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 ثالثاً: الموضوعات العامة
 

    

 22/5/2117عقد يوم االثنين الموافق بشأن اعتماد المؤتمر العلمى للمعهد الذى  3-1

 القرار : الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة  

    
  

 رابعاً : الدراسات العليا :
 

    
  

 التسجيالتاوالً : 
 

    

عليةا ولجنةة الدراسةات ال  6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته العاشرة  بتاريخ   4/1-1

إجتيةةاز السةةيمينار والتسةةجيل للطةةالب ائتةة  أسةةمائهم  لةةدرجت   بالموافقةةة علةةي 12/6/2117بجلسةةتها العاشةةرة  بتةةاريخ 

     )  الئحة الساعات المعتمدة (  هالماجستير والدكتورا

 المشرفون العنوان اسم الطالب م

سمير عيد محمود  1

 محمد

 ماجستير

لقانون الحماية الجنائية للبيئة فى تشريع ا

 المصرى

 

Criminal protection of the 

environment in the legislation of 

Egyptian law  

 

د/ محمد فتحى عزازى أستاذ 

  –المساعد بقسم مسوح الطبيعية 

معهد الدراسات والبحوث  البيئية 

 جامعة مدينة السادات –
 

د/ عماد إبراهيم الفقى أستاذ  

ية القانون الجنائى المساعد بكل

 مدينة السادات ةجامع –الحقوق 

محمد سعود عيسى  2

 العتيبى  

 ماجستير

برنامج لتطوير الرقابة المالية واإلدارية 

لتحسين معدالت ائداء فى المؤسسات 

 الحكومية بالكويت .

A Program To Develop Financial 

Administrative Control To 

Improve Performance Rates In 

Government Institutions In 

Kuwait. 

     ا.د/ عمةةةةةةر احمةةةةةةد سةةةةةةعد تمةةةةةةام    

عميةةد معهةةد الدراسةةات والبحةةوث 

 جامعة مدينة السادات  –البيئية 

 

 ا.د/ سامية أحمد فتحى      

أستاذ مساعد بقسةم إدارة ائعمةال  

 جامعة حلوان –كلية التجارة  –

مجدى يوسف محمد   3

 عبد المنعم

 ماجستير

ستراتيجى العام لمدينة تقييم المخطط اإل

السادات ) فى إطار الرؤية القومية للتنمية 

 الشاملة (

 

General plan Assessment of Sadat 

city (Within the framework of the 

national Vision for the 

comprehensive development). 

ا.د/ أشةةةةرس السةةةةيد البسطويسةةةةى       

 المركةز –معهد اإلسكان والعمارة 

 القومى لبحوث اإلسكان والبناء 

د / ممةةدوح محمةةد محمةةد الحطةةاب  

أستاذ مساعد بقسم مسةوح المةوارد 

معهةةةةةةد الدراسةةةةةةات   –الطبيعيةةةةةةة 

جامعةةةة مدينةةةة  -والبحةةةوث البيئيةةةة 

 السادات 

 

حسناء بسيونى حسن  4

 خضر 

 ماجستير  

تقييم إدارة النفايات الصحية فى المستشفيات 

تشفى قطور المصرية : دراسة حالة بمس

 العام

د / ممةةدوح محمةةد محمةةد الحطةةاب     

أستاذ مساعد بقسم مسةوح المةوارد 

معهةةةةةةةد الدراسةةةةةةةات   -الطبيعيةةةةةةةة 
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Assessment Of Healthcare 

Wastes Management At Egyptian 

Hospital: Case Study At Qutour 

General Hospital 

جامعةةةة مدينةةةة  -والبحةةةوث البيئيةةةة 

 السادات

حى قطةةةةةة  عبةةةةةةده           د/وليةةةةةةد صةةةةةةب

 –أسةةتاذ مسةةاعد بقسةةم البةةاثولوجى 

جامعةةةة  –كليةةةة الطةةة  البيطةةةرى 

 كفرالشيخ

د / علةةةةى حسةةةةن حسةةةةين صةةةةال      

مدرس العلوم البيئية  بقسةم مسةوح 

معهةةةةةةةةد  –المةةةةةةةةوارد الطبيعيةةةةةةةةة 

 -الدراسةةةةةات  والبحةةةةةوث البيئيةةةةةة 

 جامعة مدينة السادات

عبد العزيز حسن  5

 خميس العجمى

 ماجستير

ر تطبيق استراتيجيات التسويق ائلضر أث

على تنمية القدرات التنافسية )دراسة تطبيقية 

على الشركات العاملة بقطاع ائغذية فى 

 دولة الكويت(

The impact of the application of 

green marketing strategies on the 

Development of competitiveness 

(An applied study on companies 

operating in the food sector in 

Kuwait) 

قدرى محمود إسماعيل إمام .د/ أ

وعميد كلية  –أستاذ اإلدارة العامة 

الدراسات اإلقتصادية والعلوم 

 جامعة اإلسكندرية –السياسية 

د/ محمد فتحى عزازى رئيس 

 –قسم مسوح الموارد الطبيعية 

 جامعة مدينة السادات

صباح شمالن عبد  6

 الصباح   العزيز

 ماجستير

دور التخطيط اإلستراتيجى إلدارة ائزمات 

فى زيادة فعالية مواجهة ائزمات والكوارث  

 )دراسة تطبيقية على دولة الكويت(

The role of strategic planning for 

crisis management in increasing 

the effectiveness on facing 

emergency and disaster 

(An Applied study on the Kuwait 

State) 

 

/ عمراحمةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةعد تمةةةةةةةةةام                  أ.د

عهةةد الدراسةةات والبحةةوث معميةةد 

 جامعة مدينة السادات  -البيئية

 

 د/ حسن شلقامى محمود   

كليةةة  –أسةةتاذ المحاسةةبة المسةةاعد  

 جامعة بنى سويف –التجارة 

منيات جابر مبارك  7

 صباح

 ماجستير

إلجتمةةةاعى وأثرهةةةا علةةةى مواقةةةع التواصةةةل ا

التفاعل ائسرى ) دراسةة حالةة بعةأل ائسةر 

 فى مرحلة المراهقة بالمجتمع الكويتى(

 

Social Media and its impact on 

family interaction case study of 

some family adolescence in 

Kuwaiti society 

إنشةةاد محمةةود عةةز الةةدين أسةةتاذ د/ 

كليةةة  –علةةم اإلجتمةةاع ) المتفةةرغ 

 جامعة المنوفية  –ائداب 

 

د/ محمةةةةةةةةةد فتحةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةزازى              

رئةةةةةيس قسةةةةةم مسةةةةةوح المةةةةةوارد 

معهةةةةةةد الدراسةةةةةةات   –الطبيعيةةةةةةة 

جامعةةةة مدينةةةة  -والبحةةةوث البيئيةةةة 

 السادات 

إيمان خلف مهوس  8

 السعيدى

 ماجستير

دور نظةةةم المعلومةةةات اإلداريةةةة فةةةى تحسةةةين 

ان جةةةودة الخةةةدمات بةةةاإلدارة  العامةةةة للطيةةةر

المةةدنى       ) دراسةةة تطبيقيةةة علةةى الخطةةوط 

 الجوية الكويتية(

قةةدرى محمةةود إسةةماعيل إمةةام / أ.د

وعميد كلية  –امة أستاذ اإلدارة الع

الدراسةةةةات اإلقتصةةةةادية والعلةةةةوم 

 جامعة اإلسكندرية –السياسية 
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The role ofMangment 

