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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

 عضوا   قسم جسوح الموارد الطبيعيةباستاذ المحميات الطبيعية  أ.د/ عمر أحمد سعد تمام -7

 أ.د / أمانى محمد عبد العال  -8
 دير وحللدض ضللما  ال للودضاسللتاذ  الح للرات ااقتةللادية وجلل 

 .المعهدب والتطوير المستمر
 اجلودة  عضوا  

 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

 عضوا  ذوى الخبرض قسم جسوح الموارد الطبيعية ب  استاذ الرسوبيات المتفرغ  أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -13

 عضوا  ذوى الخبرض استاذ الميكروبيولوجى المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيمة أ.د / نادية حامد البتانونى  -14

 وأجينا  للم لس عضوا   المساعد   است عار عن بعداقدم استاذ  ممدوح محمد الحطاب د/  15
 عضوا   جدرس هندسة زراعية د/  محمد فاروق محمد أحمد  16

 عضوا  اداري أجين المعهد بد العليم الشين   أ/ يحي ع 17

 مدير مكتب السيد أ.د/ عميد المعهد –أ/ هناء رمسيس تادرس     وقام بأعمال السكرتارية:
 

 االفتتــــاح:   •

ــي      ــة الســـ ــتل الالســـ ــ – ممددددددوح محمدددددد السدددددعيد عرفدددددة افتـــ ــ   عميـــ ــاموالمعهـــ ــيا ت   قـــ ــ كر ســـ                                    بـــ
ــم ــرحيم " بسـ ــرحمل الـ ــرم االول         هللا الـ ــا. التـ ــ ل امتحا ـ ــبة بـ ــة بم اسـ ــام بالته بـ ــا   وقـ ــا بالسـ ــال ورحـ اعضـ
    المالس

 :   والً: مصا قـــــا.

 :   والً: مصا قـــــا.
   

 بشأن المصادقة على  

 

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

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

 جحضر اجتماع ل نة البيمة *                        العالقات الثقافيةجحضر اجتماع ل نة   *  

 المكتبة  جحضر اجتماع ل نة   * 
 

 المصادقة   القرار : 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخامسة  الرقم الكودي  م 2020/2021العام الجامعي                        

 (5) رقم االجتماع:  مجلس معهد الدراسات والبحوث البيئية  االجتماع: 

 ظهرا   12.30الساعة:  نهاية االجتماع:  ص  9:30الساعة: بدء االجتماع:   15/2/2021 تاريخ االجتماع: 

 بالمعهد   قاعة االجتماعات مكان االجتماع: 
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 ثانيا   : المتابعة : 

 
   

 (.2)جرفق  1/2021/ 18جتابعة فعاليات ال لسة السابقة لم لس المعهد والمنعقدض بتاريخ   2-1

 احيط المالس علماالقرار : 
   

 ثالثا : الموضوعات العامة
   

  اسلماء بعلم جلن اسلماء السلادض رفلالتوصلية بب أ  المذكرض الواردض جن ج لس قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة المتضلمن    3-1

 اعضاء هيمة التدريس بالقسم جن عضوية ج لس القسم وذلك نظرا  لتغيبهم عن الحضور فى اكثر جن جلسة  وهم :

 أ.د/ عمر احمد تمام . -1

 أ.م.د/ جاجدض جحمد رفعت . -2

 د/ على حسن حسين . -3

 د/ جحمد فاروق جحمد احمد . -4

  ها مل مالس القسم طبقاً للقواع  والقوا يل الم ظمة ل لك  التوصية برفع االسمال السابق  كرالقرار : 
   

 رابعا  : الدراسات العليا :

   الدكتوراه( االكاديمي  -لطالب )الماجستير    تالتسجيال -1اوال  : 

   

اسلات العليلا ول نلة الدر 2/2021/    6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعية  ب لسته الخاجسة بتاري 4-1

 إجتياز السيمينار والتسجيل للطالب األتي أسمائهم  لدرجة الدكتوراه    بالموافقة علي 8/2/2021ب لستهما الخاجسة بتاريخ  

 

 ل نة ااشراف  العنوا   ااسم م

نانوجترية جواد بالزجونية  تحضير و توصيف محمد فوزي حداد 

في المعال ة و تطبيقها جديدض ثالثية التركيب 

 لمياه الةرف الةناعي ال مسية فزضوئية الح 

Synthesis, characterization, and 

application of novel ternary 

plasmonic nanocomposites for solar 

photocatalytic treatment of 

industrial wastewater 

 ا.د/ هدى سعيد حافظ 

قسم جسوح الموارد   –كيمياء  استاذ 

سات و البحوث  جعهد الدرا  -الطبيعية 

 جاجعة جدينة السادات  -البيمية 

 

 

  أ.د. محمد صبري عبد المطلب 

  -كلية العلوم  -جتفرغ كيمياء أستاذ 

 جاجعة عين شمس
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ول نلة الدراسلات  2/2021/   6    خب ا  توصية كل جن ج لس قسلم تقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري 

إجتياز السيمينار والتسدجيل للطدالب األتدي أسدمائهم  لدرجدة   بالموافقة علي  8/2/2021العليا ب لستها الخاجسة بتاريخ  

 الماجستير  

 

 ل نة ااشراف  العنوا   ااسم م

عددادل سدديد ناصددر  1

 حسن 

 ماجستير 

جقارنللة بللين دراسللات تقيلليم ااثللر البيمللي فللى 

بيلللة والمملكلللة العربيلللة جمهوريلللة جةلللر العر

 السعودية  

دراسة حالة: )دراسة جقارنلة بلين جن لأتين جلن 

 الفمة الثالثة  والقائمة ج  (

 أ.د/ اشرف عبدالحميد زهران 

قسم تقلويم الملوارد   -أستاذ تلوث الهواء   

جعهللد الدراسللات و البحللوث  -الطبيعيللة 

 جاجعة جدينة السادات  -البيمية  

 د/ وليد محمد بسيوني درويش
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A comparative between 

Environmental Impact Assessment  

(EIA) studies in Egypt and Saudi 

Arabia Case study: (a comparative 

study between two establishments 

of the third category and the list c   

 

قسلم  -أستاذ الهندسلة الزراعيلة المسلاعد 

جعهد الدراسلات   -تقويم الموارد الطبيعية  

 جاجعة جدينة السادات -و البحوث البيمية  

 

وكيلل وزارض   -  د/ أشرف صالح ابدراهيم

البيمللة ورئلليس اادارض المركزيللة لفللرع 

  شمو  البيمة بالسويس  
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

 

   

4-2 

 

 

 

ول نلة الدراسلات العليلا  2/2021/    6   خبيمة ب لسته الخاجسلة بتلاريب ا   توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة لل

إجتياز السيمينار والتسدجيل للطدالب األتدي أسدمائهم  لدرجدة  بالموافقة علي  8/2/2021ب لستها الخاجسة المنعقدض بتاريخ  

    الدكتوراه

 لجنة االشراف  العنوان  االسم م

أحمد عبددالرفف  1

 إبراهيم حسن

دارض المللللوارد الب للللرية أثللللر جمارسللللات  

 الخضراء على تحسين أداء العاجلين  

" دراسللة تطبيقيللة علللى الكليللات التكنولوجيللة 

 المةرية "
 

Effect of Green Human Resource 

Management Practices on 

Improving Employee Performance 

" An Applied Study on Egyptian 

Colleges of Technology" 

 

 سعيد محمد د/ رضا ال

 -األستاذ  المساعد بقسم التنمية المتواصلة  

 -جعهلللد الدراسلللات و البحلللوث البيميلللة  -

 جاجعة جدينة السادات  

   د/ عادل محمد عبدالرحمن

اكاديمية السلادات   –أستاذ اإلدارض المساعد  

 فرع أسيوط -للعلوم اإلدارية  

بثيندددددد محمدددددد  2

 عبدالحميد حسن

عللى تحسلين األداء   أثر  دارض المخاطر المالية

المللالي للم للروعات الةللغيرض والمتوسللطة " 

دراسة تطبيقية على الم روعات المس لة فلي 

 بورصة النيل المةرية "

 

The Impact of Financial risk 

management on Improving 

Financial performance for small 

and medium enterprises" An 

Experimental Study on projects 

Registered in the Egyptian Nile 

Stock Exchange" 

   د/ عادل عبدالهادي عبدهللا

قسم التنمية المتواصلة    -األستاذ  المتفرغ   

 -جعهلللد الدراسلللات و البحلللوث البيميلللة  -

 جاجعة جدينة السادات  

 

