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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
ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمععو وتيميععة المساعد األراضى استاذ  

 البيئة
 عضوا  

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

 عضوا   الالعضوية ورئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية  كيمياءاستاذ ال د/ هدى سعيد حافظ أحمد أ. -5

6- 
الحميد حسن  د/ أشرف عبد أ.

 زهران
 عضوا   ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية  هواءالتلوث استاذ 

 أ.د / أمانى محمد عبد العال  -7
والتطععوير   دير وحدة ضمان الجععودةاستاذ  الحشرات االقتصادية وم

 .بالمعهد  المستمر
 اجلودة  عضوا  

 عضوا  ذوى الخبرة المتواصلة للبيئة أستاذ المحاصيل المتفرغ بقسم التيمية أ.د/ نبيل نصر الحفناوى   -8

 عضوا  ذوى الخبرة استاذ المعادن التطبيقية المتفرغ  بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/  مبارك حسانى على  -9

 عضوا  ذوى الخبرة استاذ الميكروبيولوجى المتفرغ بقسم التيمية المتواصلة للبيئة أ.د / نادية حامد البتانونى  -10

 وأمييا  للمجلس عضوا   المساعد   استشعار عن بعداقدم استاذ  مدوح محمد الحطاب مد/  -11
 عضوا   مدرس هيدسة زراعية د/  محمد فاروق محمد أحمد  -12

 عضوا  اداري أمين المعهد أ/ يحي عبد العليم الشين    -13

 سكرتير المجلس مدير مكتب السيد أ.د/ عميد المعهد أ/ هناء رمسيس تادرس  -14

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

 وقد اعتذر عن الحضور كل من  

 مالحظات  الوظيفة  االسم  

 عضوا   قسم مسوح الموارد الطبيعيةباستاذ المحميات الطبيعية  أ.د/ عمر أحمد سعد تمام -1

 عضوا   قسم تقويم الموارد الطبيعيةب قوى وآالت كهربية أستاذ هيدسة د/ أحمد حسين توفيق بشير أ. -2

 عضوا  ذوى الخبرة أستاذ البساتين المتفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ عايدة محمد عالم  -3

 عضوا  ذوى الخبرة قسم مسوح الموارد الطبيعية ب  استاذ الرسوبيات المتفرغ  أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -4
 

ــ  •  ـاح:  االفتتـ

ــيد   د ــة الســـ ــتل الالســـ ــد– ممددددددوح محمدددددد السدددددعيد عرفدددددة افتـــ ــد  عميـــ ــاموالمعهـــ ــيادت   قـــ ــذكر ســـ                                    بـــ
ــرحيم "  ــرحمن ال ــة " بســم ا ال ــدم التهة  ــيد   د  وق ــران للس ــد    ــد الحمي ــتاذ  – شــرع عب ــة  س ــيادت  لدرا ــة س لترقي
   اعضاء المالس" ورحب بالسادة  ت  قا م بعمل ر يس قسم التقويم  تولى سيادبقسم تقويم الموارد الطبيعية و

 :   والً: مصادقـــــات

 :   والً: مصادقـــــات
   

 بشأن المصادقة على  

 محضر اجتماع مجلس قسم التقويم*                       حضر اجتماع مجلس قسم المسوح  * م 

 محضر اجتماع لجية الدراسات العليا     *             محضر اجتماع مجلس قسم التيمية             *   

 محضر اجتماع لجية البيئة *                        العالقات الثقافيةمحضر اجتماع لجية   *  
 

 المصادقة   القرار : 

 الرابعة  الرقم الكودي  م 2020/2021العام الجامعي                        

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

 ظهرا   12.30الساعة:  نهاية االجتماع:  ص  9:30الساعة: بدء االجتماع:   18/1/2021 تاريخ االجتماع: 

 بالمعهد   قاعة االجتماعات مكان االجتماع: 
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 ثانيا   : المتابعة : 
   

 (.2)مرفق  12/2020/ 22متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعهد والميعقدة بتاريخ   2-1

 احيط المجلس علما  القرار :
   

 ثالثا : الموضوعات العامة
 
   

الئحعة المعهعد  بالموافقدة علدى 1/2021/   4    خبشان توصية مجلس قسم مسعوح المعوارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري   3-1

 م تكيولوجيا اليانو وتطبيقاتها البيئية .المعدلة على اليموذج الموحد للدراسات العليا والبحوث بعد اضافة قس

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

 رابعا  : الدراسات العليا :

 تاوال  : التسجيال

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح المعوارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 4-1

 بالموافقةعلي إجتياز السيمينار والتسجيل للطالب األتي أسمائهم  لدرجة الماجستير   10/1/2021ستها الرابعة بتاريخ  بجل

 لجنة االشراف  العنوان  االسم م

احمعععد صعععالح  1

 محمد شعيب

دراسات وبائية وبيئيعة علعى ميتجعات األلبعان فع   

 األسواق المصرية  

 

 
Epidemiological and Environmental 

Studies of Dairy Products in the 

Egyptian Markets 

  ا.د/ عمر احمد سعد

قسعم مسعوح   -أستاذ المحميعات الطبيعيعة  

معهعععد الدراسعععات  –المعععوارد الطبيعيعععة 

 جامعة مديية السادات. –والبحوث البيئية  

 ا.د/ خالد عبد الفتاح الدجدج

 -أستاذ الميكعرو بيولوجيعا والفيروسعات   

  جامعة عين شمس –كلية الزراعة  
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

4-2 

 

 

 

ولجيعة الدراسعات العلع   1/2021/   9  خبشان  توصية كل من مجلس قسم التيميعة المتواصعلة للبيئعة بجلسعتر الرابععة بتعاري

ر والتسدجيل للطدالب األتدي أسدمائهم  لدرجدة بالموافقة علي إجتيداز السديمينا  10/1/2021بجلستها الرابعة الميعقدة بتاريخ  

 الدكتوراه   

 لجنة االشراف  العنوان  االسم م

محمععععد أحمععععد  1

عبعععععععدالوها  

 الثعلب

الععععدور الوقععععائ  العصععععب  المحتمععععل لعقععععار 

الفيلعداجليبين ضععد نمعوذج حالععة الصعرع المحععدث 

تجريبيا ف  الجرذان المصابة بداء السعكري   دور 

 عة عالية الحركة  مسار بروتين صيدوق المجمو

The Potential neuroprotective role of  

vildagliptin  against experimentally 

induced diabetic rat model of status 

epilepticus :Role of HMGB-1 

signaling pathway 

  أ.د/ سامية سالم سكر  

 –أستاذ ورئيس قسم علم االدوية والسموم  

 ة طيطا  جانع –كلية الصيدلة  

 

   د/ منار محمد التباع

مدرس علم االدوية والسعموم البيئع  بقسعم 

التيمية المتواصلة للبيئعة  معهعد الدراسعات 

 جامعة مديية  السادات   والبحوث البيئية  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
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 ثانيا  : المنح واالجتياز .
 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية  بجلستر الرابعة بتعاريبشان توصية كل من م 2/1

