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 ــــور ـــــالحضـ •

  الوظيفة االسم 

 رئيساً  عميد المعهد    أ.د/ نادية حامد البتانونى -1

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

 أ.د / نادية حامد البتانونى -3
د لشئون خدمةة المتتمةو وتيميةة استاذ الميكروبيولوجى ووكيل المعه

 البيئة 

 عضواً 

 عضواً  استاذ انتاج خضر ورئيس قسم التيمية المتواصلة للبيئة أ.د/ هالة احمد عبد العال -4

 عضواً  استاذ األراضى  ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية د/ محمد أحمد أحمد الحويطىأ. -5

 عضواً  استاذ ورئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية  -6

 أ.د / أمانى محمد عبد العال -7
والتطةوير  دير وحةد  ضةمان التةود استاذ  الحشرات االقتصادية وم

 .بالمعهد  المستمر

 التود  عضواً 

 عضواً  استاذ انتاج خضر بقسم التيمية المتواصلة للبيئة أ.د / ممدوح محمد السعيد عرفة -8

 عضواً  ى وآالت كهربية( بقسم تقويم الموارد الطبيعيةأستاذ هيدسة  ) قو د/ أحمد حسين توفيق بشير -9

 ذو خبر  عضواً  أستاذ المحاصيل المتفرغ بقسم التيمية المتواصلة للبيئة أ.د/ نبيل نصر الحفياوى   10-

 عضواً ذو خبر  أستاذ البساتين المتفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ عايد  محمد عالم -11

 عضواً ذو خبر  استاذ المعادن التطبيقية المتفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية انى علىأ.د/  مبارك حس -12

 عضواً ذو خبر  استاذ الرسوبيات المتفرغ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -13

 وأميياً للمتلس عضواً  المساعد بالتياوب تيمية عمرانيةأقدم أستاذ  وائل أحمد طه التارحىد/  -14

 عضواً  بالتياوب محاصيلمدرس أقدم  حازم حتازى محمد إبراهيم /د  -15

 عضواً اداري أمين المعهد  أ/ علي عبدهللا خالد  -16

   وقام بأعمال السكرتارية:

 السيد أ.د/ عميد المعهد. سكرتير –أ/ هناء رمسيس تادرس  
 

 االفتتــــاح:   •

ــي        ــة الســـ ــتل الالســـ ــة  افتـــ ــانون  نا يـــ ــ  البتـــ ــل  –    حامـــ ــامم ب مـــ ــ قـــ ــ   عميـــ ــ                             الم هـــ قامـــ
ــرحيم ب ورحـبـ  ــرحمي ال ــركر ب بســم ر ال ــ بالســا     ب ــ م اعضــاا المال ــة بمناســبة   وق ــام الاــام   التهنم ــ ا ال  ب

    2010 2019الا ي  

  : لمناقشة الموضوعا  الوار   با ول األعمال اسيا ته  ثم انتقل
   

   

 

 :  والً: مصا قـــــا 
 

  
 

 
 م.24/8/2019 بشأن المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة بتاريخ

 
 2019 8 24ب   است راض ما تم مناقشته ف  محضر ااتماع مال  الم ه  الالسة السابقة بتاريخ  القــــــــــرار:

     االتية اعا  المال  مناقشة الموضوعا
 

   االولى  الرقم الكودي  م 2018/2019العام الجامعي                        

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

 صباحا   11.30الساعة:  نهاية االجتماع: ص  10:00الساعة: بدء االجتماع:  م21/9/2019 تاريخ االجتماع:

 اعات بالمعهد قاعة االجتم  مكان االجتماع:
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املوضوع 
 االول 

 

 عميد المعهد واالستاذ بقسم المسوح –الطلب المقدم من السيد أ.د/ عمر احمد سعد تمام  بالموافقة علىبشأن التوصية 

ادراج مقررين بالئحة المعهد وذلك لحصول على شهاد  ترخيص مزاولة االعمال واالستشارات البيئية من جهاز شئون 

 البيئة وهم .

 عداد دراسات تقويم التاثير البيئي .ا -

                  اجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتمد  -

  التص يقالقرار : ع م              
  

 

املوضوع 
   الثاىن 

 

 ) النتاج المفترسات االكاروسية(  وبين مركز الخدمةةة  فرست فارما جروببشأن الموافقة على بروتوكول التعاون بين 

فةةى متةةال انتةةاج جامعةةة مدييةةة السةةادات وذلةةك لمكافحةةة العيكبةةوت االحمةةر  –العامة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية 

وثمار الكوسة ( فى كل دور  الى المعهد وتخصةةيص  –مفترسات داخل الصوب على نبات الفاصوليا ) بذور الفاصوليا 

 مكافحة "جزء من المفترسات الى المعهد " يتم تيزيله الى ارض ال
 

 والتوصية بتشكيل لجنة فنية مالية متخصصة لبحث الموضوع واعداد تقرير شامل بذلك التصديقالقرار : عدم 
  

 
  

 2019االقسام واللتان الميبثقة ميه عن شهر سبتمبر  لساضر اجتماع متابشأن المصادقة على مح
 محضر اجتماع متلس قسم التيمية                              ويم   محضر اجتماع متلس قسم التق  محضر اجتماع متلس قسم المسوح    

 محضر اجتماع لتية العالقات الثقافية         محضر اجتماع لتية البيئة            محضر اجتماع لتية الدراسات العليا 

 محضر اجتماع لتية المكتبة     

                                                                                        المصادقـــة .القرار : 
  

 

 ثانيا   : المتابعة : 
  

 

 (.2)مرفق  8/2019/ 24متابعة فعاليات التلسة السابقة لمتلس المعهد والميعقد  بتاريخ  2-1

 
  

