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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري     
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  ة الثانيةئاالم بعد الربعوناو  ةبعساال (247)رقم  الجلسة

 
يددوم  2216/  2215للعدام الجدامع  (247) رقدم عقدد مجلدس الكليدة جلسد       

السداعة   مدام وذلك فد   هد 1417/صفر 5الموافق م17/11/2215 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/ 

 مد السيدجهاد رمضان محألس اذ الدك ور/ ا

 

  
 

 ال علدددديم والطددددالبوكيددددب الكليددددة لشددددئون 
 وكيب الكلية للدراسات العليا والبحوث
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 : أعضاء اجمللس
 األسدددد اذ الدددددك ور/ فهدددديم البهدددد  السدددديد وحددددي 

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

 سددددد اذ الددددددك ور/ ف حددددد  رضدددددوان علددددد  سدددددليماأل
   االسددددددددددد اذالدك ور/محمد أحمددددددددددددعلى يوسددددددددددد  

   األس اذ الدك ور/ السعيد الشربينى السعيد
 محمدددددد محمدددددد محمدددددد فدددددود  األسددددد اذ الددددددك ور/  

 صددالأ أحمددد عثمددان ابددو الوفددااألسدد اذ الدددك ور/ 
 األسدددددددد اذ الدددددددددك ور/ عددددددددادب حلمدددددددد  الجددددددددوهري

  مصددطفى عددامرمجدددص صددالأ  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       /ك ورالداألس اذ 

 عددادب عبددد ال ددالق سدديد أحمددد/الدددك ورألسدد 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 الف دددداأ محمددددد عبددددد 

          محمدددددددد جبدددددددر السددددددديد جبدددددددر/الددددددددك وراألسددددددد اذ 
 ق إبدددددددددددراهيم محمددددددددددددطدددددددددددار /الددددددددددددك وراألسددددددددددد اذ 

 اسددددددددددد اذ الدك ور/صدددددددددددبرص احمدددددددددددد ال ضدددددددددددرص
 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 

 

              
 الفسددددددددددددددددديولوجياقسدددددددددددددددددم  م فدددددددددددددددددر  بأسددددددددددددددددد اذ 

   ساتم فر  وقائم بعمب رئيس قسم الفيرو أس اذ 
     قسم ال غذية وأمراض سوء ال غذية بم فر  أس اذ 

 قسدددددددددم الطدددددددددب الشدددددددددرع  والسدددددددددمومبم فدددددددددر  أسددددددددد اذ 
 االمراض الباطن  والمعدي  واالسماك قسمم فر  بأس اذ  

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

 قسددددم الصددددحة واألمددددراض المشدددد ركةورئدددديس أسدددد اذ  
                          االدويدددددددددددددددددددددةقسدددددددددددددددددددددم ورئددددددددددددددددددددديس أسددددددددددددددددددددد اذ 

 أسددددددددددد اذ ورئددددددددددديس قسدددددددددددم أمدددددددددددراض الددددددددددددواجن 
 والفطريدددات والمناعدددة أسددد اذ ورئددديس قسدددم البك ريدددا 
               سم ال شدددددددددددددددددري  ددددددددددددددددددددددق ورئددددددددددددددددديس اذ دددددددددددددددددددس أ
               ال شري   سمدددددقب  اذ ددس أ
               سم ال شري  دددددقب  اذ ددس أ 
  وال ناسب وال لقي  االص ناعىقسم ال وليد س اذ ورئيس أ 

 واالسماك أس اذ ورئيس قسم األمراض الباطنة و المعدية
       قسدددم الرقابدددة الصدددحية علدددى اال ذيدددةاسددد اذ ورئددديس 

        يدددددددةقسدددددددم الرقابدددددددة الصدددددددحية علدددددددى اال ذاسددددددد اذ ب
 والسددددددموم قسددددددم الطددددددب الشددددددرع أسدددددد اذ ورئدددددديس 

  أسددددددددد اذ بقسدددددددددم الصدددددددددحة واألمدددددددددراض المشددددددددد ركة
                             األدويددددددددددددددددددددددددددددددددددة قسددددددددددددددددددددددددددددددددددمب أسدددددددددددددددددددددددددددددددددد اذ

 أسددددد اذ ورئددددديس قسدددددم ال غذيدددددة وأمدددددراض سدددددوء ال غذيددددددة
 أس اذ بقسم األمراض الباطنة واألمراض المعديةواالسماك 