 د/ عادل محمد عبدالرحمن

اكاديميلللللة  –أسلللللتاذ اإلدارض المسلللللاعد  

 فرع أسيوط -رية  السادات للعلوم اإلدا

  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
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 المشروع البحثي لطالب )الماجستير المهنى (  تالتسجيال -1

   

1-

2/1 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري

الطلللللللللب المقللللللللدم جللللللللن                                                                    بالموافقددددددددة علددددددددي 8/2/2021الخاجسللللللللة بتللللللللاريخ  العليللللللللا ب لسللللللللتها

                                          المشدددددرف الرئيسدددددي علدددددى المشدددددروع البحثدددددى ، رفددددداعي ابدددددراهيم رفددددداعىالسللللليد األسلللللتاذ اللللللدكتور/ 

بالقسللم،                                   المسلل لة لدرجللة جاجسللتير السللالجة والةللحة المهنيللة، مددروة محمددد عبددد الع يدد بللة/ المقللدم جللن الطال

 المقدم   إقتراح تشكيل لجنة تقييم المشروع البحثيعلي 

 تحت عنوان 
 

راسدة حالدة مركد  الكلدى و د  –" دور اإلدارة االستراتيجية فى تفعيل السالمة و الصحة المهنية فى المؤسسات الطبية  

 جامعة المنصورة"  –المسالك البولية  
 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 الوظيفة  االسم م

جعهلد الدراسلات والبحلوث   -بقسم جسوح الملوارد الطبيعيلة  األستاذ المتفرغ   أ.د. رفاعى ابراهيم رفاعى 1

 عة األسبقو نائب رئيس ال اج  جاجعة جدينة السادات  –  البيمية

قسلم جسلوح الملوارد أستاذ الكيمياء غيلر العضلوية بالقسلم و رئليس ج للس   أ.د. هدى سعيد حافظ 2

 جاجعة جدينة السادات –  جعهد الدراسات والبحوث البيمية -الطبيعية  

الوطنية لتكرير - ركة األسكندرية  لى الدكتوراه و كيميائي جمتاز بحاصلة ع د. هدى حسن عبدالعظيم  3

    ولالبتر

  القرار : الموافقة  
   

1-

2/2 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري

                علللللللللي الطلللللللللب المقللللللللدم جللللللللن                                                بالموافقددددددددة  8/2/2021العليللللللللا ب لسللللللللتها الخاجسللللللللة بتللللللللاريخ 

المقللللدم جللللن                                         المشددددرف الرئيسددددي علددددى المشددددروع البحثددددى، هدددددى سددددعيد حددددافظالسلللليد األسللللتاذ الللللدكتور/ 

            بالقسللللم،                                        المسلللل ل لدرجللللة جاجسللللتير السللللالجة والةللللحة المهنيللللة محمددددد سدددديد مدددددكور مدددددكورالطالللللب/ 

 المقدم   علي إقتراح تشكيل لجنة تقييم المشروع البحثي

 تحت عنوان 

   " مدى تطبيق نظم دارة السالمة و الصحة المهنية بالمنشأت الصناعية"
   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 الوظيفة  االسم م

قسلم جسلوح الملوارد ج للس    أستاذ الكيمياء غيلر العضلوية بالقسلم و رئليس أ.د. هدى سعيد حافظ 1

 جاجعة جدينة السادات –  جعهد الدراسات والبحوث البيمية -الطبيعية  

جعهلد الدراسلات   -بقسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  أستاذ ال غرافيا المسلاعد   أ.م.د. اسماعيل على اسماعيل 2

 جاجعة جدينة السادات –  والبحوث البيمية

جلدير  –دكتوراض و است اري بيمي فى ج لال القياسلات البيميلة حاصلة على ال د. أجيرض صالح جحمود 3

  شركة العاجرية لتكرير البترول –ادارض باألدارض العاجة ل مو  البيمة  
   القرار : الموافقة  

   

1-

2/3 

ت ول نلة الدراسلا  2/2021/     6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري

بالموافقللللللللة علللللللللي الطلللللللللب المقللللللللدم جللللللللن                                                                       8/2/2021العليللللللللا ب لسللللللللتها الخاجسللللللللة بتللللللللاريخ 

 المقلللدم جلللن                              المشدددرف الرئيسدددي علدددى المشدددروع البحثدددى، رفددداعي ابدددراهيم رفددداعىالسللليد األسلللتاذ اللللدكتور/ 

بالقسللم،                                    المسلل ل لدرجللة  جاجسللتير السللالجة والةللحة المهنيللة،   محمددد عبددد العظدديم عبددد هللا محمددودالطالللب/ 

 المقدم    علي إقتراح تشكيل لجنة تقييم المشروع البحثي



5 
 

  :تحت عنوان

عددن حالددة المصددرية  –ية واألفددراد مددن الحريددق "أثددر أنظمددة وشددبكات إندداار وإرفدداء الحريددق فددى حمايددة المؤسسددات الصددناع 

 لإلتصاالت "

 -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:
  

 الوظيفة  االسم م

جعهلد الدراسلات والبحلوث   -بقسم جسوح الملوارد الطبيعيلة  األستاذ المتفرغ   أ.د. رفاعى ابراهيم رفاعى 1

 سبقو نائب رئيس ال اجعة األ  جاجعة جدينة السادات  –  البيمية

جعهللد الدراسللات  -بقسللم جسلوح المللوارد الطبيعيللة أسلتاذ جسللاعد جيولوجيللا  أ.م.د. جاجدض جحمد رفعت 2

 جاجعة جدينة السادات –  والبحوث البيمية

  جدير  دارض الةحة و البيمة شركة أوراسكوم  م. أحمد جحمود فهمى صالح 3
  

   القرار : الموافقة 

   

1-

2/4 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خلس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاريب ا  توصية كل جن ج 

الطلللللللللب المقللللللللدم جللللللللن                                                          بالموافقددددددددة علددددددددي 8/2/2021العليللللللللا ب لسللللللللتها الخاجسللللللللة بتللللللللاريخ 

المقلللدم جلللن                            ف الرئيسلللي عللللى الم لللروع البحثلللىالم لللر، رفددداعي ابدددراهيم رفددداعىالسللليد األسلللتاذ اللللدكتور/ 

بالقسللللم،                                             المسلللل ل لدرجللللة جاجسللللتير السللللالجة والةللللحة المهنيللللة،  عددددالء محمددددد علددددى حددددبل الطالللللب/ 

 المقدم    علي إقتراح تشكيل لجنة تقييم المشروع البحثي

 تحت عنوان:  

 يقات السالمة والصحة المهنية فى مجال تخ ين ونقل وتوزيع اسطوانات الغازات البترولية المسالد". "تطب

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:  

 

 الوظيفة  االسم م

جعهلد الدراسلات والبحلوث   -بقسم جسوح الملوارد الطبيعيلة  األستاذ المتفرغ   أ.د. رفاعى ابراهيم رفاعى 1

 و نائب رئيس ال اجعة األسبق  اجعة جدينة الساداتج  –  البيمية

جعهد الدراسات والبحلوث  -بقسم جسوح الموارد الطبيعية أستاذ البيمة النباتية   أ.د. جحمد فتحى عزازى 2

 جاجعة جدينة السادات  –  البيمية

 جاجعة المنةورض  –وكيل كلية العلوم   أ.د. رزق جةطفى ابراهيم  3

  

   القرار : الموافقة 
   

1-

2/5 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري

علللللللللي الطلللللللللب المقللللللللدم جللللللللن                                                             بالموافقددددددددة  8/2/2021العليللللللللا ب لسللللللللتها الخاجسللللللللة بتللللللللاريخ 

المقللللدم جللللن                                           المشددددرف الرئيسددددي علددددى المشددددروع البحثددددى، ممدددددوح محمددددد الحطدددداب السلللليد الللللدكتور/

بالقسلللم،                                                     المسللل ل لدرجلللة جاجسلللتير السلللالجة والةلللحة المهنيلللة،   عبدددد الحميدددد صدددالح عبدددد الحميددددالطاللللب/ 

 المقدم  تشكيل لجنة  تقييم المشروع البحثي    علي إقتراح

 

 تحت عنوان:  

 " إدارة المخارر المهنية للعاملين بال راعة"

 

 

 

 



6 
 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 

 الوظيفة  االسم م

د. جاجللده جحمللد رفعللت أبللو م  أ 1

 الةفا

 جعهلد الدراسلات والبحلوث -أستاذ جساعد بقسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة 

