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 الرابعة محضر اجتماع مجلس المعهد الجلسة

  2021 /11/ 6فى  المنعقد  1202/2220للعام الجامعى 

 

صععع او  عععبم السععع    عشعععرثانيعععة الفعععى ممعععام السعععاعة  أركعععا بقاععععة عضعععاج مجلعععس المعهعععدأاجتمععع       

معهد الدراسات عميد قائم بعمل عع  أحمد ع د الرحيم حسينستاذ الدكتبر/ األبرئاسة السيد  2021/ 6/11المبافق

وقائم بعمل وكيل المعهد لشعئبن ددمعة المجتمع  ووكيل المعهد لشئبن الدراسات العليا وال حبث   ل حبثالعليا وا

 عة:عمن الساد لا وبحضبر كسكندر ة اإل جامعةعع ومنمية ال يئة 

 صابر الجملأ.د.  سرى  .1

 

 ص او جابر ال نا  أ.د.   .2

 أ.د. السيد أحمد شل ى  .3

 فهمى غطاس  ىزكر   أ.د. .4

   أ.د. معتز محمد سليمان .5

 أ.د. عادل الزغ ى .6

 ع د الغفار مغربى أ.د.   .7

 أ.د. هشام محمبد سعيد .8

  ابتسام ال ستاوى أ.د.   .9

 أ.د. ابراهيم هنداوى .10

 أ.د. وجيه ع د العليم سيد أحمد .11

 مدح  اببجمعه هارون أ.د.   .12

 اميره محمد ام ابى د.    .13

 واعتذر عن الحضبر كلا من :عع

 دميس ابراهيم أ.د. عصام  ع  1

 

 محرممحمد مسعد أ.د.  ع   2

 

 

 محمد عز الد ن الراعى أ.د.  ع  3

 د. نرمين على مبسىع  4

التربيعة مستشار االكاد مية العربية للعلبم والتكنبلبجيا وللنقل ال حرى ع ووز ر  

 والتعليم االس ق

 أستاذ متفرغ بقسم الدراسات ال يئية

 استاذ متفرغ بقسم الدراسات ال يئية

 استاذ متفرغ بقسم الدراسات ال يئية

 استاذ متفرغ بقسم علبم المباد

 رئيس مجلس قسم مكنبلبجيا المعلبمات 

  علبم المباد رئيس مجلس قسم

 رئيس مجلس قسم التكنبلبجيا الحيب ة 

 رئيس مجلس قسم الدراسات ال يئية 

 االستاذ بقسم الدراسات ال يئية

 االستاذ بقسم علبم المباد

 التكنبلبجية الحيب ةاالستاذ بقسم 

 االستاذ المساعد بقسم التكنبلبجيا الحيب ة

 

وز عر التعلعيم الععالى االستاذ المتفرغ بكليعة العلعبم ع جامععة االسعكندر ة ونائع  

 االس ق .

رئيس مجلس ادارة شركات محعرم جعروو ونائع  رئعيس جمعيعة رجعال اعمعال 

 اسكندر ة. 

 االستاذ المتفرغ بقسم الدراسات ال يئية 

 مدرس بقسم التكنبلبجيا الحيب ة 

لععر  المباعبعات أ.د. ص او جابر ال نا ع المد ر التنفيعذى لبحعدة اعمان الجعبدة   جتماع السيدةإلودعى ل     

 الخاصة ببحدة امان الجبدة.

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكتب العميد                                                                                                                                                                معهد الدراسات العليا والبحوث    
Institute of Graduate Studies &Research                                                            Dean’s office                                                                              
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ات الخاصعة وحعدة القيعاس والتقعب م لععر  المباعبع  ع مد ر  نرمين على مبسىد.  ودعى لإلجتماع السيدة      

 . ببحدة القياس والتقب م

 لععامرابععة لال الجلسعة المعهعد يعد عمقعائم بعمعل أحمعد ع عد العرحيم حسعين ع  /العدكتبر األستاذالسيد  فتتحا     

 سعيادمهبعدأ  ثعم المعبقرعضعاج المجلعس أالترحيع  بالسعادة  ثعم يمالعرح الرحمن هللا سمب2021/2022الجامعى

 ستعرا  المبابعات التالية:ععإب  الجلسة

 10/2021/ 9 المبافق الس   جلسة المعهد مجلس محضر على  قلتصدا •

 .المحضر على المجلس صدق        :القرار

 مبابعات الجبدة •

 مقر ر مراجعة  الرسالة والرؤ ة للمعهد.  .1

 مصفبف الرسالة واالهداف االستيراميجية للمعهد م  االهداف والتبجيهات البطنيه للجامعة.  .2

 است يان نمط القيادة للعاملين بالمعهد. .3

 يئة القبمية  لضمان جبدة التعليم واالعتماد من اله العتمادتجد د ادطاو التقدم الى الجامعة ل .4

 التبصيف البظيفى للعاملين بالمعهد .5

 االدارى للمعهدالهيكل  .6

 دطة ال حث العلمى للمعهد .7

 المكت  التنفيذى لبحدة امان الجبة   .8

 الهيكل التنظيمى لبحدة امان الجبدة   .9

 االقسام االكاد مية واالدار ة بالمعهد.  مقار ر المراجعة الدادلية على .10

 دليل الطال   .11

 دليل المعهد  .12

 مقر ر عن منبع مصادر ا رادات المعهد. .13

  

 مجلس . اعتمد ال     :القرار

 مبابعات عامة  •

عر  الخطاو المقدم من السيد األستاذ الدكتبر/ رئيس مجلس قسم علبم المباد بجلسته المنعقدة   .1

بشأن االحاطة بالطل  المقدم من كلا من السيد أ.د.معتز محمد سليمان والسيد   10/2021/ 18فى  

السيدة   بمشاركة  ابراهيم  م روك  شاكر  من أ.د.  مستخرج  بحث  فى  محمبد شكرى  عزه  الدكتبرة/ 

رسالة الماجستير للطال / احمد سالم بلل حيث ان سيادمها قد ساهم  فى مناقشة ومفسير الجزج 

 الكيميائى من النتائج وااافة جزج عملي له. 
 