 

 ثالثا : الموضوعات العامة
  

 

 م .2019/2020الفيية الميبثقة من متلس المعهد للعام التامعى  بشأن الموافقة على قرار تشكيل اللتان    3-1

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .القرار : 
   

 م .2019/2020المعهد للعام التامعى االقسام ب لسابشأن الموافقة على قرار تشكيل مت   3-2

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .القرار : 
   

 2019/2020ن ااقتراح اختيار امين لمتلس المعهد للعام التامعى بشأ   3-3

حقـدم حسـتاذ تنميـة عمرانيـة المسـاعد  - وائـل ححمـد  ـل الجـارحىالموافقة على اختيار السيد الدكتور / : القرار

 بالتناوب
   

لميصصة ولجصصان ااسصصتماع وحضصصور اقتراح تفويض السيد أ.د/ عميد المعهد فى الموافقة على لجان فحصصا الرسصصالع الع بشأن   3-4
المؤتمرات والدورات التدريبية والترشيح على البعثات والمهمصصات العلميصصة وفلصصل فصصى الحصصاات الضصصرورية ن صصرا  لضصصي  

 الوقت .
 

ح.د/ عميد المعهد فى الموافقة على حضور المـتتمرات والـدورات التدريبيـة  ةوافق المجلس على تفويض السيد

 المهمات الخارجية وذلك فى الحاالت الضرورية نظرا  لضيق الوقت .والترشيح على البعثات و
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 رابعا  : الدراسات العليا :
 تاوال  : التسجيال

   

ولتية الدراسات  2019/ 9/  7مسوح الموارد الطبيعية بتلسته االولي الميعقد  بتاريخ بشأن توصية كل من متلس قسم  4-1

إجتياز السيمييار والتستيل للطةةالب األتةةي أسةةمائهم  لةةدرجتي  بالموافقة على16/9/2019 العليا التلسة االولى بتاريخ 

   الماجستير  )  الئحة الساعات المعتمد  ( 
 

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

أحمةةد حامةةد السةةيد عبةةد  1

 الموجود

دراسة االشعاع البيئى وتقييم “

  المخاطر فى مديية السادات ، مصر

Study of Environmental 

Radiological and Hazard 

Assessment at Sadat City – 

Egypt 

 أ.د/ سيد فهمى حسن 

أستاذ الفيزيةةاء االشةةعاعية والبيئيةةة ة هيئةةة 

 المواد اليوية

 د/ على حسن حسين صالح 

مةةةةدرس التيولوجيةةةةا البيئيةةةةة ة معهةةةةد 

  الدراسات والبحوث البيئية ة جامعة مديية 
 . للقسم ألضافة استاذ مساعد او حستاذ على االشراف  القرار : يعاد 
   
4-2 

 

 

 

ولتيةةة الدراسةةات العليةةا  9/2019/ 9قسم تقويم الموارد الطبيعية بتلسته االولي  بتةةاريخ  بشأن توصية كل من متلس 

م  لةةدرجتي إجتيةةاز السةةيمييار والتسةةتيل للطةةالب األتةةي أسةةمائه بالموافقـة علـى16/9/2018التلسة االولةةى بتةةاريخ  

  الماجستير  )  الئحة الساعات المعتمد  ( 

 

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

آية عبةةد الخةةالق السةةيد  1

 عبد الخالق

 ماجستير 

أثر متطلبات التسويق اإللكترونى علةةى الكفةةاء  

علةةى شةةركات  التسةةويقية للميتتةةات الدوائيةةة 

 األدوية المصرية

 The Effect of Electronic Marketing 

Requirements on the Marketing 

Efficiency of Egyptian 

Pharmaceutical Companies 

 

 ح.د/ محمد ححمد الحويطي

 استاذ بقسم التقويم ورئيس القسم

 الرحمن  عادل  محمد عبد الدكتور / د

 –أسةةةةتاذ ادار  االعمةةةةال المسةةةةاعد 

للعلةةةوم االداريةةةة  اكاديميةةةة السةةةادات

 االدارية

عيد عبد العظيم أحمد س 2

 ابومصبح  

 ماجستير 

اجراءات السالمه والصحه المهييه والبيئه في 

 الحفاظ علي التراث الثقافي والمعماري 

" نموذج تطبيقي علي قصر محمد علي باشا 

 بشبرا" 

Prospects of Occupational Health, 

Safety and Environment to protect 

the cultural and Architectural 

Heritage. 

( Applied  Model - Mohamad Aly 

shobara Palace )  

 

 

 ح.د/ عايدة محمد عالم  

 استاذ متفرغ بقسم التقويم

 د/ محمود عبد الحافظ محمد حدم 

جامعةةة  –اسةةتاذ مسةةاعد بكليةةة االثةةار

 القاهر  
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 محمد صبحي سليم 3

 ماجستير 

بعةةة  دراسةةةة تةةةأثير التكةةةالي  البيئيةةةة فةةةى 

 مصر  –الشركات الصياعية 

Study the Effect of Environmental 

cost in Some industrial company 

Egypt  

 ح. د/ محمد احمد الحويطي

 استاذ بقسم التقويم ورئيس القسم

 .د/ هشام سيد سليمانأ

 –كلية التتةةار   –استاذ ادار  االعمال 

 جامعة القاهر 

متةةةةةدي اسةةةةةماعيل  4

 ابوضي  السيد   

 ماجستير 

تأثير بع  االضافات علةةي األداء  دراسة علي

الكهروكيميةةةةةةائي  لبطاريةةةةةةات الرصةةةةةةا  

 الحامضية 

Study the effect of some additives 

on the electrochemical performance 

of Lead Acid Batteries   

 ا.د/ مبارك حساني علي

 استاذ متفرغ بقسم التقويم

 د/ عزت احمد الفضالي   

 قويماستاذ مساعد بقسم الت

 عا ف يوسف  شنودة /د

اسةةةتاذ مسةةةاعد الكيميةةةاء الفيزيائيةةةة 

تخصص المعالتةةة الكيميائيةةة للفلةةزات 

مركةةةز بحةةةوث وتطةةةوير  –والمةةةواد 

 الفلزات 

ياسةةةر عبةةةد الرسةةةول  5

 قطب موسي 

 