 جاجعة جدينة السادات  –  البيمية

جعهلد   –قسم جسوح الموارد الطبيعيلة    -أستاذ ااست عار عن بعد المساعد   أ.م.د/ جمدوح جحمد الحطاب 2

 جاجعة جدينة السادات –الدراسات والبحوث البيمية  

 –حاصلة عللى اللدكتوراض و است لاري بيملي فلى ج لال القياسلات البيميلة   د. أجيرض صالح جحمود 3

  شركة العاجرية لتكرير البترول –جدير ادارض باألدارض العاجة ل مو  البيمة  
   

  القرار : الموافقة  
 

 

  

1-

2/6 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري

الطلللللللللب المقللللللللدم جللللللللن                                                                افقددددددددة علدددددددديبالمو 8/2/2021العليللللللللا ب لسللللللللتها الخاجسللللللللة بتللللللللاريخ 

المقللللدم جللللن                                              المشددددرف الرئيسددددي علددددى المشددددروع البحثددددى، ممدددددوح محمددددد الحطددددابالسلللليد الللللدكتور/ 

بالقسلللم،                                                   جاجسلللتير السلللالجة والةلللحة المهنيلللةالمسللل ل لدرجلللة ،  احمدددد محمدددد ابدددراهيم رسدددتمالطاللللب/  

   علي إقتراح تشكيل لجنة  تقييم المشروع البحثي

 تحت عنوان:  

 " تطوير أساليب قياس أداء السالمة والصحة المهنية في إحدى شركات معالجة ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي"

   -كيل علي النحو التالي:علي أ  يكو  الت 

 الوظيفة  االسم م

جعهللد  -بقسللم جسللوح المللوارد الطبيعيللة أسللتاذ الكيميللاء غيللر العضللوية  أ.د. هدى سعيد حافظ 1

 و رئيس ج لس القسم    جاجعة جدينة السادات –  الدراسات والبحوث البيمية

جعهلد  –وح الملوارد الطبيعيلة  قسم جسل  -أستاذ ااست عار عن بعد المساعد   أ.م.د/ جمدوح جحمد الحطاب 2

 جاجعة جدينة السادات –الدراسات والبحوث البيمية  

 وزارض البيمة  - حاصل على الدكتوراض و باحث شمو  بيمة أول أحمد يونس  د. عمر عبد الرحيم  3
 

 .القرار : الموافقة   

   

1/2/

7 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خجسلة بتلاريب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخا

الطلللللللللب المقللللللللدم جللللللللن                                                                 بالموافقددددددددة علددددددددي 8/2/2021العليللللللللا ب لسللللللللتها الخاجسللللللللة بتللللللللاريخ 

                                    المقللللدم جللللن       المشددددرف الرئيسددددي علددددى المشددددروع البحثددددى، ممدددددوح محمددددد الحطددددابالسلللليد الللللدكتور/ 

بالقسلللم،                                                     لدرجلللة جاجسلللتير السلللالجة والةلللحة المهنيلللة ،  المسللل ل احمدددد اسدددماعيل جدددوده اسدددماعيلالطاللللب/ 

    علي إقتراح تشكيل لجنة تقييم المشروع البحثي

 تحت عنوان:  
 "بمراك  توزيع أسطوانات البوتاجاز  لسالمة والصحة المهنية في الحد والتقليل من مخارر العملأثر تطبيقات نظم إدارة ا

 

 .  -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 الوظيفة  االسم م

 أستاذ المحميات الطبيعية بالقسم  أ.د. عمر سعد تمام  1

جعهلد  –قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة    -  أستاذ ااست عار عن بعد المساعد أ.م.د/ جمدوح جحمد الحطاب 2

 جاجعة جدينة السادات –الدراسات والبحوث البيمية  

  وزارض البيمة  – حاصل على الدكتوراض و باحث شمو  بيمة أول أحمد يونس  د. عمر عبد الرحيم  3
  القرار : الموافقة   
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1/2/

8 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خلسلته الخاجسلة بتلاريب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب 

الطلللللللللب المقللللللللدم جللللللللن                                                                بالموافقددددددددة علددددددددي 8/2/2021العليللللللللا ب لسللللللللتها الخاجسللللللللة بتللللللللاريخ 

جللللن                                            المقللللدم  المشددددرف الرئيسددددي علددددى المشددددروع البحثددددى، ممدددددوح محمددددد الحطددددابالسلللليد الللللدكتور/ 

بالقسللللم،                                                     المسلللل ل لدرجللللة جاجسللللتير السللللالجة والةللللحة المهنيللللة،  نهلددددد عبددددد الفتدددداح رلبدددددالطالبللللة/ 

   علي إقتراح تشكيل لجنة تقييم المشروع البحثي

   تحت عنوان:

 " دارة السالمة والصحة المهنية في الحد من حوادث العملتقييم تطبيق نظام إ"

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 الوظيفة  االسم م

جعهلد  –قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة   -أستاذ ااست عار عن بعد المسلاعد   أ.م.د/ جمدوح جحمد الحطاب 1

 جاجعة جدينة السادات –الدراسات والبحوث البيمية  

جعهلد الدراسلات  –قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  -أستاذ ال غرافيا المساعد   د. اسماعيل على اسماعيلأ.م. 2

 جاجعة جدينة السادات –والبحوث البيمية  

جلدير  –حاصلة على الدكتوراض و است اري بيمي فى ج لال القياسلات البيميلة  د. أجيرض صالح جحمود 3

  شركة العاجرية لتكرير البترول –ادارض باألدارض العاجة ل مو  البيمة  
  القرار : الموافقة   
   

1/2/

9 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري

                                     تسدددددجيل لطدددددة المشدددددروع البحثدددددي  بالموافقدددددة علدددددي 8/2/2021العليلللللا ب لسلللللتها الخاجسلللللة بتلللللاريخ 

 بالقسم   جاجستير السالجة والةحة المهنيةلدرجة  المس ل  ،  أحمد ابراهيم سيد أحمد محمدللطالب/  

 تحت عنوان: 

دراسة مقارنة لألثار البيئية الستخدام الوقود العضوى السائل )السوالر( و الغازى )الغداز الطبيعدى( فدى قطداع صدناعة 

 األسمنت( –لصلب  مواد البناء )الحديد و ا

 على أ  ت كل ل نة ااشراف على الم روع البحثى على النحو التالي: 

 الوظيفة  االسم م

جعهلد  –قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة   -أستاذ ااست عار عن بعد المسلاعد   أ.م.د/ جمدوح جحمد الحطاب 1

 جاجعة جدينة السادات –الدراسات والبحوث البيمية  

جعهللد الدراسللات  –قسللم جسللوح المللوارد الطبيعيللة  -جللدرس جيوفيزيللاء  ن عبد الحميدد. أحمد جمال الدي 2

 جاجعة جدينة السادات –والبحوث البيمية  

جلدير  –حاصلة على الدكتوراض و است اري بيمي فى ج لال القياسلات البيميلة  د. أجيرض صالح جحمود 3

  ر البترولشركة العاجرية لتكري –ادارض باألدارض العاجة ل مو  البيمة  
  القرار : الموافقة   
   

1/2/

10 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري

                                     تسدددددجيل لطدددددة المشدددددروع البحثدددددي  بالموافقدددددة علدددددي 8/2/2021العليلللللا ب لسلللللتها الخاجسلللللة بتلللللاريخ 

 بالقسم   جاجستير السالجة والةحة المهنيةلدرجة  المس ل  ،  محمود جمال محمد على للطالب/  

 تحت عنوان: 
 المتطلبات الفنية لنظام إدارة السالمة والصحة المهنية فى الشركات العاملة فى مجال النباتات واألعشاب الطبية فى مصر.

