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 ــــور ـــــالحضـ •

 التوقيع الوظيفة االسم 

 أ.د / نادية حامد البتانونى -1
استاذ الميكروبيولوجى وعميد المعهد  ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة 
 رئيساً 

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

 عضواً  استاذ الميكروبيولوجى ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أ.د / نادية حامد البتانونى -3

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

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

 عضواً  استاذ ورئيس قسم مسوح الموارد الطبيعية  -6

 الجودة عضواً  أستاذ المحاصيل المتفرغ بقسم التنمية المتواصلة للبيئة أ.د/ نبيل نصر الحفناوى  -7

 عضواً  أستاذ البساتين المتفرغ بقسم تقويم الموارد الطبيعية أ.د/ عايدة محمد عالم -8

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

 ذو خبرة عضواً  استاذ الرسوبيات المتفرغ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -10

 أ.د / أمانى محمد عبد العال -11
والتطتتوير  وحتتدة ضتتمان الجتتودةدير استتتاذ  الحشتترات ااقتةتتادية ومتت 

 .بالمعهد  المستمر

 عضواً ذو خبرة

 عضواً ذو خبرة استاذ انتاج خضر بقسم التنمية المتواصلة للبيئة أ.د / ممدوح محمد السعيد عرفة  -12

 عضواً ذو خبرة أستاذ هندسة  ) قوى وآات كهربية( بقسم تقويم الموارد الطبيعية د/ أحمد حسين توفيق بشير -13

 عضواً  الالعضوية بقسم مسوح الموارد الطبيعية كيمياءأستاذ ال د/ هدى سعيد حافظ أحمد أ. -15

 عضواً وأميناً للمجلس أستاذ مساعد  تنمية عمرانية  د/ وائل أحمد طه الجارحى  -16

 عضواً  مدرس محاصيل حازم حجازى محمد إبراهيم /د -17

 اداريعضواً  أمين المعهد  أ/ علي عبدهللا خالد -18

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

 وقد اعتذر عن الحضور كل من :

 التوقيع الوظيفة االسم 

 ذو خبرة عضواً  استاذ الرسوبيات المتفرغ  بقسم مسوح الموارد الطبيعية أ.د/ رفاعى ابراهيم رفاعى   -1

 عضواً ذو خبرة أستاذ هندسة  ) قوى وآات كهربية( بقسم تقويم الموارد الطبيعية بشير د/ أحمد حسين توفيق  -2
 

 االفتتــــاح:   •

ــيد   د   تافتتـحــــــ  ــة الســـــ ــانون  الجلســـــ ــد البتـــــ ــة حامـــــ ــل  – ناديـــــ ــا م ب مـــــ ــدقـــــ ــد  عميـــــ                                 الم هـــــ
  اعضاء المجلسادة بالس تبذكر " بسم هللا الرحمن الرحيم " ورحبسيادتها  قامت

  : لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال اسيادته تثم انتقل
 

  

   

 ثانياً  : المتابعة : 
  

 

 (.2)مرفق  10/2019/ 21متابعة فعاليات الجلسة السابقة لمجلس المعهد والمنعقدة بتاريخ  2-1
  

 

 
 

   الثالثة الرقم الكودي  م 2019/2020العام الجامعي                        

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

 ظهراً  12.30الساعة:  نهاية االجتماع: ص  10:00الساعة: بدء االجتماع:  م20/11/2019 تاريخ االجتماع:

 اعات بالمعهد قاعة االجتم  مكان االجتماع:
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 ثالثاً: الموضوعات العامة
  

 

3-1 
 

المقدم من السيدة الدكتورة / هدى سعيد حافظ / ااستاذ بقسم مسوح المتتوارد الطبيعيتتة  والمتضتتمن فتتت  بشأن ااقتراح 

( بالالئحتتة التنفيذيتتة للمعهتتد التتتى تستتم  13قسم " تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها البيئية " بالمعهد زذلك طبقاً للمادة رقتتم )

 بفت  اقسام وتخةةات جديدة بالمعهد .

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةاالموالقرار : 
  

 

 رابعاً : الدراسات العليا :
 تاواًل : التسجيال

   

                      2019/ 11/  4مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم  4-1

إجتيتتاز الستتيمينار والتستتجيل  بالموافقةة علةى11/11/2019خ  ولجنة الدراسات العليتتا الجلستتة اللاللتتة المنعقتتدة بتتتاري

   للطالب األتي أسمائهم  لدرجة الماجستير  )  ائحة الساعات المعتمدة ( 
 

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

عبتتد المتتعمن عبتتد الحفتتيظ  1

 علي 

دراستتتتة أستتتتاليي الخةوصتتتتية 

واامتتتن المستتتتخدمة فتتتي سلستتتلة 

 الكتلة
 

A study of Block Chain 

Privacy and Security 

Techniques  

 أ.د/ عوني عبد الهادي أحمد  

 أستاذ الحاسي االي كلية العلوم جامعة المنيا 

 

 د/ ماجدة محمود رفعت أبو الصفا

أستاذ الجيولوجيا المستتاعد بمعهتتد الدراستتات 

 جامعة مدينة السادات -والبحوث البيئية  
 

 االمر لمجلس الجامعةفقة  ويرفع المواالقرار :  
   
4-2 

 

 

 

                      2019/ 11/  4قستتم تقتتويم المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس 

إجتيتتاز الستتيمينار والتستتجيل  بالموافقةة علةى11/11/2019ولجنة الدراسات العليا الجلستتة اللاللتتة المنعقتتدة بتتتاريخ  

  ب األتي أسمائهم  لدرجتي الماجستير والدكتوراه )  ائحة الساعات المعتمدة ( للطال

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

 اكرام ابراهيم رزق  1

 دكتوراه

دراستتة اقتةتتادية لمحةتتوا المتتوال  فتتي 

 أراضي الوادي والدلتا 

 

 Economic Study for Citrus 

Crop in Valley and Delta Lands 

  

 .د/ عايدة محمد عالم  أ

 ااستاذ المتفرغ بالقسم

 د/ اشرف كمال عباس ناصر 

مركتتت   –رئتتتيس بحتتتوث متفتتترغ 

 البحوث ال راعية 

 د/ ياسر ابراهيم محمد داوود 

استاذ ااقتةاد المساعد ووكيل كلية 

 جامعة مدينة السادات  –التجارة 

محمتتتتود أحمتتتتد محمتتتتد  2

 حسين

 دكتوراه

لممارستتتتات تتتتتأاير ال تتتتروة البيئيتتتتة وا

ال راعيتتتة علتتتى بعتتتت النباتتتتات الطبيتتتة 

 والعطرية المستخدمة في صناعة الدواء

في ضوء   45001أي و )تطبيق المواصفة

 مقاييس السالمة والةحة المهنية(

Impacts of environmental 

conditions and agricultural 

practices on some medicinal and 

aromatic plants used in Medical 

 أ.د/ عايدة محمد عالم  

 استاذ المتفرغ بالقسم 

 

 د/ محمد فتحي عزازي

 أستاذ مساعد بقسم المسوح
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Industry ISO 45001 Application 

with Respect to  occupational 

health and safety Standers  

 خالد اسامة ابو الحديد 3

 ماجستير 

إنتتتتاج الكحتتتوا الحيتتتوي  متتتن المخلفتتتات 

 لألرز وقةي السكر في مةرال راعية  
 

Production of Bioethanol from 

Agricultural Wastes in Egypt  

 (Rice Straw and Sugarcane 

Straw) 

 أ.د/ محمد أحمد الحويطي

أستتتتاذ الميكروبيولتتتوجي ورئتتتيس 

 الفسم

 – د/ أشةةةرف محمةةةد محمةةةد نوفةةةل

متتتدرس بقستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة 

 للبيئة 

 احمد السيد جعفر  4

 ماجستير 

دراسة اادارة المتكاملتتة لمكافحتتة نيمتتاتودا 

 تعقد الجذور  

 

Study on Integrated Root Knot 

Nematode Meloidogyne spp. 

