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 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة

   6202/ 62/02يوم  الثالثاء   الموافق ( 642محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

           
   

   
 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري     
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  ة الثانيةئاالم بعد الربعوناو  ةسادسال (246)رقم  الجلسة

 
يددوم  2216/  2215للعدام الجدامع  (246) رقدم عقدد مجلدس الكليدة جلسد       

الساعة   مام وذلك ف   هد 1417/ محرم 7الموافق م22/12/2215 ثالثاءال
  2 مجلس الكليةإج ماعات بقاعة  ظهراعشر  ثانيةال

 : برئاسة                      
 
 
 
 
 
 
 

   نبيدددب ابدددو هيكدددب سددديد أحمدددد ألسددد اذ الددددك ور/ ا
 

 ةعميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الكليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 ضر   و حب
 وكالء الكلية

   محمد الشربينى السيد علىاألس اذ الدك ور/ 

 محمد السيدجهاد رمضان ألس اذ الدك ور/ ا

 

  
 

 ال علدددديم والطددددالبوكيددددب الكليددددة لشددددئون 
 وكيب الكلية للدراسات العليا والبحوث
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

 6202/ 02/ 62( يوم  الثالثاء   املوافق  642الكلية  اجللسة   )حمضر اجتماع جملس 

 

 

 : أعضاء اجمللس
 األسدددد اذ الدددددك ور/ فهدددديم البهدددد  السدددديد وحددددي 

   على على إبراهيم القناوياألس اذ الدك ور/
     محمد عرم  الهادياألس اذ الدك ور/ عبد 

 األسددددد اذ الددددددك ور/ ف حددددد  رضدددددوان علددددد  سدددددليم
   االسددددددددددد اذالدك ور/محمد أحمددددددددددددعلى يوسددددددددددد  

   األس اذ الدك ور/ السعيد الشربينى السعيد
 محمددددددد محمددددددد محمددددددد فددددددود  األسدددددد اذ الدددددددك ور/ 
 صددالأ أحمددد عثمددان ابددو الوفددااألسدد اذ الدددك ور/ 

 األسدددددددد اذ الدددددددددك ور/ عددددددددادب حلمدددددددد  الجددددددددوهري
  أ مصددط ى عددامرمجدددص صددال األسدد اذ الدددك ور/ 

 األسدددددد اذ الدددددددك ور/ كامددددددب ابددددددراهيم أبددددددو العدددددد م
   األسددددد اذ الددددددك ور/ جمددددداب عبدددددد الجدددددابر محمدددددد

 صددددالأ المرسدددد  المددددرس فددددر الدددددك ور / األسدددد اذ
 مصددددباأ عبددددد الجددددواد السدددديدالدددددك ور / األسدددد اذ
   جددددالب أحمددددد السدددديد يوسدددد  الدددددك ور / األسدددد اذ

  ر/ سددددددددامى معددددددددوض  عبددددددددبالدددددددددك و األسدددددددد اذ 
      فيوال حسن  كى       /لدك ورااألس اذ 

 عدددادب عبدددد اليدددالق سددديد أحمدددد/الددددك ورألسددد اذ ا 
  محمدددددد محمدددددد محمدددددد الجددددد ار/الددددددك ورألسددددد اذ ا

 ممددددددوأ محمدددددد أبدددددو المجدددددد الددددددك ور/األسددددد اذ 
 األسدددد اذ الدددددك ور/ عمددددرو عبددددد ال  دددداأ محمددددد عبددددد 

          محمدددددددد جبدددددددر السددددددديد جبدددددددر/الددددددددك وراألسددددددد اذ 
 ارق إبدددددددددددراهيم محمددددددددددددطددددددددددد /الددددددددددددك وراألسددددددددددد اذ 

 اسددددددددددد اذ الدك ور/صدددددددددددبرص احمدددددددددددد اليضدددددددددددرص
 االسدددد اذ الدددددك ور / عمددددداد السدددديد أحمددددد يدددددونس

     سدددددددناء سدددددددالم  أحمدددددددد عدددددددوض  ر/ الددددددددك و األسددددددد اذ 
 ر/ مهدددا عبدددد  محمدددد عبدددد  العشدددماوصالددددك و األسددد اذ 

 

              
 ال سدددددددددددددددددديولوجياقسددددددددددددددددددم  م  ددددددددددددددددددر  بأسددددددددددددددددد اذ 

   روساتم  ر  وقائم بعمب رئيس قسم ال يأس اذ 
     قسم ال غذية وأمراض سوء ال غذية بم  ر  أس اذ 

 قسددددددددددم الطددددددددددب الشددددددددددرع  والسددددددددددمومبم  ددددددددددر  أسدددددددددد اذ 
 االمراض الباطن  والمعدي  واالسماك قسمم  ر  بأس اذ  

    الكيميدددداء الحيويددددة وكيميدددداء ال غذيددددة أسدددد اذ ورئدددديس قسددددم
 و نميددة الثددروة الحيوانيددةالرعايددة  أسدد اذ ورئدديس قسددم

 الط يليات             سمأس اذ ورئيس ق
 قسدددددم الصدددددحة واألمدددددراض المشددددد ركةورئددددديس أسددددد اذ 

                          االدويددددددددددددددددددددددةقسددددددددددددددددددددددم ورئدددددددددددددددددددددديس أسدددددددددددددددددددددد اذ 
 أسدددددددددددد اذ ورئدددددددددددديس قسددددددددددددم أمددددددددددددراض الدددددددددددددواجن 
 وال طريددددات والمناعددددة أسدددد اذ ورئدددديس قسددددم البك ريددددا 
              سم ال شريح دددددق ورئيس اذ ددس أ
               سم ال شريح دددددقب  اذ ددس أ 
               سم ال شريح دددددقب  اذ ددس أ 
  وال ناسب وال لقيح االص ناعىقسم ال وليد س اذ ورئيس أ 

   واالسماك أس اذ ورئيس قسم األمراض الباطنة و المعدية
       قسددددم الرقابدددة الصددددحية علددددى اال ذيددددةاسددد اذ ورئدددديس 

          ذيةقسم الرقابة الصحية على االاس اذ ب
 والسددددددموم قسددددددم الطددددددب الشددددددرع أسدددددد اذ ورئدددددديس  

  أسدددددددددد اذ بقسددددددددددم الصددددددددددحة واألمددددددددددراض المشدددددددددد ركة
                               األدوية قسمب أس اذ

 أسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم ال غذيددددددة وأمددددددراض سددددددوء ال غذيددددددة
 أس اذ بقسم األمراض الباطنة واألمراض المعديةواالسماك 

 ألمددددراض المعديدددددةأسدددد اذ بقسدددددم األمددددراض الباطندددددة وا
              أمددددددددددددددددددددددددراض الدددددددددددددددددددددددددواجن سم دددددددددددددددددددددددددددددقب  اذ ددددددددددددددددددددددددددس أ

            أسدددددددددد اذ بقسددددددددددم الرقابددددددددددة الصددددددددددحية علددددددددددى اال ذيددددددددددة
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 ر/ رجدددددددددب عبدددددددددد ا  درويددددددددد الددددددددددك و األسددددددددد اذ 
 ر/ عصددددام مصددددباأ محمددددد محمددددودالدددددك و األسدددد اذ 

 االسدددددددد اذ الدددددددددك ور/ محمددددددددود محمددددددددد بدددددددددران
 شدددددددددددددعبان االشدددددددددددددقرماجدددددددددددددد ر ق الددددددددددددددك ور/  

سدمير الدك ور/   ايمان  هران عبدد الحميدد الدك ور / 
 عبددددد ال  دددداألدك ور/ا محمدددد عبددددد الغنددددى عبددددد ا 

          حمدددددددددددددددددددددددددددددددص عبددددددددددددددددددددددددددددددد ال  دددددددددددددددددددددددددددددداأ
 أعضااااااااااااء  ااااااااااا  ا اااااااااااا   

 ألسددددد اذ الددددددك ور/ أحمدددددد محمدددددد الجمدددددبا 
 محمددددددددددددد جمعدددددددددددد  سددددددددددددالم محمدددددددددددددالددددددددددددك ور/ 

      اعتااااا   عااااا  ا ضااااار 
 بعى ابدددراهيم   لدددوباالسددد اذ الددددك ور/عادب ال دددا

 
 وقام باألعماا  اداا ةاة والراكريا ةة كا   ا   
 السددددديد/أحمد رضدددددا محمدددددد عبدددددد المدددددنعم الغربددددداوص 

السدددددددددددددددديد / رجدددددددددددددددداء محمددددددددددددددددد البيلدددددددددددددددد                
  / ماجددددددددددددددددد  محمددددددددددددددددد أحمددددددددددددددددد                لسدددددددددددددددديدةا
  

 اسددددددد اذ بقسدددددددم الرعايدددددددة و نميدددددددة الثدددددددروة الحيوانيدددددددة 
                                                                          ير واالشدددددددددددعةأسددددددددددد اذ بقسدددددددددددم الجراحدددددددددددة وال يدددددددددددد  

 بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم ال شدددددددددددددددددددددددددددددددريحاسددددددددددددددددددددددددددددددد اذ 
 طندد  والمعديددة واالسددماكالبااالمددراض اسدد اذ مسدداعد بقسددم 

          الباطندد  والمعديددة واالسددماك    اسدد اذ مسدداعد بقسددم االمددراض 

 الرقابددددد  الصدددددحي  علدددددى اال ذيددددد مددددددرس بقسدددددم 
 امددددددددددددددددددددددراض الدددددددددددددددددددددددواجن درس بقسددددددددددددددددددددددممدددددددددددددددددددددد

 
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة
     ةمدير عام مديرية الطب البيطري بالدقهلي

 
 المج مع و نمية البيئةيدمة وكيب الكلية لشئون 

 
 رئدددددددددديس قسددددددددددم أمانددددددددددة مجلددددددددددس الكليددددددددددة

أيصدددددددددددددددددددددددائى شدددددددددددددددددددددددئون اداريدددددددددددددددددددددددة ثدددددددددددددددددددددددان                        
                  أيصددددددددددددددددددددددائى شددددددددددددددددددددددئون اداريددددددددددددددددددددددة ثالددددددددددددددددددددددث        