 ى على النحو التالي:على أ  ت كل ل نة ااشراف على الم روع البحث

 الوظيفة  االسم م

 األستاذ المتفرغ بالقسم و نائب رئيس ال اجعة األسبق أ.د. رفاعى ابراهيم رفاعى 1

جعهللد الدراسللات  –قسللم جسللوح المللوارد الطبيعيللة  -أسللتاذ البيمللة النباتيللة  أ.د. جحمد فتحى عزازى 2

 جاجعة جدينة السادات –والبحوث البيمية  

جدير علام ال لودض والبحلوث والتطلوير والمعاجلل ب لركة رويلال لالع لاب  الرحمن أحمد  د. ياسر عبد 3

  الطبية والطبيعية
  القرار : الموافقة   
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1/2/

11 

ول نلة الدراسلات   2/2021/     6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري

                                          تسدددددجيل لطدددددة المشدددددروع البحثدددددي بالموافقدددددة علدددددي 8/2/2021ريخ العليلللللا ب لسلللللتها الخاجسلللللة بتلللللا

 بالقسم    المس ل لدرجة جاجستير السالجة والةحة المهنية،    محمد روسون ابراهيم الطرابيشىللطالب/  

 تحت عنوان:

 أليات مكافحة حرائق شركات البتروكيماويات 

 اشراف على الم روع البحثى على النحو التالي: على أ  ت كل ل نة ا

 الوظيفة وجهة العمل اإلسم م

1 
 أ.م.د/ جمدوح جحمد الحطاب  

المساعد   بعد  ااست عار عن  الطبيعية    -أستاذ  الموارد  جسوح  جعهد   –قسم 

 جاجعة جدينة السادات   –الدراسات والبحوث البيمية 

2 
 ا.م.د/ اسماعيل على اسماعيل 

الطبيعية    -جساعد  يا  ال غراف استاذ   الموارد  جسوح  الدراسات    –قسم  جعهد 

 جاجعة جدينة السادات   –والبحوث البيمية 

3 
 د. جحمد على جحمد المةرى 

عام  والةحة    -جدير  للسالجة  للبتروكيماويات  كرير  شركة  رئيس  جساعد 

  المهنية وحماية البيمة 
  القرار : الموافقة   
   
 

 .  ثانيا  : المنح واالجتياز
 

   

ول نلة الدراسلات 2/2021/   6    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري 2/1

                        أشدددرف فدددؤاد محمدددد أبدددو سدددالمالطاللللب /    مدددنحبالموافقدددة علدددي  8/2/2021العليلللا ب لسلللتها الخاجسلللة بتلللاريخ 

   .  بناءا علي التقرير ال ماعي  الدراسات التربوية واإلنسانيةفي    وم البيميةدرجة دكتوراه الفلسفة في العل

    -في دراسة  :

اثر التدريب على بعض استراتيجيات التصور العقلى البيئى فى تنميدة مهدارات التعبيدر االبدداعى لددى عيندد مدن ردالب 

 الصف األول الثانوي

Effect of training on some strategies of environmental mental representation on developing 

creative written expression skills of a sample of first grade secondary students         

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

ول نلة الدراسلات 2/2021/   6    خاريب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتل 2-2

                             محمدددد أحمدددد محمدددد صدددبريالطاللللب /     مدددنحبالموافقدددة علدددي  8/2/2021العليلللا ب لسلللتها الخاجسلللة بتلللاريخ 

 بناءا علي التقرير ال ماعي      الدراسات التربوية واالنسانيةفي العلوم البيمية   يدرجة دكتوراه الفلسفة ف

     -دراسة :في  

 إنشاء برنامج مقترح لحماية الموارد البشرية من أثار استكشاف المواد المشعة 

A Proposed Program to Protect the human Resources from the Effects of Exploring 

Radioactive Materials 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ول نلة الدراسلات 2/2021/   6    خج لس قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري  ب ا  توصية كل جن 2-3

                  هشددام سددعيد إبددراهيم أبددو العددال فددرا  الطالللب /   مددنحبالموافقددة علددي  8/2/2021العليللا ب لسللتها الخاجسللة بتللاريخ 

 بناءا علي التقرير ال ماعي ة    واإلنسانيالدراسات التربوية  في   العلوم البيمية يدرجة الماجستير ف

  -في دراسة : 

 البيئية في توجيد سلوك السائحين المحتملين بالتطبيق على المقاصد السياحية المصرية  تدور الممارسا 

The role of environmental practices in Directing the Behavior of potential Tourists by 

applying to the Egyptian tourist Destination 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
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ول نة الدراسات العليلا 2/2021/    6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعية  ب لسته الخاجسة بتاري 2-4

                                    عبدددد الدددرحمن محمدددد نجدددالء سددديدالطالبلللة /   بالموافقدددة علدددي مدددنح 8/2/2021ب لسلللتها الخاجسلللة بتلللاريخ 

 بناءا علي التقرير ال ماعي      في الدراسات التربوية واالنسانية  العلوم البيمية يدرجة دكتوراه الفلسفة ف

   -في دراسة :

 المسئولية االجتماعية للمؤسسات الصحفية في تحقيق التنمية المستدامة "دراسة تقويمية " 

Social Responsibility of press  Institutions  Achieving Sustainable Development 

"Evaluation Study 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ول نة الدراسات العليلا  2/2021/    6   خب ا   توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاري 2-5

                             شدددادي محمدددد سدددليمان شدددلبيالطاللللب /   بالموافقدددة علدددي مدددنح 8/2/2021 لسلللتها الخاجسلللة المنعقلللدض بتلللاريخ ب

 بناءا علي التقرير ال ماعي      العلوم ال راعيةفي   العلوم البيمية يدرجة دكتوراه الفلسفة ف

    -في دراسة : 

 وير أداء مؤسسات الجودة واالعتماد لتحقيق التنمية المستدامة فاعلية نظم التقييم االلكتروني فى تط

The effectiveness of the Electronic Assessment systems in the development of Performance 

quality and credit Authority to achieve sustainable development 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

ول نة الدراسات العليلا  2/2021/    6   خب ا   توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاري 2-6

                      ابددراهيم  احمددد ابددراهيم حددركالطالللب /    بالموافقددة علددي مددنح 8/2/2021ب لسللتها الخاجسللة المنعقللدض بتللاريخ 

 بناءا علي التقرير ال ماعي      العلوم التكنولوجيةفي   العلوم البيمية يفدرجة دكتوراه الفلسفة  

  في دراسة : 

 التيار النظام المالئم لطرح المشروعات البيئية المشاركة بين القطاعين العام والخاص بمصر

Choosing suitable methods for procuring environmental projects by public private  

partnership in Egypt 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
   

ول نة الدراسات العليلا  2/2021/    6   خب ا   توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاري 2-7

     جمددال الدددين عبدددالمنعمحدداتم محمددد الطالللب /   بالموافقددة علددي مددنح 8/2/2021ب لسللتها الخاجسللة المنعقللدض بتللاريخ 

 بناءا علي التقرير ال ماعي    الدراسات التجارية واإلداريةفي العلوم البيمية   يدرجة دكتوراه الفلسفة ف

  -في دراسة : 

نموذ  مقترح لتفعيل تقارير االعمال المتكاملة وأثره علدى القيمدة المنظمدة " دراسدة تطبيقيدة علدى الشدركات المقيددة 

 "  الماليةبسوق األوراق 

 

A proposed mode for activating integrated business reports and its impact on the value of 

the organization " Applied study on companies listed on the stock market 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
   

ول نة الدراسات العليلا  2/2021/    6   خالتنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاريب ا   توصية كل جن ج لس قسم   2-8

                      محمددد صددالح عبدربددد سددافوحالطالللب /   بالموافقددة علددي  مددنح 8/2/2021ب لسللتها الخاجسللة المنعقللدض بتللاريخ 

 بناءا علي التقرير ال ماعي    واإلداريةالدراسات التجارية  في   العلوم البيمية يدرجة دكتوراه الفلسفة ف

 في دراسة :

إرار مقترح لقياس تكلفة الطاقة غير المستغلة باستخدام مدلل المحاسبة عن استهالك الموارد ونظرية القيود لخفض  

 التكلفة وتحسين الربحية " بالتطبيق على احدي شركات الغ ل والنسيج " 
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Proposed Framework for Calculating Costs of Unused Capacity by Employment of 

Resource Consumption Accounting and Theory of Constraints for Reduced Costs & 

Improved Profitability ( Applied on a textile Manufacturing Company ) 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ول نة الدراسات العليلا  2/2021/    6   خكل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاري  ب ا   توصية 2-9

                             حندددان عمدددر محمدددد  جمعددددالطاللللب /   مدددنح بالموافقدددة علدددي 8/2/2021ب لسلللتها الخاجسلللة المنعقلللدض بتلللاريخ 

 بناءا علي التقرير ال ماعي     م التكنولوجياالعلوفي   العلوم البيمية يدرجة الماجستير ف

  -في دراسة :

اإلدارة البيئية وتأثيرها على التنمية المستدامة " دراسة نظرية وميدانية لمشروعات شدركات ميداه الشدرب والصدرف  

 الصحي بمدينة شرم الشيخ "

Environmental Management Effect on Sustainable Development"Theoretical and Empirical 

