
 

 

 جامعة المنصورة          

 كلية الطب البيطري       

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد  وتنفيذ

 جمال عبد الجليل الحسيني
 رئيس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية

 

 

 

 



 جامعة المنصورة  

 كلية الطب البيطري                            

 ن خدمة المجتمع وتنمية البيئةشئو
   - - - - - - -  

 

بالكلية لمدة عامين اعتبارا من اللجنة الفرعية لبرنامج ) تميز صحة وسالمة الغذاء ( تشكيل 

12/6/2019 

 

 

  
 

 يعتمـــــــــــــــد                                                                                                                    

 عميــــــــــد الكليــــــــــــــــة                                                                                                            

 رئيسـا ـــــــــــــيةعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد الكلــــــــــــــــــــــــ عادل التابعي إبراهيم زغلول د/0أ 1
 نائبا للرئيس التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  د/  مها عبده محمد عبده العشماوي 0أ 2
 تنفيذيا مديرا الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجتهاأستاذ   خالد إبراهيم أبو الفتح سالم  د/0أ 3
 عضـوا مرا  المعدية واألسما متفرغ بقسم الباطنة واألأستاذ  محمد أحمد علي يوسف  د/0أ 4
 عضـوا ورئيس قسم الصحة واألمرا  المشتركةأستاذ  عادل حلمي نجيب الجوهري   د/0أ 5
 عضـوا ورئيس قسم الرقابة الصحية علي األغذيةأستاذ   عادل عبد الخالق سيد أحمد  د/0أ 6
 عضـوا بقسم التشريحأستاذ  محمود بدران شعيب  د/0أ 7
 عضوا ليةــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الكـــــــــــــــــــــــأم  مد عثمان شهاب أ / حامد أح 8
 عضـوا مدبر شئون التعليم والطالب  أحمد المتولي شهيب  سلوى أ /  9

    

   

  

  

  

   
  

     

     

  

 مال عبد الجليلج



 جامعة المنصورة

                          كلية الطب البيطري   

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
   - - - - - - -  

لمدة عامين اعتبارا من  اللجنة الفرعية لبرنامج تميز طب ورعاية الطيور واألرانب بالكلية تشكيل       
30/5/2019 

  
 ــــــــــديعتمـــــ                                                                                                                    

 عميــــــــــد الكليــــــــــــــــة                                                                                                            

 رئيسـا ــــــــــــــــيد الكلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عادل التابعي إبراهيم زغلول / د0أ 1
 نائبا للرئيس التعليم والطالبوكيل الكلية لشئون  مها عبده محمد عبده العشماوي   / د0أ 2
 تنفيذيا مديرا ورئيس قسم أمرا  الدواجنأستاذ  أبو العزم كامل إبراهيمد/   0أ 3
 عضـوا الفسيولوجياأستاذ  ورئيس قسم  يل أبو هيكل سيد أحمدنب  / د0أ 4
 عضـوا أستاذ  ورئيس قسم األمرا  الباطنة واألمرا  المعدية واألسما   فيوال حسن زكى  / د0أ 5
 عضـوا بقسم أمرا  الدواجنأستاذ  سناء أحمد سالمة  د/ 0أ 6
 عضوا ةبقسم الخلية واألنسجأستاذ  أحمد شوقي إسماعيل  / د0أ 7
 عضوا أمـــــــــــــــــــــــين الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحمد عثمان شهاب حامد أ /  8
 عضـوا مدير قسم شئون التعليم والطالب أحمد المتولي شهيب سلوى   أ /  9

 عضـوا الدقهلية للدواجن العضو المنتدب لمجموعة مجلس إدارة العنانيد / عبد المنعم محمد محمود   10
 عضوا رئيس مجلي إدارة شركة رويال لألدوية د / رضا عبد السميع عبد الغفار  11

 ب0ط
 عبد المنعم محمد محمود

 لمجموعة بالعضو المنتد
لس إدارة مج

 الدقهلية للدواجن  

 ب0ط
 رضا عبد السميع عبد  

 مجلس إدارة رئيس

  رويال لألدوية  

 

    

  

  

  

  

    

   

 

 جمال عبد الجليل



 جامعة المنصورة  

 كلية الطب البيطري                            

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
   - - - - - - -  

 

اللجنة الفرعية لبرنامج بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية ) تميز الحيوانات األليفة ( بالكلية حتي   تشكيل
 22/9/2020نهاية التشكيل الحالي 

   
 يعتمـــــــــــــــد                                                                                                                    

 ـــــد الكليــــــــــــــــةعميـــــ                                                                                                            

 يسـارئ ةـــــــــــــــــــــــيد الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــعم عادل التابعي إبراهيم زغلول /د 0أ 1
 نائبا للرئيس التعليم والطالب الشئون  وكيل الكلية مها عبده محمد عبده العشماوي   / د0أ 2
 تنفيذيامدير  رئيس قسم الجراحة واألشعة والتخدير جمال إبراهيم عبده قروف/   د0أ 3
 عضـوا بقسم الصحة واألمرا  المشتركةأستاذ  عمرو عبد الفتاح أحمد /  د0أ 4
 عضوا بقسم الجراحة واألشعة والتخدير أستاذ  صبر أحمد الخضري  /  د0أ 5
 عضوا مدرس بقسم الفيروسات عصام مصباح محمد/  د0أ 6
 عضوا أستاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية / أسامة أحمد محمد أبو إسماعيل د0أ 7
 عضوا ـــــــــــــــــــــــةأميــــــــــــن الكليـــــــــ حامد أحمد عثمان شهاب  أ /    8
 عضوا مدير قسم شئون التعليم والطالب أحمد المتولي شهيب سلوى /  أ     9

  
  

  
 

  

 

 

   

 

   

  

 جمال عبد الجليل

 

 

 الجليل 



 

 جامعة المنصورة  

 كلية الطب البيطري                            

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
   - - - - - - -  

 ةالبيولوجياألدوية والمستحضرات  تشكيل اللجنة الفرعية لبرنامج

 
 يعتمـــــــــــــــد                                                                                                          

 عميــــــــــد الكليــــــــــــــــة                                                                                                            

 

 رئيسـا ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الكليـــــــــــــــــــــعمي عادل التابعي إبراهيم زغلول /د 0أ 1

 نائبا للرئيس التعليم والطالب الشئون  وكيل الكلية مها عبده محمد عبده العشماوي   / د0أ 2
 تنفيذيامدير  أستاذ متفرغ  بقسم األدوية مجدي صالح مصطفي عامر /  د0أ 3
 عضوا قسم األدوية أستاذ ورئيس محمد جبر السيد جبر /  د0أ 4
 عضوا أستاذ متفرغ بقسم التشريح مصباح عبد الجواد السيد /  د0أ 5
 عضوا أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم واإلجراءات البيطرية ممدوح محمد أبو المجد  / د0أ 6
 عضوا أستاذ ورئيس قسم التغذية وأمرا  سوء التغذية طارق إبراهيم محمد /  د0أ 7
 عضوا أميــــــــــــــــــــــــــــــن الكليــــــــــــــــــــــة /   حامد أحمد عثمان شهاب أ    8
 عضوا بالكلية بمدير شئون الطال أ /  سلوى أحمد المتولي شهيب     9

 

 

 

  

 

  

     

   

 

 جمال عبد الجليل

 

 

 الجليل 


