
 

 

 

  لتوسع فى البرامج أكد مجلس الجامعة بناءًا على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث بضرورة ا
بتكار ر الثنائية فى اإلشارة لبرنامج درجة الماجستييضا بين الكليات وتم اإلأقسام العلمية و البينية بين األ

في  عمال البيئى لقسم الدراسات البيئية معهد الدراسات العليا والبحوث حيث يشترك مع المعهدوريادة األ
كلية االداب من داخل جامعة  –كلية التجارة  –كلية الزراعه  –هذة الدرجة كل م) كليه الهندسة 

 -جامعة هوليوبلس   –جامعة اسوان  –واربع جامعات مصرية هي جامعة الزقازيق االسكندرية ( 
بولي تكنيك دي ميالنو بإيطاليا  –)جامعة جراتس بالنمسا    وثالث جامعات أوروبية الجامعة االمريكية 

 خن بالمانيا (وآ–
 

   على مشاركة المعهد  21/2/2015موافقة لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلستها بتاريخ
 فى موضوع القوافل الجامعية لتنمية المجتمع فى مجال التوعية البيئية ويشمل اآلتى:

 دارة المخلفات الصلبة البلدية  منظومة النظافة وا 
 التغذية والصحة البيئية 
 ترشيد الطاقة 
 السالمة المهنية 
 التوعية البيئية المدرسية 
 السلوكيات المجتمعية للحفاظ على البيئة 
 



 

 

  جتماعية شراف اللجنه اإلإوذلك تحت  2015من مارس لعام  23قام المعهد حفل عيد االم وذلك يوم أ
 -هم :ؤ تي اسمااآل هات المثالياتاالم وقد تم تكريمبالمعهد 

 
 أ / فادية جرجس    أ / سحر عوف   أ / سلوى عابدين

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   2015/  3/  9-8دورة الساعات المعتمدة في الفترة من 
  2015/  3/ 14 - 12 - 10لى آلدورة مهارات الحاسب ا 
   2015/  3/  16-15دورة الساعات المعتمدة في الفترة من 
   لكترونيه دورة الجداول اإلExcel   2015/  3/  19 - 17 - 16في الفترة من 

 

 

 رهند جمال عبد الناصة ( للطالبة / لبيولوجيمنح درجة الماجستير فى الدراسات البيئية ) شعبة العلوم ا 

المقتنصات على األكسدة الهادمة واإلنزيمات المضادة لألكسدة في الجرذان عند عنوان الرسالة "فاعلية بعض 

 ضها لبعض ايونات المعادن الثقيله".تعر 

  / رضوى صالح عبد العاطي منح درجة الماجستير فى الدراسات البيئية) شعبة العلوم البيولوجية ( للطالبة

ينجينسيس السامه ومبيد الميثوميل على اكسدة عنوان الرسالة "تأثيرات بكتريا باسيلس ثور  محمود عيسى

 الدهون ونظام الدفاع المضاد لألكسدة في الجرزان".

 رانيا محمد ناصر محمودتير فى الدراسات البيئية) شعبة العلوم البيولوجية (  للطالبة / سمنح درجة الماج 

 .عنوان الرسالة "دراسة عن المعالجة لبعض العناصر الثقيلة في بحيرة مريوط"

  / أشرف سعيد محمد رجبمنح درجة الماجستير فى الدراسات البيئية ) شعبة العلوم البيولوجية ( للطالب    

 .منظفات"عنوان الرسالة "االستفادة من مخلفات صناعة نشا االرز في الشركة المصرية للنشا والخميرة وال



 

 

  التكنولوجيا الحيوية للطالبة / باسنت ماهر سالمة عنوان الرسالة "التغيرات في  درجة الماجستير فىمنح

 التعبير الجيني النزيمات المرحلة الثانية اليض العقاقير : دور االدوية المقوية للضعف الجنسي"

  الرسالة "دراسة  نالتكنولوجيا الحيوية للطالبة / مي رضا محمد احمد عنوا درجة الماجستير فىمنح

 بيوتكنولوجية لتحضير مجس كهروكيميائى لبعض المركبات الطبيعية ".

  التكنولوجيا الحيوية للطالب / على عطية على عنوان السالة "الدالالت البيولوجية  درجة الماجستير فىمنح

 كتيرية المسببة الختالل الحيوانات المنوية".لعديد الليبيدات السكرية الب

  تكنولوجيا المعلومات للطالب / ياسر فخري مختار عنوان الرسالة "تطوير آلية  درجة الماجستير فىمنح درجة

 لتطوير نماذج قواعد البيانات لتحسين آداء االستعالم الضبابي.

  مراد بهرام خورشيد )وافد عراقي( عنوان تكنولوجيا المعلومات للطالب /  درجة الماجستير فىمنح درجة

 الرسالة "إطار معدل للتعرف على إيماءات اليد الفورية المستند على المنطق الضبابي ذو المستوى العالي"

  تكنولوجيا المعلومات للطالبه / سندس مصطفى محمد الصالحي )وافدة  درجة الماجستير فىمنح درجة

باستخدام نظرية المنطق الضبابي.  XMLلضغط مستندات عراقية( عنوان الرسالة "نموذج جديد 



 

 

 

  ـ مواد الجرافين في تطبيقات الطاقة والمستشعرات " بعنوانمحاضرة " 

 2015مارس  7 السبتبتاريخ  .اليابانية المصريةرئيس قسم علوم المواد بالجامعة ـ  ألقاها أ.د. أحمد عبدالمنعم

  " نهر النيل وتحديات المستقبل في مصرمحاضرة بعنوان " 

 2015مارس  21 السبت بتاريخ  .رئيس جامعة بيروت األسبقوعميد كلية اآلداب ـ  أ.د. فتحي أبو عيانة ألقاها

 

 


