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 ــــور:ـــــالحضـ 
 الوظيفة االسم م

 عميد المعهد    أ د/ عمر أحمد سعد تمام  -١

 أستاذ متفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ عايدة محمد عالم -٢

 وكيل المعهد للدراسات والبحوث البيئية أ.د/ محمود سعد ابو سكين -٣

 سم التقويمرئيس مجلس ق أ.د/  مبارك حسانى على  -٤

 رئيس مجلس قسم التنمية د/  ممدوح محمد السعيد عرفة  -٥

 .بالمعهد والتطوير المستمر دير وحدة ضمان الجودةم أمانى محمد عبد العال/ د -٦

 أقدم مدرس بالتناوب د/ حسنى السيد أحمد أبو عيد -٧

 أمين المعهد أ/ على عبدهللا خالد  -٨

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

 وقد اعتذر عن الحضور
 أستاذ متفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة  أ.د/ نبيل نصر الحفناوى  

 رئيس مجلس قسم المسوح  د/ محمد فتحى عزازى 

 أقدم أستاذ مساعد بالتناوب د/ هدى سعيد حافظ أحمد 

 االفتتــــاح:  
تح الج يد أ.د/ افت ة الس ام  لس عد تم ر س د –   عم د  عمي ب   المعه رحيم " ورح رحمن ال م هللا ال ذكر " بس ب

ادة  س بالس اء المجل ول اعض بة حل ة بمناس دم التهنئ ارك  وق ر المب د الفط ة عي يادته لمناقش ل س م انتق ث
 : الموضوعات الواردة بجدول األعمال

   

 م.١٧/٦/٢٠١٧ سة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة بتاريخبشأن المصادقة على محضر اجتماع الجل      ١/١
 المصادقة . :القـــرار    

   
  ٢٠١٧يوليو بشأن المصادقة على محاضر اجتماع مجالس أقسام المعهد ( المسوح، التقويم، التنمية )      ١/٢
 : المصادقـــة .القــــرار 
   
  ٢٠١٦/٢٠١٧ع اللجان العلمية المنبثقة من مجلس المعهد للعام الجامعى محاضر اجتما بشأن المصادقة على      ١/٣

               لجنة المكتبة - لجنة الدراسات العليا       -              
 : المصادقـــةالقــــرار    

  

 رة حادية عشال الرقم الكودي م٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعي                  
 )١١( رقم االجتماع: مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية االجتماع:

 صباحا ١١الساعة:  نهاية االجتماع: ص ٩:٣٠الساعة:دء االجتماع: ب م١٦/٧/٢٠١٧ تاريخ االجتماع:
 بالمعهدقاعة االجتماعات  مكان االجتماع:

 



SQ0000000F101206 رقم:نموذج   
 م٢٧/٩/٢٠١٦)  ١/٠اإلصدار ( 

٢٠١٧/   ٦١/٧) بتاريخ    الحادية عشرمجلس المعهد الجلسة (                                                2 
 

 : ثانياً  : المتابعة 
 

    
 .٦/٢٠١٧/ ١٧بتاريخ  متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة   ١-٢

ً  :القـــرار  احيط المجلس علما
    
  

 ثالثاً: الموضوعات العامة
 

    
اريخ  ٣/١ ر بت ة عش ته الحادي ة بجلس وارد الطبيعي وح الم م مس س قس ية مجل أن توص ى ٣/٧/٢٠١٧بش ة عل  بالموافق

 م كاألتى ٨/١/٢٠١٧خطة الخمسية للمعهد طبقا ألولويات القسم بال معيدين عرض احتياجات القسم  من ال
 

 اسم التخصص العدد م 
 معيد فيزياء ١ ١
 معيد هندسة كمبيوتر واتصاالت ١ ٢
 معيد جيوفيزياء ١ ٣
 معيد نبات ١ ٤
 معيد جغرافيا ١ ٥
 معيد علوم بيئية ١ ٦

 

 موافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة ال :القـــرار
  

    
 ٣/٧/٢٠١٧مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاتها بجلسته الحادية عشر بتاريخ  بشأن توصية  ٣/٢

 احتياجات القسم من المعيدين وذلك حسب الخطة الخمسية للقسم عرض بالموافقة على
 اسم التخصص العدد م

 ميكروبيولوجي   " نبات  علوم" ٢ ١
 بساتين ٣ ٢
 حشرات اقتصادية ١ ٣
 حيواني انتاج ١ ٤
 انتاج دواجن ١ ٥
 محاصيل ١ ٦
 امراض نبات  ١ 
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة  :القـــرار

    
اريخ    ٣/٣ ة عشر بت ة بجلسته الحادي وارد الطبيعي ى ٣/٧/٢٠١٧بشأن توصية مجلس قسم مسوح الم ة عل  بالموافق

 م كاألتى ٨/١/٢٠١٧بالخطة الخمسية للمعهد  طبقا ألولويات القسم المعيدين عرض احتياجات القسم  من 
 
 اسم التخصص العدد م

 علوم كيمياء ١ ١
 علوم جيولوجيا ١ ٢
 زراعة اراضي ١ ٣
 تربية " مناهج وطرق التدريس ١ ٤
 هندسة زراعية ١ ٥
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 هندسة " طاقة متجددة " ١ ٦
 تلوث هواء ١ ٧

    

   ةالموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامع :القـــرار
 

    
 ) فنى معمل مؤهل فوق المتوسط لسد احتياجات المعامل .٢٥بشأن احتياج المعهد الى عدد (   ٣/٤

 

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار   
    
 تشكيل لجنة وحدة السالمة والصحة المهنية بالمعهد على النحو التالي :الموافقة على بشأن    ٣/٥

 

 ظيفةالو االسم م
 عميد المعهد أ.د/ عمر احمد سعد تمام ١
 رئيس قسم التقويم أ.د / مبارك حسانى على ٢
 رئيس قسم التنمية أ.د/ نادية حامد البتانونى ٣
 قائم بعمل رئيس قسم المسوح د/ محمد فتحى عزازى ٤
 أمين المعهد أ/ على عبدهللا خالد ٥
 الصيانة أ/ مخلص عزمى حنا ٦
  سكرتير ان محمد عبدالسالمأ/ كريم رمض ٧

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار   
    

 رابعاً : الدراسات العليا :
 
    

  

 التسجيالتاوالً : 
 

    

اريخ  ١-٤/١ ر  بت ة عش ته الحادي ة بجلس وارد الطبيعي وح الم م مس س قس ن مجل ل م ية ك ان توص ة   ٣/٧/٢٠١٧بش ولجن
ي  بالموافقة علي ١٠/٧/٢٠١٧بجلستها الحادية عشر  بتاريخ الدراسات العليا إجتياز السيمينار والتسجيل للطالب االت

     (  الئحة الساعات المعتمدة )  هأسمائهم  لدرجتي الماجستير والدكتورا
 المشرفون العنوان اسم الطالبم
١ 

 فايز منشد عجيل خلف
 ماجستير

دراسات حول تطبيقات قانون البيئة 
 كويت بال
 

Studies on the Application of 
Environmental Law in 
Kuwait 

ا.د / محمد عادل عبد الرحمن    
 –استاذ القانون بكلية الحقوق 

 جامعة الزقازيق
ا.م.د / محمد فتحى عزازى       
استاذ مساعد ورئيس قسم 
 مسوح الموارد الطبيعية
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٢ 
 
 
 
 

حمد محمد عبد الهادى عبد 
 اللطيف
 تيرماجس
 

ال الفكرى  دور المحاسبة عن راس الم
وارد  يط وادارة الم م تخط ى دع ف

 البشرية فى المؤسسة الحكومية .
(دراسة تطبيقية عن القطاع العام في 

 ) الكويت
The Role of Accounting for 
Intellectual Capital In 
Supporting the Planning and 
Management of Human 
Resources in the 
Governmental Institution       
  ( Applied Study on the 
Public Sector in Kuwait ) 

 زينب احمد عزيز.أ.د / 
استاذ المحاسبة بأكاديمية 

 للعلوم اإلدارية السادات
 – ممدوح محمد محمد الحطاب/  د

أستاذ مساعد بقسم مسوح 
الموارد الطبيعية في النظم 

معهدالدراسات  – البيئية
جامعة  – حوث البيئيةوالب

 مدينة السادات  
 

٣  
 

 خالد احمد الفهد
 ماجستير

تقييم دور الديوان الكويتي في ضبط 
 ( دراسة ميدانية )   النفايات

Evaluation of the role of the 
Kuwaiti Audit Bureau in the 
control of waste (field study

 