 
  أسدد اذ   - د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدد 2أالسدديد  الجلسددةام بأمانددة قددد وقدد   

 بالكلية ال غذية وأمراض سوء ال غذية قسمبم  ر  

   م منيددا الكليددة  عميددد – نبيددب ابددو هيكددب سدديد أحمدددالسدديد أ/د/  الجلسددةاف دد ح
 المجلس ال وفيق والسداد اءدللسادة اعض

 بسم ا  الرحمن الرحيم                         
 

 بالعدددام  الكليدددة مجلدددسلسدددادة اعضددداء لد/عميدددد الكليدددة بال هنئدددة 2 قددددم السددديد أ
جعلدد  ا  عددام ييددر وبركدد  وأمددن وريدداء علددى مصددرنا  1417الهجددرص الجديددد 

   2الحبيبة وعلى االمة العربية واالسالمية 
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 دريس لبدايددة العددام الدراسدد  كمددا  قدددم سددياد   بال هنئددة للسددادة اعضدداء هيئددة ال دد
 ولالبناء الطالب بالنجاأ وال الأم منيا لهم ال وفيق والسداد  2215/2216

 د/عصدام مصدباأ محمدد محمدود علدى رئاسدة 2كما  قدم سدياد   بال هنئدة للسديد أ
 2سياد   لمجلس قسم الجراحة وال يدير واألشعة 

 2عماب الجودة نب  سياد   على  طوير المناهج والك ب واالن هاء من أ  

  ثم ان قب المجلس بعدد ذلدك لمناقشدة الموضدوعات الدواردة بجددوب االعمداب وا يدذ
 بشأنها القرارات ال الية

  
   اود   التصدةقات         

 

                                                ( 245)  رقدددددددم ل صدددددددديق علددددددد  محضدددددددر الجلسدددددددة السدددددددابقةا :املرضااااااارع-1
    2 16/9/2215اريخ ب 

  المصادقة : را الق  
 

 ثانيا  جلان جملس الكلية
 جلنة شئرن التعليم والطالب -1

 15/12/2215المنعقدة ب اريخ      
 

 

عبدد  ا  قبوب  حويب الطالبدة /مند شئون الطالب بشأن  النظر فى مذكرة :املرضرع – 2
جامعدة  –المحولدة مدن كليدة الطدب البيطدرص  –الع ي  كماب عبدد الع يد  

فددرم مطددروأ الددى الكليددة بال رقددة الثالثددة للعددام الجددامعى  –السددكندرية ا
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حيدددددث أن الطالبدددددة المدددددذكورة مدددددن ابنددددداء محافظدددددة  – 2215/2216
 2الدقهلية وينطبق عليها شروط ال حويب 

 الموافقة وقرار اللجنة:                   
 يرجئ الموضوم لبيان سبب طلب النقب   القرا             

 

قبوب عذر الطالبة /ايمدان محمددين شئون الطالب بشأن  : النظر فى مذكرةضرع املر– 3
المقيددددددة بالكليدددددة بال رقدددددة الثانيدددددة للعدددددام الجدددددامعى  –محمدددددد فيالدددددة 

 22/9/2215ال  ددددرة مددددن  عددددن عدددددم الحضددددوربالكلية 2215/2216
 بناءا على ال قرير الطبى 27/12/2215ح ى 

 فقةالموا وقرار اللجنة:                   
 الموافقة   القرا             

 
قبدوب عدذر الطالدب /محمدد عطيدة شدئون الطدالب بشدأن  : النظدر فدى مدذكرةاملرضرع –4

المقيددددة بالكليدددة بال رقدددة الرابعدددة للعدددام الجدددامعى  – يدددد عبدددد الدددرحمن 
ح دددى  22/9/2215ال  دددرة مدددن  الحضدددوربالكلية عدددن  2215/2216
 بناءا على ال قرير الطبى 27/12/2215

 الموافقة وقرار اللجنة:                   
 الموافقة   القرا             

 
قبوب عدذر الطالبدة /ريهدام أسدام  شئون الطالب بشأن  : النظر فى مذكرةاملرضرع –5  

للعدددددام الجدددددامعى  المقيددددددة بالكليدددددة بال رقدددددة االولدددددى –حامدددددد علدددددى 
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 4/129/2215ال  دددرة مدددن الحضدددور بالكليدددة عدددن   2215/2216
 بناءا على ال قرير الطبى 2/12/2215 ى ح

 الموافقة وقرار اللجنة:                    
 الموافقة   القرا               

 
اعادةال دددريب  اع مداد ن يجدة بشدان الطدالبشددئون  : النظدر فدى مدذكرةاملرضارع –6

 قددددم لدددديوب ام حدددان دور  - 2215مدددايوالصدددي ى ليريجدددى دور 
ج دددا  ال ددددريب  الصدددي ى بصدددور  ( طالدددب ا2عددددد ) 2215مدددايو

( طالدب ولدم يد دص ال ددريب الصدي ى 4مرضي  المراحب الثالث عدد)
( طالب وهم كاال ى علما بان هد الء الطدالب 4بصور  مرضي  عدد)

 2% 52نسبة الحضور أقب من 
 
 
 

                     
و
ق
ر
 الموافقة للجنة:اوقرار  

 الموافقة    القرا              
 

 المرحل  الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى
 ماالس           م االسم      م االسم      م
 اسالم عمرو ابراهيم عبد ا  1 -       1 -       1

 محمد يسرص العشرص رمضان 2 -       2 -       

 مها محمود مصط ى الطنطاوص 1 -       1 -       
 ايمان فكرص ابراهيم رضوان 4 -       4 -       
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 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة

   6202/ 62/02يوم  الثالثاء   الموافق ( 642محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

 الد اسات العليا جلنة -2             
   12/2215/ 22والمم دة ح ى 12/12/2215 ب اريخالمنعقدة           

 

بالكلية   الصحة واالمراض المش ركة قسمموافقة مجلس النظر ف     :املرضرع–7
عل  كب من : ال قارير ال ردية وال قرير 4/12/2215 ب اريخ

الياصة الماجس ير  الةدرسللجنة المناقشة والحكم الجماع   ل
المسجلة من  د لبنى محمد عبدالكريم سيداحمد الع ب ب/2ط  بالطالب

/ االمراض ف  مادة ال يصص 16/12/2212ب اريخ اليار  
   وعنوانها : ، المش ركة

 

دراسة ج يئية ووبائية على ميكروب الجرثومة الحل ونية ف  ألبان 
 ارة الى أهمي ها المش ركةالماشية مع االش

A Molecular and Epidemiological Study on Helicobacter Pylori in 

Cattle Milk With aSpecial Reference to its Zoonotic Importance 
 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :
 د/ عبدالكريم محمود محمد ابو عيش   2د أ1
 راض المش ركة بطب بيطري/ جامعة قناة السويسأس اذ االم     
 د/ محمد السيد محمد محمد            2د أ2
 أس اذ االمراض المش ركة بطب بيطري/ جامعة ال قا يق     
 د/ عادب حلم  نجيب الجوهري       2د أ1
 "مشرفا" أس اذ ورئيس قسم الصحة االمراض المش ركة بالكلية     
 يوس          د/ محمد احمد على2د أ4

 أس اذ امراض الباطنة الم  ر  بالكلية"مشرفا"      
 د/ عمرو عبدال  اأ محمد عبد    2د أ5

 "مشرفا" أس اذ االمراض المش ركة بالكلية       
 د على ان يكون الثالث والرابع  واليامس معا بصوت واحد/
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

 6202/ 02/ 62( يوم  الثالثاء   املوافق  642الكلية  اجللسة   )حمضر اجتماع جملس 

 

 

ة البيطرية  ف  العلوم الطبي الماجس ير: ال وصية بمنح درجة وقرار اللجنة 
ف  ضدوء  وصدية كدب ه  المذكور  "  للطالب االمراض المش ركة  يصص" 

 م /، وموافقة مجلس القس من لجنة المناقشة والحكم
 الموافقة   القرا             

 
 بالكلية ب اريخالجراحة وال يدير واالشعة  مجلس قسمموافقة ف  النظر  :املرضرع–8

ر ال ردية وال قرير الجماع   كب من : ال قاريعل   11/2/2215
 ةالياصة بالطالبالدك ورا  لرسالة  الةدرسلللجنة المناقشة والحكم 

المدرس المساعد بالقسم  د ب/ آالء سامى السيد عبد اليالق2ط
الجراحة ف  مادة ال يصص/  22/4/2211ب اريخ والمسجلة 
 نوانها :ع ، البيطرية

امب مع اصابات الجها  البول  ال ناسل  المسببة آللم البطن ال قييم ال شييص  وال ع                
 Diagnostic Evaluation and Management ofالحاد ف  الكالب والقطط

Urogenital Disorders Causing Acute Abdominal Pain in Dogs 

and Cats:  د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال 
 موسى  د/ محمد  يسير محمد 2د أ1
 أس اذ م  ر  الجراحة وال يدير واالشعة بطب بيطري/ جامعة ال قا يق  
 د/ نبيب ابو هيكب سيد احمد   2د أ2
 أس اذ ال سيولوجيا وعميد الكلية 
 د/ عادب ال ابع  ابراهيم   2د أ1
 ا"س اذ ورئيس قسم الجراحة وال يدير واالشعة ووكيب الكلي  لشئون البيئة ويدمة المج مع "مشرفا

 د/ عصام مصباأ محمد   2د أ 4                      
 أس اذ بقسم الجراحة وال يدير واالشعة بالكلية "مشرفا"  

 د على أن يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة

   6202/ 62/02يوم  الثالثاء   الموافق ( 642محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

ف  العلوم الطبية  دك ورا  ال س ةال وصية بمنح درجة : قرار اللجنة  
ف  ضوء   المذكور   ب"  للطال الجراحة البيطريةالبيطرية   يصص" 

 م /، وموافقة مجلس القس  وصية كب من لجنة المناقشة والحكم
 الموافقة   القرا             

 
بالكلية  الرقابة الصحية على اال ذية مجلس قسمموافقة ف  النظر   :املرضرع–9

كب من : ال قارير ال ردية وال قرير عل   12/12/2215 ب اريخ
الياصة الدك ورا  لرسالة  الةدرسلة والحكم الجماع   للجنة المناقش