 دكتوراه

 راسةةة مقارنةةة حةةول دور نظةةم وتكيولوجيةةاد

فةةةى ريةةةاد  األعمةةةال والتيميةةةة  المعلومةةةات

  المستدامة

 A Comparative Study around the 

Role of Information Systems and 

Technologyical in 

Entrepreneurship and Sustainable 

Development 

 مبارك حساني علي  /د.ا

 استاذ متفرغ بقسم التقويم 

 د/ زينب عباس زعزوع

 بكلية علوم اإلدار أستاذ مساعد 

 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب

 ليد محمد بسيوني د/ و

 استاذ مساعد بقسم التقويم

 
  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

4-

3 

 

 

 

ولتية الدراسات العليةةا  9/2019/ 9بشان توصية كل من متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولي  بتاريخ    

إجتيةةاز السةةيمييار والتسةةتيل للطةةالب األتةةي أسةةمائهم  لةةدرجتي  علــىبالموافقــة 16/9/2019التلسةةة االولةةى بتةةاريخ  

    الماجستير والدكتوراه  )  الئحة الساعات المعتمد  ( 

 

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

 مصطفي بسطاوي  1

 ماجستير  

تةةةدعيم وتحسةةةين جةةةود  الخبةةةز المصةةةري 

 باستخدام دقيق وانيولين  درنات الطرطوفة 

Fortification and Quality 

Improvement of Egyptian Bread 

Using Jerusalem Artichoke 

Tubers Flour and Inulin 

 أ.د/ هاله احمد عبدالعال
 استاذ الخضر بالقسم

أ.د/ عبدالعزيز نةةدير شةةحاته اسةةتاذ 
بةةةالمركز  –الصةةةياعات الغذائيةةةة 

 القومي للبحوث 

 
 

   

 الجامعة . الموافقة  ويرفع االمر لمجلسالقرار : 

 

 

 

 

   



SQ0000000F101206 رقم:نموذج    

 م27/9/2016(   1/0اإلصدار ) 

9201/   21/9( بتاريخ  االولىمجلس المعهد الجلسة )                                                5/13 

 

 ثانيا  : المنح واالجتياز .

   

ولتيةةة الدراسةةات العليةةا  9/2019/ 9بشان توصية كل من متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولةةي  بتةةاريخ    2/1

العلةةوم  ير فةة درجةةة الماجسةةتي – ياسمين خميس حسـنالطالبة /   بالموافقة على منح16/9/2019التلسة االولى بتاريخ  

اثةةر الثقافةةة التيظيميةةة علةةى  -تعديل العيةةوان مةةن : -في دراسة:  -البيئية في  العلوم التكيولوجية بياءا علي التقرير التماعي

 سلوك المواطية " دراسة تطبيقية على العاملين بمزرعة كلية الزراعة بتامعة االسكيدرية "

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))  

زرعة كلية الزراعة بتامعة العاملين بم بع   اثر الثقافة التيظيمية على سلوك المواطية " دراسة تطبيقية على إلي :

 االسكيدرية " 

The impact of organizational culture on the behavior of  citizenship  "Applied study on some 

workers  in the  farm of the faculty of agriculture,   Alexandria University)) 

 

 . الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة  القرار : 
   

ولتيةةة الدراسةةات العليةةا  9/2019/ 9قسةةم تقةةويم المةةوارد الطبيعيةةة بتلسةةته االولةةي  بتةةاريخ  بشأن توصية كل من متلس  2-2

 يدرجةةة الةةدكتوراه فةة  – ماجد مـدني علـي النهطـاويالطالب /    منح بالموافقة على16/9/2018التلسة االولى بتاريخ  

   -بياءا علي التقرير التماعي االداريةالعلوم البيئية في  الدراسات التتارية و

 -في دراسة:

 

 سالمة األغذية واألعالف وجودتها مدعم بتكنولوجيا محمولة ونظام معلومــات جغرافيــة  نظام إدارة معلومات

 

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

Mobility Technology and Geographic Information System 

 

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . القرار : 

   

ولتية الدراسات العليا  9/2019/ 9بشان توصية كل من متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولي  بتاريخ    2-3

التلسة االولى بتاريخ  2019/9/16بالموافقة على منح  الطالب  /  وائل صالح سالم – درجة الماجستير في العلوم البيئية 

 في  العلوم الزراعية بياءا علي التقرير التماعي-  

 في دراسة:-

محصول البصل  وجودة على إنتاجية الرى وفترات الحشائش بمبيدات  المعاملة تأثير  

 

Effect of herbicides and water regime on productivity and quality of onion crop 

 (Allium cepa L) 

 

الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . القرار :   
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 -ثالثا  : تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل :
 

   

ولتية الدراسات  2019/ 9/  7مسوح الموارد الطبيعية بتلسته االولي الميعقد  بتاريخ  بشأن توصية كل من متلس قسم  3/1

تشكيل لتية الحكم ب من لتية اإلشراف  المقدم ةبالموافقة على خطاب الصالحي16/9/2019يا التلسة االولى بتاريخ  العل

الئحة ساعات    مالماجستير بالقسلدرجة ة  مستل ايمان على على محمد المقدمة من الطالبة/ الماجستيروالمياقشة لرسالة 