Management   

 

 أ.د/ محمد الحويطي 

أستتتتاذ الميكروبيولتتتوجي ورئتتتيس 

 الفسم

 د/ صبري شاهين 

 -أستاذ مساعد فتتي أمتتران النبتتات 

 يئةقسم التنمية المستدامة للب

 د/ محمد فاروق عطية أحمد

)أستاذ مساعد المكافحتتة البيولوجيتتة 

المعمل المرك ي  -ألمران النبات 

(  (CLOAلل راعتتتة العضتتتوية 

 (((ARCمرك  البحوث ال راعية 

 أحمد سعد الدين أحمد 5

 دكتوراه

تقييم جتتودة الميتتاه الجوفيتتة لختت ان الحجتتر 

الجيتتري باستتتخدام النمتتاذج الجيوكيميتتائي 

 -ت جودة المياه بشرق وادي النيل ومعشرا

 مةر

 

Groundwater quality assessment 

of the  limestone aquifer using 

geochemical models and water 

quality indices, Eastern Nile 

Valley - Egypt 

 د/ محمد كامل فتاح

استتتاذ مستتاعد ا الهيتتدروجيولوجيا 

 بالقسم

 

 د/ محمد جاد احمد 

 يدروجيولوجيا بالقسممدرس اله

محمتتتتود عبتتتتد الع يتتتت   6

 حسنين حسي هللا

 ماجستير 

الرصد البيئي وتقيتتيم جتتودة الميتتاه الجوفيتتة 

 –فتتي محطتتة توليتتد أبتتو روائ الكربائيتتة 

 مةر 

Environmental Monitoring and 

assessment  of Groundwater 

Quality in Abu Rawash 

Generation Plant - Egypt 

 حساني علي  أ.د/ مبارك

 أستاذ الجيولوجيا بالقسم

 

 د/ محمد جاد أحمد 

 مدرس الهيدروجيولوجيا بالقسم

 

 
  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
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                      2019/ 11/  6بشتتان توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ  

إجتياز السيمينار والتسجيل للطالب  بالموافقة على11/10/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

    األتي أسمائهم  لدرجة الدكتوراه  )  ائحة الساعات المعتمدة ( 
 

 المشرفون  عنوان البحث  اسم الطالب  م

ي علتتى األداء التن يمتتي " أار التحتتوا الرقمتت  إسالم حلمي حجازي  1

دراستتتتة تطبيقيتتتتة علتتتتى بعتتتتت شتتتتركات 

 الكيماويات بمدينة السادات 

 

 Impact of the digital 

Transformation on organizational 

performance  "An  Applied study  

on some chemicals companies in 

Sadat city" 

 أ.د/ ممدوح محمد السعيد عرفة
 ااستاذ بالقسم

 .د/ ابراهيم محمد يوسف سليم أ
استتتتتاذ علتتتتوم الحاستتتتي ون تتتتم 

عميتتد معهتتد طيبتتة  -المعلومتتات   
 العالي للعلوم اادارية 
 د/ رضا السعيد محمد 

 ااستاذ المساعد بالقسم

أحمتتد محمتتد ستتليمان  2

 شلبي

فاعلية منةة الكترونيتتة مقترحتتة علتتى البيئتتة 

التن يمية " دراسة تطبيقية على التعليم الفنتتي 

 بالجي ة 

Effectiveness of a proposed  

electronic platform on the 

regulatory environment  Applied 

study  on technical education in 

Giza City" 

 أ.د/ ابراهيم محمد يوسف سليم 
استتتتتاذ علتتتتوم الحاستتتتي ون تتتتم 

عميتتد معهتتد طيبتتة  -المعلومتتات   
 العالي للعلوم اادارية 

 
 عبدالهادي عبدهللاأ.د/عادل 

 ااستاذ المتفرغ بالقسم

 
  

 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   
 

 ثانياً : المنح واالجتياز .
 

   

                      2019/ 11/  4قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل مجلتتتس  2/1

 رعمةرو عبةد الافةاالطالتتي /  بالموافقةة علةى مةنح11/11/2019راسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  ولجنة الد

  -بناءا علي التقرير الجماعي  العلوم البيئية في  الدراسات التجارية واادارية يدرجة الدكتوراه ف  –  لعبدالعاطي عبد الجلي

 -في دراسة:

  

 .(دراسة ميدانية) ابة الداخلية في إدارة المخاطر لمواكبة اإلصدارات المهنية الحديثةإطار مقترح لتطويردورنظم الرق 

 

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 

 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة مواالالقرار : 
 

   

                      2019/ 11/  4قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل مجلتتتس  2-2

مةةد نشةةوه مح/   الطالبةةة بالموافقةةة علةةى مةةنح11/11/2019ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة اللاللتتة المنعقتتدة بتتتاريخ  

   -بناءا علي التقرير الجماعي العلوم البيئية في  الدراسات التربوية واإلنسانية يدرجة الماجستير ف – الشبراوي

  -في دراسة:
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 استخدام االنشطة الترويحية واالسترخاء من خالل المسطحات الخضراء لخفض اعراض اإلكتئاب لدي الراشدين 

The use of some recreational activities and relaxation through the green spaces to reduce 

symptoms of depression in adults 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

 

   

                      2019/ 11/  4قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل مجلتتتس  2-3

 – سعد بيومي محمدالطالي /    بالموافقة على منح11/11/2019الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  ولجنة 

   -بناءا علي التقرير الجماعي العلوم البيئية في  الدراسات التجارية واإلدارية يدرجة الماجستير ف

    -في دراسة:

دورها فى تعزيز القدرة التنافسةية للمنظمةة  ردراسةة ميدانيةة ( وGSCM مساهمات إدارة سلسلة التوريد الخضراء) 

 بمحافظة السويسبالتطبيق على قطاع البتروكيماويات  

Green Supply Chain Management Contributions (GSCM) and its role in enhancing the 

Competitiveness of the Organization -   A field study applied to the petrochemical sector in 

the Suez Governorate 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  4قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل مجلتتتس  2-4

يمان محمود سةامي الطالبة /   ا منح بالموافقة على11/11/2019بتاريخ  ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة 

  -بناءا علي التقرير الجماعي  العلوم البيئية في   العلوم الجيولوجيا يدرجة الماجستير ف –   السيد 

    -: -في دراسة: 

 ر تقييم التأثيرات البيئية للري بمياه الصرف على جودة المياه الجوفية و التربة

"Evaluation of the environmental impacts of  wastewater irrigation on groundwater   and 

soil quality 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  4قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل مجلتتتس  2-5

أحمد وسمي شنيف الطالي  /    بالموافقة على منح11/11/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

   -بناءا علي التقرير الجماعي العلوم البيئية في  الدراسات التجارية واادارية يدرجة الماجستير ف –  عطيه الفضلي

    -في دراسة:

 The application of the environmental  cost system based on the activity  (ABC)  and its 

impact in the field of administrative work in the health services  sector in  Kuwait 
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  4يتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعبشتتتأن توصتتتية كتتتل مجلتتتس  2-6

  محمد خليفة الدبوسالطالي  /   بالموافقة على منح11/11/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

 -ي التقرير الجماعيبناءا عل العلوم البيئية في  الدراسات التجارية واادارية يدرجة الماجستير ف –

   -في دراسة:  

 االبداع المؤسسي ودورة في تنمية الموارد البشرية  في المنظمات  ر 

 ردراسة بالتطبيق علي المنظمات التجارية بالكويت ر 

Institutional and its rule in human resource development "Applied study on commercial 

organization at Kuwait" 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواقرار : ال
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                      2019/ 11/  6مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن  2-7

أسماء صبحي ابراهيم لبة /  الطابالموافقة على منح  11/10/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

                      -بنتتاءا علتتي التقريتتر الجمتتاعي  العلتتوم البيئيتتة فتتي  الدراستتات التربويتتة واانستتانية يدرجتتة التتدكتوراه فتت  – عبةةدالر ف

  -في دراسة:

 

لسادات (إشكالية البيئة والفقر بمدارس المرحلة االبتدائية )دراسة مطبقة علي المدارس االبنائية بمدنية ا  

Problematic of the  environment  and poverty in primary schools( The study Is Applying to 

Elementary Schools in Sadat city 

فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار :   

   

                      2019/ 11/  6نعقتتدة بتتتاريخ مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المبشتتأن توصتتية كتتل متتن  2-8

 محمةد  دينةا عةادلالطالبتتة /  بالموافقةة علةى مةنح11/10/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللتتة المنعقتتدة بتتتاريخ  

   -بناءا علي التقرير الجماعي العلوم البيئية في  الدراسات التجارية واإلدارية يدرجة الماجستير ف –نورالدين 

    -في دراسة:

 تفعيل دور المراجعة الداخلية فى ضبط وتدنيه المخاطر المصرفية فى البنوك االلكترونية ر دراسة تطبيقية ر 

Activating the role of internal audit in control and reduce banking risks in electronic 

banking " An Empirical Study " 

 رفع االمر لمجلس الجامعة فقة  ويالمواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  6مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن  2-9

سةن منيةرة فهيةد حالطالبتتة/  بالموافقة علةى اجتيةاز11/10/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

 بناء علي ماجاء بتقرير لجنة اامتحان الشامل لة  اامتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية – العجمي
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

                      2019/ 11 / 6مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن  2-10

                                         بالموافقةةةةةة علةةةةةى اجتيةةةةةاز11/10/2019ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا الجلستتتتتة اللاللتتتتتة المنعقتتتتتدة بتتتتتتاريخ  

اء علتتي ماجتتاء بنتت   اامتحان الشامل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية – مني مثقال محمد صقر العنزي  الطالبة / 

 بتقرير لجنة اامتحان الشامل لة
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

                      2019/ 11/  6مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن  2-11

                                        بالموافقةةةةةة علةةةةةى اجتيةةةةةاز11/10/2019لمنعقتتتتتدة بتتتتتتاريخ  ولجنتتتتتة الدراستتتتتات العليتتتتتا الجلستتتتتة اللاللتتتتتة ا

بنتتاء علتتي ماجتتاء   اامتحان الشامل لدرجتتة دكتتتوراه الفلستتفة فتتي العلتتوم البيئيتتة – إبراهيم  أحمد إبراهيم حركالطالي/  

 بتقرير لجنة اامتحان الشامل لة  "

  
 االمر لمجلس الجامعةفقة  ويرفع المواالقرار : 
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 -ثالثاً : تشكيل لجان الحكم والمناقشة واالمتحان الشامل :
 

   

                      2019/ 11/  4مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن مجلتتس قستتم  3/1

متتن لجنتتة  المقتتدم ةبالموافقة علةى خطةاب الصةالحي11/11/2019ة بتاريخ  ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقد

مسجل   لدرجة    هشام محمد يحيي أحمدالمقدمة من الطالي /  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراهباإلشراة  

وضتتتو  وتتتتاريخ التستتتجيل لم 15/11/2014التتتدكتوراه بالقستتتم ائحتتتة ستتتاعات معتمتتتدة  حيتتت  أن تتتتاريخ القيتتتد   

   18/4/2016الدراسة

   -تحت عنوان :

 مصر  –جنوب غرب الصحراء الاربية  –راسات بيئية وجيوكهربية على منطقة توشكى د

Environmental And Geoelectrical Studies on Toshka Area Southwestern of Western Desert 

– Egypt. 

 : -علي النحو التالي :

 ة وجةهة العمةةل الوظيفةةةةةةة االسةةةةةةم  م

 أستاذ الجيوفي ياء المتفرغ بكلية العلوم جامعة المنوفية )مشرة( أ.د/ حسن محمد الشايي  1

أستاذ الهيدروجيولوجيا ومدير معهد الرصد البيئى بالقناطر الخيريتتة"  أ.د/ محمد مختار طلخان يحيى 2

 ممتحن خارجي "

 بكلية العلوم جامعة األزهر" ممتحن خارجي " أستاذ الجيوفي ياء أ.د/ اروت حلمى عبد الحفيظ 3

جامعتتة  -أستاذ الجيولوجيا المساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية   د/ ماجدة محمود رفعت أبو الةفا  4

  مدينة السادات )مشرة(
  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

ولجنتتة  2019/ 11/  4ارد الطبيعيتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ مستتوح المتتوبشأن توصية كتتل متتن مجلتتس قستتم  3/2

الشةامل لدرجةة  نتشةكيل لجنةة االمتحةا بالموافقةة علةى11/11/2019الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتتتاريخ  

 المسجل  لدرجة الدكتوراه شربينى الزميتىالياسر محمود للطالي /    الدكتوراه

  -تحت عنوان  :

( فةةى مكافحةةة الفسةةاد المةةالى بالجهةةاز الحكةةومي المصةةري            GFMISدور منظومةةة المعلومةةات الماليةةة الحكوميةةة) 

 ) دراسة ميدانية (

  -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:
 

 م االسةةةةةةم  ةة وجةهة العمةةل ةةةةةالوظيفة

 1 أ.د. محمد صال  هاشم كاديمية السادات عميد مرك  التدريي با  –أستاذ و رئيس قسم المحاسبة  

 2 أ.د. ياسر محمد سمرة جامعة دمياط  –عميد كلية التجارة  –أستاذ و رئيس قسم المحاسبة  

  3 د. حسن شلقامى محمود  )مشرة( جامعة بنى سويف –كلية التجارة  –استاذ المحاسبة المساعد  
  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  4قسم تقويم الموارد الطبيعية بجلستة اللاللة  المنعقدة بتاريخ بشأن توصية كل مجلس  3/3

المقدم من لجنة خطاب الصالحية  بالموافقة على11/11/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

مسجل    أحمد ربيع عبد الخالق بدوىلمقدمة من الطالي / ا مناقشة لرسالة الماجستيربتشكيل لجنة الحكم والاإلشراة 

وتاريخ التسجيل لموضو  الدراسة   16/10/2016لدرجة الماجستير بالقسم ائحة ساعات معتمدة  حي  أن تاريخ القيد 

21/7/2018   

 -تحت عنوان:
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 نية في بيئة العملر دراسة حالة باحدي شركات البترول ر برنامج لتنمية الوعي باجراءات السالمة والصحة المه   

      

