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 اعضاء المجلس •

 مالحظات  الوظيفة االسم 

 رئيسا   رئيس الجامعة أ.د/ أحمد بيومى  -1

 عضوا   استاذ المحميات الطبيعية وعميد المعهد    أ.د/ عمر أحمد سعد تمام -2

 عضوا   استاذ تغذية الدواجن ووكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث أ.د/ محمود سعد ابو سكين -3

 عضوا   استاذ الميكروبيولوجى ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  نادية حامد البتانونىأ.د /  -4

 عضوا   استاذ المعادن التطبيقية  ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/  مبارك حسانى على -5

 د/ محمد فتحى محمد عزازى -6
يس قستتم مستتوم المتتوارد قتتائم بعمتتل رئتت   المستتاعد  باتيتتةالن بيئتتةالاستتتاذ 

 الطبيعية
 عضوا  

 عضوا    استاذ الرسوبيات قسم مسوم الموارد الطبيعية أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -7

 أ.د / أمانى محمد عبد العال -8
والتطتتوير  دير وحتتدض اتتمان الجتتودضاستتتاذ  الحشتترات ااقتةتتادية ومتت 

 .بالمعهد  المستمر
 اجلودة عضوا  

 عضوا   استاذ انتاج خضر بقسم التنمية المتواصلة للبيئة العالأ.د/ هالة احمد عبد  -9

 عضوا  ذوى الخبرض متفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيئةالمحاصيل الأستاذ  أ.د/ نبيل نةر الحفناوى  -10

 عضوا  ذوى الخبرض متفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعيةالأستاذ البساتين  أ.د/ عايدض محمد عالم -11

 عضوا  من الخارج  وكيل معهد بحوث تكنولوجيا األغذية لألنتاج ) معهد البحوث الزراعية(                                .د / عادل يوسف جرجس أ -12

 عضوا  من الخارج شركة بايو تك للمخةبات و المبيدات الحيويهرئيس  النحراوى  عبد العظيم د/ راا  -13

 وأمينا  للمجلس عضوا   قوى وآات كهربية المساعد بالتناوبالأقدم أستاذ هندسة    يرد/ أحمد حسين توفيق بش -14

 عضوا   بالتناوب مدرس التربية المقارنة واادارض التربويةأقدم  د/ عةام جمال سليم -15

 عضوا  اداري أمين المعهد  أ/ علي عبدهللا خالد  -16

   وقام بأعمال السكرتارية:

 السيد أ.د/ عميد المعهد. سكرتير –س أ/ هناء رمسيس تادر 

 وقد اعتذر عن الحضور كل من السادة االتى اسماؤهم : 

 مالحظات  الوظيفة االسم م

 عضوا  من الخارج شركة بايو تك للمخةبات و المبيدات الحيويهرئيس  النحراوى  عبد العظيم د/ راا  -1

 عضوا  من الخارج  ية لألنتاج ) معهد البحوث الزراعية(                               وكيل معهد بحوث تكنولوجيا األغذ  .د / عادل يوسف جرجس أ 
 

 االفتتــــاح:   •

               بــــذكر م بســــم   الــــرحمن الــــرحيم م رئــــيس الجام ــــة  –     حمــــد بيــــومى  افتــــتج الجلســــة الســــيد   د  
 : لثم انتقل سيادته لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعما

  
 

 (.2)مرفق  3/2018/ 23متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدض بتاريخ  2-1
  

 
 

 : تثالثاً  : الدراسات العليا :اواًل : التسجيال
 

   

ولجنتتة الدراستتات  4/2019/  13بشان توصية كل من مجلس قسم تقويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتته البامنتتة بتتتاريخ   3-1

 إجتياز السيمينار والتسجيل للطالب األتي أسمائهم  لدرجة الماجستيربالموافقة علي   2019 /15/4لعليا بتاريخ ا

   
 

 الخامسة  الرقم الكودي  م 2018/2019العام الجامعي                  

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

 ظهراً   2.3الساعة:  نهاية االجتماع: ص  1:00الساعة: بدء االجتماع:  م20/4/2019 تاريخ االجتماع:

 د قاعة االجتماعات بالمعه مكان االجتماع:

 



2 /16 

 

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م
 أحمد سعيد  1

 عبد العظيم ابو مةبح 

 ماجستير 

إجراءات ألسالمه والةحة المهنية والبيئة إثناء 

 عمليات ترميم اآلثار

 تطبيقي قةر محمد علي باشا بشبرا  نموذج 

 )كشك الفسقيه(

Procedures of Safety, Occupational 

Health and Environment During 

Restoration of Monuments Process. 

Application Model of Qasr 

Mohammed Ali Pasha in Shubra 

(Koshk Al Fisqueyh) 

 أ.د/ عايدض محمد عالم 

 قسم التقويماستاذ متفرغ ب

 

 د/ محمود عبد الحافظ 

أستاذ مساعد كليتتة ااداب 

 جامعة القاهرض 

 محمد صبحي سليم  2

   ماجستير

في بعض  مدى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية 

 الشركات الةناعية بمةر 

The extent to which environmental 

cost accounting is applied In some 

industrial companies in Egypt 

 أ.د/ محمد أحمد الحويطي

 استاذ بقسم التقويم 

 أ.د/ هشام سيد سليمان 

كلية  -استاذ ادارض ااعمال

 جامعة القاهرض  –التجارض 

مجتتدي استتماعيل ابواتتيف  3

  السيد   

 ماجستير 

دراسة علي تأثير بعض اإلاافات علتتي األداء 

الكهروكيميتتتتتتائي  لبطاريتتتتتتات الرصتتتتتتا  

 الحامضية 

 

Study the effect of some additives 

on the  electrochemical 

performance of  

 Lead Acid Batteries (LABs) 

 

 ا.د/ مبارك حساني علي 

 استاذ بقسم التقويم

 د/عزت أحمد الفضالي

 استاذ مساعد بقسم التقويم 

 عاطف يوسف  شنودض /د

أستتتتاذ مستتتاعد الكيميتتتاء 

تخةتتتتت   -الفيزيائيتتتتتة

ئيتتتتتتة المعالجتتتتتتة الكيميا

ت  والكهربائيتتتتة للفلتتتتز

مركتتز بحتتوث  -والمتتواد 

  وتطوير الفلزات
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

ولجنتتة الدراستتات العليتتا  4/2019/  8بشان توصية كل من مجلس قستتم التنميتتة المتواصتتلة بجلستتته البامنتتة بتتتاريخ    3/2