 . المجلسأحيط    :القرار

علبم المباد بجلسته المنعقدة  عر  الخطاو المقدم من السيد األستاذ الدكتبر/ رئيس مجلس قسم  .2

السيد أ.د.معتز محمد سليمان من  بالطل  المقدم من كلا  بشأن االحاطة 10/2021/ 18فى 

الدكتبر/ محمد انس جابر جعفر فى بحث   والسيد أ.د. شاكر م روك ابراهيم بمشاركة السيد

هم فى  مستخرج من رسالة الماجستير للطال / ا من جلل بركات حيث ان سيادمه قد سا

 مناقشة ومفسير الجزج الكيميائى من النتائج وااافة جزج عملى له.  
 

 . المجلسأحيط    :القرار
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 مبابعات شئبن أعضاج هيئة التدر س •

عر  الخطاو المقدم من السيد األستاذ الدكتبر/ رئيس مجلس قسم علبم المباد بجلسته المنعقدة   .1

معيين السيد أ.د. مأمبن احمد محمد ع عالم ممتاز بشأن المبافقة على مجد د  10/2021/ 18فى 

ا بأن لسيادمه مقر ر عن مدى انجازات سيادمه  .2021/ 1/10بقسم علبم المباد اعت اراا من  علما

 .2021/  2020دلل العام الجامعى 

 

 وافق المجلس.  القرار:

لسته المنعقدة  عر  الخطاو المقدم من السيد األستاذ الدكتبر/ رئيس مجلس قسم علبم المباد بج .2

سيادمها   18/10/2021فى   النتداو  مخيمر  قط   وفاج  أ.د./  السيدة  مرشيح  على  المبافقة  بشأن 

بباق    كيمياج  الرابعة  للفرقة  المباد"  "علبم  مقرر  لتدر س  االسكندر ة  جامعة  ع  التربية  بكلية 

 ساعتين نظرى اس بعيا  بم الخميس من كل اس بع. 

 

 وافق المجلس.  القرار:

الدكتبر/   .3 األستاذ  السيد  من  المقدم  الخطاو  بجلسته  عر   ال يئية  الدراسات  قسم  مجلس  رئيس 

بشأن المبافقة على انتداو السيد    20211/ 18/10والممتد حتى    2021/ 11/10المنعقدة بتار خ  

مقرر    أ.د لتدر س  ال حرى  والنقل  والتكنبلبجيا  للعلبم  العربية  باالكاد مية  صالح  هنداوى  ابراهيم 

 بم الس   من   2021/2022)علبم ومكنبلبجيا ال يئة( دلل الفصل الدراسى االول للعام الجامعى  

 كل اس بع. 

 

 وافق المجلس  القرار:

م .4 رئيس  الدكتبر/  األستاذ  السيد  من  المقدم  الخطاو  بالتمر ر عر   ال يئية   الدراسات  قسم  جلس 

استاذ   10/2021/ 31جلسة   ع  ابرهيم  بسف  مختار  أ.د.  السيد  انتداو  على  المبافقة  بشأن 

ا للدراسات العليا وال حث العلمى بجامعة   ا للعمل رئيسا ا كليا فسيبلبجيا الحيبان ال يئى بالقسم ع انتدابا

  2021/ 1/11لمدة عام كامل اعت اراا من    2022/ 2021الدلتا للعلبم والتكنبلبجيا للعام الجامعى  

 . 10/2022/ 30وحتى 

 

 وافق المجلس.  القرار:

بشأن  .5 ال يئية   الدراسات  قسم  مجلس  رئيس  الدكتبر/  األستاذ  السيد  من  المقدم  الخطاو  عر  

العمل   لمتابعة  اس بعيا  االقل  بم  على  ابراهيم  بسف  مختار  أ.د.  السيد  بتباجد  بالمعمل  االحاطة 

 وطلو الدراسات العليا الذ ن  شرف عليهم. 

 

 وافق المجلس.  القرار:

 ددمة المجتم  ومنمية ال يئة مبابعات شئبن  •
عر  دطاو السيد اآلستاذ الدكتبر/وكيل المعهد لشئبن ددمة المجتم  ومنمية ال يئة بشأن   .1

 :عع2021االنشظة التى مم  دلل شهر اكتببر

 :عبعنبان قام المعهد بعقد دورة مدر  ية نظمتها وحدة امان الجبدة  •

" للمدرسين المساعد ن والمعيد ن Mendeleyدارة المراج  العلمية باستخدام برنامج " إ

المدرس   -وحاار فيها د/ نفرميتى النخيلى2021 أكتببر 5وذلك  بم الثلثاج المبافق   والطلو

 متدرو .  23الحيب ة بالمعهد وكان عدد الحضبر بقسم التكنبلبجيا 

قام المعهد بعقد ورشة عمل نظمتها وحدة امان الجبدة للسادة رؤساج األقسام اإلدار ة   •

والمعامل عن المراجعة الدادلية والخطة االستراميجية وذلك  بم األثنين المبافق  

11/10 /2021  . 
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التعاون م  الجمعية العربية لعلبم المباد قام المعهد بعقد محاارة نظمها قسم علبم المباد ب •

 :ع  بعنبان

د ير صناعة مدو ر   –" االمجاهات الحد ثة فى مدو ر ال لستيك" القاها الدكتبر / رابح الليثى  

  30بر وكان عدد الحض  2021/ 14/10ال لستيك بالشركات األمر كية وذلك  بم الخميس المبافق 

 مشارك .

 م  الجمعية العربية لعلبم المبادمها قسم علبم المباد بالتعاون قام المعهد بعقد محاارة نظ  •

 :ع بعنبان

  –" المنتجات ال لستيكية بين االستخدام اآلمن ومخاطر التلبث" القاها الدكتبر/ أحمد فؤاد ع د القادر  

  10/2021/ 23مد ر مركز مكنبلبجيا ال لستيك ببزارة التجارة والصناعة وذلك  بم الس   المبافق  

 مشارك .22 روكان عدد الحضب

 

 باد بالتعاون م  الجمعية العربية لعلبم المبادقام المعهد بعقد محاارة نظمها قسم علبم الم •

 :ع بعنبان

سفير المعلبمات ..  –"محرك بحث فعال ومتعمق للمعلبمات العلمية" القاها الدكتبر/ مجدى على  

مشارك.  45وكان عدد الحضبر  2021/ 30/10مصر بشركة إلسيفير وذلك  بم الس   المبافق    

 

 المجلس أحيط    :القرار

 مبابعات الدراسات العليا  •

 قسم الدراسات ال يئية أوالا :  •

 النظر في المذكرة الخاصة باإلحاطة بالتقار ر الفرد ة والتقر ر الجماعي والمبافقة على التبصية بمنح   .1

 درجة دكتبراه الفلسفة في الدراسات ال يئية للطال ة / اسماج مظهر ناجي . 