A Program to develop   awareness of occupational safety and health Procedures in the work 
Environment  "Case study in an oil companie s 

 

 

  -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسةةةةةةم  ة العمةةل الوظيفةةةةةةةة وجةه

 1 أ.د/ عايدة محمد عالم  جامعة مدينة السادات " مشرة   –استاذ بقسم تقويم الموارد الطبيعية 

جامعة مدينة السادات "  –استاذ مساعد بقسم تقويم الموارد الطبيعية  

 مشرة " 
 2 د/ ع ت أحمد الفضالي   

  –ية التربية النوعية استاذ ورئيس قسم العلوم التربوية والنفسية  بكل

 جامعة القاهرة " ممتحن خارجي " 
 3 أ.د/ محمود أبو النور عبد الرسوا  

قسم ادارة الكوارث "   –استاذ بااكاديمية العربية للنقل الدولي 

 ممتحن خارجي "
 4 أ.د/ ايمان ابراهيم  صيام  

 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  4قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ ة كتتتل مجلتتتس بشتتتأن توصتتتي 3/4

لجنتتة خطةاب الصةالحية المقةدم مةن  بالموافقة على11/11/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

علتتي مستتجل    محمد جمال عبد الوهةابالمقدمة من الطالي /  اجستيربتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الماإلشراة 

وتاريخ التستتجيل لموضتتو   الدراستتة    18/2/2017لدرجة الماجستير بالقسم ائحة ساعات معتمدة  حي  أن تاريخ القيد 

18/3/2018  

 -تحت عنوان: 

 حالة شركة توزيع كهرباء البحيرةأثر تخفيض نسبة الفقد التجاري علي تعظيم أرباح شركات الكهرباءر دراسة  

The effect of reducing the percentage of commercial losses on maximizing profits of 
electricity companies  "Case study the electricity distribution company of AL Buhayrah 

  -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي: 

 م االسةةةةةةم  وجةهة العمةةل   الوظيفةةةةةةةة

 1 أ.د/ محمد أحمد الحويطي جامعة مدينة السادات " مشرة "  –أستاذ ورئيس قسم تقويم الموارد الطبيعية 

 2 د/ ياسر ابراهيم محمد داود جامعة مدينة السادات " مشرة "  -استاذ مساعد بكلية التجارة  

جامعة القاهرة " ممتحن ختتارجي    -ة  استاذ مساعد قسم ادارة ااعماا كلية التجار

" 
د/ صتتتبري شتتتحاتة الستتتيد 

 بيومي " 
3 

جامعتتة كفتتر الشتتيخ " ممتتتحن  –كليتتة التجتتارة  –استاذ مساعد بقسم ادارة ااعماا 

 خارجي"
د/ حستتتين مةتتتلحي ستتتيد 

 احمد  
4 

 
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
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 ولجنة الدراسات العليا 2019/ 11/  4م تقويم الموارد الطبيعية بجلستة اللاللة  المنعقدة بتاريخ قسبشأن توصية كل مجلس  3/5

                     لجنةةة االمتحةةان الشةةامل لدرجةةة الةةدكتوراه تشةةكيل بالموافقةةة علةةى11/11/2019الجلستتة اللاللتتة المنعقتتدة بتتتاريخ  

 ة الدكتوراهالمسجل  لدرجمحمد سعد مفرح الزمانان للطالي /  

 -تحت عنوان  :

 دور المراجعة الداخلية في جودة اتخاذ القرارت المالية واالداريةردراسة تطبيقية  على شركة النفط الكويتيةر     
 

The role of internal audit in the quality of decision-Financial and administrative 

determinations" An Empirical Study on the Kuwaiti oil company. 

 

 

  -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسةةةةةةم  ةة وجةهة العمةةل ةةةةةالوظيفة

 1 أ.د/ هشام سيد أحمد   " مشرة "  جامعة القاهرة –كلية التجارة  –-أستاذ إدارة ااعماا

المتقدمة  أستاذ إدارة األعماا المتفرغ ووكيل المعهد العالي للعلوم اإلدارية 

   البحيرة –والحاسبات اآللية 

أ.د/ محمد محمد حافظ  

 حجازي 

2 

  3 أ.د/ ابراهيم محمد يوسف سليم               أستاذ ادارة ااعماا وعميد معهد طيبة العالي للحاسي والعلوم اادارية بالمعادي   
  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  6مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ وصتتية كتتل متتن بشتتأن ت 3/6

المقتتدم متتن لجنتتة  خطةاب الصةالحية بالموافقة علةى11/10/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

        انتصةةار طةةه عبةةدالوهاب حسةةنالمقدمتتة متتن الطالبتتة /   سةةالة الةةدكتوراهبتشةةكيل لجنةةة الحكةةم والمناقشةةة لراإلشتتراة 

وتتتاريخ التستتجيل لموضتتو    16/10/2016ائحة ساعات معتمدة  حي  أن تاريخ القيد مسجلة  لدرجة الدكتوراه بالقسم 

 16/7/2017الدراسة 

 -تحت عنوان:  

ز التنافسةي فةى بيئةة االعمةال المعاصةرة ر دراسةة ميدانيةة أثر االتجاهةات الحديثةة لةردارة البيئيةة علةى تحقيةق التمية 

 بالتطبيق على بعض شركات الازل والنسيج فى مصر ر 

The impact of modern environmental management trends on achieving competitive 

excellence  in  today's  business environment "  A field study applied to some spinning and 

weaving companies in Egypt 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسةةةةةةم  الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل 

جامعتتة  –كليتتة التجتتارة  –أستتتاذ اإلدارة ووكيتتل الدراستتات العليتتا 

 اإلسماعيلية مشرفا 

 1 أ.د/ هاني محمد السعيد 

ليتتة الدراستتات ااقتةتتادية والعلتتوم أستتتاذ اادارة العامتتة وعميتتد ك

 محكم خارجي  –جامعة ااسكندرية  –السياسية 

 2 أ.د/ قدري محمود اسماعيل 

أستتتاذ اإلدارة ون تتم المعلومتتات ااداريتتة وعميتتد معهتتد طيبتتة العتتالي 

 محكم خارجي  -للحاسبات والعلوم اادارية 

 3 أ.د/ ابراهيم محمد يوسف 

  5 د/ صبري ابراهيم منةور شاهين  ااستاذ المساعد  بالقسم  مشرفا 
 

 
 

 

 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

 

   



SQ0000000F101206 رقم:نموذج    

 م27/9/2016(   1/0اإلصدار ) 

2019/   20/11( بتاريخ  الثالثةلس المعهد الجلسة )مج                                    10/18 

                      2019/ 11/  6مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن  3/7

متتن لجنتتة  المقتتدم ةخطةاب الصةالحي بالموافقة علةى11/10/2019ت العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  ولجنة الدراسا

                       منيةةرة فهيةةد حسةةن العجمةةي  المقدمتتة متتن الطالبتتة / التتدكتوراهتشتتكيل لجنتتة الحكتتم والمناقشتتة لرستتالة باإلشتتراة 

وتتتاريخ التستتجيل لموضتتو    16/10/2016عتمدة  حي  أن تاريخ القيد ائحة ساعات م مالدكتوراه بالقسلدرجة ة  مسجل

 20/8/2017الدراسة 

 -تحت عنوان:  

 

 فاعلية برنامج مقترح فى تنمية كفايات التعليم المتنوع لدي معلمات رياض األطفال بدولة الكويت : بحث شبه تجريبي

 