   19/5/2018التستيل لموضوع البحث  وتاريخ 18/2/2017معتمد   حيث أن تاريخ القيد   

 -تحت عنوان:

 دور معاير ضمان الجودة واالعتماد فى زيادة الدور المجتمعى للمدارس

 )" دراسة ميدانية بمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة "(

The role of standards of quality assurance and accreditation in increasing the community role 

of schools ( Field study in the city of kerdasa giza governorate) 

 

  -: علي النحو التالي

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل  االســــــم  م

أستاذ المياهج وطرق التدريس المركز القومى لالمتحانات والتقويم   ا.د/ رضا السيد محمود حتازى  1

 التربوى ) مشرفا (

 أستاذ ورئيس قسم ة كلية التربية عين شمس ة أستاذ التخطيط والسياسات   محمد شحاته ا.د/ صفاء احمد  2

 التعليمية ) ممحيا خارجيا ( 

د/ ماجد  محمد رفعت أبو    3

 الصفا  

أستاذ مساعد بقسم مسوح الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات والبحوث  

 البيئية  جامعة مديية السادات     ) مشرفا (

 أستاذ مساعد بالمركز القومى للبحوث التربوية والتيموية  لشحات حافظ  د/ أمل ا  4

  ) ممتحيا ، خارجى (  
  

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة . القرار : 

   

ولتيةةة الدراسةةات العليةةا  9/2019/ 9قسم تقويم الموارد الطبيعية بتلسةةته االولةةي  بتةةاريخ  بشأن توصية كل من متلس   3/2

لدرجةةةةة الةةةةدكتوراه                        بالموافقــــة علــــى تشــــكيل لجنــــةاالمتحان الشــــامل 2018 /16/9سةةةةة االولةةةةى بتةةةةاريخ  التل

 المستل لدرجة الدكتوراه الوكيل مبروك ابراهيم عبد السالمللطالب / 
  -:  تحت عنوان

 ة والتنمية المستداملكفاءة ادارة الموارد المائية لتحقيق حهداف المجتمع االقتصادية واالجتماعي 
Water resources management efficiency to achieve the society's socio-economic and 

sustainable development goals 

 -علي ان يكون التشكيل علي اليحو التالي :
 

 م االســــــم  ـة وجـهة العمــل ـــــالوظيفـ

كلية   –دراسات العلياوالبحوث  أستاذ االقتصاد والوكيل االسبق لشئون ال

 جامعة عين شمس -التتار 

 1 أ.د/ فرج عبد العزيز عزت 

ً  –أستاذ االقتصاد وعميد كلية التتار    2 أ.د/ صبري أحمد ابوزيد  جامعة قيا  السويس سابقا

أستاذ االقتصاد باكاديمية السادات للعلوم االدارية وعميد المعهد العالي  
 لتكيولوجيا المعلومات 

عبد المطلب عبد  /أ.د

 المطلب عبد الحميد 

3 

 
   

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .القرار : 
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ولتيةةة الدراسةةات العليةةا  9/2019/ 9قسةةم تقةةويم المةةوارد الطبيعيةةة بتلسةةته االولةةي  بتةةاريخ  بشأن توصية كل من متلس  3/3

تشةةكيل لتيةةة الحكةةم بمةةن لتيةةة اإلشةةراف  المقةةدم ةصـالحيبالموافقـة علـى خطـاب ال2018 /16/9التلسة االولى بتةةاريخ  

 مالماجسةةتير بالقسةة لدرجة   مستل  محمد حسن علي صفر علي اشكناني المقدمة من الطالب / الماجستيروالمياقشة لرسالة 

   18/3/2018وتاريخ التستيل لموضوع البحث   16/10/2016الئحة ساعات معتمد   حيث أن تاريخ القيد 

 -تحت عنوان:

 
 حثر العدالة التنظيمية لدي مديري المدارس المتوسطة بدولة الكويت علي سلوك الموا نة التنظيمية للمعلمين

  
The Impact of Organizational Justice on Principals of Kuwait's Intermediate Schools on the 

Behavior of Organizational Citizenship for Teachers 
 

   -ون التشكيل علي اليحو التالي:ك علي أن ي

 م االســــــم  الوظيفـــــــة وجـهة العمــل 

جامعه طيطا السابق "   –  -أستاذ اصول التربية وعميد كلية التربية 
 خارجي " 

 1 أ.د/ سمير عبد الوهاب الخويت 

 2 د/ محمد طه   جامعه طيطا " خارجي "  –  -أستاذ اصول التربية  كلية التربية 
  –تاذ ورئيس قسم العلوم التربوية واليفسية  بكلية التربية اليوعية اس

 جامعة القاهر  "مشرفا " 
 3 أ.د/ محمود ابو اليور عبدالرسول 

 
 . القرار : يعاد للقسم ألختياراحد الممتحنين من جامعة اخري   
   

ولتيةةة الدراسةةات العليةةا  9/2019/ 9لةةي  بتةةاريخ   بشان توصية كل من متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االو 3/4

لدرجةةةةة الةةةةدكتوراه                                    تشــــكيل لجنــــة االمتحــــان الشــــامل بالموافقــــة علــــى16/9/2019التلسةةةةة االولةةةةى بتةةةةاريخ  

 المستلة لدرجة الدكتوراه  دعاء فاروق الزياتللطالبة/ 

    -:  تحت عنوان   

 "  فى تكوين الوعي االجتماعي لقضايا الفساد " دراسة ميدانية على مدينة القاهرةدور وسائل االتصال 

Role of means of communication in creating social awareness of corruption issues " Field 

Study on Cairo"   

  -علي ان يكون التشكيل علي اليحو التالي:
 