Study for Drinking Water and Waste Water Projects in Sharm El Sheikh City " 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

ول نة الدراسات العليلا 2/2021/    6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعية  ب لسته الخاجسة بتاري 2-10

ااجتحلا  ال لاجل  أحمد محمد علي حسدانين رددالطالب/      بالموافقة علي اجتياز  8/2/2021لستها الخاجسة بتاريخ  ب 

 بناء علي جاجاء بتقرير ل نة ااجتحا  ال اجل له    لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيمية

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

 لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشاملثالثا  : تشكيل  

 

   

ول نلة الدراسلات 2/2021/   6    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري 3/1

تشدكيل لجندة مدن لجندة اإلشدراف ب المقددم ةلطاب الصدالحيبالموافقة  علي  8/2/2021العليا ب لستها الخاجسة بتاريخ 

                                      محمددددد عبددددد السددددالم حمددددودة عبددددد الفتدددداحالمقدجللللة جللللن الطالللللب /  الدددددكتوراهلرسددددالة  والمناقشددددة الحكددددم

وتلاريخ التسل يل لموضلوع 14/10/2017ائحة ساعات جعتمدض  حيث أ  تلاريخ القيلد   م بالقس  الدكتوراه لدرجة    مس لال

    23/1/2019الرسالة  

   -تحت عنوان  :

تطوير ممارسات المحاسبة اإلدارية البيئية من لالل مدلل قياس العمليات البيئيدة ل يدادة الميد ة التنافسدية للمنظمدات    

 ) دراسة ميدانية (

 

Development of environmental management accounting practices through the introduction 

of measuring environmental processes to increase competitiveness of organizations 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 م االسم الوظيفة 

جعهد الدراسلات والبحلوث   -أستاذ المحميات الطبيعية  بقسم جسوح الموارد الطبيعية  

 جاجعة م جدينة السادات ) ج رفا (  -البيمية  

 1 أ.د/ عمر أحمد سعد تمام  

 2 شحاتة السيد شحاتة  أ.د /  جاجعة اإلسكندرية) ج رفا ( -كلية الت ارض    -ة والمراجعة  أستاذ المحاسب

 3 أ.د/  طارق عبد العال حماد   جاجعة عين شمس ) جمتحن خارجي ( -كلية الت ارض    -أستاذ المحاسبة المالية  

                                   جاجعللللة اإلسللللكندرية-كليللللة  الت للللارض  -أسللللتاذ جسللللاعد المحاسللللبة الماليللللة 

 ) جمتحن خارجي (

 4 د/ عبد هللا عبد العظيم هالل 
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 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
  

   

ول نلة الدراسلات 2/2021/   6    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري 3/2

تشدكيل لجندة مدن لجندة اإلشدراف ب المقددم ةبالموافقة علي لطداب الصدالحي  8/2/2021سة بتاريخ  العليا ب لستها الخاج

                                               عبدددددد الع يددددد  عبددددددهللا عبدددددد الع يددددد المقدجلللللة جلللللن الطاللللللب /   الددددددكتوراهالحكدددددم والمناقشدددددة لرسدددددالة 

وتلاريخ التسل يل لموضلوع 16/10/2016تمدض  حيث أ  تلاريخ القيلد ائحة ساعات جع  م الدكتوراه بالقسلدرجة    مس لال

   17/6/2017الرسالة  

   -تحت عنوان  :

 نموذ  مقترح لتفعيل نظم تكنولوجيا المعلومات إلنشاء الجامعة األلكترونية 

 جامعة مدينة السادات (  –) دراسة تطبيقية 

 

A proposed Model to enhance the information technology systems establishing    

the electronic university( applied study : university of Sadat city) 

 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 م االسم الوظيفة 

 1 أ.د/ ه ام سيد سليما  عبد هللا  جاجعة القاهرض ) جمتحن خارجي (  -كلية الت ارض  -أستاذ  دارض أعمال  

 2 ياسرجحمد سمرضأ.د/   جاجعة دجياط ) ج رفا (  -كلية الت ارض  -اذ المحاسبة  أست

جاجعلة القلاهرض فلرع الخرطلوم                           -كليلة الت لارض    -  المتفلرغ  أعمال   دارض   أستاذ  

 ) جمتحن خارجي (

 3 د/ صبرى شحاتة السيد بيوجى 

جعهد الدراسات   -الطبيعية   قسم جسوح الموارد -ال يولوجيا   المساعد أستاذ

 جاجعة جدينة السادات ) ج رفا (   -والبحوث البيمية  

جاجدض جحمد رفعت أبو د/ أ.م .  

 الةفا 

4 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ل نلة الدراسلات و2/2021/   6    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري 3/3

لطداب الصدالحية المقددم مدن لجندة اإلشدراف بتشدكيل لجندة بالموافقة علي    8/2/2021العليا ب لستها الخاجسة بتاريخ  

                         عثمدددان عبدددد المحسدددن عبدددد هللا عثمدددان الخرافدددىالمقدجلللة جلللن الطاللللب /  لرسدددالة الماجسدددتيرالحكدددم والمناقشدددة 

وتاريخ التس يل لموضلوع 16/10/2016بالقسم ائحة ساعات جعتمدض  حيث أ  تاريخ القيد      المسجل لدرجة الماجستير

    17/9/2017الرسالة  

   -تحت عنوان  :

 ور إدارة الجودة الشاملة فى تحقيق المي ة التنافسية المستدامة ) دراسة حالة بعض الشركات االقتصادية الكويتية( د

the role of TQM in achieving sustainable competitive advantage( case study of some 

Kuwaiti economic companies) 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 الوظيفة  االسم م

 جاجعة القاهرض )ج رفا(  –كلية الت ارض   –أستاذ  دارض األعمال  ا.د/ه ام سيد سليما  1

 جاجعة القاهرض )جمتحن خارجي ( -كلية الت ارض    –لمحاسبة  أستاذ ا أ.د/ جدحت عبد الرشيد سالم نوفل 2

                      اكاديميللة السللادات للعلللوم اإلداريللة بالمعللادى –أسللتاذ المحاسللبة المتفللرغ   د/ جحمد رافت رشاد   3

 )جمتحن خارجي (

د/ جاجده جحملد رفعلت أبلو الةلفا 4

  

جعهلد الدراسلات والبحلوث   -قسلم جسلوح الملوارد الطبيعيلة    -ستاذ جساعد  ا

  " ج رفا"جاجعة جدينة السادات    -البيمية  
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
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ول نة الدراسات العليلا 2/2021/    6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعية  ب لسته الخاجسة بتاري 3/4

تشدكيل لجندة الحكدم مدن لجندة اإلشدراف ب المقددم ةلطاب الصالحي بالموافقة علي  8/2/2021ب لستها الخاجسة بتاريخ  

                                         سددددديده عبدددددد المدددددنعم عبدددددد الرشددددديد ابوزيدددددد المقدجلللللة جلللللن الطالبلللللة /   الددددددكتوراهلرسدددددالة والمناقشدددددة 

وتلاريخ التسل يل لموضلوع 14/10/2017تلاريخ القيلد  ائحة ساعات جعتمدض  حيث أ  م الدكتوراه بالقسلدرجة  ة  مس لال

   21/7/2018الرسالة  

   -تحت عنوان  :

 

 دراسة حالة في مدينة بر  العرب "-أثر استخدام الطاقة المتجددة المستدامة في التنمية االقتصادية   في مصر    

 

Impact of Sustainable Renewable Energy on Economic Development in Egypt 

" Case Study Borg EL Arab City " 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 م االسم الوظيفة 

                  جاجعللة جدينللة السللادات –قسللم تقللويم المللوارد الطبيعيللة بأسلتاذ تلللوث الهللواء 

 ) ج رفا (

 1 د/ أشرف عبد الحميد زهرا  

سللوق والت للارض ونظللم المعلوجللات                اسللتاذ ااقتةللاد وعميللد المعهللد العللالي للت

 ) ج رفا (

 2 د/ عبد المطلب عبد الحميد  

جاجعللللة حلللللوا                           –كليللللة الت للللارض و دارض ااعمللللال  –أسللللتاذ ااقتةللللاد 

 " جمتحن خارجي "

 3 أ.د/ عادل جحمد أحمد المهدي

 –الم تمل  وتنميلة البيملة  أستاذ ااقتةاد ووكيل كليلة الت لارض ل لمو  خدجلة  

 جاجعة المنوفية " جمتحن  خارجي "