 زينب احمد عزيز.أ.د / 
أكاديمية استاذ المحاسبة ب

 للعلوم اإلدارية السادات
 – ممدوح محمد محمد الحطاب/  د

أستاذ مساعد بقسم مسوح 
 الموارد الطبيعية في النظم البيئية

معهدالدراسات والبحوث  –
 جامعة مدينة السادات – البيئية

رائد سعد محمد سكين ٤
 الكندرى
 ماجستير

مدخل للتكامل بين اسلوبى المحاسبة 
والتكلفة   RCAوارد عن استهالك الم

لترشيد التكلفة              TCالمستهدفة 
 ( دراسة تطبيقية )

Introduction to the 
Integration of the Two 
Methods of Accounting for 
Resource Consumption Rca 
and Target Cost Tc for Cost 
Rationalization (Applied 
Study  )  

 زينب احمد عزيز.أ.د / 
ستاذ المحاسبة بأكاديمية ا

 للعلوم اإلدارية السادات
 – ممدوح محمد محمد الحطاب/  د

أستاذ مساعد بقسم مسوح 
 الموارد الطبيعية في النظم البيئية

معهدالدراسات والبحوث  –
 جامعة مدينة السادات – البيئية

 

٥ 
 
 

 بدر سعود النجدى
 دكتوراه

 

تكنولوجيا المعلومات  قى ترشيد دور 
ة نظم االدارة البيئية ( دراسة تكلف

 تطبيقية على ميناء الشعبين بالكويت )
The Role of Information 
Technology in the 
Rationalization of the Cost of 
Environmental Management 
Systems (Applied Study on 
the Port of the Two Peoples 
in Kuwait)  

 زينب احمد عزيز.أ.د / 
ذ المحاسبة بأكاديمية استا

 للعلوم اإلدارية السادات
 ممدوح محمد محمد الحطاب/  د
أستاذ مساعد بقسم مسوح  –

 الموارد الطبيعية في النظم البيئية
معهدالدراسات والبحوث  –

 جامعة مدينة السادات – البيئية
 

 
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار 
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اريخ  بشان توصية ٢-٤/١ ة الدراسات   ٣/٧/٢٠١٧كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر  بت ولجن

مائهم  بالموافقة علي ١٠/٧/٢٠١٧العليا بجلستها الحادية عشر  بتاريخ ي أس يمينار والتسجيل للطالب االت از الس إجتي
    لدرجتي الماجستير والدكتوراه (  الئحة الساعات المعتمدة ) 

 المشرفون العنوان اسم الطالب م

دالهادي  ١ ارك عب مب
 الظفيري

 دكتوراه

تقبل  ع ومس ى واق ة عل ة المالي ر االزم أث
ت  ى الكوي اه ف ة الرف دول

)٢٠١٦-٢٠١٥( 
Impact of the Financial Crisis 
(2015-2016)on the Reality 
And Future of the Welfare 
State in Kuwait

 محمد عالم أ.د/ عايدة
ويم  م تق رغ بقس تاذ المتف االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 جامعة مدينة السادات
 أ.د/ هشام سيد سليمان

ال  اعد قسم ادارة االعم استاذ مس
 جامعة القاهرة  -كلية التجارة  

 حسن قاطع العنزي ٢
 دكتوراه 

ل  ى تفعي ة ف ات الحوكم ق آلي ر تطبي أث
ة الرق ى بعض وزارات دول ة ف ة المالي اب

 الكويت
The Impact of the Application 
of Governance Mechanisms
in Activating Financial 
Control in Kuwaiti 
Government Ministries

 أ.د/ عايدة محمد عالم
ويم  م تق رغ بقس تاذ المتف االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 جامعة مدينة السادات
 

 أ.د/ هشام سيد سليمان
ال  اعد قسم ادارة االعم استاذ مس

 جامعة القاهرة  -كلية التجارة  
ي  ٣ حوي راض اعد ض مس

 العنزي
 دكتوراه

نموذج مقترح للعوامل المنبئة بتبني نظم 
ي  ة ف ة اإلدارة البيئي ة وزارة التربي بدول

 ةالكويت استناداً لنظريات قبول التقني
Proposed Model for the 
Factors that Predict the 
Adoption of Environmental 
Management Systems in the 
Ministry of Education in the 
State of Kuwait Based on the 
Theories of Acceptance of 
Technology

 د/ محمد أحمد الحويطى
ويم  م تق اعد بقس تاذ المس االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 جامعة مدينة السادات
 

 د/ عصام جمال غانم
ويم  اصول التربية مدرس بقسم تق

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 جامعة مدينة السادات
 

 ضيدان فهد نهار العجمي ٤
 دكتوراه

ة  ة الوالدي رامج التربي رح لب ور مقت تص
دارس الح ي الم ويتفي ف ة الك ة بدول كومي

 ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة
A Proposed Vision for Parent 
Education Programs in Public 
Schools in Kuwait in the light 
of Contemporary Global 
Trends

 د/ محمد أحمد الحويطي
ويم  م تق اعد بقس تاذ المس االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ات وال ة الدراس وث البيئي  –بح

 جامعة مدينة السادات
 د/ عصام جمال غانم

درس  ةالم ول التربي م  اص بقس
ة  وارد الطبيعي ويم الم د  –تق معه

ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس
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 جامعة مدينة السادات

سيد مصطفي عبد اللطيف  ٥
 مطاوع

 دكتوراه

ة  ادية والبيئي رامج  االقتص أثير الب "ت
ادق ف ناعة الفن ي ص مية عل ي الرس

 مصر"
 

The Impact of Official 
Economic and Environmental 
Programs on Hotels Industry 
in Egypt

 د/محمد أحمدالحويطي
ويم  م تق اعد بقس تاذ المس االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 جامعة مدينة السادات
 

 أ.د/ رجب محمد حفني حسان
رغ بقس تاذ المتف اد األس م األقتص

ي  ة -الزراع وم البيئي ة العل –كلي
 جامعة العريش

 مستشار رئيس جامعة العريش
الل  ٦ د ص ادل محم ع

 الشمالن
 ماجستير

دارس  ي م المية ف س االدارة االس أس
ة  ت "دراس ة الكوي ام بدول يم الع التعل

 ميدانية "
 
 
 

Principles of Islamic 
Management in Public 
Education Schools in the State 

of Kuwait A field Research

 د/صالح السيد محمد 
ويم  م تق اعد بقس تاذ المس االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 جامعة مدينة السادات
 

 د/عصام جمال غانم
ويم  اصول التربية مدرس بقسم تق

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 مدينة السادات جامعة
 

٧  
د  المه احم ان س ايم

 مصطفي 
 ماجستير

ق إدارة  دخل لتطبي ة كم ادة التنموي لقي
 الجودة الشاملة البيئية في المدارس

 
 
 

Development Leadership as 
an introduction to the 
application of quality and 
environmental management in 
schools

 هران   د/ أشرف عبد الحميد ز
ويم    م تق اعد بقس تاذ المس االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

جامعة مدينة السادات                
 د/ عصام جمال غانم     

درس ة الم ول التربي م  اص بقس
ة  وارد الطبيعي ويم الم د  –تق معه

ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس
 جامعة مدينة السادات

 
 
٨ 
 

ي و د المعط يد عب د الس لي
 السيد 

 ماجستير

ودة  م إدارة الج ايير نظ ق مع ع تطبي واق
التعليم  ة ب ديريات التربي الشاملة البيئية بم

 بالقليوبية  ( تصور مقترح )
The reality of implementing 
the standards of total 
environmental quality 
management systems in the 
Directorate of Education in 
Kaliobia Suggested Scenario

 د/ أشرف عبد الحميد زهران    
ويم    م تق اعد  بقس تاذ المس االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

               جامعة مدينة السادات
 د/ عصام جمال غانم

درس    ةم ول التربي م  اص بقس
ة  وارد الطبيعي ويم الم د  –تق معه

ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس
 جامعة مدينة السادات
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الق  ٩ د الخ ع عب د ربي أحم
 بدوى

 ماجستير

ة  واقع اجراءات السالمة والصحة المهني
 فى الحد من التلوث النفطى البحرى.