 م االســــــم  ـة وجـهة العمــل ـــــالوظيفـ

 1 أ أ.د/ سهير صبحي  العطار   ممتحن  –كلية البيات جامعة عين شمس  –استاذ علم االجتماع  

  – حلوان جامعة  -الخدمة االجتماعية كلية  – التخطيط االجتماعى استاذ 

 ممتحن 

 2 شفيق أحمد شفيق أ.د/ 

  3 ميي محمد كمال الدين مدحت  /.دأ  جامعة عين شمس  –كلية البيات   –  المتفرغ استاذ علم االجتماع 
 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة .القرار :  

   

ولتيةةة الدراسةةات العليةةا  9/2019/ 9بشان توصية كل من متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولةةي  بتةةاريخ    3/5

ــامل تشــــكيل لجنــــة بالموافقــــة علــــى16/9/2019التلسةةةةة االولةةةةى بتةةةةاريخ   لدرجةةةةة الةةةةدكتوراه                              االمتحــــان الشــ

 المستل لدرجة الدكتوراه . محمود محمد محمد عبدالحيللطالب / 

  -:  تحت عنوان   

دور المحاسبة البيئية في استدامة صناعة  استخالص األمالح " دراسة حالة على الشركة  المصرية لالمالح "  

 ( " والمعادن   ) حميسال 
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The role of Environmental Accounting in the Sustainability of the Salf Extraction Industry 

the Egyptian company for salt and minerals ( AMISAL 

 -علي ان يكون التشكيل علي اليحو التالي:
 

 م االســــــم  ـة وجـهة العمــل ـــــالوظيفـ

المحاسبة بالمعهد العالي للهيدسة والحاسب االلي  استاذ المحاسبة ورئيس قسم 

 مشرفا  -اكتوبر   6مديية  –

 1 أ.د/ حافظ  حسن شعيب 

–وعميد المعهد للحاسبات والمعلومات وتكيولوجيا االدار  استاذ المحاسبة 

 ممتحن  -  بورسعيدجامعة 

 2 أ.د/ غريب جبر جبر غيام

  3 د/ محمد حسين اسماعيل   ممتحن -ة حلوان  جامع –كلية التتار   –استاذ المحاسبة المساعد  
 القرار : يعاد للقسم   

   

ولتية الدراسات العليةةا  9/2019/ 9بشان توصية كل من متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولي  بتاريخ      3/6

ححمـد علـي المغـازي       للطالةةب /   لتشـكيل لجنـة االمتحـان الشـام بالموافقـة علـى16/9/2019التلسة االولى بتةةاريخ  

 المستل لدرجة الدكتوراه

  -:  تحت عنوان

 "  نموذج مقترح ألثر الوعي البيئي على الصورة الذهنية للمنتج االخضر " دراسة ميدانية

A proposed model for the impact of environmental awareness on the mental image of the 

green product " A field study " 

 -علي ان يكون التشكيل علي اليحو التالي:
 

 م االســــــم  ـة وجـهة العمــل ـــــالوظيفـ

اكاديمية السادات للعلوم االدارية "  –استاذ ورئيس قسم ادار  االعمال 

 مشرفا " 

 1 أ أ.د / ميي يوس  شفيق

 2 أ.د/ وفقي السيد االمام    جامعة الميصور   " ممتحن "  –كلية التتار    –استاذ التسويق  

  3 أ  أ.د/ محمد عبدهللا الهيداوي  جامعة دمياط " ممتحن "  –كلية التتار    –استاذ التسويق  
 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار :   

   
 

 مرابعا  : تعديل لجنة اإلشراف وعنوان الرسالة وإلغاء التسجيل  واالعتذار والنقل من قسم لقس
 

   

ولتيةةة الدراسةةات العليةةا  9/2019/ 9بشان توصية كل من متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولةةي  بتةةاريخ    4/1

الطلب المقدم من السيد أ.د/ محمود سعد ابوسكين استاذ تغذية الةةدواجن  بالموافقة علـى16/9/2019التلسة االولى بتاريخ  

والةةذى يطلةةب الموافقةةة المستل لدرجة الدكتورا  بالقسم   – سامي زكريا سيداحمدى الطالب/ بالقسم والمشرف الرئيسي عل

 على تعديل موضوع الرسالة " تعديل غير جوهري "
 

 :  عنوان البحث قبل التعديل

 

 ية" "تأثير إضافة الطحالب الخضراء والبيية ومضادات االكسد  الطبيعية على أداء اليمو وجود  لحوم األرانب اليام

 

"Effect of adding green algae , brown algae and natural antioxidants on growth performance 

and meat quality of growing rabbits" 

 

 



SQ0000000F101206 رقم:نموذج    

 م27/9/2016(   1/0اإلصدار ) 

9201/   21/9( بتاريخ  االولىمجلس المعهد الجلسة )                                                9/13 

 

 عنوان البحث بعد التعديل : 

ة الصحية لالرانةةب تأثير إضافة الطحالب الخضراء البيية ومضادات االكسد  الطبيعية على أداء اليمو وجود  اللحوم والحال

 اليامية "
 

Effect of adding green algae , brown algae and natural antioxidants on growth performance , 

meat quality and health status of growing rabbits " 

 لتية االشراف: 
 

 الوظيفـــــــة وجـهة العمــل  االســــــم  م

 وسكين  د/ محمود سعد محمود ابأ. 1

 
قسةةم التيميةةة المتواصةةلة للبيئةةة وادار   –و إنتةةاج الةةدواجن  أسةةتاذ تغذيةةة

 الساداتمديية جامعة   –معهد الدراسات والبحوث البيئية   -مشروعاتها 

 جامعة الميوفية –كلية الزراعة  –إستاذ تغذية الحيوان  أ.د / كمال محمد عبد الرحمن  2