المسجب من  د عبدا  الشحات البيومى البيومىب/ 2ط بالطالب
ف  مادة  22/12/2212ب اريخ اليار  بالكلية المسجب 

 وعنوانها ،  ال يصص/ الرقابة الصحية على األلبان ومن جا ها
 ئب عن الحالة الصحية لألجبانالكش  الكم  لألمينات الميلقة حيويا كدال                 

Quantitative Detection of Biogenic Amines as Indicators  
of Hygienic Quality of Cheeses                     

 وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ مجدي شر  السيد     2د أ1
 لبيئة بطب بيطري/ال قا يقأس اذ ووكيب الكلية لشئون يدمة المج مع وا    
 د/ احالم أمين اللبودي       2د أ2

 بطب بيطري/االسكندري   الرقابة الصحية على األلبان ومن جا هاأس اذ      
 د/ محمد الشربين  السيد على  2د أ1

 "أس اذ االلبان ووكليب الكلية لشئون ال عليم والطالب "مشرفا    
    د/ عادب عبداليالق سيد احمد2د أ4

 "مشرفا" بالكليةالرقابة الصحية على األ ذية  قسمأس اذ ورئيس                           
 د/ مها عبد محمد عبد  العشماوي 2د أ  5
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

 6202/ 02/ 62( يوم  الثالثاء   املوافق  642الكلية  اجللسة   )حمضر اجتماع جملس 

 

 

 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان بالكلية "مشرفا"   
 د على ان يكون الثالث والرابع واليامس معا بصوت واحد/  

ف  العلوم الطبية  دك ورا  ال س ةبمنح درجة ال وصية : قرار اللجن   
 للطالب"  الرقابة الصحية على األلبان ومن جا هاالبيطرية   يصص" 

، وموافقة  ف  ضوء  وصية كب من لجنة المناقشة والحكم المذكور
 م /مجلس القس

 الموافقة   القرا             
 

  لمعدي  واالسماكاالمراض الباطنة واموافقة مجلس النظر ف  :املرضرع–11
عل  كب من : ال قارير ال ردية وال قرير 4/12/2215 بالكلية ب اريخ

  الياصة بالطالبالماجس ير  الةدرسلالجماع   للجنة المناقشة والحكم 
المسجلة من اليار   د مرو  جماب محمد محمد على الجنيدص ب/2ط

/ امراض االسماك ف  مادة ال يصص 16/12/2212ب اريخ 
   وعنوانها :   ،اورعاي ه

 بعض الدراسات على االمراض الط يلية اليارجية فى اسماك الميا  العذبة                  
Some Studies on Ectoparasitic Disease in Fresh-water Fishes 

 
 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :

 د/ محمود السيد هاشم        2د أ1
 ط يليات ورئيس معمب بحوث صحة الحيوان ال رع  بالمنصورة أس اذ ال    
 د/ رياض حسن يليب             2د أ2
 أس اذ امراض االسماك ورعاي ها بطب بيطري/ جامعة  االسكندري      
 د/ فيوال حسن  ك            2د أ1
 "مشرفا"بالكلية  االمراض الباطنة والمعدية واالسماك قسمأس اذ ورئيس     
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة

   6202/ 62/02يوم  الثالثاء   الموافق ( 642محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

 د/ احمد محمد عبدالجواد الجمب    2د أ4
 أس اذ بمعمب بحوث صحة الحيوان ال رع  بالمنصورة "مشرفا"      

 د على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد/    
ف  العلوم الطبية  الماجس يرال وصية بمنح درجة : اللجنة رارقو 

ه  مذكورال  "  للطالب امراض االسماك ورعاي هاالبيطرية   يصص" 
، وموافقة مجلس  ف  ضوء  وصية كب من لجنة المناقشة والحكم

 م /القس
 الموافقة      القرا  
 
  االمراض الباطنة والمعدي  واالسماكموافقة مجلس النظر ف  : املرضرع–11

عل  كب من : ال قارير ال ردية وال قرير 4/12/2215 بالكلية ب اريخ
الياصة الماجس ير  الةدرسلالجماع   للجنة المناقشة والحكم 

والمسجلة من  سليمان دويك د إبراهيمرانيا سليمان  ب/2ط  بالطالب
األمراض ف  مادة ال يصص/  16/12/2212ب اريخ اليار  
    وعنوانها :   ،  المعدية

 دراسات عن وبائية الحمى القالعية ف  محافظ   الدقهلية ودمياط                
Epidemiological Studies on Foot and Mouth Disease in Dakahlia 

 and Dommiata governorates 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :
 د/ على عل  ابراهيم القناوي    2د أ1

 أس اذ م  ر  ورئيس قسم ال يروسات بالكلية      
 د/ مجدي حسانين الجعبري     2د أ2

 ة بطب بيطري/ جامعة ك ر الشيخ أس اذ االمراض المعدي    
 د/ عماد السيد احمد يونس    2د أ1
 أس اذ االمراض المعدية بالكلية"مشرفا"     
 د/ مجدي محمود عبدالعاط      2د أ4
 أس اذ امراض الحمى القلعية بمعهد االمصاب واللقاحات                             

 بالعباسية"مشرفا"
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 والرابع معا بصوت واحدد على أن يكون الثالث 
فددد  العلدددوم الطبيدددة  الماجسددد يرال وصدددية بمدددنح درجدددة : اللجندددةقرار و 

فدد  ه  المددذكور  "  للطالبدد االمددراض المعديددةالبيطريددة   يصددص" 
، وموافقدددة مجلدددس  ضدددوء  وصدددية كدددب مدددن لجندددة المناقشدددة والحكدددم

 على ان   كون لجنة المناقشة والحكم كاال  : م /القس
 راهيم القناوي   د/ على عل  اب2د أ1

 أس اذ م  ر  ورئيس قسم ال يروسات بالكلية      
 د/ مجدي حسانين الجعبري    2د أ2

 أس اذ االمراض المعدية بطب بيطري/ جامعة ك ر الشيخ      
 د/ عماد السيد احمد يونس       2د أ1

 أس اذ االمراض المعدية بالكلية"مشرفا"    
د/ مجدددي محمددود 2م مددن السدديد أددد وذلددك بندداءا علددى اع ددذار المقددد

عبدالعاط  د أس اذ امراض الحمى القلعية بمعهد االمصاب واللقاحدات 
 بالعباسية والمشر  على الرسالة الياصة بالطالبة المذكورة/

 
 الموافقة      القرا 

                                                                                                                                                                                                                   

بالكليددة   البك ريددا وال طريددات والمناعددةموافقددة مجلددس : النظددر فدد  املرضاارع–12
علددد  كدددب مدددن : ال قدددارير ال رديدددة وال قريدددر 22/12/2215 ب ددداريخ

الياصددددة الماجسدددد ير  الةدرسددددلالجمدددداع   للجنددددة المناقشددددة والحكددددم 
والمسدددجلة مدددن  دددد فاطمددد  محمدددد صدددابر عمدددر سدددليم ب/2ط  بالطالبددد
البك ريولوجيددا فدد  مددادة ال يصددص/  16/12/2212ب دداريخ   اليددار 

                              وعنوانهددددددددددددددددددددددددددددا :  ،  واألمينولوجيددددددددددددددددددددددددددددا والميكولوجيددددددددددددددددددددددددددددا 
 دراسات على السموم المن جة من ميكروبات السيدوموناس

Studies on Toxins of Pseudomonas Organisms 

  ال  :د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال
 د/ محمد مصط ى احمد الحديدي  2د أ1
 بالكليةأس اذ مساعد بقسم البك ريا وال طريات والمناعة       
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة

   6202/ 62/02يوم  الثالثاء   الموافق ( 642محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

 د/ حم   محمد ابراهيم عيد       2د أ2
 أس اذ البك ريا وال طريات والمناعة بطب بيطري/ جامعة قناة السويس      
 د/ جماب عبدالجابر محمد يونس    2د أ1
 "مشرفا"بالكلية قسم البك ريا وال طريات والمناعة  أس اذ ورئيس     
فدد  العلددوم الطبيددة  الماجسدد يرال وصددية بمددنح درجددة  :وقددرار اللجنددة                

"  البك ريولوجيدددددا واألمينولوجيدددددا والميكولوجيدددددا البيطريدددددة   يصدددددص" 
،  ف  ضوء  وصية كب من لجنة المناقشة والحكدمه  المذكور  للطالب

 م /القس وموافقة مجلس
 الموافقة      القرا 

 
بالكلية  الصحة واالمراض المش ركة النظر ف  موافقة مجلس قسم :املرضرع–13

الدك ورا  عل   قرير الصالحية لرسالة  12/12/2215 ب اريخ
المدرس  د منى محيى الدين السيد محمدب/ 2ط ةالياصة بالطالب

مادة ف   16/12/2212ب اريخ  ةالمسجلالمساعد بالكلية و 
 وعنوانها :  ،  ، للمناقشة والحكمصحة الحيوان والبيئةال يصص/ 

دراسة وبائية على مرض اإلجهاض المعدي ف  الماشي  مع االشارة الى إس را يجية                        
 السيطرة على المرض 

Epidemiological Study on Brucellosis in cattle With Special 

Reference to Their Control Strategy 

 د واق راأ  شكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :                 
        د/ حسن عبدالع ي  عيداروس2د أ1                    

 أس اذ م  ر  صحة الحيوان والدواجن والبيئة بطب بيطري/ جامعة بنها                            
       د/ احمد محمد احمد محمد حسن2د أ2                   

 أس اذ صحة الحيوان والدواجن والبيئة بطب بيطري/االسماعيلية                          
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       عادب حلم  نجيب الجوهريد/ 2د أ1                   
 شرفا"أس اذ ورئيس قسم الصحة واالمراض المش ركة بالكلية "م                         

       محمد عبدالرحمن احمد البابل د/ 2د أ4                   
أس اذ صحة الحيوان والدواجن والبيئة ووكيب الكلية لشئون الدراسات العليا  بطب                                

 بيطري/ جامعة بن  سوي  "مشرفا"
      محمود حسن عبدالحليم       د/ 2د أ5                   

 باحث اوب بمعهد بحوث صحة الحيوان قسم البروسيال بالدق  "مشرفا"                 
 د على ان يكون الثالث والرابع واليامس معا بصوت واحد/                
 الموافقة:  اللجنةرار قو                