 

 وافق المجلس.  القرار:

التبصية بمنح   النظر في   .2 الجماعي والمبافقة على  الفرد ة والتقر ر  بالتقار ر  باإلحاطة  الخاصة  المذكرة 

 درجة دكتبراه الفلسفة في الدراسات ال يئية للطال  / أحمد محمد سليمان ع ده أحمد .

 

 وافق المجلس.  القرار:

الجماعي .3 الفرد ة والتقر ر  بالتقار ر  باإلحاطة  الخاصة  المذكرة  التبصية بمنح     النظر في  والمبافقة على 

 درجة دكتبراه الفلسفة في الدراسات ال يئية للطال ة / د نا دليل ع ده محمد . 

 

 وافق المجلس.  القرار:

التبصية بمنح    .4 الجماعي والمبافقة على  الفرد ة والتقر ر  بالتقار ر  باإلحاطة  الخاصة  المذكرة  النظر في 

 ال يئية في العلبم ال يبلبجية للطال ة / مر م أحمد أحمد الجار ة .درجة الماجستير في الدراسات 

 

 وافق المجلس.  القرار:

النظر في المذكرة الخاصة باإلحاطة بالتقار ر الفرد ة والتقر ر الجماعي والمبافقة على التبصية بمنح   .5

 للطال ة / فى االبتكار ور ادة االعمال ال يئى )المدن المستدامة(  درجة الماجستير في الدراسات ال يئية 

 .  نبرهان محمبد احمد الجنجيهى

 

 وافق المجلس.  القرار:

ومشكيل لجنة الحكم المقترحة لرسالة الماجستير في العلبم  بتقر ر الصلحية  النظر فى المذكرة الخاصة  .6

 وذلك في مبابع:  -المسجلة  بالقسم رشا دميس محمد علي    الخاصة بالطال ة /  –ال يبلبجية  
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Biological Decontamination of Soil and Water at Merghem West of El Amria Oil 

Refinery 

 

 المعالجة ال يبلبجية للتربة والمياه الملبثة بمنطقة مرغم غرو شركة العامر ة لتكر ر ال ترول 

 لجنة الحكم المقترحة : 

  عة جام –قسم الكيمياج كلية العلبم   -العضب ة المتفرغ أ.د/  ع د المنعم إبراهيم المصري ع  استاذ الكيمياج  •

ا(   اإلسكندر ة.  )رئيساا وممتحناا دارجيا

معهد بحبث الهندسة البراثية والتط يقات    –أ.د/  رانيا علي عامر ع  أستاذ التكنبلبجيا الحيب ة ال يئية  •

 عضبا وممتحناا دارجيا(  )  .ية والتط يقات التكنبلبجية مد نة األبحاث العلم –التكنبلبجية  

استاذ الميكروبيبلبجيا ال يئية   -أ.د/ ابتسام ع د الحميد ال ستاوى ع  رئيس قسم الدراسات ال يئية  •

ا دادليا مقر ر مشترك(  ع بالمعهد .  الحيب ة والتكنبلبجيا  )عضباا وممتحنا

   –قسم الدراسات ال يئية ع بالمعهد  –أ.د/ السيد أحمد شل ي ع  استاذ بيئة الهباج والتربة   •

ا دادليا مقر ر مشتركا             ( )عضباا وممتحنا

 

 وافق المجلس.  القرار:

العلبم النظر فى المذكرة الخاصة  بتقر ر الصلحية  ومشكيل لجنة الحكم المقترحة لرسالة الماجستير في  .7

وذلك في  -الخاصة بالطال ة /   سارة محمد محمبد علي الجندي  المسجلة  بالقسم  –ال يبلبجية  

 مبابع: 

An Ecotoxicological Study of Some Organic Pollutants in Aquatic Environment: 

Artemia Salina Model and The Role of Biomarkers. 

الملبثات العضب ة فى ال يئة المائية : نمبذج األرميميا سالينا ودور الدالئل الحيب ة.دراسة عن السمية ال يئية ل عض   

 :  لجنة الحكم المقترحة

جامعة    - كليه الزراعة -قسم كيمياج الم يدات   -أ.د/  محمبد مرشدى فرج نصر ع  أستاذ علم السمبم •

 االسكندر ة       ) رئيساا وممتحناا دارجيا( 

 -الن امات   ةمعهد بحبث وقا -د حامد السيد ع  أستاذ بحبث وقا ه الن امات والتقييم الحيبي أ.د/ ع د هللا محم •

ا (                                                                  كفر الشيخ  -مركز ال حبث   الزراعيه   )عضباا وممتحناا دارجيا

                               قسم الدراسات ال يئية بالمعهد.                                                                                                  –أ.د/ هشام زكي إبراهيم ع  أستاذ متفرغ الكيمياج ال يئية والسمية   •

ا ومقر ر مشترك( ا دادليا   )عضبا وممتحنا

كلية  -قسم كيمياج ومقنيه م يدات االفات   -أ.د/ دالد أحمد محمد عثمان ع  أستاذ كيمياج وسمية الم يدات  •

( -الزراعة  ا دادليا مقر ر مشتركا  . جامعة اإلسكندر ة .          )عضباا وممتحنا

 

                                                        وافق المجلس. القرار:

النظر فى المذكرة الخاصة  بتقر ر الصلحية  ومشكيل لجنة الحكم المقترحة لرسالة الماجستير في العلبم  .8

 وذلك في مبابع:  -الخاصة بالطال ة /   نرمين المتبلي إبراهيم هجرس المسجلة  بالقسم  –ال يبلبجية  

Study on the Improvement of Desalination Pretreatment Process for Upgrading the 

Reverse Osmosis Efficiency  

Case Study: El-Remaila Desalination Plant, Marsa Matrouh Governorate 

 دراسة عن محسين عملية المعالجة األولية لرف  كفاجة عملية التنااح العكسي.