 4 أ.د/ جحمود أحمد المتيم  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ول نة الدراسات العليلا 2/2021/    6     خب ا  توصية كل جن ج لس قسم تقويم الموارد الطبيعية  ب لسته الخاجسة بتاري 3/5

 تشدكيل لجندة الحكدممدن لجندة اإلشدراف ب المقددم ةلطاب الصالحي بالموافقة علي  8/2/2021الخاجسة بتاريخ  ب لستها  

ائحلة   م الماجستير بالقسلدرجة     مس لالعادل رمضان محمود قمح  المقدجة جن الطالب /     الماجستيرلرسالة  والمناقشة  

   18/12/2018لموضوع الرسالة    وتاريخ التس يل14/10/2017ساعات جعتمدض  حيث أ  تاريخ القيد  

    -تحت عنوان  :

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

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

to the Costs of the Beet Sugar Industry Field Study 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 م ااسم الوظيفة

جعهلد الدراسلات   -أستاذ جيكروبيولوجيا األراضي بقسم تقويم الملوارد الطبيعيلة  

 جاجعة جدينة السادات " ج رف " -والبحوث البيمية  

 أ.د/ جحمد أحمد الحويطي

 

1 

 2 أ.د/ ه ام سيد سليما  جاجعة القاهرض " ج رف "  -كلية الت ارض   –أستاذ  دارض اعمال 

 3 أ.د/ عبد هللا عبد السالم أحمد   جاجعة القاهره " جمتحن خارجي " –كلية الت ارض    –أستاذ المحاسبة  

  4 أ.د/جدحت عبدالرشيد نوفل جاجعة القاهره " جمتحن خارجي " –كلية الت ارض    –أستاذ المحاسبة  
  

 رار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعةالق

   

ول نة الدراسات العليلا  2/2021/    6   خب ا   توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاري 3/6

يل لجندة تشدكمن لجندة اإلشدراف ب المقدم ةلطاب الصالحي بالموافقة علي 8/2/2021ب لستها الخاجسة المنعقدض بتاريخ 

 م الماجسلتير بالقسللدرجلة   مسل لال هالدد سديد محمدد احمدد ة /     المقدجة جن الطالب  الدكتوراهلرسالة  الحكم والمناقشة  

  20/10/2018وتاريخ التس يل لموضوع الرسالة    14/10/2017ائحة ساعات جعتمدض  حيث أ  تاريخ القيد  



13 
 

  -تحت عنوان :

 

والقدددرة التخ ينيددة فددى الطرروفددة لددبعض معددامالت الددرت الددورقي  وعالقتددد  اسددتجابة النمددو والمحصددول والجددودة 

 باإلمراض

 

Response of Jerusalem Artichoke growth, yield, quality, storability and disease detection to 

 some foliar application treatments 

 

 

   -علي ا  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 م ااسللللللم لللة وجلهة العمللل الوظيفلللل 

 1 أ.د/ جحمد اجام رجب   جاجعة عين شمس ) ج رفا( -كلية الزراعة    -استاذ جتفرغ خضر

جعهد الدراسات والبحلوث البيميلة    -أستاذ الخضر بقسم التنمية المتواصلة  

 جاجعة جدينة السادات ) ج رفا( -

 2 أ.د/ جمدوح جحمد السعيد عرفة 

 3 أ.د/ عبدالحكيم سعد عبدالحكيم  جحكم خارجي – جاجعة بنها  -كلية الزراعة   -الخضر  استاذ انتاج  

رئيس بحوث وحدض خضر قسم اإلنتلاج النبلاتي جركلز بحلوث الةلحراء 

 جحكم خارجي –وزارض الزراعة  
 4 أ. د/ جحمد رائف حافظ جحمد  

اسلات جعهلد الدر -أستاذ أجراض النبات المساعد  بقسم التنمية المتواصلة 

 جاجعة جدينة السادات ) ج رفا( -والبحوث البيمية  

 بللللراهيم جنةللللور صللللبري د/ 

 شاهين  
5 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ول نة الدراسات العليلا  2/2021/    6   خب ا   توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاري 3/7

                      بالموافقددة علددي تشددكيل لجنددةاالمتحان الشددامل لدرجددة الدددكتوراه 8/2/2021ا الخاجسللة المنعقللدض بتللاريخ ب لسللته

 المس ل لدرجة الدكتوراه      ممدوح سيف مدني محمدللطالب /   

   -:   تحت عنوان

 ودورها في تحقيق التنمية الشاملة  دولة  للاإلجراءات المتبعة في سياسات الضبط المالي لخفض عج  الموازنة العامة   

The procedures followed in the fiscal control policies to reduce the budget deficit and its 

role in Achieving Comprehensive Development 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ ه ام السيد سليما    جاجعة القاهرض    –كلية الت ارض   –أستاذ  دارض ااعمال 

 2 أ.د/ عبدهللا عبدالسالم أحمد   جاجعة القاهرض   –كلية الت ارض    –أستاذ المحاسبة  

أستاذ اإلدارض العاجة المساعد ل أكاديمية السادات للعللوم اإلداريلة ل فلرع 

 ج رفا   –أسيوط  
 3 عبد الرحمن د/عادل جحمد

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ول نة الدراسات العليلا  2/2021/    6   خب ا   توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاري 3/8

                   لشددامل لدرجددة الدددكتوراهبالموافقددة علددي تشددكيل لجنددةاالمتحان ا 8/2/2021ب لسللتها الخاجسللة المنعقللدض بتللاريخ 

 المس لة لدرجة الدكتوراه        حبيبة رلعت مازن حسنللطالبة /  

  -تحت عنوان   :

 

النمو االحتوائي كمددلل لتطدوير الخطدط الحكوميدة للقطداع الصدحي ودوره فدى تحقيدق أهدداف التنميدة المسدتدامة "  

 دراسة تطبيقية على الحالة المصرية "
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Growth as an input to the Governmental plans Development for the health sector and its 

role in achieving the objectives of sustainable development " An applied on the Egyptian 

situation " 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 

 م سددددددم اال الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ ه ام السيد سليما    جاجعة القاهرض    –كلية الت ارض   –أستاذ  دارض اإلعمال 

 2 أحمد  م عبد السال أ.د/ عبد هللا جاجعة القاهرض   –كلية الت ارض    –أستاذ المحاسبة  

أستاذ اإلدارض العاجة المساعد ل أكاديمية السادات للعلوم اإلداريلة ل فلرع أسليوط 

 ا ()ج رف –
 3 د/عادل جحمد عبد الرحمن

 
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

ول نة الدراسات العليلا  2/2021/    6   خب ا   توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاري 3/9

                   ل لجنددة االمتحددان الشددامل لدرجددة الدددكتوراهبالموافقددة علددي تشددكي 8/2/2021ب لسللتها الخاجسللة المنعقللدض بتللاريخ 

 المس ل لدرجة الدكتوراه    محمد كرم سيد احمدللطالب /  

 -تحت عنوان   :

 

تأثير مواد المكافحة البيولوجية والمستحثة على المحصول ومقاومة مدرض التبقدع البندي فدي أصدناف الفدول البلددي   

 تحت ظروف بيئية مختلفة  

 

Effect of biological and induced control on yield and resistance of brown spot disease on 

faba bean vicia faba under various environmental 

   -علي أ  يكو  الت كيل علي النحو التالي:

 م االسددددددم الوظيفدددددددة وجدهة العمددل

 1 دوام    دأ.د/ حسا  عبد ال ي جاجعة المنوفية –  كلية الزراعة –أستاذ المحاصيل المتفرغ  

 2 جحيسن    زأ.د/ صديق عبد العزي جاجعة بنها –كلية الزراعة    –أستاذ المحاصيل

قسلم التنميللة المتواصللة للبيمللة و دارض  -أسلتاذ اجلراض النبللات المسلاعد  

جاجعلة جدينلة السلادات  –جعهد الدراسات والبحوث البيمية    –ج روعاتها  

 ا ج رف –

 3 د/ صبري  براهيم جنةور شاهين   

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

 

 رابعا  : تعديل لجنة اإلشراف وعنوان الرسالة وإلغاء التسجيل  واالعتاار والنقل من قسم لقسم

 

   

ول نلة الدراسلات 2/2021/   6    ختلاريب ا  توصية كل جن ج لس قسم التقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة ب 4/1

محمدد نبيدل عبددالعظيم تأجيل  اجتحانات الترم األول للطالب/    بالموافقة علي  8/2/2021العليا ب لستها الخاجسة بتاريخ  