درجعة دكتعوراا الفلسعفة فع   فهاد نهار فدالح العجمدىالطالب /     منحبالموافقة علي    10/1/2021بجلستها الرابعة بتاريخ  

 لتقرير الجماع   العلوم البيئية ف   الدراسات التجارية واإلدارية بياءا عل  ا

    -في دراسة  :

 إعادة هيكلة رأس المال العامل فى الشركات الكويتية فى ضوء متطلبات معايير المحاسبة الدولية ) دراسة تطبيقية( 

Restructuring of the working capital in Kuwaiti companies according to the requirements of 

the international accounting standards  " An Empirical study 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية  بجلستر الرابعة بتعاري 2-2

  درجعة دكتعوراا الفلسعفة فع   ياسدر محمدود الشدربينيالطالب /    منحبالموافقة علي    10/1/2021بجلستها الرابعة بتاريخ  

 بياءا عل  التقرير الجماع     العلوم البيئية ف  الدراسات التجارية واإلدارية

   -في دراسة :  

 فى مكافحة الفساد المالي بالجهاز الحكومي المصري) دراسة ميدانية (   دور منظومة المعلومات المالية الحكومية  

 The Role  of the Government Financial Informatin Management System in Combating 

Corruption Egptian Governmental System Fiel Study  

 
   القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

جية الدراسات العليا بجلستها ول 1/2021/   4    خبشان توصية كل من مجلس قسم الموارد الطبيعية  بجلستر الرابعة بتاري 2-3

درجة دكتوراا   عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد هللا الحمامالطالب /  منحبالموافقة علي   10/1/2021الرابعة بتاريخ 

 بياءا عل  التقرير الجماع        العلوم البيئية ف  الدراسات التجارية واإلدارية  الفلسفة ف

   -في دراسة : 

لمواكبة هندسة تكاليف العمليات الصناعية في ضوء األدوات الحديثة إلدارة التكلفة: دراسة تطبيقية   إطار مقترح إلعادة

 .2030رؤية المملكة العربية السعودية 

 

A Proposed Framework for Re-engineering Operating Cost with respect to the Modern 

  Cost management Tools : An Empirical Study to keep up With K.S.A 2030 Vision 

  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

            

   

ولجية الدراسات العليا بجلسعتها  1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس تقويم الموارد الطبيعية  بجلستر الرابعة بتاري 2-4

                                      عبدددددد السدددددالم محمدددددد السدددددعداوي عسدددددلالطالعععععب /   مدددددنحبالموافقدددددة علدددددي  10/1/2021الرابععععععة بتعععععاريخ 

 بياءا عل  التقرير الجماع     العلوم البيئية ف  الدراسات التجارية واإلدارية  درجة دكتوراا الفلسفة ف

    -في دراسة :  
 سة تطبيقية علي الجمهور المصري بمحافظات اقليم وسط الدلتا تأثير الرسائل اإلعالنية التلفزيونية علي ترشيد استهالك المياه درا

" The Effect of TV Advertising Message on Water Conservation 

Afield Study on Middle Delta Governorates in Egypt 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
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ولجية الدراسات العليا بجلسعتها  1/2021/     4     خارد الطبيعية  بجلستر الرابعة بتاريبشان توصية كل من مجلس تقويم المو 2-5

                                                  عمدددددداد جمدددددددال راشددددددد عدددددددو الطالععععععب /   مدددددددنحبالموافقدددددددة علددددددي  10/1/2021الرابعععععععة بتععععععاريخ 

 بياءا عل  التقرير الجماع     ربوية واإلنسانيةالعلوم البيئية ف  الدراسات الت  درجة دكتوراا الفلسفة ف

   -في دراسة :

 أثر التغيرات المناخية علي سبل العيش المستدام  للبدو بمحافظة مطروح

The Impact of Climate Changes on Sustainable Livelihoods of Bedouins in Matrouh 

Governorate 

 
 الاامعة القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس 

   

ولجية الدراسات العليا بجلسعتها  1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس تقويم الموارد الطبيعية  بجلستر الرابعة بتاري 2-6

درجعععععة دكتعععععوراا                                   ايمدددددن السددددديد البطددددداويالطالعععععب /  مدددددنحبالموافقدددددة علدددددي  10/1/2021الرابععععععة بتعععععاريخ 

 العلوم البيئية ف  الدراسات التجارية واإلدارية  بياءا عل  التقرير الجماع    الفلسفة ف

   -في دراسة : 

 أثر الصمت التنظيمي في األداء الوظيفي" دراسة ميدانية علي منظمات الصناعات الكيماوية بمدينة السادات" 

The Impact of Organizational Silence on Job Performance 

" Field Study on the Chemical Industry Organizations in Sadat City 

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ولجية الدراسات العليا بجلسعتها  1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس تقويم الموارد الطبيعية  بجلستر الرابعة بتاري 2-7

                                       والء مصدددددطفي محمدددددود محمدددددد الددددددي الطالبعععععة /   مدددددنحة علدددددي بالموافقددددد 10/1/2021الرابععععععة بتعععععاريخ 

 بياءا عل  التقرير الجماع    العلوم البيئية ف  الدراسات التجارية واإلدارية  درجة دكتوراا الفلسفة ف

   -في دراسة :  

منشأة " دراسة تطبيقية علي شركات قطاع األسمنت المدرجة إطار مقترح لتقييم أثر القياس واإلفصاح البيئي علي قيمة ال 

 في البورصة  

Proposed Framework to Assess the Impact on the Measurement and Disclosure of 

Environmental EV " Applied Study on the Cement Sector Companies Listed on the Stock 

Exchange " 

ويرفع االمر لمالس الاامعة القرار : الموافقة    

 

   

ولجية الدراسات العليا بجلستها  1/2021/   4    خبشان توصية كل من مجلس تقويم الموارد الطبيعية  بجلستر الرابعة بتاري 2-8

وم  العل   درجة دكتوراا الفلسفة ف   - هاله السيد محمد مصطفيالطالبة /    منحبالموافقة علي   10/1/2021الرابعة بتاريخ 

 بياءا عل  التقرير الجماع  .   البيئية ف  الدراسات التربوية واإلنسانية  

   -في دراسة : 

 االنجليزية  لتنمية التنور البيئي لدي طالب المرحلة الثانوية األزهرية في ضوء القرآن والسنة  اللغة فاعلية برنامج في  

The Effectiveness of an English program to Develop AL-Azhar Secondary School Students 

Environmental Litracy in The Light of Holy Quran and Sunnah 
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية  بجلستر الرابععة بتعاري 2-9

              درويددش بددن صددالح بددن ابددراهيم البلوشددى الطالععب  /  بالموافقددة علددي اجتيدداز 10/1/2021سععتها الرابعععة بتععاريخ بجل

 بياء عل  ماجاء بتقرير لجية االمتحان الشامل لر  االمتحان الشامل لدرجة دكتوراا الفلسفة ف  العلوم البيئية  

 ة القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامع
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ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية  بجلستر الرابععة بتعاري 2-10