 دراسة حالة: محطة محلية الرميلة بمحافظة مرسى مطروو  
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 لجنة الحكم المقترحة : 

 جامعة   -قسم الكيمياج ع  كلية العلبم   -أ.د/ جيهان مصطفى ع ده الص رومى ع   استاذ الكيمياج الفيز ائية  •

ا(   اإلسكندر ة.                                 )رئيساا وممتحناا دارجيا

جامعة عين  ع   يئيةمعهد الدراسات و ال حبث ال  –أ.د/  هشام إبراهيم القصاص ع  أستاذ بيئة التربة والمياه  •

 ) عضبا وممتحناا دارجيا(       شمس                       

استاذ الميكروبيبلبجيا ال يئية   -أ.د/ ابتسام ع د الحميد ال ستاوى ع  رئيس قسم الدراسات ال يئية  •

ا دادليا مقر ر مشترك(  ع بالمعهد .    الحيب ة والتكنبلبجيا   )عضباا وممتحنا

 سم الدراسات ال يئية ع بالمعهد  ق  –ع د القبي ع  استاذ مساعد الهندسة الكيميائية د/ مرف  أمين  •

ا دادليا مقر ر مشتركا                                         . ( )عضباا وممتحنا
   

 وافق المجلس.  القرار:

 مصطفى سالم ع دبالطال  /  بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة النظر فى المذكرة الخاصة  .9

 دكتبراه بقسم الدراسات ال يئية.ال ) وافد ( ع المسجل ب رنامج الرحمن

 وذلك في مبابع: 

Modelling of Dyes Removal Through Continuous Adsorption on Activated Carbon in 

Textile Industry 

 نمذجة إزالة األص اغ بباسطة األدمصاص المستمر على الكرببن المنشط في صناعة النسيج

 مح  إشراف السادة : 

 الهندسة ع جامعة بغداد . قسم الهندسة الكيمياو ة ع كلية  أ.د/ عمار صالح ع اس ع أستاذ الهندسة الكيمياو ة ع  •

 بالمعهد .   قسم الدراسات ال يئية -د/ مرف  أمين ع د القبي ع  أستاذ مساعد الهندسة الكيميائية   •

 
 بتعديل كلمة إدمصاص الى إمتزاز  وذلك قررت اللجنة إعادة الموضوع الى القسم لتعديل عنوان البحث

 

  وافق المجلس.  القرار:

  مصطفى محمدبالطال  /  بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة النظر فى المذكرة الخاصة  .10

 دكتبراه بقسم الدراسات ال يئية. ال ع المسجل ب رنامجمصطفى أبب ع ية 

 وذلك في مبابع: 

Isolation and Identification of Salt-Tolerant Bacteria and Their Potential Role as a 

Biofertilizer for Saline Soils 

ةرااي المالحدورها المحتمل كسماد حيبي لألبكتير ا مقاومة للملبحة و عر فعزل وم   

 مح  إشراف السادة : 

 قسم الدراسات ال يئية بالمعهد.   -أستاذ الميكروبيبلبجيا ال يئية والزراعية ع   أحمد إسماعيل رمضانأ.د/  •

  –ال حبث الزراعية   زمرك  –معهد بحبث وقا ة الن ات  –أستاذ وقا ة الن ات ع   حمدي قط  أبب طال أ.د/  •

 وزارة الزراعة.

حمدي قط  أ.د/  قررت اللجنة تفويض أ.د/ وكيل المعهد لمناقشة المشرف الرئيسي على رسالة الطالب بشأن دور 

 .أبب طال 

 

  وافق المجلس. القرار:
 مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة بتسجيلنظر فى المذكرة الخاصة ال .11

 دكتبراه بقسم الدراساتال ع المسجل ب رنامجأ من محمد حسين حمزة  /بالطال 

 ال يئية. 
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 وذلك في مبابع: 

Kinetics of Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Aqueous Medium Using Ecofriendly 

Inhibitors 

 د ناميكية التفاعل لعملية مث يط التأكل لمعدن الصل  الكرببني في البسط المائي بإستخدام مث طات صد قة لل يئة 

 مح  إشراف السادة : 

 . أستاذ الكيمياج الفيز ائية ع قسم الكيمياج ع كلية العلبم ع جامعة اإلسكندر ةأ.د/ع د المنعم محمد إبراهيم ع  •

أستاذ الكيمياج الفيز ائية و التآكل ع قسم الكيمياج ع كلية  العلبم ع جامعة  ع  ع د العز ز السيد فبدة أ.د/  •

 المنصبرة . 

 قسم الدراسات ال يئية ع  بالمعهد . -ع د القبي ع  أستاذ مساعد الهندسة الكيميائية د/ مرف  أمين  •

 

 وافق المجلس.  القرار:

علي هادي منجل )  بالطال  /  بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة النظر فى المذكرة الخاصة  .12

 دكتبراه بقسم الدراسات ال يئية. ال ع المسجل ب رنامجوافد (

 في مبابع: وذلك 

 

Health Risk Assessment and the Related Biochemical Markers for Petroleum Refinery 

Workers in Iraq 

 ل فى العراقمقييم المخاطر الصحية والدالالت الكيمبحيب ة المرم طة للعاملين بصناعة مكر ر ال ترو 

 مح  إشراف السادة : 

 . أستاذ الكيمياج الحيب ة ع قسم الدراسات ال يئية بالمعهدأ.د/ص او جابر ال نا ع  •

 أستاذ الفيز اج ال يئية ع  قسم الدراسات ال يئية بالمعهد   . ع  إبراهيم هنداوي صالح  أ.د/  •

 جامعة ذي قار ع العراق.د/ ع اس فاال حليحل ع  أستاذ مساعد في الط  ال اطني ع  •

التحليلت المراية ع  التقنيات األحيائية ع قسم مقنياتد/ عمران مزهر لعباس ع  مدرس الهندسة البراثية و •

 جامعة العين ع العراق.

 

 وافق المجلس.  القرار:

السيد  النظر فى المذكرة الخاصة بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة بالطال ة /  د نا محمد  .13

 درة ع المسجلة ب رنامج الماجستير في الدراسات ال يئية ع العلبم ال يبلبجية. 