Informantion Systemsin 

improving the quality of services 

general directorate of Civil 

Aviation ( Applied study on 

Kuwait Airways) 

د/ أحمةةد جمةةال الةةدين عبةةد الحميةةد 

مةةةةدرس بقسةةةةةم مسةةةةوح المةةةةةوارد 

 جامعة مدينة السادات –الطبيعية 

عبد هللا نادر سعود  9

 العجمى

 ماجستير

أثر تطبيق قانون البيئة ومجاالته على  

 ى دولة الكويتتحقيق التنمية المستدامة ف

 

The impact of  Environmental  

Law Application on its 

achievement of sustainable 

development in the state of 

Kuwait 

 –أ.د/ محمةةد عةةادل عبةةد الةةرحمن 

أستاذ القةانون المةدن  ووكيةل كليةة 

الحقةةوق ومستشةةار رئةةيس جامعةةة 

 الزقازيق 

د/ أحمةةد جمةةال الةةدين عبةةد الحميةةد 

مةةةةدرس بقسةةةةةم مسةةةةوح المةةةةةوارد 

الطبيعيةةةةةةةةة معهةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةات  

جامعةةةة مدينةةةة  -والبحةةةوث البيئيةةةة 

 السادات

 أحمد عبد الفتاح محمد 11

 ماجستير

جدوى اإلستثمار فى الصناعات الدوائية           

) دراسة تطبيقية على القطاع الدوائى فى 

 مصر

 The Feasibility of Investing in 

the Pharmaceutical Industry 

Applied Study on    the 

Pharmaceutical Sector in Egypt    

محمةةةةد عيةةةةد حسةةةةونه أسةةةةتاذ ا.د/ 

 –االقتصةةةاد بكليةةةة التجةةةارة بنةةةين 

 جامعة ائزهر

د/ أحمةةد جمةةال الةةدين عبةةد الحميةةد 

مةةةةدرس بقسةةةةةم مسةةةةوح المةةةةةوارد 

الطبيعيةةةةةةةةة معهةةةةةةةةد الدراسةةةةةةةةات  

جامعةةةة مدينةةةة  -والبحةةةوث البيئيةةةة 

 السادات

11  

 

لؤلؤة عبد الرحمن 

 صالح الشالحى

 دكتوراه

أسةةرى لخفةةأل السةةلوكيات  إرشةةاد برنةةامج 

غيةةةةر التكيفيةةةةة وتحسةةةةين المهةةةةارات البيئيةةةةة 

 إلجتماعية لدى أبنائهم التوحدين او

Counseling Of Family Program 

For Reducing Mal- Adaptive 

Behavior and Improving The 

Environmental And Social Skills 

For their Autistic Children 

ا.د/ إنشةةةةةاد محمةةةةةود عةةةةةز الةةةةةدين               

أسةةةةةتاذ علةةةةةم اإلجتمةةةةةاع العةةةةةائلى 

جامعةةة  –كليةةة ائداب  –المتفةةرغ 

 المنوفية

د/ ممةةدوح محمةةد محمةةد الحطةةاب 

مسةةةاعد بمعهةةةد الدراسةةةات  أسةةةتاذ

جامعةةة مدينةةة  –والبحةةوث البيئيةةة 

 السادات

 خالد فريح عويد العنزى 12

 دكتوراه

نموذج مقترح للثقافة التنظيمية فى دعم 

التوجة اإلستراتيجى إلدارة الموارد البشرية 

فى بعأل المنظمات الخدمية الحكومية بدولة 

 (  ) دراسة تطبيقية             الكويت 

A proposed model for culture in 

support of the strategic direction 

of human resources management 

in some governmental service 

organizations in Kuwait(Applied 

study) 

 ا.د / حسنين السد طه

جامعةة مدينةة  –عميد كلية التجارة 

 السادات

  

 

ا.د / عمر أحمد سعد تمةام    عميةد 

معهةةد الدراسةةات والبحةةوث البيئيةةة 

 جامعة مدينة السادات –

عبد العزيز عويد مطر  13

 العنزى  

   توراهدك

أثر تطبيق نظم اإلدارة البيئية فى المؤسسة 

 اإلقتصادية على تحسين أدائها المالى

 –) دراسة حالة على شركة أسمنت بورتالند 

ا.د/ عةةالء محمةةد محمةةد البتةةانونى      

 -أسةةةةةتاذ المحاسةةةةةبة والمراجعةةةةةة 

جامعةةةةة  –ووكيةةةةل كليةةةةة التجةةةةارة 
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 الكويت (

The effect of applying the 

environmental management 

systems in the economic 

corporation on its  financial  

improvement performance. 

(A case study on Kuwit Portland 

cement company) 

 المنصورة 

 

جمةةال الةةدين عبةةد الحميةةد                  احمةةد د/ 

مةةةةدرس بقسةةةةةم مسةةةةوح المةةةةةوارد 

معهةةةةةةد الدراسةةةةةةات  –الطبيعيةةةةةةة 

 وث البيئيةوالبح

 

 

 

14 

 فهاد نهار فالح العجمى

 دكتوراه  

إعادة هيكلة رأس المال العامل فى الشركات 

الكويتية فى ضوء متطلبات معايير المحاسبة 

 الدولية ) دراسة تطبيقية(

Restructuring of the working 

capital in Kuwaiti companies 

according to the requirements of 

the international accounting 

standards  " An Empirical study" 

د/ محمةةةةد فتحةةةةى عةةةةزازى أسةةةةتاذ 

   –المساعد بقسم مسوح الطبيعية 

معهد الدراسةات والبحةوث  البيئيةة 

 جامعة مدينة السادات –
 

د/ حسةةن شةةلقامى محمةةود    أسةةتاذ 

كليةة التجةارة  –المحاسبة المسةاعد 

 جامعة بنى سويف –

د هللا عبد عبد العزيز عب 15

 العزيز سالم   

 دكتوراه

 

نمةةةةةوذج مقتةةةةةرح لتفعيةةةةةل نظةةةةةم تكنولوجيةةةةةا 

المعلومةةةةةات إلنشةةةةةاء الجامعةةةةةة ائلكترونيةةةةةة          

 جامعة مدينة السادات ( –) دراسة تطبيقية 

 

A proposed Model to activate the 

information technology systems 

establishing for the electronic 

university 

( applied study : university of 

Sadat city) 

ماجةةةدة محمةةةد رفعةةةت ابةةةو د/ م .ا.