محمددددد عبدددددد السدددددالم حمدددددودة                            اجتيعععععاز الطالعععععب/  بالموافقدددددة علددددي  10/1/2021بجلسععععتها الرابععععععة بتعععععاريخ 

 بياء عل  ماجاء بتقرير لجية االمتحان الشامل لر  توراا الفلسفة ف  العلوم البيئيةاالمتحان الشامل لدرجة دك

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

 تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/     4      خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية  بجلستر الرابععة بتعاري 3/1

تشعكيل لجيعة الحكعم بمعن لجيعة اإلشعرا   المقعدم  ةبالموافقدة علدي خطداب الصدالحي 10/1/2021بجلسعتها الرابععة بتعاريخ 

 م الماجسعتير  بالقسعلدرجعة    مسعجلال   مصطفي الباشا محمدد عبدد الدرحمنالمقدمة من الطالب /  الماجستير  والمياقشة لرسالة  

   22/6/2019وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة  20/10/2018معتمدة  حيث أن تاريخ القيد    الئحة ساعات

   -تحت عنوان  :

 دراسة تطبيقية -تطوير رأس المال الفكري بمكات  المراجعة لتحسين جودة األداء المهني(

 

Development of intellectual capital in audit offices to improve the quality of professional 

performance (Applied Study ) 

   -عل  أن يكون التشكيل عل  اليحو التال  

 م االسم الوظيفة وجهة العمل

أستاذ المحميات الطبيعية  قسعم مسعوح المعوارد الطبيعيعة معهعد الدراسعات والبحعوث 

 البيئية  جامعة مديية السادات ) مشرفا( 

 1   عمر أحمد سعد تمام د/  أ.

 2 أ.د/ إبراهيم سعد المصري   االقتصاد أكاديمية السادات للعلوم االدارية )ممتحن خارج  (أستاذ  

 3 ا.د/ هشام حسن عواد المليج  أستاذ المحاسبة التجارة  جامعة حلون )ممتحن خارج  (

  4 أ.د/ محمد صالح هاشم  أستاذ المحاسبة أكاديمية السادات للعلوم االدارية) مشرفا(
 الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة القرار : 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا   1/2021/     4     خبشان توصية كعل معن مجلعس تقعويم المعوارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 3/2

تشعكيل لجيعة الحكعم بمعن لجيعة اإلشعرا   المقعدم  ةبالموافقدة علدي خطداب الصدالحي  10/1/2021بجلستها الرابعة بتعاريخ  

الئحعة  م العدكتوراا  بالقسعلدرجعة ة   مسجلال    أمنية محمد بسيوني أحمد   /المقدمة من الطالبة   الدكتوراا  مياقشة لرسالة  وال

  18/12/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة  14/10/2017ساعات معتمدة  حيث أن تاريخ القيد  

  -تحت عنوان :

دمة التعليميدة بالمعاهدد العليدا المصدرية" دراسدة ميدانيدة علدي المعاهدد أثر بيئة العمل والتسويق الداخلي علي جودة الخ

 العليا باإلسكندرية"

Impact of the Work Environment and Internal Marketing on the educational Service 

  " Field Study on Higher Institutes in Alexandria"   

  -    عل  ان يكون التشكيل عل  اليحو التال

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

اسععتاذ تلععوث الهععواء ورئععيس قسععم تقععويم  المععوارد الطبيعيععة معهععد الدرسععات 

 والبحوث البيئية  جامعة مديية السادات " مشر  "
 أ.د/ أشر  عبد الحميد زهران

1 

سعبات " أستاذ  ادارة االعمال بالمعهعد الععال  للعلعوم االداريعة والمتقدمعة والحا

 مشر  "

 2 أ.د/ محمد محمد حافظ حجازي

جامععة كفعر الشعيخ   -كلية التجارة    -استاذ  إدارة اإلعمال و التسويق واإلعالن  

 " ممتحن خارج "   

 3 أ.د/ حسين مصلح  سيد أحمد  

 –اسععتاذ إدارة اإلعمععال باألكاديميععة العربيععة والتكيولوجيععا واليقععل البحععري 

  "  اإلسكيدرية " ممتحن خارج

 4 أ.د/ محمد وهبر محمد حسن  

 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
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ولجية الدراسات العليا بجلسعتها  1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس تقويم الموارد الطبيعية  بجلستر الرابعة بتاري 3/3

تشعكيل لجيعة الحكعم والمياقشعة بمعن لجيعة اإلشعرا    المقعدم   ةبالموافقة علدي خطداب الصدالحي  10/1/2021الرابعة بتاريخ  

 م الماجسعتير  بالقسعلدرجة الماجستير    مسجلال عبد الحميد أبو األنوار عبد الحميدالمقدمة من الطالب  /   الماجستير لرسالة  

  13/6/2018وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة  15/2/2015الئحة ساعات معتمدة  حيث أن تاريخ القيد  

 -تحت عنوان :

 " تقييم جودة المياه وتأثيرها باألنشطة البشرية في مدينة السادات 

Assessment of water quality and its impact on human activities in Sadat City 

 

 -عل  ان يكون التشكيل عل  اليحو التال   

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ عبدالفتاح محمد الشيخ   ج  بمركز بحوث الصحراء " ممتحن خارج  "استاذ الهيدرولو

 2 د/ أسامر عبدالفتاح أبوريشة   أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء " ممتحن خارج  " 

جامععة مدييعة السعادات "  –أستاذ المياا الجوفية المساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية 

 مشر   

 3 فتاح   د/ محمد كامل

 
  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خبشان توصعية كعل معن مجلعس التيميعة المتواصعلة للبيئعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 3/4

تشعكيل لجيعة الحكعم بشعرا   معن لجيعة اإل  المقعدم ا    ةبالموافقدة علدي خطداب الصدالحي  10/1/2021بجلستها الرابعة بتاريخ  

الئحعة  م الماجسعتير بالقسعلدرجعة    مسعجلال  -   هاني خليل محمد إبراهيمالمقدمة من الطالب /      الماجستيروالمياقشة لرسالة  

  20/8/2016وتاريخ التسجيل لموضوع الرسالة    19/10/2015ساعات معتمدة  حيث أن تاريخ القيد  

    -تحت عنوان :

 ي بالكالسيوم ’ البورون والزنك علي محصول وجودة ثمار الفراولة وأمرا  مابعد الحصاد تأثير الرش الورق

Effect of foliar application with calcium,boron and zinc on yield and its quality of 

strawberry and post harvest diseases 

 

   -عل  ان يكون التشكيل عل  اليحو التال  

 م االسددددددم  ة وجدهة العمددل الوظيفددددددد

أسععتاذ الخضععر بقسععم التيميععة المتواصععلة معهععد الدراسععات والبحععوث البيئيععة  

 جامعة مديية السادات ) مشرفا(

 1 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة 

أستاذ المحاصيل المتفرغ بقسم لتيمية المتواصعلة معهعد الدراسعات والبحعوث 

 مشرفا(البيئية  جامعة مديية السادات ) 
 أ.د/ نبيل نصر الحفياوي  

2 

 3 أ.د/ محمد أمام رجب   كلية الزراعة جامعة عين شمس ) ممتحن خارج  (  غأستاذ الخضر المتفر