 وذلك في مبابع: 

EvEvaluation of Physical, Chemical and Biological Aquaculture Water Characteristics 

and the Impact on the Fish Quality and Yield 

 مقييم الخباص الفيز ائية والكيميائية وال يبلبجية لمياه االستزراع السمكى ومأثيرها على جبدة وانتاجية األسماك  

 مح  إشراف السادة : 

أ.د/ إبتسام ع د الحميد ال ستاوي ع أستاذ الميكروبيبلبجيا ال يئية والتكنبلبجيا الحيب ة ع  قسم الدراسات  •

 ال يئية بالمعهد.

 -االستزراع السمكى قسم   -لبجية مناسل األسماك أ.د/ سامية جمال الد ن محرم  ع    أستاذ بيبلبجية وفسيب •

 . لعلبم ال حار والمصا د باألسكندر ةالمعهد القبمي 

 

 وافق المجلس.  القرار:

الخاصة   .14 المذكرة  فى  الخاصة  النظر  الشامل  اإلمتحان  لجنة  /بتشكيل  فرج    بالطال   علي  فرج  ع   اسر 

 دكتبراه الفلسفة  الدراسات ال يئية . المسجل ب رنامج
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 ومشكيل اللجنة كالتالي : 

 قسم الدراسات ال يئية.   -أستاذ متفرغ الكيمياج ال يئية والسمية   –أ.د/ هشام زكى ابراهيم   •

قسم الدراسات  -الميكروبيبلبجيا ال يئية والتكنبلبجيا الحيب ة أستاذ  –إبتسام ع د الحميد ال ستاوي  ا.د/ •

 ال يئية بالمعهد . 

 . قسم علبم المباد بالمعهد -ال بليمرات  أستاذ --ا.د/ وجيه ع د العليم سيد  •
 

 وافق المجلس.  القرار:
ع المسجل مامر محمد علم  بالطال  /بتشكيل لجنة اإلمتحان الشامل الخاصة النظر فى المذكرة الخاصة  .15

 دكتبراه الفلسفة  الدراسات ال يئية .  ب رنامج

 ومشكيل اللجنة كالتالي : 

 قسم الدراسات ال يئية. -أستاذمتفرغ الكيمياج الصيدلية  -ا.د/هدى حسن بغدادى  •

 بقسم الدراسات ال يئية.  -أستاذمتفرغ  فسيبلبجيا الحيبان ال يئي  -ا.د/على بسيبنى عقاو  •

 .بقسم الدراسات ال يئية  -أستاذمتفرغ كيمياج وسمية الم يدات  -ا.د/ احمد مرسى عطية  •
 

 وافق المجلس.  القرار:
ع  منال محمد أحمد حامد بالطال ة /  بتشكيل لجنة اإلمتحان الشامل الخاصة النظر فى المذكرة الخاصة  .16

 الدراسات ال يئية .  ع قسمدكتبراه الفلسفة  المسجلة ب رنامج

 ومشكيل اللجنة كالتالي : 

 ال يئية. قسم الدراسات  -أستاذ متفرغ الكيمياج الصيدلية  –ا.د/هدى حسن بغدادى  •

 بقسم الدراسات ال يئية.  -أستاذ متفرغ  فسيبلبجيا الحيبان ال يئي  –ا.د/على بسيبنى عقاو  •

 . بقسم الدراسات ال يئية  -أستاذ الكيمياج الحيب ة –ا.د/ فاطمة محمدي الدمرداش  •

 

 وافق المجلس.  القرار:

رسالة الطال ة / شر ن راا محمد  النظر فى الخطاو  الخاص بالطل  المقدم من السادة المشرفين على  .17

(    1لبجية الجز ئية سات ال يئية  بدراسة مقرر) ال يبأحمد ع المسجلة ب رنامج الماجستير بقسم الدرا

 . 2021بمعهد ال حبث الط ية ع جامعة اإلسكندر ة بفصل الخر ف 

 

 وافق المجلس.  القرار:

لطلو المتقدمين للدراسة بفصل الخر ف  النظر فى المذكرة الخاصة بق بل قسم الدراسات ال يئية ا .18

مقررات مكميلية مدرس على فصلين دراسيين   6والحاصلين على مقد ر مق بل بشرط إجتيازهم   2021

 .  +Cشرط الحصبل على مقد ر ال  قل عن 

 

 وافق المجلس.  القرار:

لفحص محتبى المقرر ن   النظر فى المذكرة الخاصة بمبافقة قسم الدراسات ال يئية على مشكيل لجنة  .19

المذكبر ن فيما بعد  ومرشيح أحد أعضاج هيئة التدر س للمشاركة في مدر سهم  وذلك إلعتذار السيد أ.د.  

علي بسيبني عقاو عن مدر س ملك المقررات ومنفيذاا لقرار مجلس القسم بضرورة مباجد إثنان من 

 -أعضاج هيئة التدر س على األقل لكل مقرر :

 1401805ية واألمان ال يئى كبد مقرر ع الصحة المهن

 1401806ع إدارة الصحة ال يئية واألمان  كبد مقرر  

 اللجنة المشكلة:

 قسم الدراسات ال يئية   –أستاذ الكيمياج الحيب ة والسرطنة ال يئية  –أ.د. مصطفى حسن مصطفى  •

 ال يئية قسم الدراسات   –أستاذ البراثة ال يئية  –أ.د. شاكر حلمي السيد  •
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 وافق المجلس.  القرار:

 

 وافق المجلس.  القرار:

ا: قسم علبم المبا •    دثانيا

 قسم الدراسات ال يئة  –أستاذ الكيمياج الصيدلية  –أ.د. هدى حسن بغدادي  •

 قسم الدراسات ال يئية   –أستاذ الصحة العامة والسرطنة الجز ئية  –أ.د. جيهان حسني ع د السمي   •

إسلم /  بالطال   الخاصة اإلشراف ولجنة بحث مبابع بتسجيلالنظر فى المذكرة الخاصة  .20

    الدراسات ال يئية.  بقسم الدكتبراه السيد ع د الرحيم كحيل ع المسجل ب رنامج

 مح  إشراف السادة : 