 الموافقة      القرا         
 

االمراض الباطنة واالمراض المعدية  مالنظر ف  موافقة مجلس قس  :املرضرع–14
عل   قرير الصالحية لرسالة  12/12/2215 بالكلية ب اريخ واالسماك
 د مدحت سمير ابراهيم الم ولى شقوير ب/2ط بالطالبالياصة  الدك ورا 

ف  مادة  12/12/2211ب اريخ  المسجبالمدرس المساعد بالكلية و 
   وعنوانها :,  والحكم ، للمناقشةامراض االسماك ورعاي هاال يصص/

       دراسات وبائية على بعض المشاكب المرضية ف  اسماك وجمبري الميا   "                 
 ´المالحة ف  مصر مع  أثيرها على جها ها المناع  وطرق ال حكم

Epidemiological Studies on Some Disease Problems in Marine Water Fish 
 and Shrimp in Egypt with its impact on their immunity and Methods of Control 

 د واق راأ  شكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 جماب النوب  على            د/2د أ1

         أس اذ امراض االسماك ورعاي ها  بطب بيطري/ ال قا يق      
 د/ رياض حسن يليب       2د أ2

 امراض االسماك والقشريات  بطب بيطري/ االسكندري   أس اذ      
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 د د/ ايمان  هران عبدالحميد         1
 أس اذ مساعد امراض االسماك ورعاي ها بالكلية      
 فيوال حسن  ك  محمد       د/2أد 4
 "مشرفا"بالكليةالباطنة والمعدية واالسماك  قسمأس اذ ورئيس     
      د د/ ن ين كامب محمد       5

 مدرس امراض االسماك ورعاي ها بالكلية "مشرفا"     
 د على ان يكون الرابع واليامس معا بصوت واحد/

 الموافقة على ان يكون ال شكيب على النحو ال ال : :  وقراراللجنة                  
 جماب النوب  على              د/2د أ1
         طري/ ال قا يق أس اذ امراض االسماك ورعاي ها  بطب بي    
 د/ رياض حسن يليب           2د أ2
 أس اذ امراض االسماك والقشريات  بطب بيطري/ االسكندري       
 فيوال حسن  ك  محمد         د/2أد 1
 "مشرفابالكليةالباطنة والمعدية واالسماك  قسمأس اذ ورئيس     

 الموافقة:  اللجنةرار قو                
 الموافقة      القرا          

 

بالكلية  الرقابة الصحية على اال ذية مجلس قسم: النظر ف  موافقة املرضرع–15
لرسالة الدراسية  لحلقةال قريرالعلم  لعل   4/12/2215 ب اريخ

  / ايهاب ف اد عبدالمق در السباعى ب2ط  بالطالبالدك ورا  الياصة 
ة ال يصص/ ف  ماد 19/4/2229ب اريخ المسجب من اليار  

 وعنوانها :  ،  الرقابة الصحية على األلبان ومن جا ها
 جودة وسالمة لبن الم ارم المس يدم ف  صناعة المن جات اللبنية
Quality and safety of farms milk used for manufacture of 

dairy products 
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 والمشكلة من : 24/2/2215د وقد اج معت اللجنة ب اريخ 
     د الشربين  السيد على      د/ محم2د أ1

 "مشرفا" االلبان ووكيب الكلية لشئون ال عليم والطالبأس اذ      
   د/ جهاد رمضان السيد محمد     2د أ2
 أس اذ الكيمياء ووكيب الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث    
      د/ عادب عبداليالق سيد احمد    2د أ1
  بالكليةرقابة الصحية على األ ذية ال قسمأس اذ ورئيس      
 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار      2د أ4

 أس اذ الرقابة الصحية على اللحوم بالكلية     
 د/ يالد ابراهيم ابو ال  ح سالم     2د أ5

 أس اذ الرقابة الصحية على اللحوم بالكلية     
 د/ مها عبد محمد عبد  العشماوي   2د أ6

 ابة الصحية على االلبان بالكلية "مشرفا"أس اذ الرق    
د حيث قام الطالب بشرأ   صيل  لليطة البحثية الياصة برسال   
ومدص امكانية  طبيقها عمليا مع دقة  سجيب الن ائج ال    وصب 
اليها و وضيح مدص افادة الرسالة ليدمة المجنمع ، وقد رات اللجنة 

 كماب يطة البحث قبوب اليطة وما  وصب الي  مع ال وصية باس
 للرسالة طبقا لما هو مدون باس مارة ال سجيب/

              ةالموافق وقرار اللجنة:                       
 الموافقة   القرا             
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بالكلية  الرقابة الصحية على اال ذية مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :املرضرع–16
 عديب لجنة االشرا  لرسالة الماجس ير  عل  4/12/2215 ب اريخ

د  محمد محمود محمود محمود الحسينىب/ 2ط الياصة بالطالب
/ بمادة ال يصص 16/4/2211المسجب من اليار  ب اريخ 

، باضافة السيدة د/ راندا   رقابة الصحية على االلبان ومن جا هاال
د باحث اوب بمعهد بحوث صحة الحيوان  بو سمر جبر محمد ا

بمعمب فحوص صحة اال ذية ميناء دمياط البحري ، الى لجنة 
االشرا  الياصة بالطالب المذكور ، ل صبح لجنة االشرا  على 

 : النحو ال ال 
 

 الوظيفة االسم م
 ن ال عليم والطالب "رئيس "أس اذ االلبان ووكيب الكلية لشئو د/ محمد الشربين  السيد على2أ 1

 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان بالكلية د/ مها عبد محمد عبد  العشماوي       2أ 2
 باحث اوب بمعهد بحوث صحة الحيوان بميناء دمياط البحري د/ راندا جبر محمد ابو سمرة 1

              ةموافقال وقرار اللجنة:                         
 الموافقة      القرا             

  

بالكلية  الصحة واالمراض المش ركة مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :املرضرع–17
 عديب لجنة االشرا  لرسالة الماجس ير  عل  4/12/2215 ب اريخ

من  ةالمسجلد شرين ع ت عبدالحميد صقرب/ 2ط الياصة بالطالب
  ركةمراض المش األ/ بمادة ال يصص 14/4/2215اليار  ب اريخ 

مدرس د  ميادة مسعد احمد شعبان جويد ، باضافة السيدة د/ 
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 ة، الى لجنة االشرا  الياصة بالطالباالمراض المش ركة بالكلية
 :، ل صبح لجنة االشرا  على النحو ال ال  ةالمذكور 

 الوظيفة االسم م
 "رئيس "كلية بال الصحة واالمراض المش ركةقسم أس اذ ورئيس  عادب حلم  نجيب الجوهريأ/د/  1
 بالكلية الصحة واالمراض المش ركةقسم أس اذ ب             د/ عمرو عبدال  اأ محمد عبد   2ا 2
 مدرس االمراض المش ركة بالكلية د/ ميادة مسعد احمد شعبان جويد  3

 

              ةموافقال وقرار اللجنة:                       
 الموافقة    القرا             

 

موافقة مجالس األقسام العلمية األ   بيانها بعد عل   قارير نهاية  :املرضرع–18
لطالب الدراسات العليا األ   بيانها   2214/2215العام الجامع 

 : وهم بعد
 

 اسم الطالب التخصص والدرجة موافقة القسم القسم العلمي م

1 
الصحة واألمراض 

  22142214//1212//44 المش ركة

 دكتوراه" صحة الحيوان والبيئة    
                         "ماجستير"        االمراض المشتركة

 

 
 

                                    
 " دكتوراه"

 منى محيى الدين السيد محمدب/ 0ـ ط1
شيماء على الباز على ب/ 0ـ ط2

 المحمودى
 عمرو حامد محمد شاهينب/ 0ـ ط3
 مها محمود طاهر رزقب/ 0ـ ط4
 ف سعود ناصر السعيد يوسب/ 0ـ ط5
 اميره حسن على خليل شوشهب/ 0ـ ط6
 دعاء نجيب السعيد حسانب/ 0ـ ط7
 نادر رشاد اسماعيل نصارب/ 0ـ ط8

  22142214//1212//1111 ال سيولوجيا 2

 "ماجستير"                                  ولوجيا الفسي
 
 
 
 

 " دكتوراه"

 ايه عبدالعزيز عبدالعاطى حسنب/ 0ـ ط1
مد عبدالعزيز بالحسن محب/ 0ـ ط2

 عبدالونيس
 مها محمد محمد السعيد عزامب/ 0ـ ط3
 ندى محمد على محمد فودهب/ 0ـ ط4
صفاء محمد السيد محمد سيد ب/ 0ـ ط5
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 احمد

  22142214//1212//77 امراض الدواجن 3

امراض الدواجن واالرانب         
 "ماجستير"                        

 
                                    

 " دكتوراه"

 اسماء احمد على على الزياتب/ 0ـ ط1
 ريهام عبد المنعم البهى علىب/ 0ـ ط2
 محمد عالءالدين محمد المرسىب/ 0ـ ط3
 هبه نبيل حسن فهمى البحيرىب/ 0ـ ط4
 منال على محمد حباكهب/ 0ـ ط5
 والء أحمد أبو العال أحمدب/ 0ـ ط6

                                                                                                                                                                             
 اسم الطالب التخصص والدرجة موافقة القسم القسم العلمي م  

  22142214//1212//1212 ال يروسات 4

 "ماجستير"                          الفيرولوجيا
 

 
 

                                     

 اماىن امني السيد عيدب/ 0ـ ط1
 صطفى حممد حرازمرشا مب/ 0ـ ط2
 حممد ابراهيم حممود على حساننيب/ 0ـ ط3
 هديل امحد عباس امحد املتوىلب/ 0ـ ط4
 يونا عبد العزيز السيد فودهب/ 0ـ ط5

5 
ال وليد وال ناسب وال لقيح 

  22142214//1212//1919 االصطناعى

 "ماجستير"                        
 