 The Reality of Occupational 
Safety and Health Procedures 
in Reducing Marine Oil 
Pollution

 لي د/ عزت الفضا
ويم  م تق اعد بقس تاذ المس االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 جامعة مدينة السادات
 

 د/ مصطفي راشد
الى ١٠   ريميش ج ارى ق ظ

 غانم الجريد
 ماجستير

ن الب بة ع ةيالمحاس ى  ئ تدامة ف المس
وير ا ين دول التط ترك ب ئ المش داء البي

ي اون الخليج س التع ة ( مجل دراس
  )بيقيةتط

Accounting for Sustainable 
Environment in the 
Development of 
Environmental Performance 
Among the Gulf Cooperation 
Council (GCC) Countries

   فؤاد السيد المليجىأ.د/ 
ة   بة و المراجع تاذ المحاس  -اس

ارة  ة التج ة  –كلي جامع
 االسكندرية

 
 د/ عزت أحمد الفضالي 

ويم اال م تق اعد بقس تاذ المس س
ة  وارد الطبيعي د  –الم معه

ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس
 جامعة مدينة السادات

اجي  ١١ ور ن ي منص عل
 مذيرعران

 ماجستير

واد  ة لم و مكيانيك ائص الفيزيق الخص
 أسمنتيه صديقة للبيئة من مخلفات صلبة

Physic-Mechanical Properties 
of Green Cementieous 
Materials Based on Solid 
Wastes   

 أ.د/ مبارك حساني علي
م  يس بقس ا ورئ تاذ الجيولوجي اس

ة  وارد الطبيعي ويم الم د  –تق معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 جامعة مدينة السادات
 

 د/ عزت احمد الفضالي
ويم  م تق اعد بقس تاذ المس االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 عة مدينة الساداتجام
 

 د/ مصطفي راشد
د  ١٢ يد عب د س روة محم م

 الحميد
  دكتوراه 

رية  وارد البش تراتيجية للم االدارة االس
ة  داع االداري " دراس ي االب ا ف وأثره
ك  ي البن ين ف ي االداري ة عل تحليلي

 المركزي المصري "
Strategic Management of 
Human Resources and Their 
Impact on Administrative 
Innovation " Analytical Study 
on the Administrators of the 
Central Bank of Egypt"

 أ.د/ عايدة محمد عالم 
ويم  م تق رغ بقس تاذ المتف االس

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس

 جامعة مدينة السادات
 

 أ.د/ محمد عبد التواب شاهين 

راهي ١٣ روك اب د مب م عب
 السالم الوكيل 

 دكتوراه

ق  ة لتحقي وارد المائي اءة ادارة الم كف
أهداف المجتمع االقتصادية واالجتماعية 

 والتنمية المتواصلة 

 د/ محمد أحمد الحويطي
ويم اال م تق اعد بقس تاذ المس س

ة  وارد الطبيعي د  –الم معه
ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس
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Water Resources 
Management Efficiency to 
Achieve the Society's Socio-
Economic and Sustainable 
Development Goals 

 جامعة مدينة السادات
 

 أ.د/ محمود احمد الحويحي
ة  حه العام تاذ الص د  –أس معه

ة  وث البيئي ات والبح  –الدراس
 جامهة عين شمس

ك  ١٤ الل إبري ة ص خليف
 العتيبي 

 
 دكتوراه

ق اإلد وذج إداري لتطبي وير نم ارة تط
ة  ة بدول االلكترونية  بالوزارات الحكومي

 )دراسة تطبيقية (  الكويت
Developing an administrative 
model for the application of 
electronic administration in 
government ministries in 
Kuwait" An Empirical Study"

 أ.د/ حسنين السيد طه 
 أ.د/ مبارك حساني علي 

 د كامل فتاح د/ محم
 

 احمد وسمى الفضلى ١٥
 

 ماجستير

ى أساس  ة عل تطبيق نظام التكاليف البيئي
ى مجال العمل  (ABC)النشاط  واثره ف

حية  دمات الص اع الخ االدارى بقط
 بالكويت

The application of the 
environmental cost system 
based on the activity (Activity 
based cost) (ABC) and its 
impact in the administrative 
work field of the health 
services sector in Kuwait.

   فؤاد السيد المليجىأ.د/ 
ة   بة و المراجع تاذ المحاس  -اس

ارة  ة التج ة  –كلي جامع
 االسكندرية

 د/ محمد أحمد الحويطي 
 

وب  ١٦ د المنس زب محم الع
 الرفاعي 

 دكتوراه

ات ة تطبيق ار حديث رى ال لالكث خض
ات باستخدام لبعض اشجار الفاكهة    تقني

 بدون تربة  الزراعه
New applications of 
vegetative propagation for 
some fruit trees Under 
hydroponic techniques.

 أ.د/ عايدة محمد عالم
 د/ محمد أحمد الحويطي
 د/ عزت احمد الفضالي
 د/ صالح السيد محمد

أحمد محمود علي  
 ويفرما

 ماجستير

ور الصحي  ي التن أثر اإلعالم الرقمي ف
وع  دى مرضى السكر من الن و البيئي ل

 الثاني 
Impact of digital media on 
healthy and Environmental 
Literacy of diabetics type II 
patients

 د/ عزت احمد الفضالي 
 د/ عصام جمال غانم 
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 مجلس الجامعةالموافقة ويرفع االمر ل :القـــرار 
    
اريخ  ٣-٤/١ ة عشر  بت ة بجلسته الحادي ة المتواصلة للبيئ ة الدراسات   ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية كل من مجلس التنمي ولجن

مائهم  بالموافقة علي ١٠/٧/٢٠١٧العليا بجلستها الحادية عشر  بتاريخ ي أس يمينار والتسجيل للطالب االت از الس إجتي
  ه (  الئحة الساعات المعتمدة ) لدرجتي الماجستير والدكتورا

 م االسم العنوان البحث المقترحة لجنة االشراف
تاذ  –أ.د/ محمود سعد ابوسكين  اس

دواجنوتغذية  ة  مقسب انتاج ال التنمي
لة  ات  –المتواص د الدراس معه

ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع
 السادات

ة  ي غزال دهللا عل تاذ  –أ.د/ عب اس
دواجن  ة ال م –تغذي اج  قس االنت

دواجن  واني وال ة  –الحي كلي
 جامعة القاهرة –الزراعة 

د  ود العب ات محم درس  –د/ نعم م
دواجن ب ة  مقستغذية وانتاج ال التنمي

لة  ات  –المتواص د الدراس معه
ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع

 السادات

دون  ع او ب ك م ض الكبريل وط حم افة مخل اثير اض ت
ى عال ة ف ى اداء مضادات االكسدة الطبيعي بط عل ق ال ئ

 النمو القابلية للهضم وجودة وسالمة اللحوم "

 

 

Effect of Capreylic Acid as a Mixture 
with or Without Natural Antioxidants in 
Duck Diets on Growth Performance , 
Digestibility , Meat Quality and Safety " 

ايمن محمد 
 يونس محمد

 ماجستير

١ 

 حافظ حجازي محمد  د أ.د/ محم

رية   وارد البش تاذ  ادارة الم  –اس
 جامعة االسكندرية –كلية التجارة 

 د/ ممدوح محمد السعيد عرفة

اعد ب تاذ  المس ة  مقساالس التنمي
لة  ات  –المتواص د الدراس معه

ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع
 السادات

ي ى االداء التنظيم ات عل م المعلوم تخدام نظ ر اس  - أث
 ة تطبيقية على احدى منظمات النفط الكويتيةدراس

 

Impact of Using Information Systems on 
Organizational Performanceapplied 
Study on one of the Kuwaiti Oil 
Organizations

محمد خالد 
فهد عبدالهادي 

 العجمي

 ماجستير

٢ 

د  محمدأ.د/  افظ حجازي محم  –ح
وارد البش تاذ  ادارة الم  –رية اس

 جامعة االسكندرية –كلية التجارة 

 د/ عادل عبدالهادي عبدهللا

رغ  ب تاذ  المتف ة  مقساالس التنمي
لة  ات  –المتواص د الدراس معه

ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع
 السادات

ناعة  اح ص ا بنج ة وعالقته ات االداري م المعلوم نظ
رارات ق الق ى "  وتطبي ة عل ة تطبيقي دي دراس اح

 " في الكويتشركات النفط 

Management Information Systems and 
their Relation to the Successful Industry 
and Application of Decisions Applied 
Study on one of Oil Companies in 
Kuwait 

محمد صمعان 
عبدالهادي 

 العجمي

 ماجستير

٣ 

ليمان  يد س ام س تاذ  –أ.د/ هش اس
 االدارة

ات فى التدقيق والمراجعة الداخلية الدور  حد من االزم
ى  ة عل ة تطبيقي ة  " دراس ة واالداري نفط قطاع المالي ال

منصور 
زنيفر عبدهللا 

٤ 
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د  دوح محم ة د/ مم عيد عرف  –الس
اعد ب تاذ المس ة  مقساالس التنمي

لة  ات  –المتواص د الدراس معه
ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع

 السادات

 الكويتي

The Role of Review and Internal Audit 
in Reducing Financial and 
Administrative Troubles " Applied Study 
on Kuwait Oil Sector "