قسةةةم التيميةةةة المتواصةةةلة للبيئةةةة وادار   -االنتةةةاج الحيةةةوانى   مةةةدرس  حسيى السيد أحمد أبوعيد د/  3

 الساداتمديية جامعة   –معهد الدراسات والبحوث البيئية  -مشروعاتها 
 

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار :  

   

ولتيةةة الدراسةةات العليةةا  9/2019/ 9 بشان توصية كل من متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولةةي  بتةةاريخ   4/2

االسةةتاذ  –الطلةةب المقةةدم مةةن السةةيد أ.د/ ممةةدوح محمةةد السةةعيد عرفةةة  بالموافقة على16/9/2019التلسة االولى بتاريخ  

المستل لدرجة الماجستير بالقسم والذى يطلةةب فيةةه  – مصطفي مرسي السنطاويبالقسم والمشرف الرئيسي على الطالب / 

 قاف قيد الطالب لمد  عاميين سابقيين  لظروف صحية خاصة بالطالب ،،الموافقة على اي

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : 

   
 

 سادسا  : موضوعات البحوث العلمية 
 

   

اسات ولتية الدر 2019/ 9/  7مسوح الموارد الطبيعية بتلسته االولي الميعقد  بتاريخ  بشأن توصية كل من متلس قسم  6/1

تقدم السيد/ الدكتور محمد فتحى عزازى للحصول على جائز  بالموافقة على  16/9/2019العليا التلسة االولى بتاريخ  

    تحت عنوان:.اليشر الدولى حيث تم نشر بحث دولى فى متلة 

 Advance in Complementry and Alternative Medicine IF Factor 4.257(2018)  

Micromorphology of Pollen Grains, Trichomes of Sweet Basil, Egypt 

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة القرار : 

   

ولتية الدراسات  2019/ 9/  7مسوح الموارد الطبيعية بتلسته االولي الميعقد  بتاريخ بشأن توصية كل من متلس قسم  6-2

هـدى للسةةيد  الةةدكتور / للحصول علةةى جةةائز  اليشةةر الةةدولى على  بالموافقة16/9/2019العليا التلسة االولى بتاريخ  

 تحت عنوان: سعيد حافظ

 : البحث االولي 

Photovoltaic and spectroscopic characteristics of perovskite/TiO2 heterostructure 

photoanodes for improving the efficiency of dye sensitized solar cells 

 : يالبحث الثان

بطريقة سهلة وقليلة التكلفة فى الخاليا الشمسية   PEDOT:PSS/FTOتخليق  واستخدام بوليمر كونتر الكترود من   

 المستحثة بالصبغات وتطبيقها كمتس ضوئى ذو سعة كهربية سالبة.

Facile and low-cost synthesis of PEDOT:PSS/FTO polymeric counter electrode for DSSC 

photosensor with negative capacitance phenomenon 

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة القرار : 
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ولتية الدراسات  2019/ 9/  7مسوح الموارد الطبيعية بتلسته االولي الميعقد  بتاريخ بشأن توصية كل من متلس قسم  6-3

بخصةةو  ادراج  –المقدم مةةن أ.د/ هةةدى سةةعيد حةةافظ الطلب  بالموافقة على16/9/2019العليا التلسة االولى بتاريخ  

اسم الطالبان االتى اسمائهما ضمن كشوف الغياب فى مقرر )مقاومة متكاملة لالفات( رغةةم حضةةورهم شةةهواً وذلةةك فةةى 

 فصل الربيو وهم : 2017/2018كشوف نتيتة الدكتوراه للعام التامعى 

 هالة سيد محمد أحمد  -1

 اشرف بهتت عبد الغفار  -2

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعة : القرار  

   
 

 خامسا  العالقات الثقافية 
 

   

ولتيةةة العالقةةات  2019/ 9/  7مسوح الموارد الطبيعية بتلسته االولةةي الميعقةةد  بتةةاريخ بشأن توصية كل من متلس قسم  5-1

 هـدي سـعيد حـافظ أ.د/للسةةيده قةةدم مةةن الطلةةب المبالموافقـة علـى  14/9/2019الثقافية بالمعهد التلسةةة االولةةى بتةةاريخ  

مةةارس  13-9المقرر عقد  بمديية تسوكوبا وذلةةك خةةالل الفتةةر  مةةن   TH HOPE MEETTING 12لحضور الميتدى 

2020 . 

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : 

   

ولتية ولتية العالقةةات  9/2019/ 9اريخ   بشان توصية كل من متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولي  بت 5-2

حضةةور السةةاد  اعضةةاء هيئةةة التةةدريس االتةةى بالموافقـة علـى  14/9/2019الثقافيةةة بالمعهةةد التلسةةة االولةةى بتةةاريخ  

اسةةماك ( تحةةت رعايةةة وزيةةر الزراعةةة  –دواجةةن  –المؤتمر العلمي السابو عشةةر لتغذيةةة الحيةةوان ) متتةةرات اسماؤهم 

 كمستمعيين  2019. نوفمبر  8-5والمقام فى مديية  طابا فى الفتر   من ومحافظ جيوب سيياء  

 .د/ محمود سعد ابوسكين * أ

 أ.د/ نادية حامد البتانوني  * 

 د/ رضا السعيد محمد    * 

 حسيي السيد ابوعيد* د/

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة القرار : 

   

بالموافقـــة علـــى                   14/9/2019افيةةةة بالمعهةةةد التلسةةةة االولةةةى بتةةةاريخ  بشةةةان توصةةةية لتيةةةة ولتيةةةة العالقةةةات الثق 5-3

 .2019/2022البرنامج التنفيذى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا لالعوام  عرض
 :اللتية باالتى  حيث اوصت

 لمتعارف عليها بالطرق الدبلومسية .التبادل السيوى بهدف التعاون بين التامعات او مشروعات للبحث طبقاً لالنماط ا

 تبادل المعلومات والخبرات والميشورات 

 المشاركة فى اليدوات والمؤتمرات .