 
الوالدة وامراضها والتلقيح 

 االصطناعي
 

 ه"" دكتورا

 احمد ممدوح بكر ابراهيم االميرب/ 0ـ ط1
 اسالم جمعه حسانين محمد علىب/ 0ـ ط2
 ايمان عوض فهمى السيد شريفب/ 0ـ ط3
 عبدالرحمن عبدالكريم طاهر ابراهيمب/ 0ـ ط4
 محمد احمد رضا مصطفى جوهرب/ 0ـ ط5
 وليد عبد الرؤف سيد احمد العطافىب/ 0ـ ط6
 بياحمد منير فهمى محمد الرو ب/ 0ـ ط7
 ايمن عبد القادر السعيد أبوشعيشعب/ 0ـ ط8
 راشد حامد الباز سرحانب/ 0ـ ط9

 عادل حسين عرفه عبد الباقيب/ 0ـ ط10
 عبداهلل راغب المرسى ابراهيمب/ 0ـ ط11
 محمد فوزى على ابو العزب/ 0ـ ط12

  22142214//1212//1919 الط يليات 6
 "ماجستير"                        ات   الطفيلي

                                         
 " دكتوراه"

 السيد نبيل السيد االلفىب/ 0ـ ط1
 سميه صالح السيد بدوى فضلب/ 0ـ ط2
 شمشيباسم محمد محمد المب/ 0ـ ط3

7 
الكيمياء الحيوية وكيمياء 

 ال غذية
1212//1212//22152215  

 "ماجستير"
 
 
لكيمياء الحيوية وكيمياء ا

 التغذية
 
 
 

 اسماء نبيه محمد مصطفىب/ 0ـ ط1
 االء مصطفى اسماعيل عبد الهادىب/ 0ـ ط2
 امانى سامى محمد محمد الشورهب/ 0ـ ط3
 امنيه عوض ابراهيم معوضب/ 0ـ ط4
 اميره محمود احمد عبدالرازقب/ 0ـ ط5
 انجيل ذكى رمزى صليبب/ 0ـ ط6
 طلعت على حسن ايمان احمد ب/ 0ـ ط7
 ايمان احمد كمال عبد الحكيم ب/ 0ـ ط8
 اميان راجح نصر رضوان سعيدب/ 0ـ ط9
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 "دكتوراه"

 امين حامد عبد السميع القناوىب/ 0ـ ط10
 اميان امحد كمال عبد احلكيم ب/ 0ـ ط11
 ايناس حممد حممود حممد حسنب/ 0ـ ط12
 بسمه الدسوقى الدسوقى برغوثب/ 0ـ ط13
 دالعالبسمه مجال امحد عبب/ 0ـ ط14
 بسمه رأفت حممد املرسى عبدهب/ 0ـ ط15
 بوزيد شحات بوزيد بوخزميب/ 0ـ ط11
 دينا امحد عبدالوهاب حسننيب/ 0ـ ط11
 رانيا عبدالرحيم مصطفى االمامب/ 0ـ ط11
 رحاب السعيد عثمان عزبب/ 0ـ ط19
 رضوى السعيد عبداهلادىب/ 0ـ ط20
 رنا رمضان أبوزيد العفيفىب/ 0ـ ط21
 ضه عبد احلى حممد علىرو ب/ 0ـ ط22
 مسر يوسف هالل السيد يابسب/ 0ـ ط23
 سناء السعيد حافظ اهلجرسى ب/ 0ـ ط24
 سهام فتحى ابراهيم مجعهب/ 0ـ ط25
 شرين ابوصاحل عوضب/ 0ـ ط21
 شيماء املتوىل رجب حممدب/ 0ـ ط21
 شيماء اشرف طه حممد السيدب/ 0ـ ط21
 شيماء حممد على سليمانب/ 0ـ ط29
 ري عاطف حممود امحدعبب/ 0ـ ط30
 عال عاطف حممود امحد ب/ 0ـ ط31
 علياء عزالدين حممد عبداحلافظب/ 0ـ ط32
 حممد نصرالدين عبدالغفار  ب/ 0ـ ط33
  مىن عماد محدى عطيه العجمىب/ 0ـ ط34
 مروه جنيب ابوالوفا املتوىلب/ 0ـ ط35
 مها السعيد عبد الرازق املهىنب/ 0ـ ط31
 ملغازىمها حسن حممود اب/ 0ـ ط31
 مها عادل حممد ابراهيم عبد الغينب/ 0ـ ط31
 مى ابراهيم حممد ابراهيمب/ 0ـ ط39
 مى ممدوح عبداهلل حممودب/ 0ـ ط40
 هنال هاىن حممد السيد ب/ 0ـ ط41
 هاله عبد احلى عبد اللطيفب/ 0ـ ط42
 هاله حممد على حممد ب/ 0ـ ط43
 هبه حممود وهبه مجعه ب/ 0ـ ط44
 لسالم مسعد السيدشيماء عبداب/ 0ـ ط45
 حممد ابراهيم عبداحلليم ب/ 0ـ ط41
 شيماء امحد ابراهيم مصطفى ب/ 0ـ ط41
 حممد عادل لطفى حممود ب/ 0ـ ط41
 نرفني لطفى عبد الغفار ابو السعدب/ 0ـ ط49
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 اسم الطالب التخصص والدرجة موافقة القسم العلميالقسم  م

  22142214//1212//1212 اليلية واالنسجة 8

                                          
 "ماجستير"                        

 
 " دكتوراه"

 ايه حمب حمى الدين حممود اجلملب/ 0ـ ط1
 زينب عبدالغىن السعيد شومانب/ 0ـ ط2
 كرمي طوسون شعبانمساء عبد الب/ 0ـ ط3
 رانيا حممود ابراهيم عطيه الشيويب/ 0ـ ط4
 شيماء السيد حممد رزق عليب/ 0ـ ط5
 مهند عبد الوهاب حممد الوكيلب/ 0ـ ط1

9 
الرعاية و نمية الثروة 

 الحيوانية
1212//1212//22142214  

 
سلوكيات الحيوان ورعايته        
 "ماجستير"                        

لوراثية         الوراثة والهندسة ا
 "ماجستير"         

 " دكتوراه"
االنتاج الحيواني                     

 "ماجستير"                        
 " دكتوراه"

 
 
 

االحصاء الحيوي                    
 "ماجستير" 

االقتصاد وادارة مزارع            
     "ماجستير"                                      

 

 أمساء سعد حممد حممد يوسف درغامب/ 0ط1
 مرمي مصطفى حممد متوىلب/ 0ـ ط2
 هدى عبداملنعم عطيه ابراهيمب/ 0ـ ط3
بسمه حممد طاهر امحد ب/ 0ـ ط4

 عبدالعزيز
 شيماء اسعد حافظ صقرب/ 0ـ ط5
 ازهار رضا مصطفى الطناحيب/ 0ـ ط1
 جنوان عبداحلكيم ابراهيم السيدب/ 0ـ ط1
 ء امحد بدر حممد عبد العالامساب/ 0ـ ط2
 هنى حممد وحيد السيد ابوالفتوحب/ 0ـ ط3

  22152215//1212//1111 الباثولوجيا االكلينيكية 10

 "ماجستير"
 
 

 الباثولوجيا االكلينيكية
 

 
 

 "دكتوراه"

 امحد حممد السباعى على حسنب/ 0ـ ط1
 امحد مسعد عطا اهلل سالمب/ 0ـ ط2
 اماىن مجال حممود عبدالفتاحب/ 0ـ ط3
 حسن حممد رياض حممود حسنب/ 0طـ 4
 محزه مفتاح عامر عثمانب/ 0ـ ط5
 دينا حممود امحد امحد ابوريهب/ 0ـ ط1
 سلمى عبداحلكيم عوض ابراهيمب/ 0ـ ط1
 مساح امحد عبد اهلادى علىب/ 0ـ ط1
 شيماء عزالرجال حممد العوضىب/ 0ـ ط9

 عبد الرمحن فوزى ابراهيمب/ 0ـ ط10
 بد احلميدغاده مسعد لطفى عب/ 0ـ ط11
 امحد عبداحلكيم العزب امحدب/ 0ـ ط12
 جهاد السعيد عبداجلليل امحدب/ 0ـ ط13
 شريين حممود عبد احلميد بدرب/ 0ـ ط14
 هبه أبو سريع على أمحد غزهب/ 0ـ ط15
 امنه حممد حمي الدين ارحومهب/ 0ـ ط11

11 
االمراض الباطنة 
 والمعدية واالسماك

1212//1212//22152215  

                 االمراض الباطنة    
 "ماجستير"

 
 
 
 

 احمد محمد ابراهيم خليفهب/ 0ـ ط1
 ايمان السيد السيد السعيدب/ 0ـ ط2
 خالد عماد عبدالسالم محمدب/ 0ـ ط3
 ساره ابراهيم اسماعيل عطاهللب/ 0ـ ط4
 ساميه صالح الدين الدمراداشب/ 0ـ ط5
 مروه صبحى عطيه يونسب/ 0ـ ط6
 نهى مجدى عبدالعاطىب/ 0ـ ط7
 هاله عبدالمنعم رزق سعيدب/ 0ـ ط8
 هبه عادل محرم محمودب/ 0ـ ط9

 هيثم جالل السيد عامرب/ 0ـ ط10
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 "دكتوراه"            

 
 

 "ماجستير"االمراض المعدية 
 
 
 

 "دكتوراه"
 

امراض االسماك ورعايتها        
 "ماجستير"

 
 
 
 
 
 
 
 

 "دكتوراه"