 الحويله

 ماجستير

د .د/ محمدأ افظ حجازي  محم  –ح
رية  وارد البش تاذ  ادارة الم  –اس

 جامعة االسكندرية –كلية التجارة 

 د/ عادل عبدالهادي عبدهللا

تاذ  المتف ة  مقسرغ  باالس التنمي
لة  ات  –المتواص د الدراس معه

ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع
 السادات

 

امين  أثر تطبيق أبعاد إدارة الجودة ا بت املة وعالقته الش
 القرارت في البيئة التنظيمية

 بالكويت االجتماعية دراسة تحليلية على المؤسسات

Impact of the Application of Total 
Quality Management  Dimensions and 
its Relationship to Decision-Making in 
the Regulatory Environment Analytical 
Study on Social Institutions In Kuwait 

مشاعل عيسي 
حسين 
 الحربان

 ماجستير

٥ 

اطر  يد خ وقي الس تاذ  –أ.د/ ش اس
ة  بة والمراجع ة  –المحاس كلي

 جامعة طنطا –التجارة 

تاذ  –ني محمد عبدالعال د/ أما االس
ة المتواصلة  مقسالمساعد ب  –التنمي

ة   –معهد الدراسات والبحوث البيئي
 جامعة مدينة السادات

 

ة  ات التنمي تطوير انظمة الرقابة الداخلية لمواكبة متطلب
 المستدامة

ى  رية ف اهمه مص ركة مس ى ش ة عل ة تطبيقي " دراس
 مجال االتصاالت "

Development of Internal Control 
Systems to keep up the Requirements of 

Sustainable Development "An Applied 
Study on an Egyptian Joint Stock 
Company on the Field of 
Telecommunications"

عمر 
عبدالحميد 
 محمد حماد

 ماجستير

٦ 

تاذ  –د/ عادل عبدالهادي عبدهللا  اس
رغ ب يل المتف ة الت مقسالمحاص نمي

لة  ات  –المتواص د الدراس معه
ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع

 السادات

 د/ اشرف حسين سالم

ة  ة النباتي م البيئ ث اول عل  –باح
از  ي جه ة وادي العالق دير محمي م

ة  ئون البيئ ة  –ش اع حماي قط
 وزارة شئون البيئة –الطبيعة 

 د/ حازم حجازي محمد

يل  درس المحاص ة  مقسبم التنمي
لة  ات  –المتواص د الدراس معه

اء الخضري  ى الكس دراسة تاثير التغيرات المناخية عل
 جنوب مصر –بمنطقة جزر الشالل االول اسوان 

 

Study of the Impact of Climate Changes 
on Vegetation at the First Cataract Istrict 
– Aswan – Southern Egypt

ي احمد شاذل
محمد 

 عبدالعظيم

 ماجستير

٧ 
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ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع
 السادات

دين  ود عزال اد محم تاذ  –د/ انش اس
رغ  اع المتف م االجتم ة  –عل كلي

 جامعة المنوفية –االداب 

 

ة  عيد عرف د الس دوح محم  –د/ مم
اعد ب تاذ المس ة  مقساالس التنمي

لة  ات  –المتواص د الدراس معه
ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع

 السادات

 

اركة ال ة المش ق اهمي ى تحقي ة ف ة البيئ ة وتنمي مجتمعي
الي  يم الع اد مؤسسات التعل معايير ضمان جودة واعتم

 المصري 

 " استراتيجيات التطوير "

The Importance of Social Participation 
and Environmental  Development in 
Attaining Higher Education Institutions 
Quality Assurance and Accreditation 
Norms in Egypt " Improvement 
Strategies "

عمرو 
عبدالرحمن 
عبدالرحيم 

 محمد

 دكتوراه

٨ 

ن أ د زي ي احم تاذ  –.د/ عل اس
ات  د الدراس د معه بة وعمي المحاس

 االدارية والتجارية بالمقطم

 

 د/ عادل عبدالهادي عبدهللا

رغ   تاذ المتف ة  مقسباألس التنمي
لة  ات  –المتواص د الدراس معه

ة والبح ة  –وث البيئي ة مدين جامع
 السادات

اثير  يم ت رح لتقي ى  إطار مقت ة عل ارير المالي ودة التق ج
ا  ة وفق ناعات المعدني ركات الص ة بش وق الملكي حق

 للمعايير المحاسبية والبيئية

 A proposed Framework for Evaluating 
the Impact  of Financial Reporting 
Quality on Owners Equity in Mineral 
Industries  Companies According to 
Accounting and Environmental 
Standards 

 

سحر أحمد 
 سالم سنبل

 دكتوراه

  
 
٩ 

 –/ مني محمد كمال الدين مدحت د
اعد  اع المس م االجتم تاذ عل  –اس

 جامعة عين شمس –كلية البنات 

 

 

 د/ صبري ابراهيم منصور شاهين
اعد  تاذ المس ة ال مقسباألس تنمي

لة  ات  –المتواص د الدراس معه
ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع

 السادات

اعي  وعي االجتم وين ال ى تك ال ف ائل االتص دور وس
 لقضايا الفساد " دراسة ميدانية على مدينة القاهرة "

 

 

Role of Means of Communication in 
Creating social Awareness of Corruption 
Issues " Field Study on Cairo"

دعاء فاروق 
 الزيات

 دكتوراه

١٠
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ن أ د زي ي احم تاذ  –.د/ عل اس
ات  د الدراس د معه بة وعمي المحاس

 االدارية والتجارية بالمقطم

دهللا  دالهادي عب ادل عب  –أ.د/ ع
رغ ب تاذ المتف ة  مقساالس التنمي

لة  ات  –المتواص د الدراس معه
ة  وث البيئي ة  –والبح ة مدين جامع

 السادات

ذ اثر است ى صياغة وتنفي وازن ف ة االداء المت خدام بطاق
ى  ة ف وارد المائي ة الم تراتيجية منظوم يم اس وتقي

 جمهورية مصر العربية

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

رجب 
عبدالحميد 
عبدالعزيز 

 عزام

 دكتوراه

١١

كين  عد ابوس ود س  –أ.د/ محم
د  ل المعه م ووكي تاذ بالقس االس

 للدراسات العليا والبحوث

ده  ق عب ا توفي تاذ  –د/ رض اس
ة  د الجامع اعد وعمي المحاسبة المس

 فرع راس البر –العمالية 

ة ت بط وتدني ى ض ة ف ة الداخلي ل دور المراجع فعي
اطر المص ة المخ ة " دراس وك االلكتروني ى البن رفية ف

 تطبيقية "

Activating the role of internal audit in 
control and reduce banking risks in 
electronic banks " An Empirical Study

 

دينا عادل 
 نورالدين

 ماجستير

١٢

افظ حجازي   د ح تاذ  -أ.د/ محم اس
رية  وارد البش ة  –ادارة الم كلي

 جامعة االسكندرية –ارة التج

دالعال   د عب ه احم تاذ  -د/هال االس
 –التنمية المتواصلة  مقسالمساعد  ب

ة   –معهد الدراسات والبحوث البيئي
 جامعة مدينة السادات

 

ة  ة " دراس لوك المواطن ى س ة عل ة التنظيمي ر الثقاف اث
ة  ة الزراعة بجامع املين بمزرعة كلي ى الع تطبيقية عل

 االسكندرية "

The impact of organizational culture on 
citizenship behavior "Applied study on the 
workers of some farms of the faculties of 
agriculture in the Arab Republic of Egypt 

"( Faculty of Agriculture, Alexandria 
University)

 

ياسمين خميس 
 حسن

 ماجستير

١٣

دالهد ادل عب دهللا / ع  –ادي عب
 االستاذ المتفرغ بالقسم

انم  ليم غ ال س ام جم  –د/ عص
 قسم التقويم –اصول التربية 

وع  يم المتن ات التعل فاعلية برنامج مقترح فى تنمية كفاي
لدي معلمات رياض االطفال بدولة الكويت : بحث شبه 

 تجريبي

Effectiveness of a proposed program in the 
development of differentiated instruction 
competencies among kindergarten teachers 
in Kuwait : an quai – experimental research 

د  رة فهي مني
د  ن عاب حس

 العجمي

 دكتوراه

١٤

تاذ ادارة  –د/ هاني سعيد محمد   اس
ارة  ة التج ل كلي ال ووكي االعم

 جامعة –للدراسات العليا والبحوث 
   قناة السويس

اد/  هين صبري ابراهيم منصور ش
 االستاذ المساعد بالقسم -

ق  ى تحقي ة عل الدارة البيئي ة ل ات الحديث ر االتجاه أث
ة  ة المعاصرة " دراسة ميداني ى البيئ التميز التنافسي ف
 بالتطبيق على بعض شركات الغزل والنسيج فى مصر