لددجتي ا ملجسييدد  ت يتتاز الستتيمينار والتستتجيل للطتتالب األتتتي أستتمائهم  إجتبالموافقةةة علةةي   2019 /15/4بتتتاريخ 
      ملجك وتمه  

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م
انتتوار ستتامي احمتتد  1

 الشاذلي

 ماجستير   

التخطتتيا ااستتتراتيجي فتتى اادارض الفعالتتة  فاعليتتة

لألزمات " دراسة تطبيقية عن أزمة قطتتاا الستتياحة 

 "2011العربية بعد ثورض يناير  فى جمهورية مةر

The Role of Strategic Planning in the 

Effective Management of Crises 

 " Applied Study on Crises of the 

Tourism Sector in Arab Republic of 

Egypt after January 2011 Revolution" 

 د/ زينب عباس زعزوا
استتتتاذ مستتتاعد ورئتتتيس قستتتم 

جامعة اكتوبر للعلوم  –اادارض 
 الحديبة وااداب

 
د/ اينتتتاس زكريتتتا عبدالستتتالم  

 ااستاذ المساعد بالقسم
 

 د/  أشرف محمد نوفل
 المدرس بالقسم
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جاستتتتتتر حستتتتتتين  2

 عبدالمعطي حسين

 دكتوراه

دور اإلدارض اإلستراتيجية في تنمية السلوك التنظيمي 

 ألعضاء هيئة التدريس قى الجامعات 

 " " دراسة ميدانية  

Role of Strategic Management in 

Developing  Organizational Behavior 

for Academic" A Field study "   

أ.د/ منتتي محمتتد كمتتال التتدين 

 مدحت 

كليتتة  –استتتاذ علتتم ااجتمتتاا 

 جامعة عين شمس –البنات 

 د/ عادل عبدالهادي عبدهللا 

 -ااستتتتتاذ المتفتتتترغ بالقستتتتم  
 مشرفا

ه راتتا محمتتد عبتتد 3

 أحمد  

  دكتوراه 

دور المهارات ااجتماعية والبقافيتتة فتتى تنميتتة رأس 

المال البشتتري " دراستتة علتتى عينتتة متتن المتتتدربين 

 ببعض الجمعيات ااهلية بمحافظة القاهرض

The role of social and cultural skills in 

the development of human capital " A 

field study on a sample of trainees in 

some NGOS in Cairo governorate" 

أ.د/ منتتي محمتتد كمتتال التتدين 

 مدحت

كلية   –استاذ علم ااجتماا  

جامعة عين شمس –البنات    

 

د/ صتتتبري ابتتتراهيم منةتتتور 

 شاهين 

 ااستاذ المساعد بالقسم

حستتتتين مغتتتتاوري  4

 احمد

 دكتوراه

 دور التبقيف البيئي فى تنمية القطاعات السياحية 

 

The Role of theEnvironmental 

Acculturation in the Development of 

the Tourism Sectors 

 أ.د/ محمود سعد ابوسكين

 ااستاذ بالقسم  

أ.د/ منتتي محمتتد كمتتال التتدين 

 –مدحت استتتاذ علتتم ااجتمتتاا 

جامعتتتة عتتتين  –كليتتتة البنتتتات 

 شمس

ستتتتتتتارض ستتتتتتتامي  5

 عبدالغني عبدالواحد

 نولوجيا انتاج الخبز استخدام درنات الكسافا فى تك

 

Usage of cassava tubers in bread 

production technology  
 

 أ.د/  هالة احمد عبدالعال
 استاذ الخضر بالقسم  

 أ.د/ يحي عبدالمنعم عبدالهادي 
استاذ التغذية العالجية المتفتترغ  

 –كليتتتتة التربيتتتتة النوعيتتتتة  –
 جامعة المنوفية

 

 

 االمر لمجلس الجامعة . القرار : الموافقة  ويرفع  

   

 ثانياً المنح واالجتياز

   

ولجنتتة   4/2019/  8بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئتتة  بجلستتته  البامنتتة المنعقتتدض بتتتاريخ    2-1

وراه درجتتة دكتتت  –أحمةد فةوزي نعةيم محةرو الطالب /   بالموافقة علي منح 2019/ 15/4الدراسات العليا بتاريخ 

   -بناءا علي التقرير الجماعي  العلوم البيئية في الدراسات التربوية واإلنسانية  يالفلسفة ف

  -في دراسة:

 ببعض محافظات مةر  دراسة الواع التغذوى لدى المراهقين

Study of the Nutritional Status in Teenagers in Some 

Governorates in Egypt. 

 

 فع االمر لمجلس الجامعة . القرار : الموافقة  وير
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ولجنتتة   4/2019/  8بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئتتة  بجلستتته  البامنتتة المنعقتتدض بتتتاريخ    2-2

درجتتة  –  أيمةةأ أحمةةد محمةةد عبةةد البةةاق الطالتتب /   بالموافقةةة علةةي مةةنح 2019/ 15/4الدراستتات العليتتا بتتتاريخ 

   -بناءا علي التقرير الجماعي  بيئية في الدراسات التربوية واإلنسانية العلوم ال يالماجستير ف

    -في دراسة:

 التنشئة ااجتماعية فى بيئات متباينة وسلوك طالب المرحلة البانوية 

Socialization in Different Environments and Behaviour of Secondary Stage Students 

 

مر لمجلس الجامعة . القرار : الموافقة  ويرفع اال  

   

ولجنتتة   4/2019/  8بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئتتة  بجلستتته  البامنتتة المنعقتتدض بتتتاريخ    2-3

اامتحتتان الشتتامل  –أسةماء حسةني يمةيسالطالبتتة/  بالموافقةة علةي اجتيةاز 2019/ 15/5الدراسات العليا بتاريخ 

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل له لعلوم البيئية لدرجة دكتوراه الفلسفة في ا

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .
 

   

ولجنتتة   4/2019/  8بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئتتة  بجلستتته  البامنتتة المنعقتتدض بتتتاريخ    2-4

اامتحتتان الشتتامل  –إينا  مرسةي السةنواويالطالبة/  بالموافقة علي اجتياز 2019/ 15/4الدراسات العليا بتاريخ 

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل له  لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية

 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .

   
 

 تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل
 

   

ولجنتتة الدراستتات  4/2019/  8بشان توصية كل من مجلس قسم  مسوم الموارد الطبيعية بجلستتته البامنتتة بتتتاريخ    3/1

تشتتكيل لجنتتة الحكتتم بمتتن لجنتتة اإلشتتراف  المقتتدم ةخطتتاب الةتتالحي  بالموافقةةة علةة  2019/ 15/4العليتتا بتتتاريخ 

 مالماجستتتير بالقستت لدرجتتة  المسجل -  ال مخلوف محمدمحمد جم المقدمة من الطالب/   الماجستيروالمناقشة لرسالة 

 16/12/2017وتاريخ التسجيل لمواوا البحث    2/2017/ 18ائحة ساعات معتمدض  حيث أن تاريخ القيد 

   -تحت عنوان: 

   أثر اارتباط التنظيمي في الراا الوظيفي

 "   والبحيرض دراسة ميدانية علي الهيئه المعاونه بالمعاهد العليا بااسكندرية" 

Impact of Organizational Commitment on Job Satisfaction 

(Field study on the auxiliary body of the higher institutes in Alexandria and El-Beheira) 

  -علي النحو التالي :

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل االسةةةةةةم م

 –إدارض األعمال جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا أستاذ    ا.د/ رمضان فهيم غربية  1

 )ممتحنا  خارجيا (                                                                  

استتتاذ إدارض األعمتتال المتفتترغ واستشتتارى التنميتته اإلداريتته بالمعهتتد  محتمد متحمد حافظ حجازي د/  2

 الحاسبات بالبحيره  )مشرفا (العالي للعلوم ااداريه المتقدم و

استاذ إدارض األعمال المساعد اكاديمية السادات للعلوم اإلداريتتة فتترا  د/عادل محتمد عبدالرحمن 3

  اسيوط   )ممتحنا  خارجيا (
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .
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ولجنتتة الدراستتات  4/2019/  8ة بجلسته البامنة بتاريخ   بشان توصية كل من مجلس قسم  مسوم الموارد الطبيعي    3/2

تشتتكيل لجنتتة الحكتتم بمتتن لجنتتة اإلشتتراف  المقتتدم ةخطتتاب الةتتالحي  بالموافقةةة علةة  2019/ 15/4العليتتا بتتتاريخ 

 ائحة ساعات مالماجستير بالقسلدرجة ة  مسجلال    هبة سعيد دنيا   المقدمة من الطالبة/ الماجستير والمناقشة لرسالة

 17/2/2018وتاريخ التسجيل لمواوا البحث    2/2017/ 18معتمدض  حيث أن  تاريخ القيد 

  -تحت عنوان:  

 تنمية المهارات المعرفية وااجتماعية عند األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة

Development of knowledge and social skills in preschool children 

 -علي النحو التالي :

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  سةةةةةةم اال م

  جامعة المنوفية  –كلية ااداب  –استاذ ورئيس قسم علم ااجتماا ايناس محمد سعد غزال د/ ا. 1

 ) ممتحن خارجى ( 

    جامعة المنوفية  –كلية ااداب  –استاذ علم ااجتماا المتفرغ  عال عبد المنعم الزيات د/ ا. 2

 ) ممتحن خارجى     

  جامعة المنوفية  –كلية ااداب  –استاذ علم ااجتماا المتفرغ  انشاد محمود عز الدين د/   3

  ) مشرفا (  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

استتات ولجنتتة الدر 4/2019/  8بشان توصية كل من مجلس قسم  مسوم الموارد الطبيعية بجلستتته البامنتتة بتتتاريخ    3/3

تشتتكيل لجنتتة الحكتتم بمتتن لجنتتة اإلشتتراف  المقتتدم ةخطتتاب الةتتالحي  بالموافقةةة علةة  2019/ 15/4العليتتا بتتتاريخ 

 مالماجستتتير بالقستت لدرجتتة ة المستتجل - مروة محمد حسةيأ حةاف  المقدمة من الطالبة/    الماجستير والمناقشة لرسالة

 16/12/2017ريخ التسجيل لمواوا البحث   وتا 2/2017/ 18ائحة ساعات معتمدض  حيث أن تاريخ القيد 

  -:تحت عنوان 

 "دور التسويق الداخلي فى تحقيق دافعية اإلنجاز

 "دراسة ميدانية علي الهيئه المعاونة بالمعاهد العليا بااسكندرية " "

"The Role of Internal Marketing in Achievement Motivation" 

Field Study on the Auxiliary Body of Higher Institutes in Alexandria 

  -علي النحو التالي :

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  االسةةةةةةم  م

 –أستاذ إدارض األعمال جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا   ا.د/ رمضان فهيم غربية  1

          )ممتحنا  خارجيا (                                                         

استتتاذ إدارض األعمتتال المتفتترغ واستشتتارى التنميتته اإلداريتته بالمعهتتد  محتمد متحمد حافظ حجازي د/  2

 العالي للعلوم ااداريه المتقدم والحاسبات بالبحيره  )مشرفا (

استاذ إدارض األعمال المساعد اكاديمية السادات للعلتتوم اإلداريتتة فتترا  دكتور عادل محتمد عبدالرحمن 3

  اسيوط  )ممتحنا  خارجيا (
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

ولجنتتة الدراستتات  4/2019/  8بشان توصية كل من مجلس قسم  مسوم الموارد الطبيعية بجلستتته البامنتتة بتتتاريخ    3/4

التتتتدكتوراه                                     تشتتتتكيل لجنتتتتة اامتحتتتتان الشتتتتامل لدرجتتتتة  بالموافقةةةةة علةةةة  2019/ 15/4العليتتتتا بتتتتتاريخ 

  المسجل لدرجة الدكتوراه  تخة  الدراسات التجاريتتة وااداريتتة - عمروعبدالغفارعبدالعاطي عبدالجليلللطالب / 

 تحت  عنوان :

 

 .(سة ميدانيةدرا) إطارمقترم لتطويردورنظم الرقابة الداخلية في إدارض المخاطرلمواكبة اإلصدارات المهنية الحديبة

A Proposed Framework for The Developing of The Role of The Internal Control 

Systems In Risk Management To Keep Up With Modern Professional Releases 

(A Field Study). 
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 -: علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي 

العمةةل  الوظيفةةةةةةةة وجةهة االسةةةةةةم  م  

 كلية تجارض حلوان        –أستاذ ورئيس قسم المحاسبة   ا.د/ هشام حسن عواد المليجي 1

 أستاذ المحاسبة المساعد كلية التجارض جامعة بني سويف   د/ حسن شلقامي محمود   2

  جامعة بنى سويف)مشرفا ( –كلية التجارض  –أستاذ المحاسبة المساعد  د/ محمود احمد على 3
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

ولجنتتة الدراستتات  4/2019/  13بشان توصية كل من مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلستتته البامنتتة بتتتاريخ    3/5