  4 د/ مصطف  حمزا محمد   أستاذ مساعد إنتاج الخضر كلية الزراعة  جامعة بيها ) ممتحن خارج  (
  

 ةالقرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامع
   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خبشان توصعية كعل معن مجلعس التيميعة المتواصعلة للبيئعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 3/5

                               تشددددكيل لجنددددة االمتحددددان الشددددامل لدرجددددة الدددددكتوراه بالموافقددددة علددددي  10/1/2021بجلسععععتها الرابعععععة بتععععاريخ 

 المسجل لدرجة الدكتوراا هجت الجمل  أشرف بللطالب /   
  -    تحت عنوان

أثر إضافة بعض محسنات النمو على إنتاجيدة بعدض أصدناف البسدلة وعالقتده باإلصدابات الحشدرية تحدت ظدروف مديندة  
 السادات

Effect of adding on some growth stimulants on the productivity of some pea cultivars 

associated insect pests on under conditions of Sadat City 
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   -عل  أن يكون التشكيل عل  اليحو التال  

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

أستاذ الخضر بقسم التيمية المتواصلة معهد الدراسات والبحوث البيئية  جامعة 

 مديية السادات ) مشرفا(

 1 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة 

يس بحوث وحدة خضر قسم اإلنتاج اليبات  مركز بحعوث الصعحراء وزارة رئ

 الزراعة  
 أ. د/ محمد رائف حافظ محمد  

2 

  3 د/ مصطف  حمزا محمد أستاذ مساعد إنتاج خضر كلية الزراعة  جامعة بيها 
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خالمتواصعلة للبيئعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري  بشان توصية كل معن مجلعس التيميعة 3/6

 – عبدد هللا يعدادل عبدد الهدادالطلعب المقعدم معن السعيد العدكتور /  بالموافقدة علدي     10/1/2021بجلستها الرابعة بتاريخ  

 المسعجل لدرجعة  العدكتوراا بالقسعم  – لنجداروليد السديد  محمدد ااألستاذ المتفرغ بالقسم والمشر  الرئيس   على الطالب /  

   الموافقة على  اعادة مقترح لجية االمتحان الشامل للطالبوالذي يطلب فير 

جامعدة حلدوان           –كليدة التجدارة  –أستاذ المحاسبة المتفدر   -) بسب  وفاه  السيد األستاذ الدكتور / علي احمد زين  

 اإلدارية ببلقاس    مأستاذ المحاسبة بالمعهد العالي للعلو  -بمحمد عبد الوها  ووفاه السيد األستاذ الدكتور / سيد

   عنوان البحث:

 "  الرقابة على التكاليف البيئية بالشركات الصناعية وأثرها على جودة التقارير المالية  " بالتطبيق على مدينة السادات 

 لجنة االمتحان قبل التعديل   :

 

 م االسددددددم  ددل الوظيفدددددددة وجدهة العم 

 –مشعرفا    -استاذ المحاسبة وعميد المعهد العال  للعلعوم االداريعة  ببلقعاس   

 رحمر هللا 

 1 أ.د/ سيد محمد عبدالوها   

 2 أ.د/ هشام حسن عواد المليج    ممتحن خارج    -جامعة حلوان      –كلية التجارة    –استاذ المحاسبة  

ممععتحن  -جامعععة حلععوان      –جععارة كليععة الت –اسععتاذ المحاسععبة المتفععرغ  

 رحمر هللا   –خارج 

 3 أ.د/ عل  احمد زين 

 

 لجنة االمتحان الشامل المقترحة بعد التعديل  

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ هشام حسن عواد المليج    ممتحن خارج    -جامعة حلوان      –كلية التجارة    –استاذ المحاسبة  

 2 أ.د/  عادل عبدالهادي عبدهللا مشرفا   –ستاذ المتفرغ بالقسم اال

  3 أ.د/ عماد سعد محمد الصايغ   ممتحن خارج -جامعة االزهر  –كلية التجارة    –أستاذ المحاسبة  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خسعتر الرابععة بتعاريبشان توصعية كعل معن مجلعس التيميعة المتواصعلة للبيئعة  بجل 3/7

                                      تشععععكيل لجيععععةاالمتحان الشععععامل لدرجععععة الععععدكتوراا   بالموافقددددة علددددي 10/1/2021بجلسععععتها الرابعععععة بتععععاريخ 

 المسجل لدرجة الدكتوراا   احمد على زينللطالب / 

   -تحت عنوان   :

لتطوير دور المراجعة في تحسين األداء البيئي و تحقيق التنمية المستدامة وتدنية المخداطر و ذلدك فدي ضدوء إطار مقترح  

 دراسة ميدانية على البيئة المصرية . -المتطلبات و المعايير البيئية  

A Proposed Framework to Develop the Role of Auditing in Improving the 

Environmental Performance Realizing the Sustainable Development and Minimizing the 

Risks According to Environmental Requirements & Standards – an Empirical Study on 

the Egyptian Environment 
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   -عل  أن يكون التشكيل عل  اليحو التال  

 م االسددددددم  الوظيفدددددددة وجدهة العمددل 

 1 أ.د/ هشام حسن عواد المليج    مشرفا   -جامعة حلوان      –كلية التجارة    –المحاسبة    استاذ

 2 أ.د/ عماد سعد محمد الصايغ   جامعة االزهر   –كلية التجارة    –أستاذ المحاسبة  

  3 د/ محمد عبدالقادر ديا    جامعة حلوان    –كلية التجارة   –استاذ ااالدارة  المساعد  
 الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة القرار : 

   

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

 

   

ولجية الدراسات العليا   1/2021/   4    خبشان توصية كل من مجلس التيمية المتواصلة للبيئة  بجلستر الرابعة بتاري 4/1

األستاذ   –   عبد هللا يالطلب المقدم من السيد الدكتور / عادل عبد الهاد  بالموافقة علي 2021/ 10/1لرابعة بتاريخ بجلستها ا 

طالب الدكتوراا بالقسم والذى يطلب فير  –المتفرغ بالقسم و المشر  الرئيس   على الطالب / وليد السيد  محمد اليجار 

 ،وذلك    بتعديل لجنة اإلشراف للطال 

 جامعة حلوان   –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة والمراجعة  –أ.د/ هشام حسن عواد المليج    ة السيدبإضاف 

 جامعة حلوان –كلية التجارة  -أستاذ المحاسبة المتفرغ  –  وفاا السيدأ.د/ عل  أحمد زين سب  اإلضافة

   عنوان البحث :

 على جودة التقارير المالية  " بالتطبيق على مدينة السادات " الرقابة على التكاليف البيئية بالشركات الصناعية وأثرها 

  

 لجنة اإلشراف قبل التعديل  : 