Effectiveness of a proposed program in the development of differentiated instruction 

competencies among kindergarten teachers in Kuwait : an quai- experimental research 

 

   -علي أن يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسةةةةةةم  الوظيفةةةةةةةة وجةهة العمةةل 

 1 أ.د/ سمير عبدالوهاب الخويت  يمحكم خارج–جامعة طنطا  –كلية التربية  –استاذ اصوا التربية 

 2 أ.د/ عادا عبدالهادي عبدهللا مشرفا -استاذ المتفرغ بالقسم    

جامعتتة  –كليتتة الدراستتات العليتتا  –استتتاذ اصتتوا التربيتتة المستتاعد  

 محكم خارجي–القاهرة 

 3 د/ فاروق جعفر عبدالسالم 

 
  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  6مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن  3/8

المقتتدم متتن لجنتتة خطةاب الصةالحية  بالموافقة علةى11/10/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

                       ثنةةةاء محمةةةود محمةةةد احمةةةدالمقدمتتتة متتتن الطالبتتتة/  المناقشتتتة لرستتتالة التتتدكتوراهبتشتتتكيل لجنتتتة الحكتتتم واإلشتتتراة 

وتتتاريخ التستتجيل لموضتتو    16/10/2016مسجلة  لدرجة الدكتوراه بالقسم ائحة ساعات معتمدة  حي  أن تاريخ القيد 

   18/11/2017الدراسة 

 -تحت عنوان:

ضية فةي تنميةة المةوارد البشةرية فةي التعلةيم الفنةي المةزدوج ر دراسةة ميدانيةة علةى فاعلية استخدام المعامل االفترا 

 مدارس التعليم الفني المزدوج بمدينة السادات ر 

Effectiveness of  using virtual laboratories in human resources development in Dual 

technical education An empirical study on dual technical education schools in Sadat city"  
 

  -علي ان يكون التشكيل علي النحو التالي:

 م االسةةةةةةم  ةة وجةهة العمةةل ةةةةةالوظيفة

 1 أ.د/ أماني محمد عبدالعاا  مشرفا  -ااستاذ بالقسم   

استاذ الحاسي ون م المعلومات ااداريتتة وعميتتد معهتتد طيبتتة العتتالي للحاستتي 

 محكم خارجي  -دارية بالمعادي   والعلوم اا

 2 أ.د/ابراهيم محمد يوسف سليم 

أكاديميتتة الستتادات للعلتتوم ااداريتتة فتتر  –استتتاذ  إدارة ااعمتتاا المتفتترغ 

 ااسكندرية     محكم خارجي

 3 أ.د/ شعبان علي السيسي  

  4 دا محمد عبدالرحمن د/ عا مشرفا -فر  اسيوط   –اكاديمية السادات  –أستاذ اادارة العامة المساعد 
  

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
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 رابعاً : تعديل لجنة اإلشراف وعنوان الرسالة وإلااء التسجيل  واالعتذار والنقل من قسم لقسم
 

   

                      2019/ 11/  6يخ مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاربشتتأن توصتتية كتتل متتن  4/1

الطلتتي المقتتدم متتن الستتيد التتدكتور /  بالموافقة علةى11/10/2019ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

          أستتتتتاذ إمتتتتران النبتتتتات المستتتتاعد بالقستتتتم والمشتتتترة الرئيستتتتي  علتتتتى                            -  صةةةةبري ابةةةةراهيم منصةةةةور شةةةةاهين

المستتتجل لدرجتتتة الماجستتتتير بالقستتتم  تخةتتت  : علتتتوم زراعيتتتة  والمتضتتتمن                            -  احمةةةد محمةةةد نجيةةةبالطالتتتي / 

 على الطالي و حي  ان البح    اضافة السيد الدكتور / عادل عبدالهادي عبدهللا

 :  تحت عنوان

 لبني فى الفولاستحثاث المقاومة الجهازية لمقاومة  مرض التبقع ا 
 

Induce systemic resistance of chocolate spot diseases on Vicia  faba 

 

 

 

 :  لجنة االشراف قبل االضافة
 

 الوظيفة  ااسم

 استاذ امران النبات المساعد بالقسم د/ صبري ابراهيم منةور شاهين 

مرك  البحوث  –لنبات معهد امران ا -استاذ بقسم  امران البقوليات   د/ قدري محمد موسي  

 ال راعية 
 

 لجنة االشراف بعد االضافة :
 

 الوظيفة  ااسم

 استاذ المحاصيل المتفرغ بالقسم  د/ عادا عبدالهادي عبدهللا 

 استاذ امران النبات المساعد بالقسم د/ صبري ابراهيم منةور شاهين 

مرك  البحوث   –ان النبات معهد امر -استاذ بقسم  امران البقوليات   د/ قدري محمد موسي  

  ال راعية 
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :  

   

                      2019/ 11/  4قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل مجلتتتس  4/2

المتتد للطتتالب ااتتتى استتمائهم فتتى  بالموافقةة علةى11/11/2019  ولجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقتتدة بتتتاريخ

 الدكتوراه  بالقسم –مرحلتى الماجستير 

 لدرجة الدكتوراه المد للعام اللاني الباحلة / هبة محمود الشافعي  

 لدرجة الدكتوراه المد لعام أوا الباح  / أحمد عبد المطلي شاهين

 لدرجة الماجستير لعام أوا المد الباح  / مةطفي حنفي محمد المكاوي 

  لدرجة الماجستير المد لعام أوا الباح  / محمود  عبد الرحمن عبد المتعاا
 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار :  

   

                      2019/ 11/  6مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشتتأن توصتتية كتتل متتن   4/3

الطلتتتي المقتتتدم متتتن                         بالموافقةةةة علةةةى 11/10/2019ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة اللاللتتتة المنعقتتتدة بتتتتاريخ  

       األستتتتتتاذ بالقستتتتتم والمرشتتتتتد األكتتتتتاديمي                                         – لهالةةةةةة احمةةةةةد عبةةةةةد العةةةةةاالستتتتتيدة األستتتتتتاذة  التتتتتدكتورة / 

  الموافقة على  مةد للعةام األول طالي الماجستير بالقسم  والذي تطلي فية -محمد حمدي إبراهيم خليل  على الطالي  /  

 للطالب المذكور

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
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                      2019/ 11/  6نعقتتدة بتتتاريخ مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المبشتتأن توصتتية كتتل متتن   4/4

الطلتتتتي المقتتتتدم                          بالموافقةةةة علةةةى11/10/2019ولجنتتتة الدراستتتتات العليتتتا الجلستتتتة اللاللتتتة المنعقتتتتدة بتتتتاريخ  

 حمةد الشةاذليانوار سامي االمدرس بالقسم والمرشد األكاديمي على الطالبة /  – أشرف محمد نوفلمن السيد الدكتور / 

 للطالبة بالقسم المد للعام االول الموافقة علىطالبة الماجستير بالقسم والذي يطلي فية  –

 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

 

 

   

ولجنتتة  2019/ 11/  4مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشأن توصية كتتل متتن مجلتتس قستتم   4/5

الطلتتتتي المقتتتتدم متتتتن                              بالموافقةةةةة علةةةةى11/11/2019دراستتتتات العليتتتتا الجلستتتتة اللاللتتتتة المنعقتتتتدة بتتتتتاريخ  ال

، المستتجل  محمد أحمد محمد صبرىعلى الطالي /  اعتذار سيادته عن اإلشرافبخةوص  أحمد عبد القوىالدكتور / 