 وذلك بناءاِ على الطلب المقدم جنه وذلك نظراِ  لظروف سفره الي المملكة العربية السعودية.  عبد الفتاح

 قة  ويرفع االمر لمالس الاامعةالقرار : المواف
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ول نلة الدراسلات 2/2021/   6    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم التقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري 4/2

 رامددي ابدراهيم محمدد الحدداويالملد لمللدض علاجيين للطاللب/ بالموافقدةعلي  8/2/2021العليلا ب لسلتها الخاجسلة بتللاريخ 

   تخص   الدراسات التربوية واإلنسانية   رالماجستي  المسجل لدرجة

 تحت عنوان  

مقارنددة للمعددارف االنسددانية للعدداملين  الدد راعيين بالممارسددات ال راعيددة الجديدددة ) جلوبددال جدداب(  بددبعض دراسددة  "

 الم ارع بمحافظتي البحيرة والمنوفية"

Comparative study of Agricultural knowledge of Agricultural Personnel in Good 

Agricultural Practices (global gap) in some farms in the Behira and Monofeya 

Governorates  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

 

   

 نلة الدراسلات ول2/2021/   6    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم التقلويم الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري 4/3

،  رضا عبد الحميد منصور ناصدفالطلب المقدم جن الطالب /    بالموافقة علي  8/2/2021العليا ب لستها الخاجسة بتاريخ  

بخصوص الموافقة على نقلد من قسم مسوح الموارد الطبيعية الدى قسدم تقدويم المدوارد بالقسم،  المقيد بدرجة الدكتوراه 

 الطبيعية

 فع االمر لمالس الاامعةالقرار : الموافقة  وير

 

   

ول نلة الدراسلات 2/2021/   6    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري 4/4

 ،                              فهدددد نددداجى ضددداحى عدددوده /الطاللللب ايقلللاف قيلللد بالموافقدددة علدددي 8/2/2021العليلللا ب لسلللتها الخاجسلللة بتلللاريخ 

 (2019/2020 -2018/2019)  دة عاميين متتاليينلم

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

ول نلة الدراسلات 2/2021/   6    خب ا  توصية كل جن ج لس قسم جسلوح الملوارد الطبيعيلة  ب لسلته الخاجسلة بتلاري 4/5

عثمدان عبدد المحسدن عبدد هللا ملدض علام أول للطاللب/   الملد ل  بالموافقة علي  8/2/2021العليا ب لستها الخاجسة بتاريخ  

 المس ل لدرجة الماجستير بالقسم   عثمان

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   
 

 موضوعات عامة    -لامسا:
 

   

يلد اختبلار القلدرات تحديلد جواعبالموافقة علدي    8/2/2021ب ا  توصية ل نة الدراسات العليا ب لستها الخاجسة بتاريخ   5/1

جاجسللتير  –الللدبلوم التخةةللي  –دكتللوراه  –) جاجسللتير   2020/2021للعللام ال للاجعي  2020للطلالب ال للدد ربيلل  

دبللللللوم  دارض ال لللللودض ال لللللاجلة(                                            –دبللللللوم  السلللللالجة والةلللللحة المهنيلللللة  –السلللللالجة والةلللللحة المهنيلللللة 

 8/3/2021حتي  6/3/2021إعتبارا من 

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

بخةوص الخطاب الوارد جن الدراسات العليا بال اجعلة بخةلوص تقلديم السلاده اعضلاء هيملة التلدريس للترقيله ل لغل  5/2

 علي الرسائل  خرجة جن رسائل علميه وهم جن غير الم رفينتوظائف ااساتذه وااستاذه المساعدين بابحاث جس

 القرار : الموافقة  
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 سادسا : موضوعات البحوث العلمية
 

   

ول نة الدراسات العليا    2021/ 2/     6   خب ا   توصية كل جن ج لس قسم التنمية المتواصلة للبيمة ب لسته الخاجسة بتاري 6/2

بتاريخ   المنعقدض  الخاجسة  علي  8/2/2021ب لستها  المقد  بالموافقة  ااتى الطلب  التدريس  هيمة  اعضاء  السادض  جن  م 

 اسمائهم : 

 أستاذ تغذية الدواجن بالقسم    -  محمود سعد ابوسكينأ.د/  -1

 جدرس انتاج الحيواني بالقسم – حسني السيد ابوعيدد  /  -2

 والاين يطلبون فيد الموافقة على تسجيل البحث االتي   

 عنوان البحث :  

( في عالئق االرانب النامية على النمو وبعض   (Panicum maximumكام تأثير إحالل نسب مختلفة من نبات البوني

  مكونات الدم الخلوية والكميائية واالستجابات النسيجية لبعض األعضاء الحيوية الداللية 

Impact of replacing different levels of Guinea grass(Panicum maximum)in growing 

rabbit's diets on growth,  hemato  – biochemical constituents and histological responses of 

some bio – internal organs. 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   
 

 لامسا  العالقات الثقافية  
 

   

الخلاص بملا تقدجلة جاجعلة العلين   جلن اتحلاد ال اجعلات اافريقيلةالعالقلات الثقافيلة    الوارد الينا جلن  دارض   ب أ  الخطاب 5/1

 عبر اانترنت 2021لمؤسسة ورش العمل والندوات لل اجعات اافريقية لعام  

بتعمديم الموضدوع علدى مجدالس   13/2/2021حيث اوصت ل نلة العالقلات الثقافيلة بالمعهلد ال لسلة الخاجسلة بتلاريخ  

 االقسام .

 القرار : الموافقة  

   

جلا بعلد جائحله كورونلا" واللذي يقلام الكترونيلا بالكاجلل فلي  (رؤى جستقبليه)احثين الثاجن جؤتمر شباب البب أ  عرض   5/2

  2021جارس   7، 6الفترض جن 
  -:التالي  التدريبيلمعرفة كيفية تحميل البرناجج و الم اركة بالحضور يمكن ج اهدض الفيديو  

bNQ0o255khttps://youtu.be/at 

بتعمديم الموضدوع علدى مجدالس   13/2/2021حيث اوصت ل نلة العالقلات الثقافيلة بالمعهلد ال لسلة الخاجسلة بتلاريخ  

 االقسام .

 القرار : الموافقة  

   

 -ب أ  تنظيم كال جن : 5/3

وذللك   لحيدواناالثار المتبقية للمبيدات في الغااء واثارها الصحية على صدحة االنسدان واندوض افتراضية دولية   •

 .16/2/2021يوم الثالثاء الموافق  

 جحاضرض ال معية المةرية لالقتةاد الزراعي: •

جاجعللة اإلسللكندرية بخةللوص نللدوض بعنللوا  اسللتخداجات النللانوتكولوجى فللي الزراعللة الحديثللة وذلللك يللوم   •

 الساعة السابعة جساء16/2/2021

• Time: Feb 10, 2021 11:00 PM Cairo 

• Join Zoom Meeting 

• https://us02web.zoom.us/j/83276309518?pwd=OVBsMGZ6VDB4NXhDcU9ldzNl

MFI0Zz09 

• Meeting ID: 832 7630 9518 

• Passcode: 237760 

https://youtu.be/atbNQ0o255k
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• Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kiVw3cTjX 

لموضدوع علدى مجدالس بتعمديم ا  13/2/2021حيث اوصت ل نلة العالقلات الثقافيلة بالمعهلد ال لسلة الخاجسلة بتلاريخ  

 االقسام .

 القرار : الموافقة  

   

ب أ  التعاو  بين جمهورية جةلر العربيلة وحكوجلة جمهوريلة بيالروسليا فلي ج لال التعلليم العلالي والدراسلات العليلا  5/4

 باللغتين العربية واان ليزية

بتعمديم الموضدوع علدى مجدالس   13/2/2120حيث اوصت ل نلة العالقلات الثقافيلة بالمعهلد ال لسلة الخاجسلة بتلاريخ  

 االقسام .

 القرار : الموافقة  

   

ولمزيلد جلن 2021/2022ب أ  فتح باب التقدم للمنح الدراسية المقدجة جن البنك اإلسالجي للتنمية للعلام الدراسلى ال ديلد  5/5

 المعلوجات للرغبين في التقدم جراجعة الموق  االكترونى  

WWW.isdb,org/scholarships 

بتعمديم الموضدوع علدى مجدالس   13/2/2021حيث اوصت ل نلة العالقلات الثقافيلة بالمعهلد ال لسلة الخاجسلة بتلاريخ  

 االقسام .