 ياسر عبدالرحمن محمد حمدب/ 0ـ ط11
 راهيم عمر صالح ابراهيمابب/ 0ـ ط12
 محمد عبده محمد حسن رزقب/ 0ـ ط13
  محمد فريد محمد محمد عودهب/ 0ـ ط14
 وسام المحمدى الحسانين سراجب/ 0ـ ط15
 ب/ احمد عادل السيد الشنرواي0ـ ط16
 ب/ الشيماء محمد علي فرج0ـ ط17
 احمد مجدى جمال سليمب/ 0ـ ط18
 احمد محمد احمد السيدب/ 0ـ ط19
 حيدر ابراهيم عوض ابوصالح/ ب0ـ ط20
 رامى فؤاد نجيب غبريال يوسفب/ 0ـ ط21
 عرفات رمضان عرفات عبداللطيفب/ 0ـ ط22
 منار محمد زكريا الصعيدىب/ 0ـ ط23
 هاجر طلعت ابوالفتوح ابراهيمب/ 0ـ ط24
 احمد محمد عهدى عطيه علىب/ 0ـ ط25
 الزهراء كمال الطنطاوى الباز ب/ 0ـ ط26
 سن احمد الوكيلاحمد حب/ 0ـ ط27
 اميره محمد محمد الشربينىب/ 0ـ ط28
 امينه محمد حمزه ابراهيم جاللهب/ 0ـ ط29
 رحمه عصام الدين ابراهيم عوضب/ 0ـ ط30
 رشا لبيب المرسى سعفانب/ 0ـ ط31
 شيماء محمود فكرى عبد الستارب/ 0ـ ط32
 عبدالعليم عادل عبدالعليم السيد ب/ 0ـ ط33
 يد محمدعال محمود السب/ 0ـ ط34
 محمد ابراهيم ابراهيم محمد ب/ 0ـ ط35
 محمد محسن محمد عثمانب/ 0ـ ط36
 مرفت نجاح محمد موسىب/ 0ـ ط37
 منار فكرى لبيب موسىب/ 0ـ ط38
 مى عبدالمنعم محمد علىب/ 0ـ ط39
 مى محمد صالح العيسوىب/ 0ـ ط40
 ناجي موسى عبدالرحيم فرجب/ 0ـ ط41
 علىوفاء فاضل عبد المجيد ب/ 0ـ ط42
 ياسمين احمد رياض احمدب/ 0ـ ط43
 ساميه عبدالرحمن محمد احمدب/ 0ـ ط44

                                 

 اسم الطالب التخصص والدرجة موافقة القسم القسم العلمي م

12 
الرقالبة الصحية على 

  22152215//1212//1212 اال ذية

الرقابة الصحية على االلبان       
 "ماجستير"

 
 
 
 

 
 
 

 امحد اهلادى مصطفى حممودب/ 0ـ ط1
 امساء امني ابراهيم امني الريسب/ 0ـ ط2
 امساء فارس فوزى املرسىب/ 0ـ ط3
 امريه حلمى يسن املتوىل عوضب/ 0ـ ط4
 مريه مهام حممد ابراهيماب/ 0ـ ط5
 اميان ماهر توفيق حممدب/ 0ـ ط1
 اميان حممد فريد عبده الشحاتب/ 0ـ ط1
 امين املتوىل السيد خلف اهللب/ 0ـ ط1
 ايه عاطف حممد عبدالرازقب/ 0ـ ط9

 ايه حممد ابراهيم امامب/ 0ـ ط10
 داليا ابراهيم السيد مكيهب/ 0ـ ط11
 دعاء محدى ابراهيم عمرب/ 0ـ ط12
 رانا عبد القادر حممود عبد اللطيفب/ 0ط ـ13
 رانيا امحد عبداحلميد واىلب/ 0ـ ط14
 رويدا اسامه عبدالوهاب امحدب/ 0ـ ط15
 ساره السيد راغب سالمه سليمب/ 0ـ ط11
 مسر مصطفى حممد البسطويسىب/ 0ـ ط11
 شيماء عبدالناصر أمحد عبداهللب/ 0ـ ط11
 عبري امحد لطفى حبيبب/ 0ـ ط19
 عبري حممد ابراهيم شومانب/ 0ـ ط20
 عمرو حممد على مشعهب/ 0ـ ط21
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 "ماجستير"ابة على اللحوم الرق

 
  
 
 
 

                                    
 "دكتوراه"

 فوزى عادل حممود السيد اجلوهرىب/ 0ـ ط22
 حممد محدى عبداحلميد حممدب/ 0ـ ط23
 حممد حممود حممود حممود  ب/ 0ـ ط24
 حممود عباس ذكى العفيفىب/ 0ـ ط25
 خملد مبارك سيف خامت العازمىب/ 0ـ ط21
 مها رجب سعد عطيهب/ 0ـ ط21
 هبه حممد السيد مصطفى عمارهب/ 0ـ ط21
 هناء مصطفى عبداجمليد الطنطاوىب/ 0ـ ط29
 هيثم ابوالسعود سالمه علىب/ 0ـ ط30
 والء عبدالرمحن جعفرعبدالرمحن ب/ 0ـ ط31
 اهلادى احممد حممد قمبيجب/ 0ـ ط32
 امريه حسني الباز عبدالرازق ب/ 0ـ ط33
 ايهاب فؤاد عبداملقتدر السباعىب/ 0ـ ط34
 رضوى رضا أمحد شطاب/ 0ـ ط35
 امحد مدحت حممد حممد امحد البناب/ 0ـ ط31
 دينا عبد اهلل زين الباز شادىب/ 0ـ ط31
 رنا عبدالناصر حممد حممدب/ 0ـ ط31
 رنا فهمى صاحل سيد امحدب/ 0ـ ط39
 ساره عبدالناصر عبدالرؤوف ب/ 0ـ ط40
 سوزان كمال عبد الفتاح محادب/ 0ـ ط41
 محد طه سليمان فضلشيماء اب/ 0ـ ط42
 فيصل سعد سعود سعد اهلاجريب/ 0ـ ط43
 حممود امحد حممد امحدب/ 0ـ ط44
  حممود ربيع فهمى حممد الصباغب/ 0ـ ط45
 مرينا عماد ابراهيم ابراهيمب/ 0ـ ط41
 هنله محاده جمد خليلب/ 0ـ ط41
 هاجر مجال هاشم حممدب/ 0ـ ط41
 حسنحنان امحد زاهر امحد ب/ 0ـ ط41

13 
احة وال يدير الجر 

 واالشعة
1717//1212//22152215  

 
الجراحة البيطرية                    

 "ماجستير"
 
 

                                     
 "دكتوراه"

 اسامه فكرى عبداهلادى القناوىب/ 0ـ ط1
 البيلى حممد حممد املرسىب/ 0ـ ط2
 بسمه حامد مسعد عثمانب/ 0ـ ط3
 رحاب سعد السنوسى محدب/ 0ـ ط4
 شكرى عرفات عبداجمليدب/ 0ـ ط5
 فاروق سعد حممد على شلىبب/ 0ـ ط1
 حممد مجال حممود ساملب/ 0ـ ط1
 نسرين عبداهلل عمر العريىنب/ 0ـ ط1
 ميىن طه طه حممود خاطرب/ 0ـ ط9

 مروه السعيد حممد عباس موسىب/ 0ـ ط10

14 
البك ريا وال طريات 

 والمناع 
1212//1212//22152215  

                                          
 "ماجستير"

 
 

لوجيا واالمينولوجيا البكتريو 
 والميكولو

 
 "دكتوراه"

 اميره فريد جالل احمد سليمانب/ 0ـ ط1
 خالد محمد السيد احمد غزالهب/ 0ـ ط2
 دينا ابراهيم عبدالغنى حامدب/ 0ـ ط3
 رانيا حسنى عبدالعزيز خطابب/ 0ـ ط4
 ريهام نشأت أحمد محجوبب/ 0ـ ط5
 ساره سامى محمد محمد ب/0ـ ط6
 سماح سمير لبيب غالىب/ 0ـ ط7
 سمر على ابراهيم ابراهيمب/ 0ـ ط8
 ماجده محمود عبد اهلل محمدب/ 0ـ ط9

 مرفت السعيد محمد العسقالنىب/ 0ـ ط10
 ندا محمد السيد محمودب/ 0ـ ط11
 نهال عزت يوسف محمدب/ 0ـ ط12
 نور اشرف فاروق احمد زمزمب/ 0ـ ط13
 فتحى محمود مصطفى نوراب/ 0ـ ط14
 احمد محمد موسى حسين الطلحىب/ 0ـ ط15
 مروه خيرى محمد نصارب/ 0ـ ط16
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 موافقة القسم القسم العلمي م
التخصص 
 والدرجة

 اسم الطالب

  22152215//1212//1111 األدوية 15

 
 

الفارماكولوجيا                       
 "ماجستير"

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 "دكتوراه"

 
 
 

 أسماء السيد السيد محمد الحادىب/ 0ـ ط1
 انور فاروق انور الشناوىب/ 0ـ ط2
 احمد جمال عثمان على عثمانب/ 0ـ ط3
 هند على عبد العزيز رمضانب/ 0ـ ط4
  السيد على محمد علىب/ 0ـ ط5
 اميره عبدالناصر عبدالمنعم محمدب/ 0ـ ط6
 ايمان صبحى قطب على الطوخيب/ 0ـ ط7
 ايمان محمد عبد اهلل احمدب/ 0ـ ط8
 تامر محمد سليمان السيدب/ 0ـ ط9

 حمزه حسن محمد احمدب/ 0ـ ط10
 دعاء محمد محمد وحيد مرسىب/ 0ـ ط11
 دينا محمد عبد العزيز السيد العالمىب/ 0ـ ط12

 ساره محمد سالم عبد المجيدب/ 0ـ ط13 
 سبيله شعبان عبدالمنعم الحنفىب/ 0ـ ط14
 يزه محمد محمد عبدالمعطىفاب/ 0ـ ط15
 مجدى محمد ابراهيم شمس الدينب/ 0ـ ط16
 محمد احمد بدير احمد بدوىب/ 0ـ ط17
 محمود ابراهيم عبدالفتاح ابراهيمب/ 0ـ ط18
  محمود احمد عبدالعزيز قنديلب/ 0ـ ط19
 محمود عبدالعزيز عبدالعزيز محمدب/ 0ـ ط20
 مرام على موسى عبدالفتاح عامرب/ 0ـ ط21
 مروة محسن حسين احمدب/ 0ـ ط22
 مروه محمد سمير بركات حامدب/ 0ـ ط23
 منه اهلل مجدى السيد محمد شلبى ب/ 0ـ ط24
 نسمه فايز مصطفى كمالب/ 0ـ ط25
 نسمه نفاد عبد الحميد محمدب/ 0ـ ط26
 نهاد عادل جمال الدين عبد السيدب/ 0ـ ط27
 نورالهدى خيرت خيرت السيد احمدب/ 0ـ ط28
  احمد مجدى السعيد احمد هديرب/ 0ـ ط29
 اسماء عزت ابراهيم محمد الصياد ب/ 0ـ ط31
 اميره زاهر صادق ابراهيم العساسب/ 0ـ ط32
 اياد محمد ابو المعاطى محمود ب/ 0ـ ط33
 ايمان صالح ابراهيم العشرىب/ 0ـ ط34
 جمال محمد السعيد عبد السالم ب/0ـ ط35
 ساره طه محمد محمد العزبب/ 0ـ ط36
 هبةاهلل محمد محمود ابو الفضلب/ 0ـ ط37