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : 

   

                      بالموافقـــة علـــى  14/9/2019بشةةةان توصةةةية لتيةةةة ولتيةةةة العالقةةةات الثقافيةةةة بالمعهةةةد التلسةةةة االولةةةى بتةةةاريخ   5-4
 مشروع االتفاقية االطارية فى مجال التعليم العالى بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية. عرض

 الموافقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : 
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 سادسا  :  شئون اعضاء هيئة التدريس 
 

   

بالموافقــة علــى            2019/ 9/  7يعيةةة بتلسةةته االولةةي الميعقةةد  بتةةاريخ مسةةوح المةةوارد الطببشةةأن توصةةية متلةةس قسةةم    6/1

بخصو  شراء بعةة  الكيماويةةات واالدوات المعمليةةة الالزمةةة لمعمةةل  هدى سعيد حافظالطلب المقدم من السيد  أ.د / 

  ون جييهاع)خمسة عشر وستمائة وسب 15.670الكيمياء اليانوضوئية بالقسم وذلك فى حدود مبلغ 

 ويرفع االمر لمجلس الجامعة من دعم البحوثالموافقة القرار : 

   

بالموافقــة علــى            2019/ 9/  7مسةةوح المةةوارد الطبيعيةةة بتلسةةته االولةةي الميعقةةد  بتةةاريخ بشةةأن توصةةية متلةةس قسةةم   6/2

 Rupture discزق )( وأقرا  تم  Lidبخصو   شراء بع  غطية )  على حسينالطلب المقدم من السيد الدكتور/  

جييها ) ثمانية عشر أل   18559( جهاز الهضم بالميكروي  ، بقيمة   Vessels( )أقرا  صمام ( الخاصة بأوعية ) 

 وخمسمائة وخمسون جييها (

 ويرفع االمر لمجلس الجامعة من دعم البحوثالموافقة القرار : 
 

 

   

بالموافقــة علــى            2019/ 9/  7لسةةته االولةةي الميعقةةد  بتةةاريخ مسةةوح المةةوارد الطبيعيةةة بتبشةةأن توصةةية متلةةس قسةةم  6-3

 بخصو  عمل غرفة لحفظ أجهز  الطاقة الشمسية بالدور الثامن بالمعهد هدى سعيد حافظالطلب المقدم من السيد  أ.د / 
 

 ويرفع االمر لمجلس الجامعة بقا  للوائح والقوانين المنظمة لذلك الموافقة القرار : 
 

   

بالموافقــة علــى            2019/ 9/  7مسةةوح المةةوارد الطبيعيةةة بتلسةةته االولةةي الميعقةةد  بتةةاريخ بشةةأن توصةةية متلةةس قسةةم  6-4

وذلةةك للتةةدريس لمةةد  يةةوم واحةةد اسةةبوعيا خةةالل الفصةةل الدراسةةي اسماء سعيد احمد االسرج انتداب  السيد  الدكتور  / 

 مي العالي لللعلوم االدارية  بمعهد العت 2019/2020االول للعام التامعي 

 ويرفع االمر لمجلس الجامعة على يوم الخميس من كل اسبوع الموافقة القرار : 
 

   

الطلب بالموافقة على  2019  9/2019/ 9بشان توصية متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولي  بتاريخ    6-5

مدرس علم االدوية والسموم البيئي  والذى تطلب فيه الموافقة علةةى  – نصر التباعمنار ابوالالمقدم من السيد  الدكتور  / 

 توفير مكان  ومعمل مياسب الداء مهامها الوظيفية بالقسم

 لالختصاص . القرار : يعاد للقسم
 

   
 

 سابعا  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

   

عرض التقرير السيوي لقطاع شئون البيئة  بالموافقة على 14/9/2019ريخ بشأن توصية لتية البيئة بتلستها االولى بتا  7/1

 2018/2019وخدمة المتتمو عن العام التامعي 

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : 

   

 ليشاط قطاع خدمة المتتمو وتيمية البيئة بالمعهد  20000بشأن تخصيص مبلغ   7/2
 

 مر لمجلس الجامعةالموافقة ويرفع االالقرار : 

   

إعةةداد خطةةة التحسةةين المقترحةةة السةةتيفاء  بالموافقة على 14/9/2019بشأن توصية لتية البيئة بتلستها االولى بتاريخ   7/3

 أنشطة قطاع شئون البيئة وخدمة المتتمو وفقا للخطة التيفيذية للمعهد

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : 
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مقترح الخطة السيوية لقطاع شئون  اعتماد بالموافقة على 14/9/2019توصية لتية البيئة بتلستها االولى بتاريخ  بشأن  7/4

 2019/2020البيئة وخدمة المتتمو للمعهد للعام 

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : 

   

إعةةداد نةةدو  تحةةت عيةةوان "التغيةةرات  بالموافقـة علـى 14/9/2019بشأن توصية لتية البيئةةة بتلسةةتها االولةةى بتةةاريخ   7/5

مدير  –المياخية وتأثيراتها السلبية على جمهورية مصر العربية "والتي سيحاضرها السيد م/ صابر محمود عثمان احمد 

المركزيةةة  بةةاإلدار  -مدير آلية التيمية اليظيفةةة  –إدار  التكي  باإلدار  المركزية لتغير المياخ والسيد م/ وائل فرج كشك 

 بوزار  البيئة لتغير المياخ  

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار : 

   

لتتهيةةز لالحتفةةال بيةةوم البيئةةة العربةةي ا بالموافقـة علـى 14/9/2019بشأن توصية لتية البيئة بتلستها االولةةى بتةةاريخ   7/6

 14/10/2019الموافق 

 امعةالموافقة ويرفع االمر لمجلس الجالقرار : 

   

إعةةداد قافلةةة لمكافحةةة الحشةةرات بةةبع   بالموافقـة علـى 14/9/2019بشأن توصية لتية البيئة بتلستها االولى بتاريخ   7/7

 القرى المحيطة بمديية السادات كمقترح مقدم من ممثل مركز الخدمة العامة بالمعهد بلتية البيئة .

