
 تقرير صالحية
 حكموالمناقشة لل لماجستيرارسالة 

 العلوم الطبية البيطرية. التخصص العام :                        احمد عبدالغفار عبدالقادر محمود : اإلسم

تغذية الحيوان والدواجن واألسماك سوء لتخصص الدقيق : ا

 التغذية
   :تحت عنوان    

تأثير إضافة الزنك والسيلينيوم وفيتامين هـ أو الجمع بينهم على إنزيمات االيض الغذائي للكربوهيدرات وضغوط االكسدة 

 في الفئران المصابة بالسكري

Effect of zinc, selenium and vitamin E or their combination on carbohydrate metabolism and 

enzymesand oxidative stress in diabetic rats 

 .( صفحات  3 -1) فى حدودملخص للرسالة   ملخص الرسالة:

  -( فصول كالتالي:7تقع الرسالة في )

 دجاجالالمنان اوليجوسكريد ) الكربوهيدرات متوسطة السلسله( في عالئق  تاثير المنانمقدمة مختصرة عن : الفصل االول

 دجاجالالمنان اوليجوسكريد في عالئق  يشمل بعض الدراسات السابقة عنالفصل الثاني: 

 : يشمل المواد والطرق المستخدمة في الجزء العملي الخاص بالبحث الحالي الفصل الثالث

 العملي الموضحة بالجداول والصور : يشمل الجزء الخاص بالنتائج الخاصة بالجزء الفصل الرابع

 : يشمل مناقشة نتائج األبحاث السابقة مقانة بالجزء الحالي الفصل الخامس

 : يشمل مراجع الرسالة الفصل السادس

 : يشمل الملخص العربي الخاص بالرسالة الفصل السابع

 مخرجات الرسالة:

 ( مجالت محكمة كالتالي:1أبحاث في )( 1تم نشر )

Title of Article Name of Journal I F 

Effect of dietary MOS and β- 

glucan supplementation on growth 

performance and immune 

response in broiler chickens 

Mansoura 

Veterinary Medical 

Journal 

.... 

 قد أصبحت صالحة للحكم والمناقشة. وبناًء على ماسبق فإن الرسالة

 التوقيع الصفة لجنة اإلشراف

 مشرف رئيسي 

 ................ 

 مشرف مشارك 

 ................ 

 مشرف مشارك 

 ................ 

 ول االقتباس بالقسممسئ 

 ................ 

 20التاريخ      /     /                                                                                 جامعة المنصورة       

 مرفقات : ....................                                                                   االدارة العامة للدراسات العليا  



 

 
  رديــــــفر ــتقري

 عبدالمنعم منتصر محمود مونسدم من األستاذ الدكتور/ ــمق

 

 ......................... / ( الطالبة بالطالب/ الخاصة ) الدكتوراه( /الماجستير)عن فحص ومناقشة رسالة 

 ..................... تخصص ...................في مجال ...

 ...................................................................................... ة :ـة العربيــرسالة باللغـعنوان ال

 ............................................................. ..........................عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية :
 

/  باللغة العربية)  باإلضافة إلى ملخص / باللغة العربية (  باللغة اإلنجليزية  ) صفحة)......(تقع الرسالة في 

 ) يكتب ملخص لكل جزء (  صفحات وتضمنت األجزاء التالية: .(.....)في  اللغة االنجليزية (

  المقدمة: -1

..................................................................................................................................

........................................................................................................ 

  الغرض من البحث: -2

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................... 

  المواد والطرق المستخدمة: -3

.................................................................................................................................. 

  تائج:الن -4

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................... 

 ......................................................................................................... المناقشة: -5

 ............................................................................................ الملخص واإلستنتاج: -6

 ....................................................................................................... ع:ــــالمراج -7

 ............................................./ االنجليزية : ......................ملخص الرسالة باللغة العربية -8

 

 ا وفهمهاـام بمحتواهــ( الت إلمامها إلمامه/ الطالبة( في موضوع الرسالة تبين ) / الطالب مما سبق وبمناقشة ) 

 وبها( .. .................. ) م تخصصـرسالة تقع في صميـوالتها والـتوصلت( إليها ومدل / للنتائج التي )توصل 

 )قبول الرسالة ومنح درجة أوصى بلهذا ُرتِبَت بالترتيب العلمي الصحيح إضافة علمية جديدة وقد ُكتِبَت و 

  ( الدكتوراه /الماجستير
                           

 يعتمد ، وكيل الكلية                        
 األستاذ الدكتور         

         ............................. 
         ............................ 

 كلية ............ جامعة المنصورة        

 20التاريخ      /     /                                                                                     جامعة المنصورة       

 مرفقات : ....................                                                                       االدارة العامة للدراسات العليا  



  تقرير جماعي

 ......................... / ( الطالبة بالطالب/ الدكتوراه( الخاصة ) عن فحص ومناقشة رسالة )الماجستير/

 ..................... تخصص ......................في مجال 

 ...................................................................................... ة :ـة العربيــرسالة باللغـعنوان ال

 .......................................................................................عنوان الرسالة باللغة اإلنجليزية :

           

 بيانات رقمية خاصة بالرسالة:

 .............عدد صفحات الرسالة: .... -1

  ................ع: ..ــــــــراجــدد المــع -2

 .............داول: .....ــــــــــدد الجــع -3

 ....................عدد الرسوم التوضيحية والصور: .. -4

 .............................ة: ....ـــرسالــزاء الــعدد أج -5

 يكتب ملخص لكل جزء (  : (أجزاء كما يلي )     (تنقسم الرسالة إلى 

 ة: ــــالمقدم -1

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................... 

 الغرض من البحث:  -2

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................... 

 والطرق المستخدمة:  الجزء العملى/ -3

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................... 

 ج: ـــائــالنت -4

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................... 

  المناقشة: -5

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................... 

 

 

 20التاريخ      /     /                                                                                     جامعة المنصورة       

 مرفقات : ....................                                                                       االدارة العامة للدراسات العليا  



 الملخص واإلستنتاج: -6

..................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 ................................................................................................ع: ....ــــــراجــالم -7

 / االنجليزية  : ملخص الرسالة باللغة العربية -8

..................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 

 قرار لجنة الحكم:

 ا وفهمهاـام بمحتواهــ( الت إلمامها إلمامه/ الطالبة( في موضوع الرسالة تبين ) / الطالب مما سبق وبمناقشة ) 

 ........ ( وبها..م تخصص ) ..........ـرسالة تقع في صميـوالتها والـللنتائج التي )توصل / توصلت( إليها ومدل 

 .إضافة علمية جديدة وقد ُكتِبَت وُرتِبَت بالترتيب العلمي الصحيح  

   

 (  الدكتوراه الماجستير/ قبول الرسالة ومنح درجة )بلـــذا توصى اللجنـــة  

 ة:ــــــاللجن  

 

 عـــــالتوقي ةــــالوظيف مـــــاإلس

1-  

  

2-  

  

3-  

  

4-  

  

 وافق مجلس القسم على تقرير اللجنة بتاريخ :      -

 وافقت لجنة الدراسات العليا والبحوث على تقرير اللجنة بتاريخ :      -

 وافق مجلس الكلية على تقرير اللجنة بتاريخ :      -

 

 رئيس القسم

 

 

 أ.د/     

 وكيل الكلية

 لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 

     صبري أحمد الخضري نصارأ.د/    

 عميد الكلية

 

 

    زغلولعادل التابعي أبراهيم أ.د/ 

 