 .  21/5/2016لما بأن تاريخ تسجيل الطالي لدرجة الدكتوراه بالقسم ن راً ل رفة الخاصة  ع
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

ولجنتتة  2019/ 11/  4مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشأن توصية كتتل متتن مجلتتس قستتم   4/6

الطلي المقدم من الستتادة المشتترفون علتتى  موافقة علىبال11/11/2019الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

؛ حي  أنة  المد األول للطالب للعام األول،المسجل لدرجة الدكتوراه بالقسم بخةوص محمد احمد محمد صبريالطالي/ 

 15/11/2014مقيد دورة
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

 خامسًا موضوعات عامة

   

                      2019/ 11/  6مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتتلة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ توصتتية كتتل متتن بشتتأن  5/1

                     بالموافقةةةة علةةةى تعليةةةق دبلةةةوم المهنيةةةة11/10/2019ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة اللاللتتتة المنعقتتتدة بتتتتاريخ  

 " في الوقت الحالي . الزراعة العضوية والحيوية" 

 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

ولجنتتة  2019/ 11/  4مستتوح المتتوارد الطبيعيتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ بشأن توصية كتتل متتن مجلتتس قستتم   5/1

الوقتتت  ىفتت ومات المهنية ااتية دبلتعليق ال بالموافقة على11/11/2019الدراسات العليا الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

 الحالى :

 القياسات البيئية الحديلة وتقييم ااار البيئي  -

 تجهي  واستخالص النباتات الطبية والعطرية  -

 تكنولوجيا المعلومات الجغرافية وااستشعار عن بعد -

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
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 العلمية سادساً : موضوعات البحوث  
 

   

                      2019/ 11/  4قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل مجلتتتس  6/1

علتتتى الطلتتتي المقتتتدم متتتن                               بالموافقةةةة 11/11/2019ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة اللاللتتتة المنعقتتتدة بتتتتاريخ  

 في االث أبحاث  وذلك للتقدم لجائ ة النشر العلمي صالح السيد محمدسيد الدكتور/ ال

                     اداء معشتتترات اانعكاستتتات الطيفيتتتة المللتتتة و اانحتتتدار الج ئتتتي المتعتتتدد فتتتي تحديتتتد الكلورفيتتتل فلورستتتينس  -1

 واانتاجية للقم  لمحاكاة ظروة الحقل الملحي

Performance of optimized hyperspectral reflectance indices and partial leasts quares 

regression for estimating the chlorophyll fluorescence and grain yield of wheat grown in 

simulated saline field conditions. 

 لملحي باستخدام  معشرات  تحديد  النمو و الخةائ  الضوئية للقم  نامي تحت ظروة محاكاة للحقل ا -2

 ااستشعار الطيفي و التحليل المتعدد للمتغيرات                 

Estimating growth and photosynthetic properties of wheat grown in simulated saline field 

conditions using hyperspectral reflectance sensing and multivariate analysis 

 فاءة المعشرات الطيفية المستحداة في تحديد النمو و   البناء الضوئي للقم  تحت ظروة الملوحة. ك -3
 

Ability of Modified Spectral Reflectance Indices for Estimating Growth and Photosynthetic 

Efficiency of Wheat under Saline Field Conditions 

 

 االمر لمجلس الجامعة فقة  ويرفع  المواالقرار : 
 

   

                      2019/ 11/  4قستتتم تقتتتويم المتتتوارد الطبيعيتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل مجلتتتس  6/2

      مقتتدم متتن                    تسةةجيل بحةةث بالموافقةةة علةةى11/11/2019ولجنتتة الدراستتات العليتتا الجلستتة اللاللتتة المنعقتتدة بتتتاريخ  

 ااستاذ المساعد بالقسم  صالح السيد محمد محمدالسيد الدكتور/ 

 تحت عنوان  

 مقارنة اداء المؤشرات الطيفية و التحليل المتعدد في تحديد العوامل المحصولية للقمح تحت معدلين ري مختلفين 

Comparative Performance of Spectral Reflectance Indices and Multivariate Modeling for 

Assessing Agronomic Parameters in Advanced Spring Wheat Lines under Two Contrasting 

Irrigation Regimes 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  6مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن  6/3

متتتن                                 بالموافقةةةة علةةةى الطلةةةب المقةةةدم11/11/2019ولجنتتتة الدراستتتات العليتتتا الجلستتتة اللاللتتتة المنعقتتتدة بتتتتاريخ  

 لى : البح  التا تسجيل عنوانمدرس اانتاج الحيواني  بالقسم والذى يطلي فية  – حسني السيد ابوعيدالسيد الدكتور / 

 :العنوان باللاة اإلنجليزية

Effect of Inclusion alfalfa cubes hay as a main source of protein in rations for buffalo calves. 
Mostafa, M.R.M1., A.A. Abdou1, H.A.Aboeid2 and E.O. A. Baker3 

 العنوان باللاة العربية:

 .كمةدر رئيسي للبروتين في عالئق عجوا الجاموستأاير إدخاا مكعبات دريس البرسيم الحجازى 
 محمد رفاعى محمود, على أحمد عبده, حسنى ابو عيد, السيد علمان عبد النبى 

 والمعهد ر  روالبحث ضمن الخطة البحثية للقسم

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   



SQ0000000F101206 رقم:نموذج    

 م27/9/2016(   1/0اإلصدار ) 

2019/   20/11( بتاريخ  الثالثةلس المعهد الجلسة )مج                                    14/18 

مناقشة الخطط البحلية   بالموافقة على11/11/2019المنعقدة بتاريخ   لجنة الدراسات العليا الجلسة اللاللةبشأن توصية  6/4

 للمعهد . 2024-2019 الخمسية لالقسام العلمية وماتم انجازه من الخطة البحلية السابقة ومحاور الخطة البحلية الخمسية

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 

   

والمشرة عليهم السيد أ.د/ عمر احمد سعد  لين بقسم مسوح الموارد الطبيعية سجبشأن استعران موقف الطالب الم  6/5

 ااستاذ بالقسم  -تمام  

 ارتأى المجلس ان يبقى الحال على ماهو عالية . القرار :   

   
 

 خامساً العالقات الثقافية 
 

   

المقةدم مةن  قتةراحبالموافقةة علةى اال16/11/2019خ  لجنة العالقات اللقافية الجلسة اللاللتتة المنعقتتدة بتتتاريبشأن توصية  5/1

 .للتمليل اللقافى يحاضر فيها مدربون متخةةون المعهد بعمل دورات تدريبية لتأهيل كوادر من     اللجنة

 فقة  المواالقرار : 

   

                      2019/ 11 / 6مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة بجلستتتتة اللاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ بشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن  5/2

بالموافقةةةة طبقةةةاً للقواعةةةد والقةةةوانين 16/11/2019ولجنتتتة العالقتتتات اللقافيتتتة الجلستتتة اللاللتتتة المنعقتتتدة بتتتتاريخ  

   -كال من:حضور  على المنظمة لذلك
 د/ رضا السعيد محمد  -1
 د/ نعمات محمود العبد  -2
 د/ حسني السيد ابوعيد  -3

لتنمية المستدامة لننم  اننتناا الحينواني زالعراعنة ال كينة والد"يونة ز والمونرر عوندن  نإل مديننة انسنكندرةة  ني ال تنرن منن المؤتمر الدولي الرابع حول ا
 .كمستمعين -2019نو مبر  21 -19