 وضوع والعرض بالجلسة القادمة .القرار : تكليف د امانى محمد عبد العال لدراسة الم

   
 

 ثامنا  : الجودة : 
 

   

 بشأن مياقشة ما تم تيفيذه من خطة التطوير المستمر .     8-1
   

 القرار : احيط المجلس علما   

   

  -اوال: موضوعات االحا ة:

   

 موضوعات االحا ة  8/1
 

 ممارسة جيد  بشأن تحديد فاعليات استقبل العام الدراسي التديد ك •

 تقرير االنتازا الشهرى لمهام الوحد  عن شهر اغسطس •

 تقرير استخدام المضبطة االلكترونية  •

 2019وحتى سبتمبر  2019اعداد تقرير عن الشكاوى الوارد  للمعهد خالل الفتر  من مارس  •

 تقرير عن خطة تسويق امكانيات المعهد والخدمات التى يقدمها مركز الخدمة العامة  •
 

 رار : احيط المجلس علما  الق

   

 بشان اعتماد االتى : 8/2

 (2018/2019تقرير متابعة الخطة التيفيذية للوحد  )اليص  سيوى للعام التامعى  •

 2018/2019تقرير مفصل بانشطة الخطة التيفيذية للوحد  اليص  سيوى للعام التامعى  •

 –اعداد مل  الكيتةةرول  –تروالت ) استعداد الكيترول ارسال تقارير الفصل الدراسي الثانى عن جود  االداء بالكي •

 كراسات االجابة ( –الورقة االمتحانية 

 معتمد الدراسييتقرير المقررات والبرامج للفصلي  •

 2019محضر متلس ادار  الوحد  عن شهر اغسطس  •
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 محضر المتلس التيفيذى للوحد  عن شهر اغسطس  •

 نماذج الصرف المالية عن شهر اغسطس  •

 2018/2019تابعة الخطة التدريسية للتهاز االدارى بالمعهد للعام التامعى تقرير م •

 2019/2020الخطة التدريبية للعاملين بالمعهد للعام التامعى  •

تقريةةر معةةدل االنتةةاز فةةى الخطةةة التدريسةةية العضةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةة المعاونةةة بالمعهةةد للعةةام التةةامعى  •

2018/2019 

 2018/2019ت للفصل الدراسي االول والثانى للعام التامعى تقارير البرامج والمقررا •

تقرير االنتاز السيوى لقطاع شئون خدمة المتتمةةو مةةن واقةةو االنشةةطة المدرجةةة بالخطةةة التيفيذيةةة لخطةةة المعهةةد  •

2015/2020 

 2018/2019تقرير االنتاز السيوى لقطاع شئون الدراسات العليا بالمعهد للعام التامعى  •

 2018/2019ية التعليم والتعلم تفعيل استراتيت •

 الخطة البحثية للمعهداعتماد  •

 اعتماد الخطة التدريسية للمعهد •

 

 القرار : الموافقة 
   

 

 الموضوعات الفنية 

   

 بشأن توصية متلس االدار  بضرور  معاير  االجهز  الموجود  بمعامل المعهد كأحد الدعائم لمل  تتديد االعتماد   8/2

 وافقةالقرار : الم

   

بشأن تفعيل خطة المراجعة الداخلية لالقسام العلمية للتاكد مةةن اسةةتيفاء االقسةةام معةةايير التةةود  واالعتمةةاد والتحقةةق مةةن   8/3

 مخرجات القسم تمهيدا المعهد لزيار  المحاكا  

 القرار : الموافقة

   

 فيما يستجد من اعمال .      

   

الموض

وع 

 االول

ولتية الدراسات العليةةا  9/2019/ 9متلس قسم التيمية المتواصلة للبيئة بتلسته   االولي  بتاريخ   بشان توصية كل من 

المةةدرس  –الطلب المقدم من السةةيد الةةدكتور / أشةةرف محمةةد نوفةةل  بالموافقة على16/9/2019التلسة االولى بتاريخ  

طالبة الماجستير بالقسم والذى يطلب فيه الموافقة  – انوار سامي احمد الشاذليبالقسم والمرشد االكاديمي على الطالبة / 

  المد للعام االول و تسجيل الطالبة لدرجة الماجستير بالقسمعلى 

 عنوان الرسالة : 

دور التخطيط االستراتيجي فى االدارة الفعالة لألزمات " دراسة تطبيقية عن حزمة قطاع السياحة فى جمهورية مصر  

 " 2011العربية بعد ثورة يناير 

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" 
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 لجنة االشراف المقترحة : 

 الو يفة  االسم  م

 جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة واالداب   –رئيس قسم االدار  استاذ مساعد و  د/ زييب عباس زعزوع  1

 االستاذ المساعد بالقسم  د/ ايياس زكريا عبدالسالم  2
 

 الموافقة ويرفع االمر لمجلس الجامعةالقرار :  

   

 

                          

 عميد المعهد                          حمين المجلس       

              

 (                              نادية حامد البتانونى ) أ.د/                   (وائل أحمد طه التارحى)د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