The impact of modern environmental 
management trends on achieving 
competitive excellence in today's business 
environment   

ه  ار ط انتص
دالوهاب  عب

 حسن

 

 دكتوراه

١٥

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار 
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 ثالثا المنح واالجتياز
 

    
ر  بت ١-٤/٣ ة عش ته الحادي ة بجلس وارد الطبيعي وح الم م مس س قس ن مجل ل م ية ك ان توص ة   ٣/٧/٢٠١٧اريخ بش ولجن

اريخ ر  بت ة عش تها الحادي ا بجلس ات العلي ي ١٠/٧/٢٠١٧الدراس ة عل نح  بالموافق ب /  م ق الطال ى مطل د ملف عي
   -بناءا علي التقرير الجماعي -درجة الدكتوراه في العلوم البيئية في الدراسات التجارية واالدارية   - المطيرى

 -في دراسة: 
دراسة ميدانية تحليلية آلراء عينة من  -تيجي في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية تأثير التفكير االسترا" 

 "" المديرين في وزارة الصحة الكويتية
 "Effect of Strategic Thinking in Human Resource Management Strategies -  “Analytical 

Field Study of the View of a Sample of Managers in the Kuwait Ministry of Health” " 
  

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
اريخ  ٢-٤/٣ ة الدراسات   ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر  بت ولجن

ي ١٠/٧/٢٠١٧العليا بجلستها الحادية عشر  بتاريخ از بالموافقة عل ة/   اجتي اطي السعيد النجارالطالب ا ابوالمع - مه
  الفلسفة في العلوم البيئية  بناء علي ماجاء بتقرير لجنة امتحان الشامل له .   االمتحان الشامل لدرجة دكتوراه

  
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار

    
ة المتواصلة ل ٣-٤/٣ اريخ بشان توصية كل من مجلس التنمي ة عشر  بت ة بجلسته الحادي ة الدراسات   ٣/٧/٢٠١٧لبيئ ولجن

ديب  بالموافقة علي ١٠/٧/٢٠١٧العليا بجلستها الحادية عشر  بتاريخ دالعظيم ال د عب درجة  -منح الطالب /هاني محم
   -بناءا علي التقرير الجماعي -العلوم البيئية في الدراسات التجارية واالدارية   يالدكتوراه ف

 -راسة:في د 
" تقييم اثر اإلدارة اإللكترونية على تطوير البيئة الرقابية ألغراض حماية المال العام                    

 ( بالتطبيق على عينة من الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات"
Evaluation of Electronical  Management Impact on the Development of Auditing 
Environment for Public Finance Protection  Purposes (Applied on a Sample Audited by 
Accountability State Authority ( ASA 

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار 
    
ة بجل ٣/٤-٤ ة المتواصلة للبيئ اريخ بشان توصية كل من مجلس التنمي ة عشر  بت ة الدراسات   ٣/٧/٢٠١٧سته الحادي ولجن

اريخ ي ١٠/٧/٢٠١٧العليا بجلستها الحادية عشر  بت ة عل نح الطالب  /    بالموافق د  م اوري أحم درجة   -حسين مغ
   -بناءا علي التقرير الجماعي -العلوم البيئية في الدراسات التربوية واالنسانية يالماجستير ف

 -في دراسة: 
 " " تأثير التفاعل الثقافي واإلجتماعي على السياحة بمحافظة الفيوم                     

The Effect of cultural and social interaction on tourism in Fayoum Governorate 
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار 
    
ة المتوا   ٥-٤/٣ س التنمي ن مجل ل م ية ك ان توص اريخ بش ر  بت ة عش ته الحادي ة بجلس لة للبيئ ة   ٣/٧/٢٠١٧ص ولجن

اريخ ة عشر  بت ي ١٠/٧/٢٠١٧الدراسات العليا بجلستها الحادي ة عل ة/  بالموافق از الطالب د اجتي ي أحم ره عل ني
ة امتحان  -ابراهيم   ر لجن اء بتقري ي ماج اء عل ة  بن وم البيئي ي العل وراه الفلسفة ف االمتحان الشامل لدرجة دكت

    امل له .الش
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار   
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 تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل -رابعا :
 

    
اريخ  ٤/١-٤ ر  بت ة عش ته الحادي ة بجلس وارد الطبيعي وح الم م مس س قس ن مجل ل م ية ك ان توص ة   ٣/٧/٢٠١٧بش ولجن

تها الحادي اريخالدراسات العليا بجلس ي ١٠/٧/٢٠١٧ة عشر  بت ة عل دم ةخطاب الصالحي  بالموافق من كال من  المق
م والمناقشةبالسيد االستاذ الدكتور/ خالد سعد زغلول والسيد الدكتور/ أحمد جمال الدين المشرفين    تشكيل لجنة الحك

ل الحريصالماجستير المقدمة من الطالب لرسالة  رزوق هلي د هللا م الئحة  مالماجستير بالقسلدرجة  المسجل – / عب
 ٧/٢٠١٥/   ٢٢وتاريخ التسجيل لموضوع البحث  ١١/٢٠١٤/ ١٥ساعات معتمدة  حيث أن تاريخ القيد 

 حقوق االنسان والتلوث البيئى بدولة الكويت                              -تحت عنوان:
Human rights and Environmental Pollution in Kuwait 

   -لي :علي النحو التا
 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــمم

 عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات    ( عضو لجنة اإلشراف )  أ.د/ خالد سعد زغلول ١

 أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنوفية             ( ممتحن خارجي) أ.د/ منصور محمد أحمد ٣

تاذ د/ عاطف محمد راشد الفقي  ٤ ة  أس ة المنوفي وق جامع ة الحق اري  بكلي انون التج اعد الق مس
  ( ممتحن خارجي) 

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار 
    
اريخ  ٤/٢-٤ ة الدراسات   ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر  بت ولجن

د  المقدم ةخطاب الصالحي بالموافقة علي ١٠/٧/٢٠١٧ا الحادية عشر  بتاريخالعليا بجلسته دة محم يد أ.د / عاي من الس
ة   /المقدمة من الطالب  الماجستيرتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة بعالم   المشرف الرئيسي  د عرف أمين محم

ة  جل –عرف ة  المس تير بالقسلدرج ث  مالماجس دة  حي اعات معتم ة س د الئح اريخ القي اريخ  ١١/٢٠١٣/ ١٦أن ت وت
 ١/٢٠١٥/ ١٨التسجيل لموضوع البحث

 -تحت عنوان:
 المردود البيئي واالقتصادي للتحكم في بعض ملوثات الهواء (حالة الدراسة: انبعثات غالية أحد المصانع ) 

Environmental and Economic Benefits of Some of Air Pollutants Control
Case Study: Emissions from a factory boiler  "

   -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــمم
 نائب رئيس جامعة اإلسكندرية فرع مطروح "ممتحن خارجي"أ.د/ محمد اسماعيل عبده  ١
 ية  نائب رئيس األكاديمية العربية بالنقل البحري اإلسكندر أ.د/ / إيمان صيام   ٢

 "ممتحن خارجي"
جامعة مدينة السادات "  –استاذ متفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية   أ.د/ عايده محمد عالم    ٣

 مشرف"
د/ اشرف عبد الحميد 

 زهران   
جامعة مدينة  –استاذ مساعد تلوث الهواء  بقسم تقويم الموارد الطبيعية 

  السادات " مشرف"
  

 ويرفع االمر لمجلس الجامعةالموافقة  :القـــرار
    
اريخ  ٤/٣-٤ ر  بت ة عش ته الحادي ة بجلس وارد الطبيعي ويم الم م تق س قس ن مجل ل م ان توصية ك ة   ٣/٧/٢٠١٧بش ولجن

اريخ ر  بت ة عش تها الحادي ا بجلس ات العلي ي ١٠/٧/٢٠١٧الدراس ة عل الحي بالموافق اب الص دم ةخط ن  المق م
اني ارك حس دكتور /  مب تاذ ال ي   السيداالس رف الرئيس ي المش الة بعل ة لرس م والمناقش ة الحك كيل لجن تش



SQ0000000F101206 رقم:نموذج   
 م٢٧/٩/٢٠١٦)  ١/٠اإلصدار ( 

٢٠١٧/   ٦١/٧) بتاريخ    الحادية عشرمجلس المعهد الجلسة (                                                15 
 

راد  /المقدمة من الطالبة  الماجستير الئحة ساعات  مالماجستير بالقسلدرجة ة المسجل - عبير عبدالعزيز علي م
 ٣/٢٠١٦/ ١٩وتاريخ التسجيل لموضوع البحث  ٢/٢٠١٥/ ١٤معتمدة  حيث أن تاريخ القيد 