  22152215//1212//66 الباثولوجيا 16

الباثولوجيا                            
 "ماجستير"

 
 

                                  
 "دكتوراه"

 ساره محمد عبداللطيف يسنب/ 0ـ ط1
 سمر السيد عبدالجواد سيداحمد ب/ 0ـ ط2
 عمر سمير احمد عبدالواحد احمدب/ 0ـ ط3
 عمرو على عباس على االزهرىب/ 0ـ ط4
 محمد مصطفى عبدالخالق عبدالحليمب/ 0ـ ط5
 مى مدحت صالح احمد عبد العالب/ 0ـ ط6
 ياسمين نبيل المرشدى احمد المرشدىب/ 0ـ ط7
 احمد محمد عبد القادر عطيهب/ 0ـ ط8
 ايمان عبدالوهاب احمد ابراهيمب/ 0ـ ط9

 

  على ماجاء بال قارير/                                                                                             الموافقة:  لجنةوقرار ال                         
 الموافقة     القرا                 
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بالكلية  م البك ريا وال طريات والمناعةمجلس قس النظر فى موافقة :املرضرع–19

على  عديب  ير جوهري لعنوان رسالة  22/9/2215ب اريخ 
د  رانيا حسنى عبدالع ي  يطابب/ 2الماجس ير الياصة بالطالبة ط

بمادة ال يصص/  9/12/2211المسجلة من اليار  ب اريخ 
، ليصبح على النحو  البك ريولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا

 ال ال  :
 

   : العنوان قبب ال عديب
 اح جامع لمعظم البكتريا الممرضة السالبة لصبغة الجرامدراسات على تحضير لق   

Studies on Preparation of Collective Vaccine for Most of  

Pathogenic Gram Negative Bacteria 

 العنوان بعد ال عديب :
بعض جينات الضراوة لميكروب الكلبسيلال نيمونى المعزولة من دواجن دراسات على 

 مصابة اكلينيكيا 
Studies on some virulence genes of Klebsiella pneumoniae isolated 

from clinically diseased chicken  

  على  عديب  ير جوهري لعنوان الرسالة الموافقة وقرار اللجنة                 
  الموافقة     القرا    
  
م مجلس قس بيصوص النظر فى موافقةم مجلس قس النظر فى موافقة :املرضرع–21

على  عديب  ير جوهري  12/12/2215بالكلية ب اريخ  ال يروسات
عوض سامى حنا ب/ 2ط رسالة الماجس ير الياصة بالطالب لعنوان

بمادة  22/4/2211من اليار  ب اريخ  د المسجب منقريوس
 ، ليصبح على النحو ال ال  : لوجيا يرو الال يصص/ 
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       العنوان قبل التعديل :
 فيرولوجية وج يئية على فيروس االل هاب الشعب  المعدي ف  الدجا دراسات  

Virological and Molecular Studies on Infecious Bronchitis Virus in Chicken 

 العنوان بعد التعديل :
 دراسات فيرولوجية على فيروس االل هاب الشعب  المعدي ف  الدجا            

Virological Studies on Infecious Bronchitis Virus in Chicken 

                                                                                                                                    الرسالةغير جوهري لعنوان التعديل ال على الموافقة: قرار اللجن         
    الموافقة      القرا    
 ال غذيةم الكيمياء الحيوية وكيمياء مجلس قس النظر فى موافقة :املرضرع–21

على  عديب  ير جوهري لعنوان رسالة  4/12/2215بالكلية ب اريخ 
 شرين ابوصالح عوض ابوصالحب/ 2الماجس ير الياصة بالطالبة ط

بمادة ال يصص/  9/12/2211د المسجلة من اليار  ب اريخ 
 ، ليصبح على النحو ال ال  :الكيمياء الحيوية وكيمياء ال غذية 

 

  العنوان قبل التعديل :                                        
  اثير الديا ينون على ال عبير الجينى للجلو اثيون بروكسيدي  فى الدواجن

Effect of  diazinone on  Glutathione Peroxidase Gene Expression 

in Poultry 

 العنوان بعد التعديل :
 الدواجنديا ينون فى وقائ  للكركم على ال سمم بالثير الأ ال

The protective effect of curcumin on diazinon toxicity in Poultry 

  غير جوهري لعنوان الرسالةال عديب العلى  الموافقة :وقرار اللجنة 
  الموافقة         القرا    
هبدد  ب/ 2طلددب الغدداء ال سددجيب المقدددم مددن الطالبددة طالنظددر فددى    :املرضاارع–22

 16/12/2212 ب داريخ ة مدن اليدار د المسدجل مبارك محمد أحمد
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، وذلدك  بمادة ال يصص/ الرقابدة الصدحية علدى اللحدوم من جحا هدا
 لظرو  ياصة  حوب دون اس مرارها بالدراسة/

   2بناءا على طلبها  الموافقة :وقرار اللجنة
 بناءا على طلبهاالموافقة      القرا      
 

سار  محمد  ب/2من الطالبة ط طلب إلغاء القيد المقدمالنظر ف     :املرضرع–23
محمود السيد  المقيدة بدبلوم )ال لقيح االصطناع ( ف  العام 

، وذلك بناءا على الطلب المقدم من  2211/2214الجامع  
 الطالبة المذكورة لظرو  ياصة  حوب دون اس مرارها بالدراسة/

 الموافقة :وقرار اللجنة                  
 قةالمواف        القرا    

  

النظددر فددى اليطدداب الددوارد مددن السدديد األسدد اذ/ مدددير عددام الدراسددات   :املرضاارع–24
العليدددا والبحدددوث والعالقدددات الثقافيدددة بالجامعدددة ، بشدددأن االل مددداس 
المقدم مدن بعدض العداملين بالجامعدة والمل حقدين بمراحدب الدراسدات 
العليددا بكليددات الجامعددة وموافقددة مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث 

والمع مدددة مددن  14/6/2215جامعددة بجلسدد   المنعقددد  ب دداريخ بال
) ل دددرك الدددرأي  14/7/2215د/ رئددديس الجامعدددة ب ددداريخ 2السددديد أ

 لمجالس الكليات ( ف  اآل  :
  ي يض نسبة الرسوم الدراسية المقررة عليهم / د1

 د منحهم اجا ة   ر  لمدة يومين للدك ورا  ويوم للماجس ير2
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 على مجلس الكلية/الموضوم عرض : قرار اللجنةو                     
   الرسوم المقررة  ي يض عدم الموافقة على نسبة      القرا       
بالكلية ب اريخ  م أمراض الدواجنمجلس قس النظر فى موافقة :املرضرع–25

مد ال سجيب لطالب الدراسات العليا المسجيلن على  7/12/2215
/ أمراض الدواجن واالرانب ، لدرجة الماجس ير ف  مادة ال يصص

 ف  المدد الموضحة قرين كب منهم وبيانهم على النحو ال ال  :
 مدة المد المطلوبة  اريخ ال سجيب اسم الطالب م

 عام سادس وايير اع بارا 22/12/2212 محمد احمد السيد جادو 1
 19/12/2216ح ى  22/12/2215من

 12/12/2211 شيماء حسين مصط ى ابوالع  2
 م يامسعا

 17/12/2216ح ى  12/12/2215من

   الموافقة :وقرار اللجنة
  الموافقة      القرا     
  
بالكلية ب اريخ  الباثولوجيام مجلس قس النظر فى موافقة :املرضرع–26

محمد مصط ى ب/ 2لب طامد ال سجيب لطعلى  6/12/2215
ف   22/12/2212د المسجب من اليار   عبداليالق عبدالحليم

ل يصص/ الباثولوجيا وذلك لمدة عام سادس وايير اع بارا مادة ا
لالن هاء من الج ء  19/12/2216ح ى  22/12/2215من

 العمل  وك ابة الرسالة/
   الموافقة :وقرار اللجنة                       

  الموافقة      القرا     



 

                                                          
                                                       

 
-29- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة

   6202/ 62/02يوم  الثالثاء   الموافق ( 642محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

 
واالسدماك والمعديدة موافقة مجلس قسم االمدراض الباطندة النظر ف  : املرضرع–27

علدددد  وقدددد  ال سددددجيب لدرجددددة  12/12/2215بالكليددددة ب دددداريخ 
د المسدجب مدن  احمدد محمدد عهددص عطيد ب/ 2طالب طلالدك وراة ل

فد  مدادة ال يصدص / االمدراض   22/12/2212 اليدار  ب داريخ 
وح ددددى  1/9/2215المعديددددة  ، لمدددددة عددددام ثددددان اع بددددارا مددددن  

 وذلك لظرو  الس ر يار  البالد/ 11/2/2216
   الموافقة :وقرار اللجنة                           

  الموافقة      القرا     
  
النظددر فدد  طلبددات ال سددجيب لطددالب الدراسددات العليددا )ماجسدد ير د  :املرضاارع– 28

( ،  2215دك ددورا (  الددواردة مددن االقسددام العلميددة بالكليددة )سددب مبر 
 2وكذا القيد بدبلومات الدراسات العليا 

 2( 1: الموافقة طبقا للمرفق ) مرفق  وقرار اللجنة                        
    

 جلنة العالقات الثقافية - 1                        
      2215 /12 /12 ب اريخ المنعقدة            

 

النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الصددحة واألمددراض المشدد ركة  ب دداريخ  :املرضاارع–29
/ مروة فو ي الم دول  من السيدة دف  الطلب المقدم  4/12/2215

بشدددان موافقدددة  -مددددرس صدددحة الحيدددوان والبيئدددة بالقسدددم   - احمدددد
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 –مجلددس القسددم علدددى سدد ر سددياد ها إلدددى جامعددة الطددب البيطدددري 
ألمانيا حيث أنها عضدو المهمدة العلميدة مدا بعدد الددك ورا   –هانوفر 

