الااجن على التوالى وذل  للعام ال اجعى  

 31/7/2022واللى  1/8/2021المملكة العربية السعودية على ا  تبداء ااجازض جن  –جاجعة الباحة   –واادال بقلوض  

  ل  و قا  للوائح والقوانين المنرمة لذل  .وذ

           

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة        

   

           بالموافقدة علدي 6/2021/    7     ب ا  توصية ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعيلة  ب لسلتل التاسلعة  المنعقلدض بتلاري 6/3

وذلل  لت ديلد اجلازب ااعلارب للعلام السلادس للعملل   نديل عبدالحي علي محمد عطيهور/ الطلب المقدم جن السيد الدكت

 . 2021/2022بكلية العلوم الطبيل التطبيقية ب اجعة جازا  بالمملكة العربية السعودية للعام ال اجع   

  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

 بالموافقدة علدي  6/2021/     7     ة المتواصللة للبيملة ب لسلتل التاسلعة المنعقلدض بتلاريب ا  توصية ج لس قسم التنمي 6/4
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واللذى يطللب  يلل انتلدال سليادتل  اسامة على السحراوى االسدتاذ المتفدرب بالقسدم   الطلب المقدم جن السيد الدكتور /

( بالمعهلد لل  يلوجى ) ااحلد  وذ  2020/2021عى  للم اركة  ى اعمال الكنترول للفةل الدراس  الالانى للعلام ال لاج

 العالى للسياحة والفنادق بااسكندرية )اي وث  (

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعا  : شئون خدمة الماتمع وتنمية البيئة  
 

   

بتاري     التاسعةب ا  توصية ل نة البيمة بالمعهد ال لسة   7/1 مراعاة تنفيذ االجراءات      على  بالتاريد  12/6/2021المنعقدض 

الاامعي   للعام  الربيعي  الفصل  امتحانات  اثناء  الالزمة  من    2021/  2020االحترازية  ستبدا  وذلى    23/6/2021والتي 

ة  توافر المواد الخاص  –توافر الكمامات للطالب والعاملين    –التباعد بين المقاعد للطالب    –بالتارد من فعالية بوابات التعقيم  

 بالتعقيم  . 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

االشددتراك فددي منصددة   الموافقدة علدى  12/6/2021المنعقلدض بتلاري   التاسلعةب ا  توصية ل نة البيمة بالمعهد ال لسلة   7/2

 اجادة الذي اطلقها المالس االعلى للاامعات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية 

 

 : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة القرار 

   

مقتددرح عقددد  ثددالث دورات   بالموافقة على 12/6/2021 المنعقدض بتاري   التاسعةب ا  توصية ل نة البيمة بالمعهد ال لسة      7/3

ج  150متدددرب وج لكل 300تدريبية بمشاررة  طاع خدمة الماتمع وتنمية البيئة بالاامعة على ان تنعقد اون الين نظير مبلغ 

 لطالب المعهد والدوارات راالتي :

 الس الت البيمية وس ل المواد والمخلفات الخطرض للةناعة الدورة االولى :  

  تخلص ( –نقل  -اادارض المتكاجلة للمخلفات الخطرض وغير الخطرض ) ت مي   الدورة الثانية : 

 اادارض البيمية المتكاجلة .الدورة الثالثة : 

 

فددي النصددف الثدداني مددن "  الدورة االولى : تحت عنوان "  الساالت البيئية وسال المواد والمخلفات الخطددرة للصددناعةعقد  على ان ت

 شهر يوليو

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
 

 
 

 

 ثامنا : الاودة : 
 

   

 ب ا  جناق ة جا تم تنفيذب جن خطة التطوير المستمر .   9-1

ً  القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           : احيط المالس علما
   

  -اوال: موضوعات االحاطة:
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 موضوعات االحاطة  9/2/1

 

 م9/06/2120الموضوعات التي نو شت في المالس التنفيذي لمررز ضمان الاودة بالاامعة بتاريخ   1/2

ل نة   –الدراسات العليا م) ل نة 2021جايو  لكترون  ل هرا  تقرير استخدام المعهد للمضبطة والمحضر  2/2/2/2/1

ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة  –ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعية    النرم البيمية  -البيمة  –العالقات الاقا ية 

ج لس    -الم لس التنفيذي لوحدض ال ودض   -ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها –وإدارض ج روعاتها 

 ج لس المعهد(.  -  ال ودض إدارض وحدض ضما

 
 ً  القرار : احيط المالس علما

 

 
   

وفقددا لكتيدد  المهددام الموحددد لكليددات و معاهددد الاامعددة ) الصددادر بتدداريخ  يونيدده مهددام شددهر بشددأن  2/2/3 9/2/2

03/07/219.) 

 % 15حضور الم لس التنفيذي لمركم ضما  ال ودض  •

 . %15للوحدات + استمارات الةر  جحاضر اجتماعات الم لس التنفيذي و ج لس اادارض  •

 .%10استخدام المضبطة والمحضر ا لكتمون  •

 . %30تقرير عن ان طة الوحدض الرب  سنوية ) جتضمنة ان طة اايمو( جعتمدض   •

 .%30تقرير عن ان طة ايمو المعاجل / اايمو اادارى جعتمدض  •

 ً  القرار : احيط المالس علما
   

                             وفقدددا لكتيددد  المهدددام الموحدددد لكليدددات و معاهدددد الاامعدددة  م2021و مدددايمهدددام شدددهر بشدددأن  2/4/ 9/3/2

 (.03/07/1902) الصادر بتاريخ 

 %15حضور الم لس التنفيذي لمركم ضما  ال ودض   •

 .%15جحاضر اجتماعات الم لس التنفيذي و ج لس اادارض للوحدات + استمارات الةر  •

 .%10ا لكتمون استخدام المضبطة والمحضر   •

 . %30ااستعداد لميارض الدعم الفنى واستقبالها " نتائج التقرير " + خطة التحسين   •

تقريللر ل نللة التطللوير اادارى والميكنللة عللن جوقلل  المعهللد جللن توصلليات ال هللة المانحللة جحللدد بللل   •

 %30جستموليات التنفيذ  

 ً  القرار : احيط المالس علما
 

  

 

 يونيه  شهرية لوحدة ضمان الاودة شهر بشأن صرف المكافآت ال 9/3

 المبلغ التاريخ والنسبة  النشاط

  م 2021يونيل   هر  المكا اض ال هرية

  م 2021يونيل   هر  بدل حضور الم لس التنفيذي  

   م 2021يونيل   هر  بدل حضور ج لس اادارض  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

 
 
 

 

  
 

 
 

 الشئون الفنية والتقنية:رابعا:   9/4

 : بشأن التوصية باعتماد الموضوعات التالية4/4/1
 

 م.2021م ال  جايو 2021تقرير رب  ستوي عن أن طة الوحدض عن الفترض جن جارس   4/1/1

 م.2021م ال  جايو 2021تقرير رب  ستوي عن أن طة األيمو ا داري عن الفترض جن جارس   4/1/2

 م.2021ر الم الس والل ا  عل  تطبيق الم الس عن  هر جايوتقرير ر   جحاض  4/1/3

 م.2020/2021تقرير عن أن طة أيمو المعاجل عن العام ال اجع     4/1/4

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
   

   



19 
 

 وفيما ال يستاد من اعمال انتهت الالسة  

 

 امين المالس 

 

 )د/ ممدوح محمد الحطاب( 

 معهد ورئيس المالس عميد ال 

 

 )  د/ ممدوح محمد السعيد عرفة(
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