تشتتكيل لجنتتة الحكتتم بمتتن لجنتتة اإلشتتراف  المقتتدم ةخطتتاب الةتتالحي  بالموافقةةة علةة  2019/ 15/4العليتتا بتتتاريخ 

 مالتتدكتوراه بالقستت لدرجتتة  المستتجل - ماجد مةدني علةي النهوةاويالمقدمة من الطالب/    الدكتوراه مناقشة لرسالةوال

  23/3/2016وتاريخ التسجيل لمواوا البحث  15/11/2014ائحة ساعات معتمدض  حيث أن تاريخ القيد 

     -تحت عنوان: 

 

 سالمة األغذية واألعالف نظام إدارض معلومات

 مدعم بتكنولوجيا محمولة ونظام معلومتتات جغرافيتتة وجودتها

 
Management Information System for Food and Feed  Safety and Quality Supported by 

Mobility Technology and Geographic Information System 
 

  -علي النحو التالي :

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  االسةةةةةةم  م

جامعة مدينتتة الستتادات  -معهد الدراسات والبحوث البيئية –أستاذ متفرغ  د/ عايدض محمد عالم أ. 1

 " مشرف "

 جامعة عين شمس    –أستاذ متفرغ تغذية الحيوان  أ.د/ حسين سعد سليمان    2

 " ممتحن خارجي"

عليتتا جامعتتة استاذ ووكيل كلية علوم الحاسبات والمعلومتتات للدراستتات ال أ.د/ محمد حسن حجاج 3

 حلوان  " ممتحن خارجي"

رئتتيس وحتتدض ستتالمة الغتتذاء بتتالمركز اإلقليمتتى لألغذيتتة واألعتتالف "  أ.د/ جيهان محمد المغازى  4

  مشرف "
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

ولجنتتة الدراستتات  4/2019/  13خ   بشان توصية كل من مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلستتته البامنتتة بتتتاري 3/6

تشتتكيل لجنتتة الحكتتم بمتتن لجنتتة اإلشتتراف  المقتتدم ةخطتتاب الةتتالحي  بالموافقةةة علةة  2019/ 15/4العليتتا بتتتاريخ 

 مالماجستتتير بالقستت لدرجتتة  المستتجل - امير عبد الفتاح احمةد زيةدالمقدمة من الطالب/    الماجستير والمناقشة لرسالة

  18/11/2017وتاريخ التسجيل لمواوا البحث  16/10/2016ن  تاريخ القيد ائحة ساعات معتمدض  حيث أ

    -تحت عنوان: 

 

 تةور مقترم لتنمية ثقافة السالمه والةحه المهنيةوالبيئة لدي مةانع ااغذية

 " دراسة حالة علي احد مةانع ااغذية "  

Proposal supposed to develop the culture of occupational health , safety and environment 

for food plants " case study for one of food plants " 
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  -علي النحو التالي :

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  االسةةةةةةم  م

ستتوهاج           جامعتتة  – ااداب كليتتة  –ورئتتيس قستتم علتتم ااجتمتتاا  أستتتاذ   أ.د/ صابر محمد عبد ربه   1

 جي "" ممتحن خار

جامعتتتتتتة حلتتتتتتوان                                     –كليتتتتتتة ااداب  –أستتتتتتتاذ علتتتتتتم ااجتمتتتتتتاا  أ.د/ محمد أنور محروس    2

 " ممتحن خارجي    "

جامعتتة مدينتتة الستتادات                –أستتتاذ مستتاعد بقستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة  د/ أشرف عبد الحميد زهران    3

  " مشرف "
 يعاد للقسمقرار : ال  
   

ولجنتتة الدراستتات  4/2019/  13بشان توصية كل من مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلسته البامنة بتاريخ      3/7

تشتتكيل لجنتتة الحكتتم بمتتن لجنتتة اإلشتتراف  المقتتدم ةخطتتاب الةتتالحي  بالموافقةةة علةة  2019/ 15/4العليتتا بتتتاريخ 

ائحتتة  مالماجستير بالقستت لدرجة  المسجل - نشوه محمد الشبراويدمة من الطالبة/   المق الماجستير والمناقشة لرسالة

  20/9/2016وتاريخ التسجيل لمواوا البحث  19/10/2015ساعات معتمدض  حيث أن تاريخ القيد 
  -تحت عنوان: 
 

 استخدام اانشطة الترويحية وااسترخاء من
 دي الراشدينخالل المسطحات الخضراء لخفض اعراض اإلكتئاب ل

The use of some recreational activities and relaxation through the green spaces to reduce 
symptoms of depression in adults 

 

  -علي النحو التالي :
 

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  االسةةةةةةم  م

جامعتتة  –كليتتة التربيتتة  –ةتتحه النفستتية استتتاذ ورئتتيس قستتم ال أ.د/ محمد أحمد محمد ابراهيم سعفان 1
 الزقازيق

 جامعة الزقازيق –أستاذ الةحه النفسية كلية التربية  أ.د/ محمد السيد عبد الرحمن  2
 " ممتحن خارجي "

 جامعة الزقازيق –أستاذ الةحه النفسية كلية التربية  أ.د/ عبد الباسا متولي عاشور خضر 3

 " ممتحن خارجي "

جامعتتة مدينتتة  –استتتاذ مستتاعد بقستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة  الفضالي د/ عزت أحمد 4
  السادات

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

ولجنتتة الدراستتات  4/2019/  13بشان توصية كل من مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلستتته البامنتتة بتتتاريخ    3/8

اامتحتتتتان الشتتتتامل لدرجتتتتة التتتتدكتوراه                                            تشتتتتكيل لجنتتتتة   بالموافقةةةةة علةةةة  2019/ 15/4العليتتتتا بتتتتتاريخ 

 " العلوم الزراعيةالمسجل لدرجة الدكتوراه  تخة "  العزب محمد المنسوب الرفاعيللطالب / 

 تحت عنوان :

 

 بدون تربه الزراعه تقنيات تخدامالخضرى لالعالف عالية البروتين باس لالكبار حديبة " تطبيقات

New applications of vegetative production of High Protein Fodder using Soilless Culture 

 techniques (hydroponic )  



8 /16 

 

 -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي : 

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  االسةةةةةةم  م

 جامعة مدينة السادات  –ستاذ بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ أ.د/ عايدض محمد عالم  1

 –كليتتة الزراعتتة  –أستاذ مساعد تغذية النبات قسم اارااي والميتتاه  د/ محمد أحمد يوسف عبد الرحيم  2