 القرار : الموافقة  

   
 

 سادسا  :  شئون اعضاء هيئة التدريس 
 

   

بالموافقدة  2/2021/   6  خالتقويم ب لسلته الخاجسلة بتلاري -لتنمية المتواصلة للبيمة  ب ا   توصية كل جن ج لسى قسم ا 6/1

جلدرس تربيلة الحيلوا  بالقسلم واللذى يطللب فيله  – محمدد عبدالحميدد الشدناويالطلب المقدم جن السليد اللدكتور /   علي

 أوقات العمل الرسمية .  الموافقة على تقديمة االستشارات فى مجال التحليل االحصائي للبيانات وذلك لار 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

 

   

الطللب المقلدم جلن  بعددم الموافقدة علدي 2/2021/   6  خب ا   توصية ج لسي التقويم والتنمية ب لستهما الخاجسة بتاري 6/2

 –كليلة العللوم  – النبات والميكروبيولدوجي مدرس العلوم البيئية بقسم – أماني محمد السيد ابوالقاسمالسيدض الدكتورض /  

 –جاجعة سوهاج  والذى تطلب فيه الموافقة على انتدابها انتداب كلي في قسم التنمية المتواصلة للبيملة و دارض ج لروعاتها 

ة فلي جاجعة جدينة السادات  ،، نظرا لظروفها  ااسرية حيث تم قبول أوادهلا للدراسل  –جعهد الدراسات والبحوث البيمية  

 جاجعة القاهرض وضرورض نقل اقاجتها الى القاهرض 

 

 وذلك الن  تخص  سيادتها غير مطلوب في االحتياجات التدريسية في الخطة الخمسية لالحتياجات

 القرار : احيط المالس علما

 

   

الطللب المقلدم جلن  افقدة علديبعددم المو 2/2021/   6  خب ا   توصية ج لسي التقويم والتنمية ب لستهما الخاجسلة بتلاري     6/4

جاجعة اسوا  والذى يطلب فيله  –كلية العلوم  –  أستاذ مساعد بقسم  الكيمياء –  فاي  محمد محمد عيسيالسيد الدكتور /  

 –جعهد الدراسات والبحوث البيميلة  –الموافقة على انتدابها انتداب كلي في قسم التنمية المتواصلة للبيمة و دارض ج روعاتها 

 جدينة السادات  ، جاجعة

             

 وذلك الن  تخص  سيادتد غير مطلوب في االحتياجات التدريسية في الخطة الخمسية لالحتياجات

 

   

http://www.isdb,org/scholarships
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 سابعا  : شئون لدمة المجتمع وتنمية البيئة  
 

   

عللرض عقللد  نللدوض عللن " تعظلليم   على  بالموافقة  13/2/2021ب ا   توصية ل نة البيمة بالمعهد ب لستها الخاجسة المنعقدض بتاريخ   7/1

علللى ا  يحاضللر فيهللا كللل جللن السللادض اعضللاء هيمللة    onlineااستفادض جن جخلفات جةان  الةناعات الغذائيللة " علللى ا  تعقللد  

 التدريس ااتى اسمائهم :

 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة  -1

 أ.د/ نادية حامد البتانونى  -2

 د/ حسنى السيد ابو عيد   -3

 ة  ويرفع االمر لمالس الاامعة القرار : الموافق 

 

   

 ثامنا  المكتبة  

   

تفعيلل الطباعله ب انلب جاكنلة التةلوير بالموافقة علدى    18/1/2021ب أ  توصية ل نة المكتبة ب لستها الثانية بتاريخ   8/1

اعلة لخدجلة وجخاطبة السيد اجين المعهد بذلك ج  تحديد طباعلة الورقلة وزيلادض علدد اللورق المخةلو للتةلوير والطب

 العملية التعليمية وخدجة طالب الدراسات العليا فى المعهد .
 

 القرار : الموافقة  

   
 

 تاسعا : الجودة : 
 
 

   

         ب أ  جناق ة جا تم تنفيذه جن خطة التطوير المستمر . 9-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     احيط المالس علما                                           القرار :        

   

 

  -موضوعات االحارة: اوال:

   

9/2/

1 

 موضوعات االحارة 

الموضدددوعات التدددي نوقشدددت فدددي المجلدددس التنفيددداي لمركددد  ضدددمان الجدددودة بالجامعدددة بتددداريخ   1/2

 م08/02/2120
 وفقا لمخطط المهام الموحد لمركزضما  ال ودض   م 2020ديسمبرللوحدض  عن شهر    ةال هري المهام  تقرير تقييم   22/2/1/

 (.04/08/219لل اجعة) الةادر بتاريخ                

ل نلة البيملة   –م) ل نة العالقات الثقافيلة  2021يناير  لكتروني ل هراإلتقرير استخدام المعهد للمضبطة والمحضر    2/2/2

 –ج لس قس تقويم الموارد الطبيعيلة والتخطليط لتنميتهلا    –ج لس قسم جسوح الموارد الطبيعية في النظم البيمية  -

   ج لس  دارض ال ودض(.  -الم لس التنفيذي لوحدض ال ودض  -ية المتواصلة للبيمة و دارض ج روعاتها قسم التنم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            القرار : احيط المالس علما                                                                                                    

   

وفقا لكتيب المهام الموحد لكليات و معاهد الجامعة ) الصادر بتاريخ   م2021ينايرمهام شهر بشأن   2/2/3 9/2/2

03/07/219.) 

 %15حضور الم لس التنفيذي لمركز ضما  ال ودض   •

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

 .%10استخدام المضبطة والمحضر اإللكتزوني •
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 .%30خطة التحسين   +ااستعداد لزيارات الدعم الفني استقبالها )نتائج التقرير(   •

وير اإلداري بالوحدض عن جوقف المعهد جن اجلراءات اإلسلتعداد لزيلارض ال لركة المانحلة ل يلزو تقرير ل نة التط •

 .%30    9001:2015طبقا للمواصفى القياسية الدولية   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 القرار : احيط المالس علما                                                                                               

   

وحد لكليات و معاهد الجامعة ) الصادر بتاريخ وفقا لكتيب المهام الم  م2021فبرايرمهام شهر  بشأن    2/4/ 9/3/2

03/07/219.) 

 %15حضور الم لس التنفيذي لمركز ضما  ال ودض   •

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

 .%10استخدام المضبطة والمحضر اإللكتزوني •

 .%20م 2020/2021ب عن الفةل الدراسي األول للعام ال اجعي اعداد وارسال تقارير كافة استبيانات رضا الطال •

 .%20تقرير عن أن طة الوحدض الرب  سنوية )جتضمنة أن طة األيزو( جعتمدض  •

 .%20تقرير جتابعة الخطة التنفيذية للوحدض)نةف سنوي(   •

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      القرار : احيط المالس علما                                                          

   

 فبرايرالشهرية لوحدة ضمان الجودة شهر   بشأن صرف المكافآت 9/3

 المبلغ التاريخ والنسبة  النشار

 3800 م 2021فبراير  شهر  المكافأض ال هرية

 1900 م 2021فبراير  شهر  بدل حضور الم لس التنفيذي  

  2100 م 2021فبراير  شهر  بدل حضور ج لس اادارض  
لتوصية ب راسة الم اقضة المواهة للمعه  لع م صـر  مع ا القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

 الاو     مل مركز ح/ ايرا ا. مركز الخ مة العامة ال شطة %2واعا   الطرح وامكا ية الصر  
 

 

  

 رابعا: الشئون الفنية والتقنية: 9/4

 : بشأن التوصية باعتماد الموضوعات التالية4/4/1
 

قسام اادارية بالمعهد للتحقلق جلن جهازيتهلا للمراجعلة الخارجيلة جلن ال لركة تقرير جراجعة داخلية لملفات األ1/  44/1

 المانحة ل هادض األيزو اإلداري.

 .م 2021تقرير استخدام المضبطة والمحضر اإللكتزوني عن شهر يناير  4/1/2

ة المانحلة ل يلزو تقرير ل نة التطوير اإلداري بالوحدض عن جوقف المعهد جن اجلراءات اإلسلتعداد لزيلارض ال لرك  4/1/3

 م.2020/2021طبقا للمواصفة  

 م+ ك ف الحضور.2021  ينايرجحضر الم لس التنفيذي للوحدض عن شهر 4/1/4

 . القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

 وفيما ال يستا  مل اعمال ا ته. الالسة  

 

 اميل المالس 

 

 ) / مم وح محم  الحطاا( 

 لمالس عمي  المعه  وربيس ا 

 

 )   / مم وح محم  السعي  عرفة(
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