 -تحت عنوان:
 ستراتيجي للتعليم العالي بالكويت  " دراسة تقويمية "التخطيط اإل

Strategic Planning for Higher Education in Kuwait Evaluation Study 
 -علي النحو التالي :

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم 
ينة السادات " جامعة مد –استاذ ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية   أ.د/ مبارك حساني علي 

 مشرفا"
جامعة المنصورة  " "ممتحن  –كلية التجارة  –استاذ ادارة االعمال  أ.د/ وفقي السيد االمام 

 خارجي"
جامعة المنصورة   –كلية التجارة  –أستاذ مساعد ادارة االعمال  د/ صفاء احمد الشربي حسن 

 "ممتحن خارجي"
د/ صبري شحاته  السيد 

 البيومي
 –قائم بعمل رئيس قسم ادراة االعمال  –عد ادارة االعمال أستاذ مسا

  جامعة القاهرة فرع الخرطوم  " مشرفا " –كلية التجارة 
  

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
اريخ    ٤/٤-٤ ة عشر  بت ة بجلسته الحادي وارد الطبيعي ويم الم ة   ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية كل من مجلس قسم تق ولجن

دم ةخطاب الصالحي بالموافقة علي ١٠/٧/٢٠١٧الدراسات العليا بجلستها الحادية عشر  بتاريخ يد  المق من الس
م والمناقشة لرسالة بالدكتور /  أشرف عبد الحميد زهران المشرف الرئيسي   ة الحك  الماجستيرتشكيل لجن

دة  حيث أن  متير بالقسالماجسلدرجة   المسجل -محمد عطية الفضلي  /المقدمة من الطالب الئحة ساعات معتم
   ٣/٢٠١٦/ ١٩وتاريخ التسجيل لموضوع البحث  ٢/٢٠١٥/ ١٤تاريخ القيد 
    -:تحت عنوان

 دور الثقافة التنظيمية  في تنمية اإلبداع اإلداري على مستوى المنظمة
 ة الكويتدراسة استطالعية على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للجهاز التنفيذي بدول

 
The role of culture in the development of the organizational culture of management 
innovation at the corporate level " Exploratory study on the restructuring of the 
workforce of the device executive program in Kuwait 

  -علي النحو التالي :
 

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل ـــــماالسـم

جامعة المنصورة  "  –كلية التجارة  –استاذ ادارة االعمال  أ.د/ جاد الرب عبد السميع حسانين  ١
 "ممتحن خارجي"

جامعة القاهرة فرع -كلية التجارة  –أستاذ مساعد ادارة االعمال  د/ عبد هللا فرغلي عبد السالم   ٢
 ي"الخرطوم "ممتحن خارج

قائم بعمل رئيس قسم ادراة االعمال  –أستاذ مساعد ادارة االعمال  د/ صبري شحاته  السيد البيومي٣
 جامعة القاهرة فرع الخرطوم  " مشرفا " –كلية التجارة  –

جامعة مدينة السادات  –استاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية  د/ أشرف عبد الحميد زهران  
  " مشرفا"

    
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
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اريخ  ٤/٥-٤ ة الدراسات   ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر  بت ولجن
اريخ ر  بت ة عش تها الحادي ا بجلس ي ١٠/٧/٢٠١٧العلي ة عل الحي بالموافق اب الص دم ةخط ن  المق م

ران المشرف الرئيسي   د زه د الحمي دكتور/ أشرف عب يد ال الة بالس م والمناقشة لرس ة الحك كيل لجن تيرتش  الماجس
دة  حيث أن  مالماجستير بالقسلدرجة   المسجل - فهد حمود فهد محمد  ذياب /المقدمة من الطالب الئحة ساعات معتم

 ٣/٢٠١٦/ ١٩خ التسجيل لموضوع البحث وتاري ٢/٢٠١٥/ ١٤تاريخ القيد 
   -تحت عنوان:

ة  اء هيئ ن أعض ة م ة آلراء عين ة تحليلي تدامة  "دراس ة المس ي التنمي ا ف ة ودوره ادة التحويلي القي
 التدريس بجامعة الكويت "

 
Transformational leadership and its role in sustainable development An analytical study 
of the views of a sample of faculty members at the University of Kuwait

   -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــمم
ال  أ.د/ وفقي السيد االمام  ١ تاذ ادارة االعم ارة  –اس ة التج ورة  "  –كلي ة المنص جامع

 "ممتحن خارجي"
ال  صفاء احمد الشربي حسن   د/٢ اعد ادارة االعم تاذ مس ارة  –أس ة التج ة المنصورة  –كلي جامع

 "ممتحن خارجي"
ال  –أستاذ مساعد ادارة االعمال  د/ صبري شحاته  السيد البيومي٣ قائم بعمل رئيس قسم ادراة االعم

 جامعة القاهرة فرع الخرطوم  " مشرفا " –كلية التجارة  –
ادات  –استاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية  د الحميد زهران د/ أشرف عب  ة الس جامعة مدين

  " مشرفا"
  

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
اريخ  ٤/٦-٤ ة الدراسات   ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلسته الحادية عشر  بت ولجن

اريخالعلي ر  بت ة عش تها الحادي ي  ١٠/٧/٢٠١٧ا بجلس ة عل الحيبالموافق اب الص دم ةخط ن  المق م
انيالسيد الدكتور / وليد محمد بسيوني  المشرف الرئيسي  ام أول وعام ث د ع م والمناقشة وال بالم ة الحك تشكيل لجن

اوياي /المقدمة من الطالب الماجستيرلرسالة  رحيم قن د ال دين عب  مالماجستير بالقسلدرجة   المسجل -  هاب نصر ال
 الئحة قديمة
         "" تقييم مصادر المياه في مدينة الغردقة                              -:تحت عنوان

"Assessment of water resources in Hurghada city"  
  -علي النحو التالي :

 ـــــــة وجـهة العمــلالوظيف االســــــمم
جامعة المنوفية "  –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم االراضي  أ.د/ الحسيني عبد الغفار ابوحسين١

 "ممتحن خارجي"
جامعة مدينة السادات"  –أستاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبعية  د/ محمد كامل فتاح  ٢

 ممتحن داخلي 
جامعة مدينة السادات "  –ذ مساعدبقسم تقويم الموارد الطبعية أستا د/ وليد محمد بسيوني ٣

  مشرفا 
  

 
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
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اريخ    ٤/٧-٤ ة عشر  بت ة بجلسته الحادي وارد الطبيعي ويم الم ة   ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية كل من مجلس قسم تق ولجن
ة ع تها الحادي ا بجلس ات العلي اريخالدراس ر  بت ي ١٠/٧/٢٠١٧ش ة عل اب الصالحي بالموافق دم ةخط ن  المق م

ئ  رف الرئيس الم المش د ع دة محم الة بأ.د/ عاي ة لرس م والمناقش ة الحك كيل لجن تيرتش ن  الماجس ة م المقدم
دة مالماجستير بالقسلدرجة ة  المسجل - مناير حزام راشد حزام الزعبي /الطالبة  حيث أن   الئحة ساعات معتم

 ٥/٢٠١٥/ ١٨وتاريخ التسجيل لموضوع البحث    ١١/٢٠١٤/ ١٥تاريخ القيد 
وان: ى حول  استخدام" -تحت عن داد والنشاط الميكروب ة والسماد العضوى لتحسين التع المنشطات الحيوي

 جذور أشجار النخيل  لزيادة األنتاجية "
Using biological stimulants and organic fertilizer to improve the microbial activity 

and population around the root of palm trees to increase the yield  "
   -علي النحو التالي :

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م
ا والبحوث  أ.د/ محمد توفيق شعبان ١ وم للدراسات العلي استاذ الميكروبيولوجيا ووكيل كلية العل

 جامعة المنوفية ( ممتحن خارجي ) ––
 جامعة المنوفية  –كلية الزراعة  –استاذ ورئيس قسم االراضي  أ.د/ الحسيني عبد الغفار  ٢

 )ممتحن خارجي(   
ة  أ.د/ عايدة محمد عالم ٣ وارد الطبعي ويم الم رغ بقسم تق ادات(  –أستاذ متف ة الس ة مدين جامع

 مشرفا)
ة  د/ محمد أحمد الحويطي      ٤ وارد الطبيعي ويم الم اعد بقسم تق ادات  –أستاذ مس ة الس ة مدين جامع

  (مشرفا)
    

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
اريخ    ٤/٨-٤ ة عشر  بت ة بجلسته الحادي وارد الطبيعي ويم الم ة   ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية كل من مجلس قسم تق ولجن