معهةةةةد  –الصةةةةفا   اسةةةةتاذ مسةةةةاعد 

 –الدراسةةةةةات والبحةةةةةوث البيئيةةةةةة 

 جامعة مدينة السادات

.د / ياسةر محمةةد السةةيد عبةةدالعزيز 

اسةةةةةةتاذ ورئةةةةةةيس قسةةةةةةم  سةةةةةةمره

المحاسةةةةبة كليةةةةة التجةةةةارة جامعةةةةة 

 دمياط

اسةةماعيل د/ عمةةار فتحةةى موسةةى 

كليةةةةةة  -مةةةةةدرس ادارة االعمةةةةةال 

 جامعة مدينة السادات -التجارة 

مريم سبهان اسماعيل  16

 المالح

 

 دكتوراه

تطوير أداء اإلعالم اإللكترونى الكويتى 

 وعالقته بحماية الملكية الفكرية 

Developing the performance of 

the Kuwaiti electronic media and 

its relation to the protection of 

intellectual property 

 

عةةالء محمةةد محمةةد البتةةانونى      د/ أ. 

 -أسةةةةةتاذ المحاسةةةةةبة والمراجعةةةةةة 

جامعةةةةة  –ووكيةةةةل كليةةةةة التجةةةةارة 

 دمنهور

عمةةةةر سةةةةعد تمةةةةام     أسةةةةتاذ / ا.د

وعميد معهد الدراسةات و البحةوث 

 جامعة مدينة السادات -البيئية

 

 بدر  عثمان الفريح 17
 لماجستيرا

عيات أثر البيروقراطية فى المؤسسات تدا

 الحكومية على البيئة السياسية بدولة الكويت

The impact of the bureaucracy in 

government institutions on the 

political environment in Kuwait 

 

.د/ عةةالء محمةةد محمةةد البتةةانونى      ا

 -أسةةةةةتاذ المحاسةةةةةبة والمراجعةةةةةة 

جامعةةةةة  –ووكيةةةةل كليةةةةة التجةةةةارة 

  دمنهور

عمةةةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةةةعد تمةةةةةةةةةةةةةام                / ا.د

أسةةةتاذ وعميةةةد معهةةةد الدراسةةةات و 

جامعةةةةة مدينةةةةة  -البحةةةةوث البيئيةةةةة

 السادات
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 ديانا اجريد الخوالدة 18
 لماجستيرا

إدارة ائراضةةةةةةى الصةةةةةةحراوية فةةةةةةى  ةةةةةةل 

 ية المنال اتالتغير

Study of the management of 

desert lands under climate change  

 اسةتاذ     حامد مبةروك القةونى.د/ أ

االراضةةةى و الميةةةاه و البيئةةةة قسةةةم 

بحوث االراضى الملحية و القلوية 

معهد بحةوث االراضةى و الميةاه و 

 البيئة مركز البحوث الزراعية

 عمر سعد تمام            / ا.د

أسةةتاذ وعميةةد معهةةد الدراسةةات و  

جامعةةةةة مدينةةةةة  -البحةةةةوث البيئيةةةةة

 السادات

 

خليفة حمد جاسم فهد  19

 عبد هللا الدبوس
 لماجستيرا

نمةةةةةةوذج محاسةةةةةةبى لتطةةةةةةوير االداء البيئةةةةةةى 

باسةةةتخدام  يةةةةللمؤسسةةةات االقتصةةةادية الكويت

 أسةةةةةةاس نظةةةةةامى التكةةةةةاليف واالدارة علةةةةةى

تطبيقيةةة دراسةةة ) ABC، ABM  ائنشةطة

 (الكويتف  

 

accounting programs for the 

development of the 

environmental performance of 

economic institutions in the State 

of Kuwait using the cost and 

management systems based on 

activities ABC, ABM 

(Applied  study in Kuwait) 

 

/ فةةةؤاد السةةةيد المليجةةةى    أسةةةتاذ .دأ

كليةةة  -المحاسةةبة والمراجعةةة 

 اإلسكندريةجامعة  –التجارة 

              عمةةةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةةةعد تمةةةةةةةةةةةةةام  / ا.د

أستاذ وعميد معهد الدراسةات 

جامعةةةةة  -و البحةةةةوث البيئيةةةةة

 مدينة السادات

 
  

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 

    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   4/1-2

إجتيةةاز السةةيمينار والتسةةجيل للطةةالب االتةة  أسةةمائهم  لدرجةةة  بالموافقةةة علةةي 12/6/2117اشةةرة  بتةةاريخ بجلسةةتها الع

     الدكتوراه )  الئحة الساعات المعتمدة ( 

 المشرفون العنوان اسم الطالب م

محمد محمد سيف  1

 الدين عقاب

دراسةةة تةةأثير العسةةل وبعةةأل المستخلصةةات 

 النباتية على جرثومة المعدة

 

  The effect of honey and some 

plant extracts on the stomach 

bacterium (Helicobacter pylori) 

 أ.د/أحمد أنور شاهين

أسةةةةتاذ الميكروبيولوجيةةةةا الطبيةةةةة 

جامعةةةة  -كليةةةة الطةةة  -والمناعةةةة

 الزقازيق

 د/محمد احمد الحويطى

االستاذ المساعد بالمعهد 

الدراسات العليا والبحوث البيئية 

  عة مدينة الساداتجام –
 

 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
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ولجنة الدراسات العليا   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته العاشرة بتاريخ   4/1-3

لطالب االت  أسمائهم  لدرجت  إجتياز السيمينار والتسجيل ل بالموافقة علي 12/6/2117بجلستها العاشرة  بتاريخ 

 .   الماجستير والدكتوراه )  الئحة الساعات المعتمدة ( 

 المشرفون العنوان اسم الطالب م

محمد عبدالرازق  1

 ابوزيد

 

استراتيجيات التدري  وعالقاتها برفةع المسةتو  

التقنةةة  للعةةةاملين فةةةى التكنولوجيةةةا الزراعيةةةة   

الزراعة  دراسة تطبيقية على مجاالت التةدري  

  

Training strategies and their impact 

on raising the technical level of 

workers in agricultural technology " 

An applied study on the fields of 

agricultural training" 

أ.د/ محمد حافظ حجاز   استاذ  
كلية  –ادارة الموارد البشرية 

 ريةجامعة االسكند –التجارة 
د/هاله احمد عبدالعال االستاذ 

 المساعد  بالقسم
 

أحمد السيد علي  2

 المغازي

 دكتوراه

نموذج مقترح ئثر الوع  البيئ  على الصورة 

 الذهنية للمنتج االلضر   دراسة ميدانية  

A proposed model for the impact of 

environmental awareness on the 

mental image of the green product " 

A field study " 

أ.د/ محمود سعد ابوسكين  
 االستاذ بالقسم

أ.د/ من  يوسف شفيق  استاذ 
 –ورئيس قسم ادارة االعمال 

 اكاديمية السادات للعلوم االدارية

محمد عطاهلل ياسين  3

 الهاملي

 ماجستير

قوانين واجراءات حماية البيئة فى القانون 

 قطاع البترولالكويت  ) دراسة تطبيقية على 

Rules and procedures for 

environmental protection in the 

Kuwaiti law ( Applied Study on 

petroleum Sector 

أ.د/ محمود سعد ابوسكين  
 االستاذ بالقسم

 
 أ.د/ محمد عادل عبدالرحمن

كلية  –استاذ القانون المدن  
 جامعة الزقازيق –الحقوق 

 
  