 الوظيفدددددددة وجدهة العمددل  االسددددددم  م

 مشرفا -جامعة حلوان  –أستاذ المحاسبة المتفرغ  كلية التجارة  أ.د/ عل  أحمد زين  1

 غ بالقسماالستاذ المتفر أ.د/ عادل عبدالهادي عبدهللا  2

 لجنة االشراف بعد التعديل  

 الوظيفدددددددة وجدهة العمددل  االسددددددم  م

 مشرفا ) رحمر هللا ( –جامعة حلوان  –أستاذ المحاسبة المتفرغ  كلية التجارة  أ.د/ عل  أحمد زين  1

 االستاذ المتفرغ بالقسم أ.د/ عادل عبدالهادي عبدهللا  2

 جامعة حلوان  –كلية التجارة  –أستاذ المحاسبة والمراجعة  أ.د/ هشام حسن عواد المليج  3
 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة  
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ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خبشان توصية كل معن مجلعس التيميعة المتواصعلة للبيئعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 4/2

 –  عبدد هللا يعدادل عبدد الهدادالطلعب المقعدم معن السعيد العدكتور /  بالموافقدة علدي    10/1/2021بجلستها الرابعة بتاريخ  

طالععب الععدكتوراا بالقسععم                  – أحمددد محمددد سددليمان شددلبياألسععتاذ المتفععرغ بالقسععم و المشععر  الرئيسعع   علععى الطالععب / 

 للطالب  ، الموافقة على تعديل لجنة اإلشرافوالذى يطلب فير 

 جامعة حلوان  –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة والمراجعة  –  هشام حسن عواد المليجيلسيد أ.د/  بإضافة ا 

 جامعة حلوان  –كلية التجارة   -أستاذ المحاسبة المتفرغ    –وفاه السيدأ.د/ علي أحمد زين    سب  اإلضافة

 عنوان البحث :

 تطبيقية على التعليم الفني بالجيزة فاعلية منصة الكترونية مقترحة على البيئة التنظيمية " دراسة 

Effectiveness of a proposed  electronic platform on the regulatory environment "An  

Applied study  on technical education in Giza City"  

 لجنة اإلشراف قبل التعديل  :
 

 الوظيفعععععععة وجعهة العمععل االسععععععم  م 

 مشرفا -جامعة حلوان   –أستاذ المحاسبة المتفرغ  كلية التجارة   حمد زينأ.د/ عل  أ 1

 االستاذ المتفرغ بالقسم  أ.د/ عادل عبدالهادي عبدهللا 2

 لجنة االشراف بعد التعديل  
 

 الوظيفعععععععة وجعهة العمععل االسععععععم  م 

 مشرفا ) رحمر هللا ( –ة حلوان جامع  –أستاذ المحاسبة المتفرغ  كلية التجارة   أ.د/ عل  أحمد زين 1

 االستاذ المتفرغ بالقسم  أ.د/ عادل عبدالهادي عبدهللا 2

 جامعة حلوان –كلية التجارة   –أستاذ المحاسبة والمراجعة   أ.د/ هشام حسن عواد المليج  3

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خلموارد الطبيعية  بجلسعتر الرابععة بتعاريبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم ا 4/3

                         حامدددد إسدددماعيل محمدددد يوسدددفالطالعععب/ بالموافقدددة علدددي تعدددديل عندددوان  10/1/2021بجلسعععتها الرابععععة بتعععاريخ 

 لتعديل جوهريحيث ان االمسجل لدرجة الدكتوراا تخصص الدراسات  التربوية واإلنسانية  

 العنوان قبل التعديل :

 

    " المخددداطر البيئيدددة  وتأثيرهدددا  علدددى بعدددض المعدددالم األثريدددة بمحافظدددة األقصدددر دراسدددة تطبيقيدددة علدددى معابدددد                                   

 اسنا ( –المدامود    -) األقصر

The Environmental Hazards and their  Impact on some Archeological landmarks in Luxor 

Governorate   (case study-Luxor, Medamud and Esna templets) 

   العنوان بعد التعديل

 

التربيددددة البيئيددددة ودورهددددا فددددي تنميددددة الددددوعي بالمخدددداطر المددددفثرة علددددي بعددددض المعددددالم األثريددددة بمحافظددددة                          

 األقصر  "تصور مقترح "

 

The Environmental Education and its Role in Developing the awareness of the Hazards 

Which affect some of the Archeological landmarks in the Governorate of  Luxor ( A 

suggested proposal )  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا   1/2021/     4     خم الموارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاريبشان توصية كل من مجلس قسم تقوي 4/4

                  إبددراهيم محمددود محمددد عددو الطلععب المقععدم مععن الطالععب/  بالموافقددة علددي  10/1/2021بجلسععتها الرابعععة بتععاريخ 

 للمقررات األتية  والذي يطل  فيه عمل مقاصه
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انر اجتاز هذا المقررات االجبارية بقسم العلوم التربوية واالعالم البيئ  لمرحلة الماجستير بمعهد  حيث                     

 جامعة عين شمس   –الدراسات والبحوث البيئية 

 التربية البيئية   -1                    

 مياهج بحث ف  الدراسات التربوية واإلعالمية  -2                    

 أسس المياهج والبرامج التعليمية   -3                    

 تكيولوجيا التعليم ووسائط االعالم    -4                   

 اإلحصاء اليفس  والتربوي  -5                   

 مقاييس واختبارات بيئية  -6                   

 طرق اعداد وكتابة البحث العلم    -7                  

 نة من  على ان تشكيل لج 

 أ.د/ مبارك حساني علي                                 

 أ.د/ محمد أحمد الحويطي                                  

 .  د/ عصام جمال سليم غانم                                   

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/     4     خمسوح الموارد الطبيعية  بجلستر الرابععة بتعاري  بشان توصية كل من مجلس قسم  4/5

، المقيعد بالعدبلوم احمدد السديد علدى زعلدولالطلب المقدم من الطالعب / بالموافقة علي  10/1/2021بجلستها الرابعة بتاريخ 

 الطبيعيةبخصوص الموافقة على نقله من القسم الى قسم تقويم الموارد  بالقسم،  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

ولجيعة الدراسعات  1/2021/   4    خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح المعوارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري  4/6

يدد منصدور رضدا عبدد الحملطلعب المقعدم معن الطالعب /  ابالموافقدة علدي    10/1/2021العليا بجلستها الرابععة بتعاريخ  

 ،  المقيد بدرجة الدكتوراة بالقسم، بخصوص الموافقة على نقلر من القسم الى قسم تقويم الموارد الطبيعيةناصف

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

الدراسعات العليعا  ولجيعة 1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية  بجلستر الرابععة بتعاري 4/7

الطلعععب المقعععدم معععن السعععيد أ.د/ محمعععود سععععد ابوسعععكين،                   بالموافقدددة علدددي  10/1/2021بجلسعععتها الرابععععة بتعععاريخ 

حيدث  علدى تغييدر عندوان الرسدالة، المسجلة بدرجة الماجستير بالقسم امنة سعيد احمد معلىالمشر  الرئيسئ على الطالبة/  

 ان التعديل غير جوهري

 العنوان قبل التعديل:

"تأثير استخدام بذور الكركديه وكس  الفول السوداني كمصدر للبروتين على انتاج وجودة لبن المداعز الصدحراوي بعدرب 

 كردفان"  

"Effect of using Roselle seeds and groundnut cake as a protein source on desert goat,s  

milk production and quality in West Kordofan" 

   العنوان بعد التعديل:

 "تأثير استخدام كس  الفول السوداني كمصدر للبروتين على انتاج وجودة لبن الماعز الصحراوي بغرب كردفان"  

"Effect of using groundnut cake as a protein source on desert goat,s  milk production 

and quality in West Kordofan" 

 ار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة القر

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية  بجلستر الرابععة بتعاري 4/8

، وسدكينمحمدود سدعد ابالطلعب المقعدم معن السعيد األسعتاذ العدكتور/ بالموافقدة علدي  10/1/2021بجلستها الرابعة بتعاريخ 

   على تغيير عنوان الرسالة، المسجلة بدرجة الماجستير بالقسم    امينة مسلم سالم أبو قرينالمشر  الرئيسئ على الطالبة/  

 حيث ان التعديل غير جوهري

 العنوان قبل التعديل: 
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الصدحراوي بغدرب تأثير استخدام  بذرة الكركدية كس  الفول السوداني كمصدر للبروتين على انتداج وجدودة لحدم المداعز  

 كردفان"

 "Effect of using Roselle seeds and groundnut cake as a protein source on desert goat,s  

meat production and quality   in West Kordofan" 

 العنوان بعد التعديل:

 

ز الصددحراوي بغددرب "تددأثير اسددتخدام كسدد  الفددول السددوداني كمصدددر للبددروتين علددى انتدداج وجددودة لددبن المدداع 

 كردفان"  

"Effect of using groundnut cake as a protein source on desert  goat,s   meat production 

and quality   in West Kordofan 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   
 

 موضوعات عامة    -خامسا:
 

   

تحديدد مواعيدد امتحاندات الفصدل بالموافقدة علدي    10/1/2021ليا بجلستها الرابعة بتعاريخ  بشان توصية لجية الدراسات الع 5/1

دبلوم  السعالمة والصعحة  –ماجستير السالمة والصحة المهيية  –الدبلوم التخصص    –دكتوراا    –) ماجستير  الدراسي األول  

 22/2/2020عتبارا من يوم االثنين الموافق  وذلك ا 2020/2021دبلوم إدارة الجودة الشاملة( للعام الجامع   –المهيية  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

بالموافقة علي التقرير المقددم مدن ريدئس كنتدرول   10/1/2021بشان توصية لجية الدراسات العليا بجلستها الرابعة بتاريخ   5/2

 -قدم من الطالب األتي أسمائهم :السالمة والصحة المهنية بخصوص طلبات التظلم الم  رماجستي

 الطالب / عماد محمد عزت محمد  -1

 الطالب / سعيد إبراهيم إسماعيل أبو سريو  -2

 الطالب/ إسالم السيد أمين الهابط  -3

 الطالب/ محمد بيوم  شفيق بيوم   -4 

مع ( التع  تعم تةديعة المفيدين لدرجة ماجستير السالمة والصحة المهيية بخصوص نتيجة االمتحعان لمقعرر ) أصعول بحعث عل

   2019/2020االمتحان بها ف  الفصل الدراس  الربيع  للعام الجامع  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح الموارد الطبيعية  بجلستر الرابععة بتعاري 5/3

بالموافقدة علدي تعدديالت بعدض بندود الئحدة برندامج  ماجسدتير السدالمة والصدحة   10/1/2021بععة بتعاريخ  بجلستها الرا

 المهنية بالقسم وفقا لتوصية مجلس الجامعة .

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   
 

 سادسا : موضوعات البحوث العلمية
 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا   1/2021/     4     خلموارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاريبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم ا 6/1

 الطلب المقدم من السادة اعضاء هيئة التدريس بالقسم االتى اسمائهم  بالموافقة علي   10/1/2021بجلستها الرابعة بتاريخ  

 االستاذ المساعد بالقسم                   محمد جاد أحمدالسيد الدكتور/  

 االستاذ المساعد بالقسم        صالح السيد محمد السيدالسيد الدكتور/  

حيث ان لهما بحث ميشور ف  مجلعة عالميعة ذات معامعل تعةحير حيعث ان البحعث يقعو فعى   وذلك للتقدم  لجائزة النشر العلمي

 إطار الخطة البحثية للقسم والمعهد 

 عنوان البحث:  

   على  المبنية  والنمذجة  متعددة النطاقات   الطيفي  االنعكاس  المتغيرات   متعددة  حصائيةاإل  األسالي   تكامل"                 

 للري" الجوفية  المياه  ومالئمة جودة  لتقييم   البيانات                   
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“Integration of multivariate statistical approaches, hyperspectral reflectance, and data-driven 

modeling for assessing quality and suitability of groundwater for irrigation ” 

Journal: Water                                       - Publisher: MDPI             -   

-Impact Factor: 2.544 - Water 2021, 13, 35. 12 - - 4                      

https://doi.org/10.3390/w13010035DOI: - 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا   1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 6/2

                صددالح السدديد محمددد السدديدالطلععب المقععدم مععن السععيد الععدكتور /    بالموافقددة علددي 10/1/2120بجلسععتها الرابعععة بتععاريخ 

   لتسجيل البحثاالستاذ المساعد بالقسم وذلك للتقدم  

   تحت  عنوان 

تكامدل مفشدرات االنعكداس الطيفدي والدذكاء االصدطناعي لتقيدديم أداء النمدو واالنتاجيدة للبطداطس  تحدت مقنندات الددري "  

 التنقيط المختلفة " ب

The Integration of spectral reflectance indices and adaptive neuro-fuzzy inference system for 

assessing the growth performance and yield of potato under different drip irrigation regimes 

Journal: Plants 

 الس الاامعة القرار : الموافقة  ويرفع االمر لم

   

ولجيعة الدراسعات العليعا   1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 6/3

  صدالح السديد محمددالطلب المقدم  الطلب المقدم من السعيد العدكتور /   بالموافقة علي    10/1/2021بجلستها الرابعة بتاريخ  

   لجائزة النشر العلميبالقسم وذلك للتقدم    االستاذ المساعد

حيعععث ان لسعععيادتر بحعععث ميشعععور فععع  مجلعععة عالميعععة ذات معامعععل تعععةحير وان البحعععث يقعععو فعععى إطعععار الخطعععة البحثيعععة                     

 للقسم والمعهد.

 عنوان البحث:

 عي المزروع تحت الظروف الملحية.استخدام استشعار االنعكاس الطيفي لتقييم النمو ومحتوى الكلوروفيل للقمح الربي

Use of Hyperspectral Reflectance Sensing for Assessing Growth and Chlorophyll 

Content of Spring Wheat Grown under Simulated Saline Field Conditions 

- Journal: Plants         - Publisher: MDPI           -  Plants 2021, 10, 101.p 1-26. 