 جامعة األزهر بأسيوط

معتتة جا –كليتتة البتتروض الستتمكية  –أستتتاذ مستتاعد ااستتتزراا المتتائي  د/ العزب محمد العزب طاحون  3

  السويس 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

ولجنة الدراستتات العليتتا  4/2019/  13بشان توصية كل من مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلسته البامنة بتاريخ    3/9

                                     تشتتتتتتكيل لجنتتتتتتة اامتحتتتتتتان الشتتتتتتامل لدرجتتتتتتة التتتتتتدكتوراه  بالموافقةةةةةةة علةةةةةة  2019/ 15/4بتتتتتتتاريخ 

 الدين المسجل لدرجة الدكتوراه  تخة  الدراسات التجارية واادارية . نشأت عبد هللا عبده زيأللطالب /  

 : تحت  عنوان 

 العالقة بين القياده ااخالقية والبيئة التنظيمية 

 "    ات" دراسة تحليلية علي العاملين بالمستشفيات الجامعية  بوسا الدل

Relationship between Ethical Leadership and Organizational Environment 

" Analytical Study on the Employees of University Hospitals in the Central Delta 

 -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي : 

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  االسةةةةةةم  م

"  قسم العلوم السلوكية باكاديمية السادات للعلوم اادارية والمالية  ب استاذ أ.د/ محمد عبد التواب شاهين   1
 مشرف " 

 استاذ إدارض األعمال المتفرغ واستشارى التنميه اإلداريه بالمعهد العالي  محتمد متحمد حافظ حجازي د/  2

 للعلوم ااداريه المتقدم والحاسبات بالبحيره    

جامعة مةر    –استاذ ادارض ااعمال المساعد ورئيس قسم ادارض ااعمال   د/ زينب عباس زعزوا   3
  للعلوم الحديبة 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

 لدراساتولجنة ا 4/2019/  13بشان توصية كل من مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلسته البامنة بتاريخ    3/10

                                   تشتتتتتكيل لجنتتتتتة اامتحتتتتتان الشتتتتتامل لدرجتتتتتة التتتتتدكتوراه  بالموافقةةةةةة علةةةةة  2019/ 15/4العليتتتتتا بتتتتتتاريخ 

   تخة  الدراسات التجارية وااداريةالمسجلة لدرجة الدكتوراه  مروة محمد سيد عبد الحميدللطالبة /  

 -تحت  عنوان : 

ة للموارد البشرية وأثرها في اإلبداا اإلداري " دراسة تحليلية علي ااداريين فتتي البنتتك المركتتزي " اإلدارض اإلستراتيجي

 المةري "

Strategic management of human resources and Their impact on administrative innovation " 

analytical study on the administrators of the Central Bank of Egypt" 

 -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي : 

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  االسةةةةةةم  م

"  رئيس قسم العلوم السلوكية باكاديمية السادات للعلوم اادارية والمالية   أ.د/ محمد عبد التواب شاهين   1
 مشرف " 

 شارى التنميه اإلداريه بالمعهد العالي استاذ إدارض األعمال المتفرغ واست محتمد متحمد حافظ حجازي د/  2

 للعلوم ااداريه المتقدم والحاسبات بالبحيره    

جامعة مةر    –استاذ ادارض ااعمال المساعد ورئيس قسم ادارض ااعمال   د/ زينب عباس زعزوا   3
  للعلوم الحديبة  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 
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ولجنتتة الدراستتاتالعليا  4/2019/  13وصية كل من مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلستتته البامنتتة بتتتاريخ   بشان ت 3/11

                                     تشتتتتتتكيل لجنتتتتتتة اامتحتتتتتتان الشتتتتتتامل لدرجتتتتتتة التتتتتتدكتوراه  بالموافقةةةةةةة علةةةةةة  2019/ 15/4بتتتتتتتاريخ 

  الدراسات التجارية وااداريةرجة الدكتوراه تخة  المسجل لد  مبارك عبد الهادي الظفيريلطالب / 

 تحت  عنوان : 

 

 (2016-2015الرفاه فى الكويت ) أثر اازمة المالية على واقع ومستقبل دولة" 

Impact of the financial crisis (2015-2016)On the reality and future of the welfare 

state In Kuwait 

 

 -علي النحو التالي :علي ان يكون التشكيل  

 الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل  ااستتتتتتم  م

 جامعة القاهرض " مشرف "   -استاذ مساعد قسم ادارض ااعمال كلية التجارض   أ.د/ هشام سيد سليمان  1

 جامعة السادات –كلية التجارض  باستاذ ااقتةاد  أ.د/ شريف محمد علي   2

 جامعة مدينة السادات  –كلية التجارض  –لمحاسبة المساعد  استاذ ا د/ رمضان محمد الميهي  3
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

ولجنة الدراستتات العليتتا  4/2019/  13بشان توصية كل من مجلس قسم  تقويم الموارد الطبيعية بجلسته البامنة بتاريخ    3/12

                                     تشتتتتتتكيل لجنتتتتتتة اامتحتتتتتتان الشتتتتتتامل لدرجتتتتتتة التتتتتتدكتوراه  بالموافقةةةةةةة علةةةةةة  2019/ 15/4بتتتتتتتاريخ 

   تخة  الدراسات التجارية وااداريةالمسجل لدرجة  الدكتوراه    حسأ قاطع فنول بو  العنزىللطالب / 

 تحت  عنوان

 لكويت أثر تطبيق آليات الحوكمة فى تفعيل الرقابة المالية فى بعض وزارات دولة ا "

 

The impact of the application of governance mechanisms 

In activating financial control 

 In Kuwaiti some government ministries 

 -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي : 

 الوظيفتتتتتتتة وجتهة العمتتل  ااستتتتتتم  م

 جامعة القاهرض " مشرف "   -ادارض ااعمال كلية التجارض   استاذ مساعد قسم أ.د/ هشام سيد سليمان  1

 جامعة السادات   –كلية التجارض  باستاذ ااقتةاد  أ.د/ شريف محمد علي   2

  جامعة مدينة السادات  –كلية التجارض  –استاذ المحاسبة المساعد   د/ رمضان محمد الميهي  3
 ة .القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامع 
   

ولجنة الدراسات العليا  3/2019/  4بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة   بجلسته السابعة بتاريخ    3/13

تشكيل لجنة الحكتتم والمناقشتتة لرستتالة بمن لجنة اإلشراف  المقدم ةخطاب الةالحي بالموافقة عل  2019/ 15/4بتاريخ 

ائحة ساعات معتمدض  حيث أن  مالدكتوراه بالقسلدرجة ة  المسجل –  أسماء حسني يميس /المقدمة من الطالبة الدكتوراه