اريخالدراسات العليا بجلستها ا ة عشر  بت ي ١٠/٧/٢٠١٧لحادي ة عل ة  االمتحان الشامل بالموافق  تشكيل لجن
ب/  دكتوراه للطال ة ال ةلدرج د هللا الحويل ايف عب ادي ه الم ه م   س دكتوراه بالقس ة ال جل لدرج المس

 تحت عنوان "
 " قيق التنمية المستدامة بدولة الكويتدور سياسات توطين الموارد البشرية في تح"                      

The Role of Localization of Human Resources Policies to Achieve Sustainable 
Development in the State of Kuwait

   -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 الوظيفة االسمم
ادات للعل أ.د/ احمد ابو القمصان ١ ة الس د اكاديمي تحن عمي بق " مم ة االس وم االداري

 خارجي "
 جامعة كفر الشيخ  –كلية التجارة  –رئيس قسم ادارة االعمال  أ.د/ عبد العزيزعلي مرزوق   ٢

 " ممتحن خارجي"
ة   أ.د/ مبارك حساني علي   ٣ وارد الطبيعي ويم الم م تق يس قس تاذ ورئ ة  –اس ة مدين جامع

 السادات  " مشرفا"
    

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
اريخ    ٤/٩-٤ ر  بت ة عش ته الحادي ة بجلس لة للبيئ ة المتواص س التنمي ن مجل ل م ية ك ان توص ة   ٣/٧/٢٠١٧بش ولجن

اريخ ة عشر  بت تها الحادي ا بجلس ي ١٠/٧/٢٠١٧الدراسات العلي ة عل دم  بالموافق اب الصالحية المق ن  خط م
م والمناقشة لرسالة الماجستيرالمشرف الرئيسي مد عبد العال أماني محالسيدة الدكتورة/  ة الحك  بتشكيل لجن

دة  - لمياء حسن زكي البحيري المقدمة من الطالبة /   المسجلة  لدرجة الماجستير بالقسم الئحة ساعات معتم



SQ0000000F101206 رقم:نموذج   
 م٢٧/٩/٢٠١٦)  ١/٠اإلصدار ( 

٢٠١٧/   ٦١/٧) بتاريخ    الحادية عشرمجلس المعهد الجلسة (                                                18 
 

 ٢/٢٠١٦/   ٢٠وتاريخ التسجيل لموضوع البحث   ١٥/١١/٢٠١٤حيث أن تاريخ القيد 
    -تحت عنوان:

 " أثر برامج التأهيل والتدريب على الرضا الوظيفي فى بعض المؤسسات التربوية"            
The Impact of Rehabilitation and Training Programs on Occupational Satisfaction 

in some Educational Institutions  "
   -علي النحو التالي :

 جـهة العمــلالوظيفـــــــة و االســــــم م
د مصطفي  ١ ي احم أ.د / عل

 زين
ال  ارة وادارة االعم ة التج ة بكلي ة  –استاذ المحاسبة والمراجع جامع

وان  وم  –حل ة والعل ات والترجم الي للغ اهرة الع د الق د معه عمي
 مشرفا -االدارية بالمقطم

ف  ٢ ي يوس ن زك أ.د/ حس
 علي

ال  –استاذ المحاسبة  ارة وادارة االعم ة التج وان  –بكلي ة حل  -جامع
 ممتحن خارجي

 ممتحن خارجي-جامعة المنوفية   –كلية التجارة  –استاذ المحاسبة  أ.د/ محمد علي وهدان ٣
 مشرفا    –االستاذ المساعد بالقسم  د/ اماني محمد عبد العال 

 
    

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
اريخ بشان توصية كل من مج  ٤/١٠-٤ ة الدراسات   ٣/٧/٢٠١٧لس التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الحادية عشر  بت ولجن

اريخ ر  بت ة عش تها الحادي ا بجلس ي ١٠/٧/٢٠١٧العلي ة عل الحي  بالموافق اب الص دم ةخط ن  المق م
دهللا    المشرف الرئيسي  دالهادي عب ادل عب ة الحكبالسيدالدكتور/ ع  الماجستيرم والمناقشة لرسالة تشكيل لجن

ال المقدمة من الطالب /    د رضا حسين الجم دة  مالماجستير بالقسلدرجة    المسجل –محم الئحة ساعات معتم
 ٥/٢٠١٥/   ١٨وتاريخ التسجيل لموضوع البحث   ١٥/١١/٢٠١٤حيث أن تاريخ القيد 

            -تحت عنوان:
ية فى توفير الخدمات الجماهيرية                          أثر تطبيق برامج الحكومة االلكترون" 

 " " دراسة حالة على مدينة السادات
 

Impact  of applying the electronical governmental programs in providing community 
services "Practical  study on Sadat city" 

  -النحو التالي : علي
 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــمم

جامعة مدينة  –استاذ ادارة الموارد البشرية وعميد كلية التجارة  أ.د/ حسنين السيد طه١
 مشرفا -السادات 

 مشرفا  –االستاذ المتفرغ بالقسم  د/ عادل عبدالهادي عبدهللا ٢

 ممتحن خارجي  –مدينة العبور  –د المعهد العالي للسياحة عمي حجازيمحمد حافظ  أ.د/ محمد ٣

 رئيس المعلومات والخبير المصرفي بالبنك المركزي سابقاً  أ.د/ محمد عبدالنبي 
 ممتحن خارجي 

   
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار

    
ة ب   ٤/١١-٤ لة للبيئ ة المتواص س التنمي ن مجل ل م ية ك ان توص اريخ بش ر  بت ة عش ته الحادي ة   ٣/٧/٢٠١٧جلس ولجن

يد  المقدم ةخطاب الصالحي  بالموافقة علي ١٠/٧/٢٠١٧الدراسات العليا بجلستها الحادية عشر  بتاريخ من الس
ة عيد عرف م والمناقشة لرسالة بالمشرف الرئيسي  -الدكتور/ ممدوح محمد الس ة الحك  الماجستيرتشكيل لجن
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دة  مالماجستير بالقسلدرجة ة  المسجل - تهي عبدهللا ناصر الهاجريمنالمقدمة من الطالبة /  الئحة ساعات معتم
 ٢/٢٠١٦/   ٢٠وتاريخ التسجيل لموضوع البحث   ١٤/٢/٢٠١٥حيث أن تاريخ القيد 

   -تحت عنوان:
 التحقيق الجنائي فى الجرائم البيئية لدولتي الكويت وجمهورية مصر العربية ( دراسة مقارنه )

Criminal investigation of environmental crimes of Kuwait and Egypt countries 
(Comparative Study) 

   -علي النحو التالي :
 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م
ً  -جامعة مدينة السادات  –استاذ وعميد كلية الحقوق  أ.د/ خالد سعد زعلول   ١  مشرفا
 ممتحن خارجي - استاذ بحقوق المنوفية  حمدأ.د/ منصور محمد ا ٢
 ممتحن خارجي - استاذ بحقوق المنوفية  عاطف الفقيأ.د/  ٣
  االستاذ المساعد بالقسم       مشرفا د/ ممدوح محمد السعيد عرفة  

 
 

   
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار

    
 

 الرسالة وإلغاء التسجيل  واالعتذار والنقل من قسم لقسمتعديل لجنة اإلشراف وعنوان   -خامسا :
 

    
اريخ    ٥/١-٤ ر  بت ة عش ته الحادي ة بجلس لة للبيئ ة المتواص س التنمي ن مجل ل م ية ك ان توص ة   ٣/٧/٢٠١٧بش ولجن

اريخ ي ١٠/٧/٢٠١٧الدراسات العليا بجلستها الحادية عشر  بت ة عل ة  االمتحان الشامل  بالموافق  تشكيل لجن
 المسجلة  لدرجة الدكتوراه بالقسم     حنان فاروق السيد معروفرجة الدكتوراه للطالبة/ لد

   -تحت عنوان:
 اثر تطبيق نظم االدارة البيئية علي جودة الخدمة بوزارة الصناعة والتجارة لتحقيق التنمية المستدامة

 والجودة) (دراسة ميدانية علي الهيئة المصرية العامة للمواصفات
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)

   -علي النحو التالي :
م االســــــم جـهة العمــلالوظيفـــــــة و

أ.د/ عبدالعزيز علي مرزوق  جامعة كفر الشيخ  –رئيس قسم ادارة االعمال بكلية التجارة  ١
٢ أ.د/ نبيل نصر الحفناوي  االستاذ المتفرغ بالقسم  

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

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
اريخ    ٥/٢-٤ ر  بت ة عش ته الحادي ة بجلس لة للبيئ ة المتواص س التنمي ن مجل ل م ية ك ان توص ة   ٣/٧/٢٠١٧بش ولجن