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  6لاللتتتة  المنعقتتتدة بتتتتاريخ مجلتتتس قستتتم التنميتتتة المتواصتتتلة للبيئتتتة بجلستتتتة البشتتتأن توصتتتية كتتتل متتتن  5/3

 بالموافقةة طبقةاً للقواعةد والقةوانين المنظمةة لةذلك16/11/2019ولجنة العالقات اللقافية الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

 حضور كال من : على
سحراوى د/ اسامة علإل ال   -نبيل نصر الح ناوى                          .د/ *أ  

   لحضور المؤتمر االول بعنوان:-
1st food , Nutrition security and sustainable Agriclture ( FNSSA)  

 كمستمعين –ب ندق جراند نايل تاور بالواهرن  3/12/2019-1و لك خالل ال ترن من 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  6سم التنمية المتواصلة للبيئة بجلستة اللاللة  المنعقدة بتاريخ  مجلس ق بشأن توصية كل من  5/4

  بالموافقة طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك16/11/2019ولجنة العالقات اللقافية الجلسة اللاللة المنعقدة بتاريخ  

 -علإل الطلب المود  لكال من: على
الميكروبيولوجي بالوس   أستا بتانوني              د/ نادية حامد الأ.  

تغ ية الدواجن بالوس  أستا أ.د/ محمود سعد ابوسكين               
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المساعد بالوس  أستا د/ رضا السعيد محمد                   
 د/ حسني السيد ابوعيد                المدرس بالوس 

اسماك ( تحت رعاية وعةر العراعة  –دواجن  –مؤتمر العلمي السابع عشر لتغ ية الحيوان ) مجترات وال ين يطلبون  يه االعت ار عن حضور  ال
 2019نو مبر 8-5ومحا ظ جنوب سيناء  والموا   إل مدينة  طابا  إل ال ترن  من 

 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                      2019/ 11/  6لة للبيئتتة بجلستتتة اللاللتتة  المنعقتتدة بتتتاريخ مجلتتس قستتم التنميتتة المتواصتت بشتتأن توصتتية كتتل متتن  5/5

الطلتتي المقتتدم متتن الستتيد                         بالموافقةةة علةةى16/11/2019ولجنتتة العالقتتات اللقافيتتة الجلستتة اللاللتتة المنعقتتدة بتتتاريخ  

 The Bigالقسم لحضور سيادتة فعاليات المعتترن التتدولي أستاذ العمارة المساعد ب –لدكتور / وائل احمد طة الجارحي 

( الخاص بالمنشات العمرانية والتنمية المستدامة والم مع إقامتة في إمتتارة دبتتي بدولتتة اإلمتتارات العربيتتة المتحتتدة فتتي (5

 . على نفقة سيادتة الخاصة .2019نوفمبر  28-25الفترة من 
 ةفقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعالمواالقرار : 

   

 

 سادساً :  شئون اعضاء هيئة التدريس 

 

   

                      2019/ 11/  4قستتتتم تقتتتتويم المتتتتوارد الطبيعيتتتتة بجلستتتتتة اللاللتتتتة  المنعقتتتتدة بتتتتتاريخ بشتتتتأن توصتتتتية مجلتتتتس   6/1

مقرر" المتتواد الختتام ااستاذ المتفرغ بالقسم للمشاركة فى تدريس  –  على مبارك حسانيالسيد أ.د/  بالموافقة على  انتداب

جامعتتة بنتتي ستتويف ختتالا الفةتتل الدراستتي األوا للعتتام  – د " بكليتتة علتتوم اارانوالةناعة " ومقتترر " تخليتتق المتتوا

 وذلك يوم اللالااء من كل أسبو   2019/2020الجامعي 

                     فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار :    

   

                      2019/ 11/  4قستتتتم تقتتتتويم المتتتتوارد الطبيعيتتتتة بجلستتتتتة اللاللتتتتة  المنعقتتتتدة بتتتتتاريخ جلتتتتس بشتتتتأن توصتتتتية م 6/2

وذلتتك للمشتتاركة فتتي تتتدريس بعتتت مقتتررات برنتتام                      احمةةد حسةةين توفيةةق بشةةيرالستتيد أ.د/  بالموافقةةة علةةى انتةةداب

جامعتتتة القتتتاهرة                   – تتتام الستتتاعات المعتمتتتده بكليتتتة الهندستتتة هندستتتة الطاقتتتة الكهربيتتتة فتتتي برنتتتام  البكتتتالوريوس بن

 اللالااء من كل أسبو   . وذلك يوم 2019/2020خالا العام الدراسي 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   

                    2019/ 11/  6اريخ مجلتتتتس قستتتتم التنميتتتتة المتواصتتتتلة للبيئتتتتة بجلستتتتتة اللاللتتتتة  المنعقتتتتدة بتتتتت بشتتتتأن توصتتتتية  6-3

استتتاذ الخضتتر بالقستتم والتتذى تطلتتي فيتتة                         - هالةةة احمةةد عبةةدالعالالطلتتي المقتتدم متتن الستتيد أ.د/  بالموافقةةة علةةى

وذلك ل راعة محةتتوا القمتت  ااستتود  الختتاص برستتالة الماجستتتير للطالتتي /   حجز  رواحد قيراط ارض ربالمزرعة

 مهدي حسونة    " للموسم اللاني " محمد

 

 القرار : تحول للجنة المزرعة بالمعهد 

   

الطلي  الموافقة على 2019/ 11/  4مسوح الموارد الطبيعية بجلستة اللاللة  المنعقدة بتاريخ بشأن توصية مجلس قسم  6-4

 .  ن الم رعةتخةي  مساحة فدان من أربخةوص  محمد فتحى عزازىالمقدم من السيد الدكتور / 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعة المواالقرار : 
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                    2019/ 11/  6مجلتتتتس قستتتتم التنميتتتتة المتواصتتتتلة للبيئتتتتة بجلستتتتتة اللاللتتتتة  المنعقتتتتدة بتتتتتاريخ بشتتتتأن توصتتتتية   6-4

ران النبتتات المستتاعد بالقستتم اماستاذ  - صبري  غبراهيم منصور شاهين  /. د  دالطلي المقدم من السي بالموافقة على

  استتتكماا الجتت ء العلمتتى ل راعتتة الفتتوا البلتتدى  وذلتتك ل راعتتة   قيراط ارض ربالمزرعة 3حجز  ر طلي فية  والذى ي

     احمد محمد نجيي الخاص برسالة الماجستير للطالي / 

 

 القرار : تحول للجنة المزرعة بالمعهد

   
 

 بيئة سابعاً شئون خدمة المجتمع وتنمية ال

 

   

تحديتتد موعتتد زيتتارة مدرستتية   بالموافقة علةى 11/11/2019بشأن توصية لجنة البيئة بجلستها اللانية المنعقدة  بتاريخ   7/1

                          11/2019/ 18لمدرستتة اللانويتتة الفنيتتة للتعلتتيم والتتتدريي المتت دوج زراعتتي علتتى ان تعقتتد يتتوم ااانتتين الموافتتق 

 لدكتور / وليد محمد بسيونى  بااعداد لل يارة مع تكليف ا
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

 

   

تحديد موعد قافلة بيئية زراعيتتة  بالموافقة على 11/11/2019بشأن توصية لجنة البيئة بجلستها اللانية المنعقدة  بتاريخ   7/2

 2019ن شهر ديسمبر بمرك  الدلنجات على أن تكون ااسبو  اللانى م

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

إعتتداد نتتدوة تحتتت عنتتوان   بالموافقةة علةى 11/11/2019بشأن توصية لجنة البيئتتة بجلستتتها اللانيتتة المنعقتتدة  بتتتاريخ   7/3