 ع بالمعهد . ال يئية الدراسات قسم -  والتربة الهباج بيئة شل ي ع أستاذ أحمد السيد /د.أ •

 .  ة ع بالمعهدالدراسات ال يئيقسم  - ال يئة فيز اج زكري فهمي غطاس ع  أستاذ /د.أ •

 

 وافق المجلس.  القرار:

د نا محمد  بالطال ة / لنظر في المذكرة الخاصة بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة ا .21

   . العلبم ال يبلبجية -المسجلة ب رنامج الماجستير فى  الدراسات ال يئية   السيد دره

 : مح  أشراف السادة

قسم   – استاذ الميكروبيبلبجيا ال يئية والتكنبلبجيا الحيب ة - الحميد ال ستاوىأ.د. ابتسام ع د  •

 الدراسات ال يئية 

قسم االستزراع   -أستاذ بيبلبجية وفسيبلبجية مناسل األسماك   - محرمجمال الد ن أ.د. سامية  •

 المعهد القبمي لعلبم ال حار والمصا د باألسكندر ة  -السمكى 

 

 وافق المجلس.  القرار:

مروه ع دهللا  لجنة اإلشراف الخاصة بالطال ة / النظر في المذكرة الخاصة بتسجيل مبابع بحث و .22

 . اه الفلسفة في الدراسات ال يئيةب رنامج دكتبرمحمد الدر ني  المسجلة 

 مح  أشراف السادة:

قسم   -اذ متفرغ الفيز اج ال يئية واإلستشعار عن بعد وعلبم الفضاج  أست -محمد عز الد ن الراعي  أ.د/ •

 الدراسات ال يئية 

قسم اإلقتصاد  –السياسات اإلقتصاد ة والتحليل اإلحصائي  أستاذ  -أحمد أبب اليز د الرسبل أ.د/  •

 جامعة اإلسكندر ة  –كلية الزراعة  –واألعمال الزراعية 

  - الهندسة كلية   -الصحية  الهندسة قسم - الصحية الهندسة أ.د. وليد ع د العظيم إبراهيم ال رقي أستاذ •

 اإلسكندر ة  جامعة

 للقسم.  قررت اللجنه اعاده المبابع

النظر في المذكرة الخاصة باإلحاطة بالتقار ر الفرد ة والتقر ر الجماعي والمبافقة على التبصية بمنح   .1

 درجة الماجستير في علبم المباد للطال  / بطرس مطي  قلدة فرج هللا . 

 

 وافق المجلس.  القرار:
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 وافق المجلس.  القرار:

ا: قسم التكنبلبجيا الحيب ة  •  ثالثا

المذكرة الخاصة باعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل للطال ة / انجي فؤاد أحمد كامل الزهيري ع  النظر فى  .2

 المسجلة ب رنامج الدكتبراه بقسم علبم المباد ) مؤهلة (.

 

 وافق المجلس.  القرار:
ة  النظر فى المذكرة الخاصة باعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل للطال ة / أسماج محمد السيد غانم ع المسجل .3

 ب رنامج الدكتبراه بقسم علبم المباد ) مؤهلة (. 

 

 وافق المجلس.  القرار:
النظر فى المذكرة الخاصة بمبافقة قسم علبم المباد على الطل  المقدم من الطال ة/  انجي فؤاد أحمد كامل   .4

العلمية" والذي س ق  الزهيري  ع المقيدة ب رنامج الدكتبراه بالقسم ع إلعفائها من دراسة مقرر "الكتابة 

 .دراسته ب رنامج الماجستير بكلية ط  األسنان

 

 وافق المجلس.  القرار:
النظر فى المذكرة الخاصة بمبافقة قسم علبم المباد على الطل  المقدم من الطال ة/  منى عصام الد ن   .5

"الكتابة العلمية" والذي س ق  عمارة  ع المقيدة ب رنامج الدكتبراه بالقسم ع إلعفائها من دراسة مقرر 

 .دراسته ب رنامج الماجستير بكلية ط  األسنان

 

 وافق المجلس.  القرار:
مياج بكلية  طلو من قسم الكي 7النظر فى المذكرة الخاصة بمبافقة قسم علبم المباد على مدر   عدد  .6

 بناج على طل  عميد كلية العلبم  جامعة االسكندر ة.    العلبم  بمعامل القسم

أمل محمد عب   بالطال ة /  النظر فى المذكرة الخاصة بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة  .1

 التكنبلبجيا الحيب ة. دكتبراه بقسم ال ع المسجلة ب رنامجالسيد الحنبن 

 وذلك في مبابع: 

A study on the potential protective effect of the active and the non- active from of vitamin D 

on cisplatin- induced acute kidney injury 

 

دراسة عن التأثير البقائى المحتمل للشكل النشط وغير النشط لفيتامين د منفرد ن أو م  بعضهم ال عض على إصابة 

 الكلى الحادة التى  س  ها السيس لمين فى ذكبر الجرذان

 مح  إشراف السادة : 

 .قسم التكنبلبجيا الحيب ة بالمعهد  -أستاذ الكيمياج الحيب ة ع مدح  أببجمعة محمد هارون  أ.د/ •

 دمنهبر  جامعة –كلية الصيدلة  -والسمبم  علم االدو ة أستاذ   ع  ماجد وصفى حلمى د/ أ. •

 قسم التكنبلبجيا الحيب ة بالمعهد.   -مدرس التكنبلبجيا الحيب ة  -د. نرمين على مبسى   •

 .قررت اللجنة إعادة المبابع الى القسم لتعد ل عنبان ال حث

 وافق المجلس.  القرار:

 

ع زهراج زهير محمد بالطال ة /  النظر فى المذكرة الخاصة بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة  .2

 دكتبراه بقسم التكنبلبجيا الحيب ة. ال المسجلة ب رنامج

 وذلك في مبابع: 

" A Molecular study on starch-hydrolyzing enzyme encoding gene from bacteria: 

cloning, “ structural modeling, expression and characterization”  
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 ال كتير ا: االستنساخ ، والنمذجة الهيكلية ، والتع ير ، والتبصيف دراسة جز ئية عن الجين المحلل للنشا من 

 مح  إشراف السادة :   

 أ.د/ أحمد ع د الرحيم حسين ع أستاذ الميكروبيبلبجي و ال يبلبجيا الجز ئية قسم  التكنبلبجيا الحيب ة بالمعهد.  •

الج • ال يبلبجيا  و  الميكروبيبلبجي  مساعد  أستاذ  ع   أم ابي  محمد  أميرة  الحيب ة  د/  التكنبلبجيا  قسم  ز ئية 

 بالمعهد 

الميكروبيبلبجي  • مدرس  ع   محمد  محمبد  عيد  هدى  التكنبلبجيا                                           و  د/  قسم  ال يبمكنبلبجي 

    الحيب ة بالمعهد .