 لجامعةمجلس اة ويرفع االمر لالموافقالقرار : 

    
 

 ثالثا المنح واالجتياز
 

    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته العاشرة  بتاريخ   4/3-1

درجةةة  - ن المطيةةرىمسةةاعد مطلةن سةةند  نيمةاالطالة  /  مةةنح بالموافقةةة علةي 12/6/2117بجلسةتها العاشةةرة  بتةاريخ 

   -بناءا عل  التقرير الجماع  - الدكتوراه في العلوم البيئية في الدراسات التربوية واالنسانية

 -في دراسة تحت عنوان :

" دور االدارة المدرسية فى تنمية الوعي البيئي لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت باستخدام تكنولوجيا 

 التعليم"
“The Role of School Administration In the Development of Environmental Awareness to 

Secondary  School Students in Kuwait Using Educational Technology 

 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :  

    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5تاريخ  بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته العاشرة  ب 4/3-2
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درجةةة  -  عبةةد الةةرحمن محسةةن منةةاور العنةةزيالطالةة  /  بالموافقةةة علةةي  مةةنح 12/6/2117بجلسةةتها العاشةةرة  بتةةاريخ 

   -بناءا عل  التقرير الجماع  - الماجستير في العلوم البيئية في الدراسات التجارية واالدارية

 -في دراسة تحت عنوان : 

 يل دور العالقات العامة في إدارة األزمات )دراسة تطبيقية(.تفع  

 Activating the Role of Public Relations in Crises Management (An Empirical Study)   

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :  
    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5لعاشرة  بتاريخ  بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته ا 4/3-3

درجةةة  - عبةةد هللا راشةةد حمةةد مقيةةت العجمةةىالطالةة  /  مةةنح  بالموافقةةة علةةي 12/6/2117بجلسةةتها العاشةةرة  بتةةاريخ 

   -بناءا عل  التقرير الجماع  - الماجستير في العلوم البيئية في الدراسات التجارية واالدارية

 -: في دراسة تحت عنوان 

 " تطبين نظم محاسبة الموارد البشرية فى الشركات المساهمة الكويتية ) دراسة تطبيقية (

The Application of Human Resource Accounting Systems in the Kuwaiti Shareholding 

Companies ( An Empirical Study ) 

  

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته العاشرة  بتاريخ   4-3/4

درجةةةة  -     محمةةةد سةةةعد راشةةةد المطيةةةريالطالةةة  /  مةةةنح  بالموافقةةةة علةةةي 12/6/2117بجلسةةةتها العاشةةةرة  بتةةةاريخ 

   -ءا عل  التقرير الجماع بنا - الماجستير في العلوم البيئية في العلوم الكيمائية

 -في دراسة تحت عنوان :

 تقييم األثر البيئي لغاز ثاني أكسيد الكربون بدولة الكويت

Environmental Impact Assessment for Carbon Dioxide in Kuwait 

    

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 

    

ولجنةة الدراسةات   6/2117/ 5ح المةوارد الطبيعيةة بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ  بشان توصية كل من مجلس قسةم مسةو  4/3-5

 -علةةى قطةةيم عيةةد صةةقر المطيةةرىالطالةة /  اجتيةةاز  بالموافقةةة علةةي 12/6/2117العليةةا بجلسةةتها العاشةةرة  بتةةاريخ 

 الشامل له .     بناء عل  ماجاء بتقرير لجنة امتحان  االمتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية

  

  الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار :    
    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته العاشرة  بتةاريخ   4/3-6

- ين محمةةد علةةى  ةةاهر العنةةزىمحمةةد حسةةالطالةة /  جتيةةازا  بالموافقةةة علةةي 12/6/2117بجلسةةتها العاشةةرة  بتةةاريخ 

 بناء عل  ماجاء بتقرير لجنة امتحان الشامل له االمتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :  

    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5 بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ  4/3/7

درجةة الةدكتوراه  -  صةالح جةابر راشةد الرقيةبالطالة   /  مةنح  بالموافقة علةي 12/6/2117بجلستها العاشرة  بتاريخ 

   -بناءا عل  التقرير الجماع  - في العلوم البيئية في الدراسات التجارية واالدارية

 -في دراسة تحت عنوان : 
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 مات الموارد البشرية في تحقين التنمية المستدامة بدولة الكويتدور نظم معلو    

The Role of Human Resources Information Systems in Achieving Sustainable 

Development in Kuwait 

  

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5طبيعية بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ  بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد ال 4/3/8

درجةة الةدكتوراه فةي  -   / ناصر عبةد هللا العجمةيمن  الطال      بالموافقة علي 12/6/2117بجلستها العاشرة  بتاريخ 

   -بناءا عل  التقرير الجماع  - العلوم البيئية في الدراسات التجارية واالدارية

 -تحت عنوان : في دراسة 

 المحاسبي عن رأس المال الفكري في تعظيم قيمة المنشأة دور القياس واإلفصاح 

 دراسة تطبيقية
The Role of Measurement and Disclosure of Accounting for Intellectual Capital in 

Maximizing the Institution Value 

    

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
    

ولجنةة الدراسةات   6/2117/ 5بشان توصية كةل مةن مجلةس قسةم تقةويم المةوارد الطبيعيةة بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ    4/3-9

درجةةة  -خديجةةة معةةود سةةيد أحمةةدالطالبةةة /   مةةنح  بالموافقةةة علةةي 12/6/2117العليةةا بجلسةةتها العاشةةرة  بتةةاريخ 

  -بناءا عل  التقرير الجماع  - بيولوجيةالماجستير في العلوم البيئية في العلوم ال

 -في دراسة تحت عنوان : 

 تطبيقات االنعكاسات الطيفية ف  تقدير جودة بعأل ثمار الفاكهة التصديرية    
Application of Spectral Reflectance to Estimate the Quality of Some Exporting Fruits 

    

 لجامعةجلس امالموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
    

ولجنةة الدراسةات   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم المةوارد الطبيعيةة بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   4/3-11 

  نهال سمير عبةد الحميةد أحمةد يوسةفالطالبة /   منح  بالموافقة علي 12/6/2117العليا بجلستها العاشرة  بتاريخ 

       -بناءا عل  التقرير الجماع  - لبيئية في الدراسات التجارية واالداريةالعلوم ا يدرجة الماجستير ف -

 -في دراسة تحت عنوان : 

 دراسة ميدانية - بقا للمتغيرات البيئية  ةتطوير نموذج لسياسات إدارة المخا ر المصرفي

Developing  a Model for the Policies of the Banking  Risks Management According to 

the Environmental Variables (Field Study ). 

   
 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   4/3-11

درجةةةة  -    أحمةةةد عبةةةد العزيةةةز الكنةةةدريالطالةةة  /     مةةةنح  افقةةةة علةةةيبالمو 12/6/2117بجلسةةةتها العاشةةةرة  بتةةةاريخ 

   تعديل العنوانبناءا عل  التقرير الجماع  حيث تم  -العلوم البيئية في العلوم التكنولوجية يالماجستير ف

 -من :

 أثر االلتزام التنظيمي علي االبداع االداري علي مستوي المنظمة  

 ( ت العامة بالكويت) دراسة على العاملين بالمؤسسا

Impact of Organization Commitment on The  Innovation, Management  at The Corporate 

Level – A Prospective Study on Workers in the Public Institutions in Kuwait 
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  إلي 

 أثر االلتزام التنظيمي علي االبداع االداري علي مستوي المنظمة 

 ى العاملين بالمؤسسات العامة بالكويت () دراسة عل
The Impact of Organizational Commitment on the  Managerial Creation  at the 

Organization  Level – A Prospective Study on Workers in the Public Institutions in Kuwait 

   

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
    

ولجنةة الدراسةات   6/2117/ 5بشان توصية كةل مةن مجلةس قسةم تقةويم المةوارد الطبيعيةة بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ    4/3-12

درجةةة  - محسةةن محمةةاس المطيةةريالطالةة  /    مةةنح  بالموافقةةة علةةي 12/6/2117العليةةا بجلسةةتها العاشةةرة  بتةةاريخ 

   -بناءا عل  التقرير الجماع  - واإلنسانيةالعلوم البيئية في  الدراسات التربوية  يالماجستير ف

 -في دراسة تحت عنوان : 

 دور الحكومة االلكترونية في  زيادة جودة الخدمات المقدمة  للموا نين بدولة الكويت

The Role of E-Government in Increasing the Quality of Services Provided to Citizens in 

Kuwait    

    

 لجامعةمجلس اموافقة ويرفع االمر لالالقرار : 
    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس تقةويم المةوارد الطبيعيةة بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ    4-3/13

 يدرجةة الماجسةتير فة -  أيمةن السةيد البطةاويالطالة /مةنح   بالموافقة علةي 12/6/2117بجلستها العاشرة  بتاريخ 

   -بناءا عل  التقرير الجماع  -  البيئية في  الدراسات التجارية واالداريةالعلوم 

 -في دراسة تحت عنوان : 

العالقة بين التسييس التنظيمي ومعوقات العملية االبتكارية واثر القلن التنظيمي عليها " دراسة مقارنه علي    

   الشركات بمدينة السادات

 

The Relation Between Organizational Politicization and the Obstacles Against Creation 

Process and The Influence of the Organizational Worry on it " Comparative Study on 

Sadat City Companies 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :   
 

    

                    6/2117/ 5لمتواصةةةلة للبيئةةةة بجلسةةةته العاشةةةرة  بتةةةاريخ  بشةةةان توصةةةية كةةةل مةةةن مجلةةةس قسةةةم التنميةةةة ا   4-3/14

أمةال اسةماعيل الطالبةة / مةنح    بالموافقة علةي 12/6/2117ولجنة الدراسات العليا بجلستها العاشرة  بتاريخ 

   -الجماع  بناءا عل  التقرير - العلوم البيئية في العلوم الزراعية يدرجة الدكتوراه ف - عبدالعزيز عمار

 -في دراسة تحت عنوان : 

 تأثير بعض المركبات الطبيعية على كل من قواقع بيومفالريا الكسندرينا ومرد البلهارسيا فى الفئران

Effect of Some Natural Compounds on Biomphalaria Alexandrina Snails and 

Murine Schistosomiasis 

    

 لجامعةمجلس ال الموافقة ويرفع االمرالقرار : 
 

    

ولجنةةة   6/2117/ 5بشةةان توصةةية كةةل مةةن مجلةةس قسةةم التنميةةة المتواصةةلة للبيئةةة بجلسةةته العاشةةرة  بتةةاريخ     4-3/15
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سةةناء محمةةد  لبةةة الطالبةةة /  مةةنح  بالموافقةةة علةةي 12/6/2117الدراسةةات العليةةا بجلسةةتها العاشةةرة  بتةةاريخ 

  -بناءا عل  التقرير الجماع  - ية في الدراسات التجارية واالداريةالعلوم البيئ يدرجة الدكتوراه ف -النجار 

 -في دراسة تحت عنوان : 

 تأثير استخدام أدوات التسوين االلكتروني على األنشطة السياحية العالجية فى مصر

 دراسة تطبيقية على مدينة الغردقة ) محافظة البحر األحمر (

The Effect of Using e. Marketing Tools on Medical Tourism Activities in Egypt 
 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :    
 

    

                    6/2117/ 5بشةةةان توصةةةية كةةةل مةةةن مجلةةةس قسةةةم التنميةةةة المتواصةةةلة للبيئةةةة بجلسةةةته العاشةةةرة  بتةةةاريخ     4-3/16

سةةامية سةةعد الطالبةةة /  مةةنح  بالموافقةةة علةةي 12/6/2117ولجنةةة الدراسةةات العليةةا بجلسةةتها العاشةةرة  بتةةاريخ 

   -بناءا عل  التقرير الجماع  - العلوم البيئية في الدراسات التجارية واإلدارية يدرجة الدكتوراه ف -العازمي  

 -في دراسة تحت عنوان :

 بقطاع البترول (تفعيل دور مراقب الحسابات لمراجعة األداء البيئي فى منشأت االعمال) دراسة  ميدانية 

The Role of External Auditor Activation for The Environmental Performance 

Audit Of Business Enter Price    ( an Analytical and Field Study in Petroleum 

Sector) 

    

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 

 

    
 

 كم والمناقشة واالمتحان الشاملتشكيل لجان الح -رابعا :
 

    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية بجلسته العاشرة  بتاريخ   4-4/1

مةن السيداالسةتاذ الةدكتور/ عمةر سةعد  المقةدم ةخطةاب الصةالحي  بالموافقةة علةي 12/6/2117بجلستها العاشرة  بتةاريخ 

عبةد هللا  الةب عبةد  /المقدمةة مةن الطالة   الماجسةتيرتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسةالة بالمشرس الرئيس    - تمام 

 16الئحةةةة سةةةاعات معتمةةةدة  حيةةةث أن تةةةاريخ القيةةةد  مالماجسةةةتير بالقسةةةلدرجةةةة   المسةةةجل - هللا جويعةةةد خليةةةل الشةةةمري

 22/8/2115وتاريخ التسجيل لموضوع البحث   11/2113/

 -تحت عنوان : في دراسة

 دور حوكمة الشركات فى تقييم األداء البيئى للبورصات المالية الكويتية "

The Role of Corporate Governance in Assessing the Environmental of Kuwaiti Stock 

Markets 

  -عل  النحو التال  :

 الو يفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م

 جامعة مدينة السادات  –عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية  ا.د/ عمر سعد تمام 1

 ) عضو لجنة االشراس(

 ائستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة الزقازيق  د/ معوض الفالح عبد السالم  2

 ) عضو لجنة االشراس(

 جى  (ائستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة الزقازيق)ممتحن لار د/ عبير عثمان عطا هللا  3

 ائستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة الزقازيق)ممتحن لارجى  ( سلمان   دد/ وفاء محم 4
 

  

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
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 ولجنةة الدراسةات العليةا  6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   4-4/2

من السيد الدكتور / أشةرس عبةد ابلحميةد  المقدم ةخطاب الصالحي  بالموافقة علي 12/6/2117بجلستها العاشرة  بتاريخ 

أشرف محمد سةعيد   /المقدمة من الطال   الماجستيرتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة بزهران   المشرس الرئيس  

 11/2114/ 15الئحةة سةاعات معتمةدة  حيةث أن تةاريخ القيةد  مر بالقسالماجستيلدرجة  المسجل –       عبد المالك أحمد

 6/2115/ 15وتاريخ التسجيل لموضوع البحث

 -في دراسة تحت عنوان :

 

 -مدينةةة االسةةكندرية  –" تقيةةيم مخةةا ر تلةةوث الهةةواء فةةي منطقةةه صةةناعية سةةكنية حالةةة الدراسةةة : منطقةةة المكةةس 

 جمهورية مصر العربية

 

Risk Assessment of the Air Pollutants for Industrial and Residential Area Case Study: El-

Max Area- Alexandria City- Are 

  -عل  النحو التال  :

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م

جامعة االسكندرية   ممتحن لارج     –عميد كلية العلوم  أ.د/ عالء الدين رمضان مصطف  1  

ات / كارولين عبد العزيز  كامل بركأ.د 2 جامعة دمنهور   ممتحن لارج     –عميد كلية العلوم    

نة جامعة مدي –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية  د/ اشرس عبد الحميد زهران  3

 السادات   مشرس  

ة دينجامعة م -أستاذ مساعد بقسم مسوح الموارد الطبيعية  د/ ممدوح محمد الحطاب  4

  السادات   مشرس  
  

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
 

    

ولجنةة الدراسةات العليةا   6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   4-4/3

مةن كةال السيداالسةتاذ الةدكتور /  يسةن  قةدمالم ةخطةاب الصةالحي  بالموافقةة علةي 12/6/2117بجلستها العاشرة  بتاريخ 

 الماجسةتيرتشةكيل لجنةة الحكةم والمناقشةة لرسةالة بمحمد يسن والسةيدة الةدكتورة / هةد  عبةد الةرحمن جةالل المشةرفين 

الئحةة سةاعات معتمةدة  حيةث أن  مبالقسة الماجسةتيرلدرجةة  المسةجل -  السةيد فةوده السةيد رجةب   /المقدمة من الطال  

 8/2115/ 22وتاريخ التسجيل لموضوع البحث  11/2114/ 15تاريخ القيد 

 -في دراسة تحت عنوان :

 ةو الحيوي ةتحسين انتاجيه الفول السودانى باستخدام بعض االضافات المعدني

Improvement of Peanut (Arichs  Hypogey L)  Productivity by Using Bio-Inoculants and 

Mineral Addatives 

  -لتال  :عل  النحو ا

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م

جامعة مدينة  –معهد الهندسة الوراثية  -أستاذ زراعة اآلنسجة  أ.د/ يسن محمد يسن   1

 السادات   مشرس  

جامعة المنوفية   ممتحن  –كلية الزراعة  –أستاذ تغذية النبات  أ.د/ محمد محمد حماده شلب   2

 لارج  

ضا محمد الشحات أ.د/ ر 3  مركز البحوث الزراعية   –أستاذ ميكروبيولوج  االراض   

  ممتحن لارج   
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 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
    

ولجنةة                     6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم التنميةة المتواصةلة للبيئةة بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   4-4/4

مةن السةيدة الةدكتورة/  المقةدم ةخطةاب الصةالحي  بالموافقةة علةي 12/6/2117راسات العليا بجلستها العاشرة  بتةاريخ الد

عةزة المقدمةة مةن الطالبةة /   الماجسةتيرتشةكيل لجنةة الحكةم والمناقشةة لرسةالة بهالة أحمد عبد العال المشرس الرئيس  

وتةاريخ  15/11/2114ئحة ساعات معتمةدة  حيةث أن تةاريخ القيةد ال مبالقس الماجستيرلدرجة ة  المسجل -كمال الشريف

 9/2115/   21التسجيل لموضوع البحث  

 -في دراسة تحت عنوان :
 وأثره على التوافن األسري فى بيئة حضارية الزواجياالختيار    

 (حدي ضواحي مدينة القاهرةا فى) دراسة ميدانية  
Marital Choice and its Impact on Family Harmony in the Civilized Environment 

(a Field Study in a suBurb of the City of Cairo ) 

  -عل  النحو التال  :

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م

 –جامعة المنوفية  –كلية االداب  –أستاذ علم االجتماع  أ.د/ ايناس فتح  غزال 1

 ممتحن لارج  

 مشرفا  -جامعة المنوفية -كلية االداب   –استاذ االجتماع المتفرغ   محمود عزالدين أ.د/ انشاد  2

أ.د/ أمان  عزت حلم   3

 طوالن

ممتحن  –جامعة عين شمس –كلية االداب  –استاذ علم االجتماع المساعد 

 لارج 

 االستاذ المساعد  بالقسم   مشرفا  د/هاله احمد عبدالعال  4
 

  

 لجامعةمجلس اقة ويرفع االمر لالموافالقرار : 
 

    

ولجنةة                     6/2117/ 5بشان توصية كل من مجلس قسم التنميةة المتواصةلة للبيئةة بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   4-4/5

وراه لدرجة الةدكت تشكيل لجنة  االمتحان الشامل  بالموافقة علي 12/6/2117الدراسات العليا بجلستها العاشرة  بتاريخ 

 بالقسم  المسجل  لدرجة الدكتوراه   جابر عبدالمعطي عبدالفتاحللطال / 

 

 -في دراسة تحت عنوان :

تمكين العاملين كمدخل لتحسين جودة الخدمات في المنظمات الحكومية " دراسة ميدانية علي مصلحة الجمارك 

 المصرية"

The Employee's Capability as An Introduction to Improve the Service Quality in 

Governmental Organization "A Field Study on the Egyptian Customs Authority 

  -عل  النحو التال  :

 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـهة العمــل

 1 أ.د/ عبدالعزيز عل  مرزوق  جامعة كفر الشيخ  –رئيس قسم ادارة االعمال بكلية التجارة 

 2 أ.د/ محمد عبدالتواب شاهين  ادارة االفراد اكاديمية السادات للعلوم االدارية  رئيس قسم

  3 أ.د/ حسنين السيد طه مشرفا  –جامعة مدينة السادات  –عميد كلية التجارة 
  

 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
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ولجنةة                     6/2117/ 5للبيئةة بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   بشان توصية كل من مجلس قسم التنميةة المتواصةلة 4-4/6

تشةةةكيل لجنةةةة  االمتحةةةان الشةةةامل لدرجةةةة   بالموافقةةةة علةةةي 12/6/2117الدراسةةةات العليةةةا بجلسةةةتها العاشةةةرة  بتةةةاريخ 