- Impact Factor: 2.762                                         - ISSN: 2223-7747 

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 

   

ولجيعة الدراسعات العليعا   1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 6/4

المعدرس بالقسعم   –الطلب المقدم من الدكتور/ عصام جمال غانم سعليم    بالموافقة علي    10/1/2021الرابعة بتاريخ  بجلستها  

  -وذلك لتسجيل األبحاث اآلتية :

   في مفسسات التعليم العالي  job embedded e-trainingتطبيق التدري  اإلليكتروني على رأس العمل - 1 

 2019العدد الرابو   -المجلد الحادي عشر  -                                المصرية  تصور مقترح -

 إعداد/ د. عصام جمال سليم غانم  -   كلية التربية جامعة دميهور  -مجلة الدراسات التربوية واالنسانية     -

                    

 العربيدة مصر بجمهورية الحكومية ارسالمد مديري لدى تتوافر أن يج  التي المستدامة للتنمية التعليم قيادة مهارات  -2

  الخبراء نظر وجهة من

كلية الدراسات العليا للتربيعة  المجلعد السعابو والعشعرين الععدد   -مجلة العلوم التربوية      -  د/عصام جمال سليم غانم   -

 2019الثالث يوليو  

   تطوير""رصد للواقع ونموذج لل ممارسات القيادة المستدامة في جامعة مدينة السادات   -3

 إعداد/عصام جمال سليم غانم   -               كلية التربية جامعة اسوان 2019/ 35العدد                       

  مددن تجربددة الواليددات المتحدددة   تعزيددز الميددزة التنافسددية لمدددارس التعلدديم قبددل الجددامعي بمصددر: الدددروس المسددتفادة -4

 األمريكية

https://doi.org/10.3390/w13010035
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 2020المجلد الثامن والعشرين العدد الرابو اكتوبر   -راسات العليا جامعة القاهرة  كلية الد -مجلة العلوم التربوية  -

 إعداد/ د. عصام جمال سليم غانم                 

تصور مقترح لتطبيق إدارة الجودة البيئية الشاملة بمدارس التعليم العام بجمهورية مصر العربيدة فدي ضدوء معدايير     -5 

  14001األيزو 

 إعداد/ د. عصام جمال سليم غانم  -  ،كلية التربية جامعة الفيوم 1.، ج. 11العلوم التربوية واليفسية ع مجلة       

  الجيزة " "دراسة تطبيقية على محافظة    واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة البيئية  في المدارس الحكومية بمصر -6

    سوهاجالمجلة التربوية لكلية التربية جامعة  2021يوليو   86العدد  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة   

   

ولجيعة الدراسعات العليعا   1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم تقويم الموارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 6/5

                                            حسددداني علددديمبدددارك الطلعععب المقعععدم معععن السعععيد أ.د/  بالموافقدددة علدددي  10/1/2021بجلسعععتها الرابععععة بتعععاريخ 

   لجائزة النشر العلمي في بحثينوذلك للتقدم  

 

  -البحث االول  تحت عنوان :   

الخصددائا الريولوجيددة والفيزيائيددة والميكانيكيددة والبنيددة الدقيقددة لسدديراميك الموليددت المسددامي علددى أسدداس النفايددات   

 البيئية"

"Rheological, physico-mechanical and microstructural properties of porous mullite ceramic 

based on environmental wastes" 

BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 

Issue 6 – Volume 59                         - 2020                    -242-251 

ISSN :0366-3175                               - 2,517                   -  Q2 

 - -البحث الثاني تحت عنوان :  

حجدم   فى  LiMn2O4 و اسبنيالت متراك  اكسيد الليثيوم منجنيز Mn3O4 تحضير وتوصيف ثالثى اكسيد المنجنيز "

 النانو متر من خام المنجنيز ومواد نقية"

"Synthesis and characterization of nano Mn3O4 and LiMn2O4 spinel from manganese ore an 

pure materials" 

Ceramics International                   - Issue 11 – Volume 46             -2020 

17514–17522                                  -ISSN :0272-8842                  - 3,830        -Q1 

 رار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة الق

   

ولجيعة الدراسعات العليعا  1/2021/   4    خبشان توصعية كعل معن مجلعس التيميعة المتواصعلة للبيئعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 6/6

معدرس علعم  – مندار محمدد التبداعالطلب المقدم من السيدة العدكتورة / بالموافقة علي    10/1/2021بجلستها الرابعة بتاريخ  

الموافقة واتخاذ الدالزم مدن اإلجدراءات نحدو التقددم بهدذا المشدروع البحثدي االدوية والسموم البيئ  بالقسم والذي تطلب فير  

   ليكون ضمن المشاريع البحثية التنافسية المموله من قبل  إدارة المشروعات بجامعة مدينة السادات

    وذلك تحت عنوان
 

المتنداثرة فدي  2 ,5العصبي للنانو كركمين ضد االلتهاب العصبي الناجم عن الجسيمات الدقيقدة " استكشاف الدور الوقائي  

 الهواء "

Exploring the neuroprotective role of nanocurcumin against neuroinflammation induced by 

dispersed airborne particulate matter 2.5" 

 تشكيل الفريق البحثي :  

 باحث رئيس     –مدرس علم االدوية والسموم البيئ  بالقسم   –  محمد التباعمنار د/   -1

 باحث مشارك اول   -أستاذ تلوث الهواء بالمعهد   -  أشرف عبدالحميد زهرانأ.د/   -2

 باحث مشارك  -أستاذ الباحولوجيا بالمعهد   –  عمر سعد تمامأ.د/   -3

 مستشار   -جامعة طيطا   –الطب  كلية  –مدرس الفسيولوجيا الطبية   -  مرام محمد التباعد/   -4
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 باحث مساعد   –معيد بالمعهد  –  ايناس إبراهيم محمد حبي أ/   -5

 باحث مساعد  –طالب ماجستير بالمعهد  –  محمد احمد الثعل ص/  -6

باحعث  -جامعة مدييعة السعادات    –كلية الصيدلة    –طالب بكالوريوس ) الفرقة الرابعة (    –  عبدهللا احمد محمدص/   -7

 مساعد

 : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة القرار

   
 

 خامسا  العالقات الثقافية  
 

   

5-1  

   
 

 سادسا  :  شئون اعضاء هيئة التدريس 
 

   

بتاري  6/1 الرابعة  الطبيعية  بجلستر  الموارد  بالموافقة علي    1/2021/     4     خبشان توصية كل من مجلس قسم مسوح 

السيد   من  المقدم  إبراهيم رفاعي أ.د/  الطلب  بالقسم  رفاعي  المتفرغ  األستاذ  السويس   ،  بجامعة  للتدريس  لندب سيادته 

المهنيةف    والصحة  للسالمة  المهني  الماجستير  الجامع    برنامج  للعام  الثان   الدراس   الفصل  خالل  وذلك 

   على ان يكون ذلك يوم االحد من كل أسبوعم 2020/2021

 مر لمالس الاامعة القرار : الموافقة  ويرفع اال
 

   