دكتور   بالموافقة علي ١٠/٧/٢٠١٧الدراسات العليا بجلستها الحادية عشر  بتاريخ تاذ ال ما ورد من السيد االس
وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث والمتضمن ما ورد لسيادته من السيد د/ عبدالعزيز مرزوق  المشرف / 

د البسطويسيالخارجي على الطالب /  ه  – أحمد كمال احم ذى يطلب في دكتوراه بالقسم وال المسجل لدرجة ال
  الموافقة على قبول اعتذار االشراف على الطالب 
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 لتعديل لجنة االشراف قبل ا
 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل االســــــم م
 االستاذ بالقسم أ.د/ محمود سعد ابوسكين ١
 جامعة كفر الشيخ –كلية التجارة  –استاذ مساعد ادارة االعمال  د/ عبدالعزيز على مرزوق ٢
 المدرس بالقسم  د/ أشرف محمد نوفل  ٣

 لجنة االشراف بعد التعديل
 وظيفـــــــة وجـهة العمــلال االســــــمم
 االستاذ بالقسم أ.د/ محمود سعد ابوسكين١
  المدرس بالقسم  د/ أشرف محمد نوفل ٢

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار   
    

 

 موضوعات عامة  -سادسا:
    
ول   بالموافقة علي ١٢/٧/٢٠١٧خ بشان توصية لجنة الدراسات العليا بجلستها الحادية عشر  بتاري ٦/١-٤ د القب تحديد مواعي

وم  دد ( دبل الب الج تير -للط وراه –ماجس ف  -دكت ل الخري ة )  لفص حة المهني المة والص ة الس ام   ٢٠١٧دبلوم للع
 طبقا لالئحة المعهد ١٥/٩/٢٠١٧الى  ١٥/٨/٢٠١٧اعتبارا من  ٢٠١٧/٢٠١٨الجامعي 

 س الجامعةالموافقة ويرفع االمر لمجل :القـــرار 
    
وراه  ٦/٢-٤ ا (دكت ائج الدراسات العلي اد النت أن اعتم تير  –بش وم  –ماجس امعى  –دبل ام الج ى ) للع وم مهن  ٢٠١٦/٢٠١٧دبل

 ترم الربيع 
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار 
    
التقارير عرض   بالموافقة علي ١٢/٧/٢٠١٧خ بشان توصية لجنة الدراسات العليا بجلستها الحادية عشر  بتاري ٦/٣-٤

  -الواردة من السادة أعضاء هيئة التدريس الباحثين علي المشاريع البحثية  االتية :
م االســــــم اسم المشروع

دراسة التنوع البيولوجي لبكتريا الريزوبيا المعزولة من نبات الحندكون البري في 
وي الجزئي واختبار فاعلية هذه العزالت األراضي المصرية وتعريفها علي المست

 لتحسين إنتاجية بعض المحاصيل 

١ أ.د/ نادية حامد البتانوني 

دراسة تأثير تغطية الصوب الزراعية بأنواع جديدة من البالستيك ذات مواصفات 
ضوئية متخصصة وتأثير المقننات المائية علي نمو وإنتاجية وجودة بعض 

 محاصيل الخضر.

٢ د عبد العالد/ هالة أحم

 
  

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
 

    
ررات ٦/٤-٤ ة للمق ديل الالئحة الداخلي ة  بشأن توجيه االقسام العلمية بالمعهد نحو تع ام ولجن ى ان تعرض بمجالس االقس عل

 الدراسات فى الشهر القادم 
 الموافقة . :القـــرار
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 َ  : ضاء هيئة التدريسشئون اع:  خامسا
 

    
ان  ١-٥ ية بش م توص س قس وح مجل ته المس ة  بجلس وارد الطبيعي عة الم اريخ   تاس ى ٦/٥/٢٠١٧بت ة عل  بالموافق

انية  وم اإلنس ة األداب والعل ى كلي ة ال وارد الطبيعي م مسوح الم د المدرس بقس وى احم د الق د عب دكتور / احم ل ال  –نق
 س .جامعة السوي

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
اريخ  ٢-٥ ر  بت ة عش ته الحادي ة بجلس وارد الطبيعي ويم الم م تق س قس ية مجل ان توص ي  ٣/٧/٢٠١٧بش ة عل  بالموافق

ة ل وانين المنظم اً للق ك طبق م وذل درس بالقس ة م ل نصار بدرج ال خلي د كم دكتور/ محم يد ال ين الس ذلك  حيث ان تعي
 سيادته قد حصل على درجة الدكتوراه بجامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة االمريكية .

 

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
اريخ  ٣-٥ ة عشر  بت ة بجلسته الحادي وارد الطبيعي ي  ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية مجلس قسم تقويم الم ة عل الطلب  بالموافق

 ولمدة عام    ١/٨/٢٠١٧ا بأجازة مرافقة الزوج وذلك من من د/ هدي عبد الرحمن جالل وذلك لقيامه المقدم
 

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار
    
ي  ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية مجلس التنمية المتواصلة للبيئة بجلسته الحادية عشر  بتاريخ  ٤-٥ ة عل ة  بالموافق يدة اترقي لس

دك ال ال د الع د عب اني محم ذات التخصص  –تورة/ ام تاذ ب ة اس م  لدرج اعد بالقس ادية المس رات االقتص تاذ  الحش اس
ادية)  رات االقتص اءاً ( الحش ك بن ى ال وذل ة عل ة الدائم ة العلمي ن اللجن وارد م ر ال تقري

 )٤٣األساتذة.واالساتذة المساعدين الوقاية وامراض النبات رقم (لترقية 
 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة :القـــرار

    
ه  –بشأن ما ورد من السيد األستاذ الدكتور/ وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطالب  ٥-٥ ذي يطلب في جامعة المنوفية وال

 ٢٠١٧/ ٢٠/٧الى  ٢/٧ات بالكلية فى الفترة من تدريب طالب من قسم الكيمياء والنب
 الموافقة  :القـــرار

    
 سادسا العالقات الثقافية  

    
اريخ  ١-٦ ة عشر  بت ة بجلسته الحادي وارد الطبيعي ي  ٣/٧/٢٠١٧بشان توصية مجلس قسم تقويم الم ة عل الطلب  بالموافق

ك لسفر د وذل يد محم دكتور/ صالح الس يد ال ه المقدم من الس ة عن الزراعة الدقيق ي الصين لحضور دوره تدريبي ه ال
 علي ان تتحمل الجامعة تكلفة السفر فقط . ٢٠١٧أغسطس  ٧وذلك لمدة عشرون يوماً ابتداء من 
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ً سا  المكتبة : : بعا
 

    
دة     ١-٧ ة المنعق ة المكتب اريخ بشأن توصية لجن ة من د/   ٨/٧/٢٠١٧بت داء المقدم ى تسجيل كتب االه ة عل بالموافق

 نسخة من كتاب (الجغرافيا العامة ) ٢اسماعيل على اسماعيل وهى عبارة عن 
 الموافقة ويرفع االمر لجنة قبول الهداية بلجامعة :القـــرار

    
اريخ    ٢-٧ دة بت ة المنعق ك بالمو  ٨/٧/٢٠١٧بشأن توصية لجنة المكتب ة  وذل وفير موظف للعمل بالمكتب ى ت ة عل افق

 لحسن سير العمل 
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اريخ    ٣-٧ دة بت ة المنعق ة المكتب رار   ٨/٧/٢٠١٧بشأن توصية لجن ى ق اءاً عل د بن ة المعه ى جرد مكتب ة عل بالموافق

 ٢/٨/٢٠١٧-٢٩/٧/٢٠١٧الجامعة على ان يتم الجرد خالل الفترة من 
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 الجودة :ثامناً 
    
   بشأن مناقشة ما تم تنفيذه من خطة التطوير المستمر .                                                                             ١-٨
    
 دارة والمجلس التنفيذى واللجان الفنية للوحدةبشأن اعتماد المكافأت والبدالت الشهرية لكل من اعضاء مجلس اال ٢-٨
 الموافقة  :القـــرار 
    
 بشأن االحاطة بمخطط المهام لبرنامج التدريسى بالمعهد  ٣-٨

 الموافقة  :القـــرار
    
 بشأن اعتماد االتى : ٤-٨

 تقرير انجازات االيزو االدارى  -١
 تقرير االزمات زالكوارث -٢
 ايزو المعامل  -٣
 الدارى االيزو ا -٤
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 بشأن استعراض تقرير زيارة الدعم الفنى لمعايير جودة الكنتروالت . ٥-٨
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