 المسجلة  لدرجة الدكتوراه بالقسم    حنان فاروق السيد معروفللطالبة/  الدكتوراه

  

 -ت عنوان :في دراسة تح

اثر تطبين نظم االدارة البيئية علي جودة الخدمة بوزارة الصناعة والتجارة لتحقين التنمية المستدامة )دراسة 

 ميدانية علي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة(

The Impact of the Application of Environmental Management Systems on the Quality 

of Service at the Ministry of Industry and Trade for Achieving Sustainable 

Development (A Field Study on Egyptian Organization and Quality Eos) 

  -عل  النحو التال  :

 م االســــــم الوظيفـــــــة وجـهة العمــل

 1 أ.د/ عبدالعزيز عل  مرزوق  جامعة كفر الشيخ  –رئيس قسم ادارة االعمال بكلية التجارة 

 2 أ.د/ نبيل نصر الحفناو   االستاذ المتفرغ بالقسم  

  3 أ.د/ حسنين السيد طه مشرفا  –جامعة مدينة السادات  –عميد كلية التجارة 
  

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
 

    

 

 موضوعات عامة  -سادسا:
 

    

تعلةن فةى االسةبوع االول مةن  بالموافقةة علةي  12/6/2117جنة الدراسات العليا بجلستها العاشرة  بتاريخ بشان توصية ل 4-6/1

ومةةن  درجةةة دبلةةوم  2112/7012إعةةالن نتيجةةة امتحانةةات الفصةةل الدراسةة  الثةةان  للعةةام الجةةامع  2117شةةهر يوليةةو 

 الدراسات العليا ومن  ودرجة دبلوم السالمة والصحة المهنية 
 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر ل:  القرار 
 

    

تحديةد رسةوم دعةم البحةوث بالموافقةة علةي  12/6/2117بشان توصية لجنة الدراسةات العليةا بجلسةتها العاشةرة  بتةاريخ  4-6/2

دبلةةةوم السةةةالمة والصةةةحة المهنيةةةة ( عةةةن العةةةام الجةةةامع   -دكتةةةوراه -ماجسةةةتير –لطةةةالب الدراسةةةات العليةةةا ) دبلةةةوم 

 وذلك باالبقاء على قيمة دعم البحوث كما هى فى العام السابق .  2117/2118
 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :  
 

    

بقةرار بالموافقةة علةي                              12/6/2117بشان توصية لجنة الدراسات العليا بجلستها العاشرة  بتاريخ  4-6/3

م ( بشان تعديل قةيم الرسةوم والمصةروفات الدراسةية المقةررة علة  2116لسنة  27الوزراء ) رقم  السيد / رئيس مجلس

الطالب الوافدين بحيث يكون السداد بالدوالر االمريك  وموافاة الجامعة بمةدى  حاجةة المعهةد الدلةال أ  تعةديالت علة  

مصةروفات أوتخفيضةها وتةأثير ذلةك علة  الةدلل المصروفات الدراسية المقررة عل  الطالب الوافدين سواء برفع قيمة ال

وذلةك باالبقةاء                                 العام للجامعة وكذلك عل  العمليةة التعليميةة مةع إعتبةار الموضةوع هةام وعاجةل 

 على قيمة دعم البحوث كما هى فى العام السابن
 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :  
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 نبمةا ورد  مةن تقةارير مة باالحا ةة علمةاً   12/6/2117بشان توصية لجنةة الدراسةات العليةا بجلسةتها العاشةرة  بتةاريخ  4-6/4

   من الجامعة . ةالباحثين الرئيسين للمشروعات البحثية بالمعهد الممول

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :  
    

علةةةةةةي                             االحا ةةةةةة ب 12/6/2117ليةةةةةةا بجلسةةةةةتها العاشةةةةةرة  بتةةةةةاريخ بشةةةةةان توصةةةةةية لجنةةةةةة الدراسةةةةةات الع   

إعالم السادة أعضاء هيئة التدريس بضرورة تسجيل عنوان البحث قبل البدء فيه وذلةك بنةاء علة  قةرار مجلةس 

وافقةة علة  التسةجيل اليةتم الم -وه  كالتال  : 14/5/2117( بتاريخ 9الدراسات العليا بالجامعة بجلسته  رقم )

االبحاث بعد االنتهاء منها ولكن يتم تسجيل عنةوان البحةث قبةل البةدء فيةه وذلةك بعةد اسةتيفاء جميةع االعتمةادات 

 الالزمة من مجلس القسم ومجلس المعهد .

 

 مع التوصية بأن يكون تسجيل موضوعات االبحاث وليس عناوين االبحاثالقرار  : الموافقة 

    
 

 : ن اعضاء هيئة التدريسشئو:  خامسا  
 

    

الطلة  المقةدم   بالموافقةة علةي  6/2117/ 5بشان توصية مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته العاشرة  بتةاريخ   5-1

كليةة العلةوم  –اسةتاذ المحاسة  المسةاعد بالقسةم لتجديةد تعاقةده بجامعةة الطةائف  –من السيد الدكتور / عماد محمد رياض 

ومرفق افادة من جامعة الطائف بالموافقةة علة  تجديةد التعاقةد مةع   2117/2118ة والمالية  لالل العام الجامع  االداري

 سيادته

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :  
 

    

المقةدم الطلة   لةيبالموافقةة ع  6/2117/ 5بشان توصية مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   5-2

امراض النبات بالقسةم والةذ  يطلة  فيةه ترقيةة سةيادته لدرجةة  من السيد الدكتور/ صبر  ابراهيم منصور شاهين مدرس

استاذ مساعد بذات التخصص بالقسم وذلةك بنةاءاع علةى مةا جةاء بتوصةية اللجنةة العلميةة الدائمةة لترقيةة ائسةاتذة وائسةاتذة 

 المساعدين 

 لجامعةمجلس اويرفع االمر لعلى مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين قة الموافالقرار :  
    

الطلة  المقةدم   بالموافقةة علةي  6/2117/ 5بشان توصية مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسةته العاشةرة  بتةاريخ   5-3

اعد بذات القسةم وذلةك بنةاءال علةى مةا جةاء سيادتها لدرجة أستاذ مس من السيدة الدكتورة /  هد  عبد الرحمن جالل  لترقية

 بتوصية اللجنة العلمية الدائمة الدائمة لترقية ائساتذة وائساتذة المساعدين .

 لجامعةمجلس اويرفع االمر لعلى مستوى االساتذة واالساتذة المساعدين الموافقة القرار :  
    

الطلة  المقةدم   بالموافقةة علةي  6/2117/ 5ته العاشةرة  بتةاريخ  بشان توصية مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسة 5-4

 من السيد د/ قنديل عبد الح   المدرس بالقسم الذى يطل  فيه الموافقة علة  مةد االجةازه الخاصةة بسةيادته  لمةده عةام ثةان 

لكة العربيةة السةعودية علةى بالمم –جامعة جازان  –وذلك لعمل سيادته بو يفة استاذ مساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 31/7/2119الى  1/8/2117ان تبداء االجازة اعتباراُ من 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار :  
 

    

بمةةا جةةاء  باالحا ةةة علمةةاً   6/2117/ 5بشةةان توصةةية مجلةةس قسةةم التنميةةة المتواصةةلة للبيئةةة بجلسةةته العاشةةرة  بتةةاريخ   5-5

اللجنةة العلميةة الدائمةة للتربيةة المقارنةة المتضةمن نتيجةة تقةدم السةيد الةدكتور/  ممةدوح محمةد السةعيد بالتقرير الةوارد مةن 

 حيث رآت اللجنة العلمية ان سيادته )لم يوفق ( للتقدم لشغل و يفة أستاذ بذات القسم   -عرفة 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           احيط المجلس علماً  القرار : 
 

    

تجديد اجازة االعارة الخاص بالسيد   بالموافقة على 5/6/2117توصية كل من مجلس قسم المسوح بجلسته العاشرة بتاريخ بشان  5-6

المدرس بالقسم لمدة عام الر وذلك لعمل سيادته بو يفة استاذ مساعد بكليةة العلةوم واالداب  –الدكتور / حسام عبد التواب العدوى 

 . 31/7/2119الى  1/8/2117بالمملكة العربية السعودية على ان تبداء االجازة اعتباراُ من  –جامعة الباحة  –

 

 
 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
 

    

 سادسا العالقات الثقافية  

    

ولجنةة العالقةات الثقافيةة   5/6/2117بجلسةته التاسةعة بتةاريخ  قسم مسوح الموارد الطبيعية  مجلستوصية كل من  بشأن 6-1

ماجدة محمد رفعةت أبوالصةفا ) الطل  المقدم من السيدة الدكتورة /  بالموافقة على 12/6/2117بالمعهد المنعقدة بتاريخ 

المسةتمر ( لحضةور المةؤتمر الةدولى السةادس للتعلةيم العةالى فةى منطقةة الشةرق     مدير مركةز ضةمان الجةودة والتطةوير

 ائوسط وشمال أفريقيا

  :تحت عنوان 

The MENA Regional Tertiary Education Conference 

Towards Competitive and Equity in Tertiary Education in the MENA Region : 

Collaboration for Good Governance  Sustainable Financing and Internationalization" 

م فى مهمة رسمية لتمثيل الجامعة  فةى فحةص اإلصةدار الثةانى مةن بطاقةة 2117يونيو  16-15فرنسا يومى  –بمرسيليا 

 . احوكمة الجامعات بناء على الدعوة المقدمة لسيادته

 ا وايابا وثلث بدل السفر على أن يزداد ليلة قبل المؤتمر وليلة بعدعلى أن  تتحمل الجامعة  تذاكر السفر ذهاب

  

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر لالقرار : 
 

    
 

 

 

 

 : الجودة : بعاً سا
 

    

 بشأن مناقشة ما تم تنفيذه من لطة التطوير المستمر .   7-1
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          احيط المجلس علماً  القرار : 
    

 نفيذى واللجان الفنية للوحدةبشأن اعتماد المكافأت والبدالت الشهرية لكل من اعضاء مجلس االدارة والمجلس الت 7-2

 .الموافقة القرار :  

    

 بشأن اعتماد تقرير الريع سنوى عن انجازات وانشطة الوحدة عن الفترة من شهر مارس وحتى شهر مايو  7-3

 

 الموافقةالقرار : 
    

 رة من شهر مارس وحتى شهر مايوبشأن اعتماد التقرير الربع سنوى عن لجنة نشاط التطوير االدارى والميكنة عن الفت 7-4

 

 

 

 الموافقةالقرار : 
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 بشأن اعتماد التقرير الشهرى للوحدة وفقاع لمخطط مهام الموحد لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بالجامعة  7-5

 الموافقةالقرار : 
    

 اعتماد اعادة تشكيل اللجان الفنية للوحدة  7-6

 الموافقةالقرار : 
    

 اعتماد الترشيحات المقترحة من المعهد آلدراجها ضمن الخطة التدريبية من مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر للجامعة  7-7

 الموافقةالقرار : 
    

 فيما يستجد من اعمال
 

    

بمنطقةةة وادى ( فةةدان 311بشةةأن مخاطبةةة السةةيد أ.د/ وزيةةر الزراعةةة واستصةةالح االراضةة  بتخصةةيص عةةدد ) الموضوع االول 

النطرون كمنفعة عامة لغرض االبحاث التطبيقيةة العلميةة التةى يجريهةا السةادة اعضةاء هيئةة التةدريس وطةالب 

 المعهد لاصة فى  ل سح  االرض المخصصة للمعهد إلنشاء جامعة مدينة السادات  

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر للقرار : ا
    

سةةانت  ( فةةدان بمنطقةةة2ة السةةيد أ.د/ وزيةةر الزراعةةة واستصةةالح االراضةة  بتخصةةيص عةةدد )مخاطبةةبشةةأن   الثانى الموضوع 

كاترين وذلك ئجراء بحوث المناطق المدارية والباردة نظراع ئهميتها القصةوى كبحةوث تطبيقيةة لهةا عائةد فةى 

 تنمية موارد الدولة 

 لجامعةمجلس االموافقة ويرفع االمر للقرار : ا  
    

 بشأن انشاء مخزن للمخلفات الخضراء بالمعهد الثالثالموضوع 

 الموافقةلقرار : ا
    

 بشأن انشاء قاعة امتحانات بالمعهد . الرابعالموضوع 

 الموافقةلقرار : ا
    

ولجنةةة   6/2117/ 5بشةةان توصةةية كةةل مةةن مجلةةس قسةةم مسةةوح المةةوارد الطبيعيةةة بجلسةةته العاشةةرة  بتةةاريخ   الموضوع الخامس

إجتيةاز السةيمينار والتسةجيل للطةالب  بالموافقةة علةي 12/6/2117العليا بجلسةتها العاشةرة  بتةاريخ الدراسات 

 )  الئحة الساعات المعتمدة (  هائت  أسمائهم  لدرجت  الماجستير والدكتورا

 نيمة حبيب    

 إسماعيل عباس
 ماجستير

مقترحةةةة إلدارة مجموعةةةات دعةةةم  إسةةةتراتيجية

 دراسة حالة (  أسر المدمنين فى الكويت )

a strategy for managing the 

support groups of  addicts's 

families in Kuwait ( case studies )  
 

ا.د/ إنشةةةةةةةةةةاد محمةةةةةةةةةةود عةةةةةةةةةةز الةةةةةةةةةةدين               

كليةة  –أستاذ علم اإلجتماع العائلى المتفرغ 

احمةةةد جمةةةال د/  جامعةةةة المنوفيةةةة –ائداب 

مةةةدرس بقسةةةم  الةةةدين عبةةةد الحميةةةد           

معهةد الدراسةات  –مسوح الموارد الطبيعية 

 جامعة مدينة السادات  –البيئية  والبحوث

 الموافقةلقرار : ا
 

    

 

 

 

        

 أمين المجلس                                   

 

         

 عميد المعهد 

 تمام(   ) أ.د/ عمر احمد سعد                  )  د/ هدى سعيد حافظ  ( 
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