   

 وافق المجلس.  القرار:

سارة حسن كامل بالطال ة /  النظر فى المذكرة الخاصة بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة  .3

 ماجستير بقسم التكنبلبجيا الحيب ة. ال ع المسجلة ب رنامجالسيد 

 وذلك في مبابع: 

Novel Nano-delivery system: Targeted Bacterial Ghost Associated Nano-particles 

Encapsulating Promising Chemotherapeutic Strategy for Breast Cancer Therapy. 

نظام التبصيل النانبي الجد د: جز ئات النانب المرم طة باألش او ال كتير ة المستهدفة والتي مغلف إستراميجية العلج 

 يدة لعلج سرطان الثدالكيميائي الباع

 مح  إشراف السادة : 

 الجز ئية قسم  التكنبلبجيا الحيب ة بالمعهد. أ.د/ أحمد ع د الرحيم حسين ع أستاذ الميكروبيبلبجي و ال يبلبجيا  •

                                      -كلية العلبم  -د/ أحمد سمير سلطان ع  أستاذ الكيمياج الحيب ة وال يبلبجيا الجز ئية  •

 جامعة األسكندر ة. 

 الحيب ة  بالمعهدقسم التكنبلبجيا  -مدرس التكنبلبجيا الحيب ة  -د/ هدى عيد محمبد محمد  •

كلية الصيدلة ع  -مدرس بقسم األحياج الدقيقة والمناعة والتكنبلبجيا الحيب ة -د. محمد ع د الكر م الخبلى  •

 االكاد مية العربية للعلبم والتكنبلبجيا والنقل ال حري ع اببقير. 

.قررت اللجنة إعادة المبابع الى القسم لتعد ل عنبان ال حث  

 

 القرار: وافق المجلس. 

سمر ص حي إبراهيم  بالطال ة / النظر فى المذكرة الخاصة بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة  .4

 ماجستير بقسم التكنبلبجيا الحيب ة. ال ع المسجلة ب رنامج ع د الرؤوف

 وذلك في مبابع: 

The effect of bone marrow mesenchymal stem cells derived exosomes on cardiac stem 

cells regenerative capacity in a hypoxia/ reoxygenation model. In vitro 

مأثير الحب صلت دارج الخلب ة المستمدة من الخل ا الجذعية البسطية المشتقة من النخاع العظمى على القدرة 

 لتجد د ة للخل ا الجذعية القل ية فى نمبذج نقص األكسجة/ إعادة األكسجين. دراسة معملية ا

 مح  إشراف السادة :   

 بالمعهد.   –قسم التكنبلبجيا الحيب ة  -مدرس  -د/ نفرميتي عدلي حسن النخيلي  ▪

 . اإلسكندر ةجامعة  -كلية الط  -أستاذ علم وظائف األعضاج الط ية  -أ.د/ رابى على مهنا  ▪

      جامعة اإلسكندر ة. -كلية الط  -مدرس الط  الشرعى والسمبم السر ر ة  -د/ مروة ع د الفتاو دليف  •

.قررت اللجنة إعادة المبابع الى القسم لتعد ل عنبان ال حث  

 

 وافق المجلس.  القرار:

اسراج  بسف محمد  بالطال ة /  النظر فى المذكرة الخاصة بتسجيل مبابع بحث ولجنة اإلشراف الخاصة  .5

 ماجستير بقسم التكنبلبجيا الحيب ة. ال ع المسجلة ب رنامج بسف عثمان 
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 وذلك في مبابع: 

Effect of Juniper Oil in Combination with cisplatin on Oral squamous cell carcinoma 

 سرطان الفمتأثير زيت العرعر مع عقار السيسبالتين على خاليا 

 مح  إشراف السادة :   

 بالمعهد.   –قسم التكنبلبجيا الحيب ة  -مدرس  -د/ نفرميتي عدلي حسن النخيلي  •

 اإلسكندر ة. جامعة  -كلية ط  األسنان -قسم بيبلبجيا الفم  -أستاذ مساعد -د/ د نا ناجى  •

جامعة  -كلية ط  األسنان -قسم باثبلبجيا الفم  -زميل مدرس باثبلبجيا الفم -د/ مروة مرسى عيسبى  •

 اإلسكندر ة. 

 

 وافق المجلس.  القرار:

سلمى أحمد مرسي محمد مرسي  بالطال ة /  النظر فى المذكرة الخاصة بتعد ل عنبان ال حث  الخاص  .6

 ماجستير بقسم التكنبلبجيا الحيب ة. ال ع المسجلة ب رنامجالفحام 

 عنبان ال حث الحالي:

Lipopolysaccharide of some Gram negative bacteria as Immunotherapeutic for Cancer 

 الدهبن السكر ه ل عض ال كتر ا سال ة الجرام كعبامل مناعية علجية لمراى السرطان 

 عنبان ال حث المقترو  

Lipopolysaccharide of some Gram negative bacteria as Immunotherapeutic 

 . السكر ه ل عض ال كتر ا سال ة الجرام كعبامل مناعية علجيةالدهبن 

 

 وافق المجلس.  القرار:

النظر فى الخطاو البارد من قسم  التكنبلبجية الحيب ة الخاص بالمبافقة على ق بل الطال  / فؤاد ممدوو   .7

 .  2022/ 2021أمين عشري . للتسجيل ب رنامج الدكتبراه بالقسم بالعام الجامعي 

 

 وافق المجلس.  القرار:

النظر فى الخطاو البارد من قسم  التكنبلبجية الحيب ة الخاص بالمبافقة على ق بل الطال ة / رانا عصام  .8