م 2215/ 2214لمدددة سدد ة أشددهر علددى ن قددة البعثددات يطددة عددام 
   2ع بارا من  اريخ الس ر وبمر ب يصر  من الدايبوذلك ا

   الموافقة :وقرار اللجنة                         
  الموافقة     القرا     
 
فد   7/12/2215النظر ف  موافقدة مجلدس قسدم الط يليدات ب داريخ  :املرضرع–31

الطلب المقدم  من السيد الدك ور/ إبدراهيم السديد عبدد القدادر عبداس 
لمددة  2216س بالقسم بشان الموافقة على س رة ف  ابريب المدر  -

سددد ة أشدددهر إلدددى جامعدددة اوبهيدددرو للطدددب البيطدددري باليابدددان ل ن يدددذ 
المهمددة العلميددة الحاصددب عليهددا مددن و ارة ال علدديم العددال  فدد  إطددار 

مددددن البعثددددات بنظددددام  2217-2212اليطددددة اليمسددددية السددددابعة 
   2الدايب ال نافس  على ن قة البعثات وبمر ب يصر  من

   الموافقة :وقرار اللجنة
 الموافقة       القرا     
 
 علدى 11/12/2215ب اريخ  االدويةالنظر ف  موافقة مجلس قسم  :املرضرع–31

االسدد اذ  – محمددد جبددر السدديد جبددر/ د2أالطلددب المقدددم  مددن السدديد 
حضور سياد   الم  مر الثان  للكيمياء وصدحة البيئدة بشان  بالقسم
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 16/11/2215-12صددحة الحيددوان فددى ال  ددرة مددنلمعهددد بحددوث 
 2بالغردقة بدون ن قات من الجامعة 

   الموافقة :وقرار اللجنة                        
 الموافقة      القرا     
  
االمدراض الباطند  واالمدراض المعديد   النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم :املرضرع–32

ان الحسددداب بيدددمدددا جددداء بعلدددى  12/12/2215واالسدددماك ب ددداريخ 
الي ددامى للمشددروم البحثددى اليدداص بالسدديد الدددك ور/ حسددام محمددد 

 مدرس أمراض الباطن  بالقسم  حت عنوان:  - محمد ابراهيم
                 Genetie anaiysis of multidrug- resistant bacteria causing 

mastitis in cattal and buffaloes in dakahlia and Damietta 

governorates 
 2 الموافق  على ماجاء ببيان الحساب الي امى :وقرار اللجنة                   

 الموافقة   القرا        
االمدراض الباطند  واالمدراض المعديد   النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم :املرضرع–33

الطلددددددب المقدددددددم مددددددن علددددددى  12/12/2215واالسددددددماك ب دددددداريخ 
بدددراهيم مددددرس االمدددراض الباطنددد  السددديدالدك ور / حسدددام محمدددد محمدددد ا

س فيد  الموافقد  علدى اهدداء سدياد   االجهد   المشد را  بالقسم والذص يل م
مددن حسدداب المشددروم البحثددى اليدداص بسدديا   الددى القسددم ) مرفددق بيددان 

  2باالجه   محدد القيم  
 الموافق  :وقرار اللجنة                   

 الموافقة   :  القرا   
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ب ددداريخ  الطدددب الشددرعى والسدددموم نظدددر فدد  موافقدددة مجلددس قسدددمال :املرضااارع–34

د/ممدددوأ محمددد 2الطلددب المقدددم مددن السدديد أعلددى  12/12/2215
اسدد اذ ورئدديس القسددم بشددأن  غييددر ميعدداد سدد ر سددياد   –ابددو المجددد 

عضددو بعثددة  –الددى اليابددان وذلددك لم ابعددة الطالبددة/آالء أحمددد فهيددد 
الدى شدهر  2215ك دوبراالشرا  المش رك باليابان وذلدك مدن شدهر ا

 2 2215ديسمبر
 الموافق  :وقرار اللجنة                   

 الموافقة   :  القرا   
 جلنة شئرن البيئة -4

  2215/ 12/ 12المنعقدة ب اريخ            
 

ال قددارير المقدمددة مددن السدديد االسدد اذ الدددك ور/ محمددد جبددر النظددر فددى  :املرضاارع- 35
 لجامعى لليدمات البيطرية بشأن :مدير المرك  ا -السيد جبر

 2215/ 11/12الندددوة ال ثقي يددة وال ددى اقيمددت يددوم الثالثدداء الموافددق  -1
  حت عنوان
 " الحمى القالعية وتاثيرها على االقتصاد القومى "          

 13/11/2115ورشةةة عمةةل والتةةى اقيمةةث ثةةوا الاالثةةا  الموا ةة   -2

 بعنوان :

ى  ةى كرةرم مةعارل الماشةية بمحةا  تى " اهم مشاكل االنتاج الحيةوان

 الدقهلية ودمياط "
 الموافقة :وقرار اللجنة
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   الموافقة    القرا         
 جلنةاملختربات وادجهزة العلمية -5

  2015/ 10 /18والمنعقدة بتاريخ                    
 

ألد   واحد وعشرونفقط   جني ( 21922) النظر ف   يصيص مبلغ :املرضرع-36
مدن لجندة يددمات ايدرص  1/1للكليةمن بندد جني  ال ير سعمائة و 

علدى أن يد م شدراء اح ياجدات  المي برات واالجه ة العلمية بالجامعدة
) يامدددات وقطدددع      السدددلع الوسددديطةالكليدددة للصدددر  منهدددا علدددى 

وسدددائب ومسددد ل مات  عليميدددة( و و يعهدددا  - مدددواد ومهدددات – يددار 
   2على االقسام العلميةبالكلية 

 و يعهدددا علدددى االقسدددام ويدد م   وقراراللجنددة:أحيطت اللجندددة علمدددا                     
 2  بعا الح ياجات كب قسم العلمية

           الموافقة       القرا           
 املكتبات جلنة -6         

  2015/ 10 /11  والمنعقدة بتاريخ                   
 

 

 شدكيب  لجندة من السيدة /مديرة المك بدة بشدأن  مقدمالنظر فى الطلب ال :املرضرع-37
 2المجالت والرسائب المهداة لمك بة الكلية ل حص و سعير 

وقددرار اللجنددة : الموافقددة علددى  شددكيب لجنددة ل حددص و سددعير الرسددائب                       
 ل كون كال الى:  – الكلية  المهداة لمك بة

 رئيسا                   هادص محمد احمدد/ عبد ال2أ                       
 عضواحمد السيد يوس                  د/ جالب ا2أ                      
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 عضوامحمد جبر السيد جبر                    د/ 2أ                      
   المك بة مديرة     السيدة /سو ان  ينهم محمد                                   

 الموافقة       القرا          
الدعوة المقدمدة من السيدة /مديرة المك بة بشأن  النظر فى الطلب المقدم  :املرضرع-12

مدددن السددديدة / مدددديرة المك بدددة المرك يدددة لحضدددور السدددادة اعضددداء هيئدددة 
ال دددريس ومعدداونيهم اف  دداأ معددرض المنصددورة اليددامس للك دداب مددن يددوم 

نى المك بدة المرك يدة الجديدد امدام كليدة بمب 12/11/2215 ح ى  2/11
 2 صيدلة بجوار مجمع اليدمات

 على حضور االف  اأ وقرار اللجنة : الموافقة                      
 الموافقة       القرا         

  رضرعات  تنرعة          
بشدأن موافقدة  بالكليدة  النظر فى مذكرة شئون أعضداء هيئدة ال ددريساملرضرع -39

ب ددددددداريخ  – اال ذيدددددددةالرقابدددددددة الصدددددددحية علدددددددى قسدددددددم لدددددددس مج
علددددى  رشدددديح السدددديدة د/ اميددددرة ابددددراهيم  كريددددا  12/12/2215

لل عيددددين بوظي ددددة مدددددرس   –قسددددمالالمدددددرس المسدددداعد ب -ابددددراهيم
الصددحية علددى اللحددوم ومن جا هددا( بددذات القسددم الرقابددة  يصددص )

 حيدث أنهدا مسد وفية للشدروط وحسدنة السدمعة ومل  مد  فدى بالكلية
 2عملها ومسلكها منذ  عيينها وقائم  بواجبا ها ومحسنة ألدائها 

 الموافقة      القرا              
  رضرعات اجلراة          
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 د/مددير وحددة ضددمان الجدودة بشدأن عددرض 2النظددر فدى مدذكرة السدديد أاملرضارع -41
 الموضوعات ال الية على مجلس الكلية لالع ماد :

على  2215/2216ساعات االرشاد االكاديم  للعام الجامعى و يع  -               
 2 الساد  أعضاء هيئة ال دريس بالكلية

  شكيب لجنة ل وصي  المقررات على ان يكون ال شكيب كال الى: -
 د/ محمد صالأ ال لت

 د/ محمد على ماهر العدب
 د/ بسمة حامد مر نى

 ب/ باسم محمد محمد المشمشى2ط
ات علددددى ان يكددددون ال شددددكيب بيانسدددد  شدددكيب لجنددددة ياصددددة باال -

 كال الى:
 

 د/ احمد محمد عبد اللطي 
 ط ب/ محمودد عباس  كى الع ي ى

 ب/ احمد مجدص جماب سليم 2ط
 ب/ ندص احمد سعد حسام الدين 2ط
 ب/ شيماء ابراهيم عبدة ريا2ط

 الموافقة       القرا           
 

  ا استجد    أعما           
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لمرحلدددة  2215اع مددداد ن يجدددة ام حدددان دور سدددب مبر /النظدددر فدددى املرضااارع -41
 2البكالوريوس 

 
 
 
 
         
  الموافقة    القرا            

النظر فى اع مداد قدرارات محضدر اج مدام المجلدس االكداديمى لبرندامج املرضرع -42
 2 مي  صحة وسالمة الغذاء "  

 الموافقة    القرا             
 
 

 ،، بعد الظهرالثانية يف متام الساعة  وانتهت اجللسة         
 

 عميد الكلية                                    ةلرجلأ ني ا                                  

 
 دنبي  ابر هيك  سيد ادما/ 1أ         مد أدمد   عبد اهلااى حم أ.ا/      

 
 
 

 