  18/6/2016وتاريخ التسجيل لمواوا البحث  10/2015/ 19تاريخ القيد 

  -:تحت عنوان 

 والنسيج "  نموذج مقترم للقيمة العادلة لعقود الشراكة وأثره على منفعة المعلومات المحاسبية والبيئية بشركات الغزل 

 دراسة تطبيقية " 

The Model of the Proposal of the Fair value of the Contracts for the partnership and its 

Impact on the Benefit of Accounting Information and Environmental Firms from Spinning 

and Weaving" Field Study" 
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  -علي النحو التالي :

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  ةةةةةم االسة م

 -  استاذ المحاسبة وعميد كلية التجارض جامعة عين شمس سابقا  حماد  العال عبد طارق  /د.ا 1

 ممتحن خارجي 

ااستاذ المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة بالمعهد  جامعة مدينة  الحفناوى  نةر  نبيل  /د.ا 2

 مشرفا -السادات 

 -ورئيس قسم المحاسبة بااكاديمية الحديبة بالمعادى  مساعد  استاذ سعودى  طفىل محمد  سامح  /د 3

 ممتحن خارجي 

 استاذ المحاسبة المتفرغ بقسم المحاسبة كلية التجارض جامعة المنوفية  العشماوى  الفتام عبد محمد  /د 4

  مشرفا   -
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

ولجنة الدراسات العليا  3/2019/  4ن توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة   بجلسته السابعة بتاريخ   بشا 3/14

تشكيل لجنة الحكتتم والمناقشتتة لرستتالة بمن لجنة اإلشراف  المقدم ةخطاب الةالحي بالموافقة عل  2019/ 15/4بتاريخ 

ائحتتة ستتاعات معتمتتدض   مالتتدكتوراه بالقستت لدرجتتة ة  المستتجل –   واويإينا  مرسي السنالمقدمة من الطالبة/  الدكتوراه

  20/12/2014وتاريخ التسجيل لمواوا البحث  11/2013/ 16حيث أن تاريخ القيد 

  -تحت عنوان: 

 

 مدي فاعلية التشريعات فى حماية البيئة من التلوث ) بالتطبيق على القطاا الةناعي الخا  (

The Effectiveness of Legislation in Protecting the Environment from Pollution "The 

Application to the Private Industrial Sector" 

  -علي النحو التالي :

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  االسةةةةةةم  م

 ا مشرف – جامعة مدينة السادات –كلية الحقوق ب -استاذ القانون العام  أ.د/ خالد سعد زغلول   1

 جامعة المنوفية  " ممتحن  خارجي"   –كلية الحقوق -استاذ القانون ااداري   أ.د/ منةور محمد احمد  2

 جامعة المنوفية " ممتحن خارجي"  –استاذ القانون العام  كلية الحقوق  أ.د/ ايمن العشماوي  3

 ااستاذ المتفرغ بالقسم    مشرفا  د/ عادل عبدالهادي عبدهللا   4
 

 ار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .القر 

   

ولجنة الدراسات العليا  3/2019/  4بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة   بجلسته السابعة بتاريخ    3/15

قشة لرسالة  تشكيل لجنة الحكم والمنابمن لجنة اإلشراف  المقدم ةخطاب الةالحي بالموافقة عل  2019/ 15/4بتاريخ 

ائحة ساعات معتمدض  حيث    مالماجستير بالقسلدرجة   المسجل –   عمرو مجدي مدنيالمقدمة من الطالب/  الماجستير

  14/10/2017وتاريخ التسجيل لمواوا البحث  18/2/2017أن تاريخ القيد  

   -تحت عنوان:

 

ميدانية على أمبلة من  قطاا الةناعات الغذائية تأثير القيادض اادارية الفعالة على ااداء التنظيمي " دراسة    

 باإلسكندرية 

Effect of effective managerial  leadership on organizational performance " Field study on 

examples from the food industry in Alexandria 
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  -علي النحو التالي :

 عمةةل الوظيفةةةةةةةة وجةهة ال االسةةةةةةم  م

 معهد طيبه للحاسبات والعلوم اادارية    " ممتحن  خارجي" باستاذ  أ.د / ابراهيم محمد يوسف   1

استاذ اادارض المساعد بالمعهد العالي للدراسات التعاونية واادارية                        د/ نبيل عبدالمنعم محمد  2

 " ممتحن  خارجي" 

 استاذ إدارض األعمال المتفرغ واستشارى التنميه اإلداريه بالمعهد العالي  محتمد متحمد حافظ حجازي د/  3

  للعلوم ااداريه المتقدم والحاسبات بالبحيره   ) مشرفا(  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .  

   

ولجنة الدراسات العليا  3/2019/  4ريخ   بشان توصية كل من مجلس قسم التنمية المتواصلة للبيئة   بجلسته السابعة بتا 3/16

تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة  بمن لجنة اإلشراف  المقدم ةخطاب الةالحي بالموافقة عل  2019/ 15/4بتاريخ 

ائحة ساعات معتمدض  حيث  مالماجستير بالقس لدرجة ة  المسجل –ياسميأ يميس حسأالمقدمة من الطالبة/  الماجستير

  2017/ 16/7وتاريخ التسجيل لمواوا البحث  10/2016/ 16لقيد  أن تاريخ ا

   -تحت عنوان: 

 اثر البقافة التنظيمية على سلوك المواطنة " دراسة تطبيقية على العاملين بمزرعة كلية الزراعة بجامعة ااسكندرية " 

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)) 

 -علي النحو التالي :

 الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل  االسةةةةةةم  م

 لحاسبات والعلوم اادارية  " ممتحن  خارجي" استاذ وعميد معهد طيبه ل أ.د / ابراهيم محمد يوسف   1

 أستاذ ورئيس قسم التنمية المتواصلة للبيئة ) مشرفا(  أ.د/ هالة احمد عبدالعال  2

استاذ اادارض المساعد بالمعهد العالي للدراسات التعاونية واادارية                        د/ نبيل عبدالمنعم محمد  3

 " ممتحن  خارجي" 

 استاذ إدارض األعمال المتفرغ واستشارى التنميه اإلداريه بالمعهد العالي  محتمد متحمد حافظ حجازي  د/ 4

  للعلوم ااداريه المتقدم والحاسبات بالبحيره   ) مشرفا(  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .  

   
 

 الموضوعات العامة :  -رابعاً :
 

   

عند تشكيل لجنة الحكم والمناقشتتة أن يكتتون  بالموافقة عل  2019/ 15/4لجنة الدراسات العليا بتاريخ بشان توصية  4/1

 المحكمين الخارجين من جهتين بحبيتين مختلفين

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .

   

 يامساً العالقات الثقافية 

   

عتترض  بالموافقةة علة  15/4/2019بالمعهد الجلسة الستتابعة المنعقتتدض بتتتاريخ توصية لجنة العالقات البقافية بشأن  5-1

توصيات المؤتمر الدولى الخامس للدراسات والبحوث البيئية تحت عنوان " نحو افاق جديدض للتنمية الشاملة " والتتذى 

 . 2019ابريل  1/4تم انعقاده بمدينة الغردقة خالل الفترض من 

 المر لمجلس الجامعة .القرار : الموافقة  ويرفع ا
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بخصددددددوق جوملسدددددد  جي دددددد  مليسج دددددد  بي يدددددد   ملخطددددددسر ملددددددومتج رل اددددددس جدددددد  رجمت  ملب ددددددو  مل  ج دددددد  عددددددت  بشدددددد    5-2
ع ددددددك م   سددددددو  مصيدددددد جست  ملخسصدددددد  ب عبددددددس     دددددد  مل ددددددجت   بتلدددددد  مصب ددددددس   31/10/2018ملجا سددددددج  ب ددددددست   

جست  مل  ت ف دددددد  ملخسصدددددد  ب عبددددددس     دددددد  مل ددددددجت   ملجاشددددددوت  ع ددددددك ملجولدددددد  ملشخصددددددك وملجوملدددددد  ملج  جددددددج  ومصيدددددد 
 بج  مصوتمق ملخسص  بسصيتم مت مل سل  :

 مل سجم لا ل يس ز  ج  يوم ز مليسج  -1
 مل سجم لا ل جكسل   اشت-2

بالموافقةةةةةة   15/4/2019  دددددد  موصددددددت  ليادددددد  مل علددددددست ملسسسل دددددد  بسلج رددددددج ملي يدددددد  مليددددددسب   ملجا سددددددج  ب ددددددست   
 سج  معبس       مل جت   ع  ك ف   تل  مصب س  ملجاشوت   .عسج وتش  عجل ل ي  على

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .
   

 سادساً :  لجنة البيئة 

   

ً  20/4/2019المنعقدض بتاريخ  السابعةبشأن توصية لجنة البيئة بجلستها   6/1 بعرض التقرير الخا     باالحاطة علما

 18/3/2019رض سعد نوارض المنعقدض يوم ااثنين الموافق  بزيارض مدرسة سا

 

 .   االحاطة علماً القرار : 
   

ً  20/4/2019المنعقدض بتاريخ  السابعةبشأن توصية لجنة البيئة بجلستها  6/2 عرض التقريتتر الختتا    باالحاطة علما

 25/3/2019بزيارض مدرسة مةر الحرض التجريبية  المنعقدض يوم ااثنين الموافق  

 

 . االحاطة علماً القرار : 
   

اعداد نتتدوض تحتتت عنتتوان     بالموافقة عل  20/4/2019المنعقدض بتاريخ  السابعةبشأن توصية لجنة البيئة بجلستها  6/3

على ان تعقتتد يتتوم  " التغيرات المناخية وتاثيرها على محةول العنب والحلول المقترحة " بالمناطق الةحراوية 

 .28/4/2019فق ااحد الموا

 

 القرار : الموافقة  

   
 

 

 ثامناً  : الجودة : 
 

   

 بشأن مناقشة ما تم تنفيذه من خطة التطوير المستمر .       8-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            االحاطة علماً القرار : ا 

   

 الجامعة للتفوق بشأن حفز السادض اعضاء هيئة التدريس ااتى اسمائهم لحةولهم على جائزض   8/2
 السيدض الدكتورض /هدى سعيد حافظ لحةول سيادتها على جائزض الجامعة فى العلوم األساسية

 السيد الدكتور / أحمد توفيق بشير لحةول سيادته على جائزض الجامعة فى العلوم الهندسية -

 القرار : الموافقة  

   



13 /16 

 

 4/2019ز ضمان الجودة بالجامعة بتاريخ الموضوعات التي نوقشت في المجلس التنفيذي لمرك  8/3

 للجامعة.امان الجودض اانجاز الشهري للوحدض  عن شهر فبراير وفقا لمخطا المهام الموحد لمركز ييم تق2/2/1
 

 تقرير استخدام المعهد للمضبطة والمحضر االكتروني ) مجلس قسم التقويم ومجلس المعهد ( لشهر مارس . 2/2/2
 
 

فبرايتتر وفقا لكتيب المهام الموحد لكليتتات و معاهتتد الجامعتتة ااصتتدار الستتادس  2019اغسطس  مهام شهر شأنب  2

2020 

 %20حضور المجلس التنفيذي لمركز امان الجودض  •

 %20محاار اجتماعات المجلس التنفيذي و مجلس اادارض للوحدات + استمارات الةرف •

 %20سي األول (معتمدض اعداد و ارسال تقارير المقررات و البرامج )الفةل الدرا •

 –اعداد و ارسال تقارير تقتتارير الفةتتل الدراستتي األول عتتن جتتودض ااداء بالكنتروات)استتتعداد الكنتتترول  •

 .%20أوراق ااجابة( –الورقةاامتحانية  –اعداد ملف الكنترول 

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

 

 .2019قييم معمل الجيولوجيا البيئية في مايو بشأن تحديد زيارض ت -3

 

بشأن تحديد موعد تجديد ااعتماد للمعهد من الهيئتتة القوميتتة لضتتمان جتتودض التعلتتيم و ااعتمتتاد ختتالل الفتتترض متتن  -4

 .2020الي فبراير 2019أغسطس 

 القرار : الموافقة  

   

 ثالثاً: الشئون المالية واإلدارية:  8/3

 2019 ديسمبرشهر كافآت الشهرية لوحدة ضمان الجودة بشأن صرف الم3/1/1

 

 المبلغ التاريخ والنسبة النشاط 

  % 100النسبة فبرايرشهر  المكافأض الشهرية

  % 100النسبة فبرايرشهر  بدل حضور المجلس التنفيذي 

   % 100النسبةفبرايرشهر  دارضبدل حضورمجلس اا
 القرار : الموافقة    
   

 ن الفنية والتقنية:رابعا: الشئو

   

 استعراض ومناقشة الموضوعات التالية وفقا لخوة عمل الوحدة: بشأن  -1  

 : الوحدض عمل لخطة وفقا التالية التوصية باعتماد المواوعات بشأن •

 –اعداد و ارسال تقارير تقارير الفةل الدراسي األول عن جودض ااداء بالكنتروات)ملف ااستعداد للكنتتترول  •

تقرير مطابقة ا وراق ااجابة لمعتتايير –تقرير مطابقة الورقةاامتحانية لمعايير الجودض   –ملف الكنترول اعداد 

 تقري مطابقة( . –الجودض 

 تقرير متابعة أنشطة الخطة التنفيذية للوحدض )نةف سنوي ( معتمدض . •

 بيئة العمل". بشأن الموافقة علي مقترم عقد ورشة عمل بعنوان "أساسيات األمن و السالمة في -2

 بشأن الموافقة علي عقد دورض تدريبية للعاملين بالمعهد بعنوان"ااسعافافات األولية و تأمين بيئة العمل" -3

 بشأن الموافقة علي تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية لبرامج المعهد األكاديمية و المهنية. -4

   

 القرار : الموافقة  
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 فيما يستجد مأ اعمال .     

ولجنة الدراستتات العليتتا  4/2019/  8شان توصية كل من مجلس قسم  مسوم الموارد الطبيعية بجلسته البامنة بتاريخ   ب 

اعتذار الستتيدض ااستتتاذض التتدكتورض / منتتى المهتتدى محمتتد طنطتتاوى عتتن المناقشتتة   بالموافقة عل  2019/ 15/4بتاريخ 

  ان عل  عاص نانس  سليمكمحكم خارجى لرسالة الماجستير للطالبة / 

 

 تحت عنوان 

 ))   دراسة عقاقيرية على نبات شبت الجبل الذى ينمو فى مةر

Phamacognostical Study of Pituranthos tortuosus (Deverra tortuosa) Growing in Egypt 

 

 

 لظروف السفر الوارئة يارج البالد ومرفق اعتذار سيادتها. 
 

 كالتالى: وكان التشكيل الذى تمت الموافقة عليه
 

 م االسةةةةةةم  ةة وجةهة العمةةل ةةةةةالوظيفة

 1 ا.د/ طه شحات محمد االفى   مشرفا        –جامعة القاهرض  –استاذ العقاقير كلية الةيدلة 

جامعة  –كلية الةيدلة  –استاذ ورئيس قسم العقاقير  

 القاهرض ممتحن خارجى 

 2 ا.د/ هالة محمد احمد طنطاوى 

هيئة  –مركز الرقابة الدوائية  –المتفرغ   استاذ العقاقير

 الرقابة والبحوث الدوائية  ممتحن خارجى 

أ.د/ منى المهدى محمد  

 طنطاوى 

3 

  –استاذ مساعد ورئيس قسم مسوم الموارد الطبيعية 

 جامعة مدينة السادات  مشرفا 

 4 د/ محمد فتحى عزازى 

 

كلية الصيدلة  –أستاذ األدوية والسموم   تور/ ناجح احمد المهدىوبعد اعتذار المحكم الخارج  تم ترشيح االستاذ الدك

 كمحكم يارج  ليصبح التشكيل المقترح   جامعة طنوا   –
 

 م االسةةةةةةم  ةة وجةهة العمةةل ةةةةةالوظيفة

 1 ا.د/ طه شحات محمد االفى   مشرفا        –جامعة القاهرض  –استاذ العقاقير كلية الةيدلة 

جامعة القاهرض  –كلية الةيدلة  –م العقاقير  استاذ ورئيس قس

 ممتحن خارجى 

ا.د/ هالة محمد احمد  

 طنطاوى 

2 

  جامعة طنطا   –كلية الةيدلة  –أستاذ األدوية والسموم  

 ممتحن خارجى 

 3 أ.د/ ناجح احمد المهدى  

جامعة  –استاذ مساعد ورئيس قسم مسوم الموارد الطبيعية 

 مدينة السادات  مشرفا 

 4 د فتحى عزازى د/ محم

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . 

   

 الموضوعات العامة : 
  

 

 
 

 بشأن اختيار عضوين من السادض اعضاء مجلس المعهد امن لجنة اختيار السيد ااستاذ الدكتور عميد المعهد  .

 القرار :
  2016( لسنة  5241والقرار الوزارى رقم ) 2019( لسنة  102بعد االطالع على القرار الوزارى رقم )

برئاسة السيد االستاذ الدكتور / أحمد محمد بيومى رئيس   20/4/2019اجتمع مجلس المعهد اليوم السبت الموافق 
وذلك إلختيار مرشحى الم هد ضمن اللجنة المختصة بترشيج المتقدمين  الجامعة وبحضور كل من السادة الدكاترة 

 ،          د الم هد لشغل وظيفة عمي

وقد تم اجراء االقتراع السري بين المتقدمين االرب ة لتحديد السادة المرشحين االساسيين والمرشج االحتياطى عن        
الم هد وكذلك تم تشكيل لجنة برئاسة السيد   د   رئيس الجام ة وعضوية كل من السادة االتى اسمائهم لفرز اصوات 

 التى اسمائهم من السادة االمرشحين  
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 .بالمعهد  والتطوير المستمر دير وحدض امان الجودضاستاذ  الحشرات ااقتةادية وم أ.د / أمانى محمد عبد العال

 أقدم أستاذ هندسة  ) قوى وآات كهربية( المساعد بالتناوب  د/ أحمد حسين توفيق بشيرأ.

 وقد  سفر االقتراع عن االتى :
 ( صوت11ى إبراهيم رفاعى          على عدد )حصول االستاذ الدكتور / رفاع (1
 ( أصوت10حصول االستاذ الدكتور / نبيل نصر الحفناوى             على عدد ) (2
 ( أصوات 8حصول االستاذ الدكتور / مبارك حسانى على              على عدد ) (3
 ( أصوات 7حصول االستاذ الدكتور / عايدة محمد عالم                على عدد ) (4

 وبناءاً عليه تم اختيار السادة االتى اسماؤهم ل ضوية اللجنة سالفة الذكر : 
 عضو اساسي           رفاعى إبراهيم رفاعى/  الدكتور االستاذ حصول (1
 عضو أساسي              الحفناوى نصر نبيل/  الدكتور االستاذ حصول (2
 عضو احتياطى               على حسانى مبارك/  الدكتور االستاذ حصول (3
 

 

    
 عميد المعهد                                                     اميأ المجلس                              

                                                                          

 ) أ.د/ عمر احمد سعد تمام (                                          (            احمد توفيق بشير  د/ )                
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 عميد المعهد                                                اميأ المجلس                             
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 ) أ.د/ عمر احمد سعد تمام (                                     ) د/ احمد توفيق بشير  (                             