 . 2021/2022حسين مصطفى جمعة . للتسجيل ب رنامج الدكتبراه بالقسم بالعام الجامعي 

 

 وافق المجلس.  القرار:

التكنبلبجية الحيب ة الخاص بالمبافقة على ق بل الطال ة / فاطمة ع د  النظر فى الخطاو البارد من قسم   .9

 . 2021/2022الحق بد ر . للتسجيل ب رنامج الماجستير بالقسم بالعام الجامعي 

 

 وافق المجلس.  القرار:

النظر فى الخطاو البارد من قسم  التكنبلبجية الحيب ة الخاص بعدم المبافقة على ق بل الطلو   .10

  -المذكبر ن فيما بعد للدراسة ب رنامج الدكتبراه بالقسم  :

 الطال ة / فاطمة الزهراج محمد محمبد .  •

 الطال ة / عزة إسماعيل ع ده إسماعيل . •

 الطال ة / إنجي علي م روك . •

   -وذلك بعد عمل سيمينار للطلو وفحص أوراق التقد م عن طر ق اللجنة المشكلة من السادة : 

 أ.د / هشام محمبد سعيد.   •

 أ.د/ أحمد ع د الرحيم حسين . •

 أ.د/ أميرة محمد أم ابي.  •
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 وافق المجلس.  القرار:

 ت لبجيا المعلبما رابعا: قسم مكنب •

بالتقار ر الفرد ة والتقر ر الجماعي والمبافقة على التبصية بمنح  النظر في المذكرة الخاصة باإلحاطة  .1

درجة الدكتبراه في مكنبلبجيا المعلبمات ) عن طر ق النشر ( للطال  / إبراهيم أحمد ع د المغيث ع د  

 الجباد . 

 

 وافق المجلس.  القرار:

الجماعي والمبافقة على التبصية بمنح  النظر في المذكرة الخاصة باإلحاطة بالتقار ر الفرد ة والتقر ر  .2

درجة الماجستير في مكنبلبجيا المعلبمات ) عن طر ق النشر ( للطال ة / أمنية محمد محمد عطية  

 كيلني . 

 وافق المجلس.  القرار:

 

نهى   النظر فى المذكرة الخاصة بمبافقة قسم مكنبلبجيا المعلبمات على الطل  المقدم من الطال ة/  .3

ع المسجلة  ب رنامج الماجستير بالقسم ع لدراسة مقرر ) مقدمة في برمجة    سيد باجيأشرف على ال

وذلك كمقرر مكميلي   2021/2022الحاس  ( بكلية التجارة جامعة اإلسكندر ة للعام الجامعي 

 ب رنامج الماجستير. 

 

 وافق المجلس.  القرار:

ع د  النظر فى المذكرة الخاصة بمبافقة قسم مكنبلبجيا المعلبمات على الطل  المقدم من الطال /  .4

   -ع وافد ع المسجل  ب رنامج الماجستير بالقسم ع لدراسة مقرر ن :الرحمن محمد ص ري 

Introduction to computer systems  ع 

                               Programming 1 ع 

 بكلية الحاس ات وعلبم ال يانات ع برنامج الحبس ة وعلبم ال يانات ع جامعة اإلسكندر ة . 

 كمقررات مكميلية بال رنامج .

 

 وافق المجلس.  القرار:

ع المسجل ب رنامج  محمد سعد زلط  النظر فى المذكرة الخاصة باعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل للطال  / .5

 . الدكتبراه بقسم مكنبلبجيا المعلبمات ) مؤهل (

 

 وافق المجلس.  القرار:

ع وافد  مازن ر ا  منصبر الحميد  النظر فى المذكرة الخاصة باعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل للطال  / .6

 .ع المسجل ب رنامج الدكتبراه بقسم مكنبلبجيا المعلبمات ) مؤهل(

 

 وافق المجلس.  القرار:

ع المسجلة دعاج بدوي بدوي ع يد  النظر فى المذكرة الخاصة باعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل للطال ة / .7

 .ب رنامج الدكتبراه بقسم مكنبلبجيا المعلبمات ) مؤهلة (

 

 وافق المجلس.  القرار:

ع المسجل مروان أحمد حفناوي  للطال  /النظر فى المذكرة الخاصة باعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل  .8

 .ب رنامج الدكتبراه بقسم مكنبلبجيا المعلبمات ) مؤهل (

 

 وافق المجلس.  القرار:
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         عميد المعهد قائم بعمل                                                  أمين المجلس                                               

                                                              .أحمد ع د الرحيم حسين أ.د             نرمين على مبسى                                                      د.           

ع  ع د الغفار رفع  ع د الحليم  النظر فى المذكرة الخاصة باعتماد نتيجة اإلمتحان الشامل للطال  / .9

 .المعلبمات ) مؤهل (المسجل ب رنامج الدكتبراه بقسم مكنبلبجيا 

 

 وافق المجلس.  القرار:

النظر فى الطل  المقدم من د / ماجدة محمد مدببلي ع والخاص بتبفير قاعة محاارات ع لتدر س   .10

مقرر طرق ال حث ع لطلو برنامج ماجستير العلبم في اإلبداع وإدارة التغيير , الماجستير  

 .مارات العربية المتحدة اإل المشترك بين جامعة اإلسكندر ة وجامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة 

استاذ علبم الحاس  ومكنبلبجيا المعلبمات رئيس مجلس   قبم بتدر س المقرر أ.د / عادل ع د المنعم الزغ ي ع

 قسم مكنبلبجيا المعلبمات. 

 

 وافق المجلس.  القرار:

النظر فى المذكرة الخاصة بادتيار المراج  الدادلي والمراج  الخارجي لل رامج والمقررات بقسم   .11

 -وهم : 2021/2020المعلبمات عن العام الجامعي مكنبلبجيا 

ع المراج  الدادلي:  أ.م.د/ صالح مص او القفاص ع أستاذ مساعد بكلية الحاس ات ع األكاد مية العربية للعلبم 

 والتكنبلبجيا والنقل ال حري .

األكاد مية العربية للعلبم والتكنبلبجيا ع المراج  الخارجي : أ.د/ أسامة إسماعيل ع عميد معهد المعلبمامية ع  

 والنقل ال حري .

 

 وافق المجلس.  القرار:


