
  

 

 

 

 

 

-الدرجات التى منحها المعهد :  

  منــــح درجــــــة الدكتوراه فى الدراسات البيئية  للطالب / السيد حسن عبد هللا

هريدى عنوان الرسالة "دراسة مقارنة على متبقيات المبيدات في األغذية 

 المنتجة من خالل الزراعة المكثفة والعضوية"

 

 الدراسات البيئية  للطالب / مصطفى محمود  منــــح درجــــــة الدكتوراه فى

حامد حسين عنوان الرسالة "دراسة كيمو حيوية على تعرض الثدييات لخالئط 

 المبيدات "

  منــــح درجــــــة الماجستير فى الدراسات البيئية  للطالبة / يوستينا دميان

ليات عنوان الرسالة "تأثير استخدام الموجات فوق الصوتية في عمبقطـــر   

   التعقيم على جودة معالجة مياة الشرب"

  منــــح درجــــــة الماجستير فى الدراسات البيئية  للطالب / محمد أحمد محمد

 "دراسة مقارنة لتقييم معالجة المياه باستخدام تقنيات غير تقليدية"سليمان 

  علي  للطالب /  محمد منــــح درجــــــة الدكتوراه  فى تكنولوجيا المعلومات

 حسن سماعيل .

   

  للطالب /  أحمد علي  منــــح درجــــــة الماجستير فى تكنولوجيا المعلومات

بإستخدام تحقيق   ATMعنوان الرسالة " تنبؤ طلب النقد لماكينات محمد وراد 

 امثلية مستعمرة النمل"

  هللا  /  مهند عبدللطالب  منــــح درجــــــة الماجستير فى تكنولوجيا المعلومات

صالح الجبوري عنوان الرسالة "تكيف واجهات مستخدم المحمول لتأمين بيئة 

 التعلم اإلليكتروني"

  

 دورات تدريبية

 

 

  6/5/2015-4دورة تدريبية عن مهارات الحاسب اآللى 

  7/5/2015دورة تدريبية عن إدارة األزمات والكوارث 
 



                                                                                  

 اخبار المعهد

 
 

 

 

  تدريب طالبات من مدرسة المتفوقات فى العلوم بعلوم المواد قام قسم

 والتكنولوجيا على صناعة الخاليا الشمسية 
  

 

 
   قيام مركز اإلسكندرية ألبحاث التأقلم مع التغيرات المناخية بتنظيم ورشة

" خالل الفترة من How to develop a project proposalعمل عن "

 بالمعهد. 2015مايو  4-6
 

   والصناعة بعقد ندوة عن "المحفزات بين الصناعة والبحث قيام لجنة المعهد

 بالمعهد 2015مايو  9العلمى" يوم السبت الموافق 
 

  عقد ندوة مع شركة موبينيل بالتعاون مع جمعية حماية لتنمية المجتمع

وادارة شئون البيئة بالمحافظة عن شبكات التليفون المحمول وتأثيرها على 

  17/5/2015حد الموافق الصحة والبيئة وذلك يوم اال

 

   16/5/2015محاضرة عامة عن الزخم العلمى فى اإلسكندرية القديمة 
 

بتشكيل فريق عمل  وقامت فى استراتيجية البحث العلمى شاركت جامعة اإلسكندرية
من المعهد لوضع نموذج مصنع صديق للبيئة يراعى كافة مقومات الحفاظ على البيئة 

 من: فريق العمل والصحة العامة ويتكون

 أ.د./ شاكر حلمى السيد 
 أ.د./ محمد صالح الدين حسونة 
 أ.د./ محمد محمود الشربينى 
 أ.د./ السيد أحمد شلبى 
 

 

 