 عددم الموافقدة علدي  1/2021/   4    خبشان توصية كعل معن مجلعس قسعم تقعويم المعوارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري 6/2

الطلب المقدم من أ.د/ حاتم مصطف  محمد جبر أستاذ باحث الكيمياء العضوية بشةن نقلر  بدرجة  المالية والوظيفيعة 

 المصرية ليس لديها مانو من اليقل بالدرجة المالية حيث أن هيئة الدواء

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة
 

   

الطلعب  الموافقدة علدي  1/2021/   4    خبشان توصية كل من مجلس قسعم تقعويم المعوارد الطبيعيعة  بجلسعتر الرابععة بتعاري     6/3

 .  9/2/2021حت   9/1/2021لك لقيامها بةجازا  لمدة شهر من  وذ هدي عبد الرحمن جاللالمقدم من الدكتورا/  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   
 

 سابعا  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
 

   

 بشان التاكيد على تفعيل االجراءات االحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا 7/1

بالموافقة على ان يتم مخاطبة رؤساء االقسام لتقديم تقريددر عددن مدددى  16/1/2021بتاريخ  رابعة  حيث اوصت اللجية بجلستها ال 

 تطبيق واتخاذ التدابير االحترازية عن الفترة الراهنة

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

 .  on lineلدورات وورش العمل عبر تقنية  بشان زيادة مصادر دخل المعهد وزيادة الموارد المالية من خالل تفعيل ا 7/2

 بالموافقة    16/1/2021بتاريخ  حيث اوصت اللجية بجلستها الرابعة  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

تدده وزيددادة بشان استمرار دعم االتصال مع كافة االطراف المجتمعية  وخاصة في المجال الصناعي للوقوف علددى احتياجاتدده وتوجها 7/3

 االستشارات البيئية .

بالموافقددة علددى الموافقددة علددى ان يددتم عمددل برنددامج للتواصددل مددع   16/1/2021بتدداريخ  حيث اوصعت اللجيعة بجلسعتها الرابععة  

 مستفيدي الخدمة بمركز الخدمة العامة لتجديد التعاون
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 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا ومستفيدي الخدمددة  فددي انشددطة خدمددة المجتمددع ودعددم االنشددطة البيئيددة   بشان اشراك اعضاء 7/4

 والخدمية وذلك لتفعيل الخطة االستراتيجية بالمعهد .

 بالموافقة    16/1/2021بتاريخ  حيث اوصت اللجية بجلستها الرابعة  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

 بشان التاكيد على اتباع االجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمعهد . 7/5

 بالموافقة    16/1/2021بتاريخ  حيث اوصت اللجية بجلستها الرابعة  

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   
 

 ثامنا  : الجودة : 
 

   

 طة التطوير المستمر .       بشةن مياقشة ما تم تيفيذا من خ 8-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    احيط المجلس علما  القرار :

   

  -اوال: موضوعات االحاطة:

 

   

8/2/

1 

 موضوعات االحاطة 

 

 م11/01/2120الموضوعات التي نوقشت في المجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة بالجامعة بتاريخ   1/2
 وفقا لمخطط المهام الموحد لمركزضمان الجودة   م 2020نوفمبرلوحدة  عن شهر  ل  ةالشهري المهام  تقرير تقييم   2/1/

 (.04/08/219للجامعة) الصادر بتاريخ   

مجلعس قسعم   –م) لجية العالقات الثقافية  2020ديسمبر  لكترون  لشهراإلتقرير استخدام المعهد للمضبطة والمحضر    2/2/2

 س التيفيذي لوحدة الجودة(.  المجل –مسوح الموارد الطبيعية ف  اليظم البيئية  

 احيط المجلس علما  القرار :

 

 

 

   

وفقا لكتي  المهام الموحد لكليات و معاهد الجامعة ) الصادر بتاريخ    م2020ديسمبرمهام شهر بشأن  8/2/2

03/07 /219 .) 

 %15حضور المجلس التيفيذي لمركز ضمان الجودة   ▪

 .%15ة للوحدات + استمارات الصر محاضر اجتماعات المجلس التيفيذي و مجلس االدار ▪

 .%10استخدام المضبطة والمحضر اإللكتزون  ▪

 . %20  مقترحات التحسين (  –تقرير عن تواصل الوحدة مو المركز)نقاط القوة   ▪

 .%20تقرير عن توافر عوامل واجراءات األمن والسالمة بالمعهد   ▪

 %20اعداد و ارسال تقارير متابعة الخطة اإلستراتيجية )نصف سيوي(   ▪

 احيط المجلس علما  القرار :

   

 (.03/07/219وفقا لكتي  المهام الموحد لكليات و معاهد الجامعة ) الصادر بتاريخ   م2021ينايرمهام شهر بشأن   8/3/2

 %15حضور المجلس التيفيذي لمركز ضمان الجودة   ▪

 .%15محاضر اجتماعات المجلس التيفيذي و مجلس االدارة للوحدات + استمارات الصر  ▪
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 .%10استخدام المضبطة والمحضر اإللكتزون  ▪

 .%30خطة التحسين   +االستعداد لزيارات الدعم الفي  استقبالها )نتائج التقرير(   ▪

تقرير لجية التطوير اإلداري بالوحدة عن موقف المعهد من اجراءات اإلستعداد لزيارة الشركة المانحعة لييعزو  ▪

 .%30    2015 9001طبقا للمواصفى القياسية الدولية   

 احيط المجلس علما  القرار :

   

 ينايربشأن صرف المكافآت الشهرية لوحدة ضمان الجودة شهر  8/3

 

 المبلغ التاريخ والنسبة  النشاط

 3800 م 2021يياير  شهر  المكافةة الشهرية

 1900 م 2021يياير  شهر  بدل حضور المجلس التيفيذي  

  2100 م 2021يياير  شهر  بدل حضور مجلس االدارة  
 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة 
 

 

  

 رابعا: الشئون الفنية والتقنية: 8/4

 

 بشأن التوصية باعتماد الموضوعات التالية4/4/1
م)نقعاط 2019/2020تقرير عن تواصل وحدة الجودة مو مركز ضمان الجودة بالجامعة عن العام الجامع  4/1/1 ▪

 . حسين (مقترحات الت –القوة  

 .م 2020/2021تقرير عن توافر عوامل واجراءات األمن والسالمة بالمعهد للعام الجامع   4/1/2 ▪

 .م 2020/2021بمبي  المعهد للعام الجامع   قائمة التحقق من استيفاء اشتراطات األمن والسالمة   4/1/3 ▪

 م.12/2020ال   6/2020ة من تقرير متابعة الخطة التيفيذية لخطة المعهد االستراتيجية عن الفتر 4/1/4 ▪

 القرار : الموافقة  ويرفع االمر لمالس الاامعة

   

 وفيما ال يستاد من اعمال اةتهت الالسة  

 

 امين المالس 

 

 )د  ممدوح محمد الحطاب( 

 عميد المعهد ور يس المالس  

 

 )  د  ممدوح محمد السعيد عرفة(
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