لستتيد م/ صتتابر محمتتود علمتتان "التغيرات المناخية وتأايراتها السلبية على جمهورية مةر العربية "والتي سيحاضرها ا

 -متتدير آليتتة التنميتتة الن يفتتة  –مدير إدارة التكيف باإلدارة المرك ية لتغيتتر المنتتال والستتيد م/ وائتتل فتترج كشتتك  –احمد 

 (  الساعة العشرة صباحا16/12/2019باإلدارة المرك ية لتغير المنال على ان  تعقد يوم ااانين الموافق )

 االمر لمجلس الجامعة فقة  ويرفعالمواالقرار : 

   

 التتدكتورالمقتتترح المقتتدم متتن   بالموافقة علةى 11/11/2019بشأن توصية لجنة البيئة بجلستها اللانية المنعقدة  بتاريخ   7/4

 حمدى خفاجى بشأن رعاية دورة تدريبية مجانية بعنوان )أسس انتاج وتطوير الحاصالت البستانية خضر وفاكهة ( ./
 (24/11/2019و ) (17/11/2019ااحد الموافق ) ىيد يومالموافقة مع تحد

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 

   
 

 

 ثامناً : الجودة : 
 

 

   

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

 القرار : احيط المجلس علماً    

   
 

  -اوال: موضوعات االحاطة:
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الموضةةةوعات التةةةي نوقشةةةت فةةةي المجلةةةس التنفيةةةذي لمركةةةز ضةةةمان الجةةةودة بالجامعةةةة بتةةةاريخ  بشةةةأن االحاطةةةة ب 8/1

19/11/2019 

 وفقا لمخطط المهام الموحد لمرك ضمان الجودة أكتوبر بشأن تقرير تقييم اانجاز الشهري للوحدة  عن شهر  2/2/1

 (.04/08/219للجامعة) الةادر بتاريخ  

 .أكتوبر تخدام المعهد للمضبطة والمحضر االكتروني لشهرتقرير اس 2/2/2

بشأن تحديد موعد زيارة المحاكاه لتهيئة المعهد ل يارة تجديد ااعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم   2/2/3

 واإلعتماد.

يات الحريق وشبكة ااطفاء  اانتهاء من استيفاء متطلبات األمن و السالمة وبخاصة الةيانة السنوية لطفابشأن   2/2/5

مجلس الجامعة بجلستة األولي بتحمل نفقات معارية األجه ة   2019ديسمبر  وحساسات الحريق في موعد أقساه

 9001:2015العلمية  من المعهد القومي للقياس و المعايرة  استجابة لتوصيات الجهة المانحة لالي وااداري 

 

 ً  القرار : احيط المجلس علما

 

   

 ثالثاً: الش ون المالية واإلدارية:  8/2
 نوفمبرشهر بشأن صرف المكافآت الشهرية لوحدة ضمان الجودة   

 

 المبلغ التاريخ والنسبة النشاط

 3250 % 100نوفمبرشهر  المكافأة الشهرية

 1900 % 100 نوفمبرشهر  بدل حضور المجلس التنفيذي 

 1900 %  100نوفمبرشهر ل بدل حضور مجلس ادارة وحدة الجودة بالمعهد  
   

 فقة   المواالقرار : 
   

 (.03/07/219وفقا لكتيب المهام الموحد لكليات و معاهد الجامعة ) الصادر بتاريخ  2019 نوفمبربشأن مهام شهر  8/3

 %15حضور المجلس التنفيذي لمرك  ضمان الجودة  •

 0%15ستمارات الةرةمحاضر اجتماعات المجلس التنفيذي و مجلس اادارة للوحدات + ا •

 10/0استخدام المضبطة والمحضر االكت وني •

 . %30 تقرير عن أنشطة الوحدة الربع سنوية •

 .%30 تقرير مراجعة ملفات البرام  •

 ً  القرار : احيط المجلس علما

   

 الموضوعات الفنية 

   

 مهام الموحد للمركز:بشأن اعتماد الموضوعات التالية وفقا لخطة عمل الوحدة السنوية و مخطط ال 8/4
 

 2019/ 8الي  3/2019التقرير النةف سنوي لمتابعة الخطة ااستراتيجية للمعهد خالا الفترة من  4/1/1 •

 8/2019الي  3/2019خالا الفترة من لسنوي لوحدة ضمان الجودة  بالمعهد النةف التقرير  4/1/2 •

متتن واقتتع  8/2019التتي  3/2019عتتن الفتتترة متتنالتقرير النةف ستتنوي لقطتتا  الدراستتات العليتتا و البحتتوث  4/1/3 •

  الخطة التنفيذية لخطة المعهد ااستيراتيجية.

التقرير النةف سنوي لقطا  شئون البيئة و خدمة المجتمع متضمنا انجازات مرك  الخدمة العامة  عن الفتتترة  4/1/4 •

 2020/2020من واقع الخطة التنفيذية لخطة المعهد ااستيراتيجية8/2019الي  3/2019من

  . 8/2019الي  3/2019تقرير لجنة التطوير ااداري و الميكنة عن الفترة من 4/1/5 •
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 م ( 2019/ 05/10خطة التحسين للنقاط الواردة في تقرير زيارة المرك  للمعهد خالا )4/1/6 •

 2018/02019التقرير السنوي للمعهد عن العام الجامعي 4/1/7 •

معتتايير اختيتتار القيتتادات األكاديميتتة و –ة)الميلاق األخالقي المهني للمعهتتد تحدي  المطبوعات الخاصة بالوحد 4/1/8 •

 إدارة ن تتم -والستتالمة للمهتتد  اامتتن دليتتل -العتتاملين  أداء كفتتاءة وتقييم قياس–قواعد المساءلة والمحاسبية  –اادارية 

ائحتتة وحتتدة  -البيئيتتة والبحتتوث الدراستتات الشامل لمعهتتد الوظيفي والتوصيف القيادات اختيار معاير -البيانات قواعد

 0(-الجودة 

بشتتأن عتترن و مناقشتتة تقتتارير لجتتان المراجعتتة الداخليتتة لبتترام  ومقتتررات األقستتام العلمية)مستتوح امتتوارد                  4/1/9 •

 0االتنمية المتواصلة للبيئة وادارة مشروعاته –تقويم الموارد و التخطيط لتنميتها  –الطبيعية في الن م البيئية 

 0ماجستير دكتوراه( 0بشأن اعتماد تحدي  البرام  والمقررات للمعهد )دبلوم  4/1/10 •

 2019/02020بشأن اعتماد الخطة التدريبية لألزمات والكوارث للعام الجامعي  4/1/11 •

 بشأن اعتماد خطة ااخالء و الطوارئ  4/1/12 •

 فقة  المواالقرار : 

   

مكتي الطالب  -لجنة الحكماء –لجنة الشكاوي بالمعهد  –)لجنة األزمات و الكوارث  بشأن اعتماد اعادة تشكيل كل من • 8/5

 و الخريجين ( 

 فقة  المواالقرار : 

   

 بشأن اعتماد قياس وتقييم كفاءة الجهاز اادارى بالمعهد . 8/6
 

 فقة  ويرفع االمر لمجلس الجامعةالمواالقرار : 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 عميد المعهد                           أمين المجلس       

              

 (                              نادية حامد البتانونى ) أ.د/                   (وائل أحمد طة الجارحى)د/ 