 مددددراض المعديددددةأسدددد اذ بقسددددم األمددددراض الباطنددددة واأل
              أمدددددددددددددددددددددددراض الددددددددددددددددددددددددواجن سم ددددددددددددددددددددددددددددقب  اذ دددددددددددددددددددددددددس 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
 شددددددوقى اسددددددماعيبأحمددددددد االسدددددد اذ الدددددددك ور/ 

 ماجددددددددددددددد ر ق شددددددددددددددعبان االشددددددددددددددقرلدددددددددددددددك ور/ ا
   ايمان  هران عبد الحميد الدك ور / 

 سددددددددمير محمددددددددد عبددددددددد الغنددددددددى عبددددددددد ا الدك ور/ 
          حمددددددددص عبدددددددد الف ددددددداأ عبدددددددد الف ددددددداألدك ور/ا

 أعضااااااااااااء  ااااااااااا  ا اااااااااااا   
 عدددادب حسدددانين محمدددود مصدددطفىألسددد اذ الددددك ور/ ا 

 محمددددددددددددد جمعدددددددددددد  سددددددددددددالم محمدددددددددددددالددددددددددددك ور/ 
        احلضااااار اعتااااا   عااااا

 االسددد اذ الددددك ور/عادب ال دددابعى ابدددراهيم   لدددوب 
 

 وقام باألعماا  اداا ةاة والراكريا ةة كا   ا   
السدددددددددددددددديد / رجدددددددددددددددداء محمددددددددددددددددد البيلدددددددددددددددد                

  / ماجددددددددددددددددد  محمددددددددددددددددد أحمددددددددددددددددد                لسدددددددددددددددديدةا
  

 اسددددددد اذ بقسدددددددم الرعايدددددددة و نميدددددددة الثدددددددروة الحيوانيدددددددة 
                                                                          ل  دددددددير واالشددددددعةقسددددددم الجراحددددددة واورئدددددديس أسدددددد اذ   

 بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم ال شدددددددددددددددددددددددددددددددري اسددددددددددددددددددددددددددددددد اذ 
 ورئدددددددددديس قسددددددددددم ال ليددددددددددة واالنسددددددددددجةاسدددددددددد اذ 

 طندد  والمعديددة واالسددماكالبااالمددراض اسدد اذ مسدداعد بقسددم 
              الباطندد  والمعديددة واالسددماكاسدد اذ مسدداعد بقسددم االمددراض 

 الرقابددددد  الصدددددحي  علدددددى اال ذيددددد رس بقسدددددم مدددددد
 امددددددددددددددددددددددراض الدددددددددددددددددددددددواجن مدددددددددددددددددددددددرس بقسددددددددددددددددددددددم

 
 

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

 
 المج مع و نمية البيئة دمة وكيب الكلية لشئون  
 

                         نأ صدددددددددددددددددددددددائى شدددددددددددددددددددددددئون اداريدددددددددددددددددددددددة ثدددددددددددددددددددددددا
                                                   الددددددددددددددددددددددثثأ صددددددددددددددددددددددائى شددددددددددددددددددددددئون اداريددددددددددددددددددددددة 

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

 بالكلية ال غذية وأمراض سوء ال غذية قسمب

     م منيددا للسددادة الكليددة  عميددد – نبيددب ابددو هيكددب سدديد أحمدددالسدديد أ/د/  الجلسددةاف دد
 جلس ال وفيق والسدادالم اءداعض

 بسم ا  الرحمن الرحيم                         
د/ أحمد شوقى اسماعيب بمناسبة  عيين 2د/ عميد الكلية ال هنئة للسيد أ2قدم السيد أ            

 م منيا لسياد   ال وفيق والسداد – ال لية واالنسجةساد   رئيسا لمجلس قسم 
  ليدة بواجددب العدد اء باالصددالة عدن نفسدد  وبالنيابددة عددن د/عميددد الك2كمدا  قدددم السدديد أ

أس اذ ورئيس قسم الطب  -د/ممدوأ محمدابو المجد2السادة أعضاء المجلس للسيد أ
  سياد   فى وفاة والدة – الشرع  والسموم
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   طباء البيطرين لشغب وظائ  طبيب بيطدرص  م عرض ما م انجا ة فى ام حان اال
ن احددوكددذلك ام  2721افظددة الدقهليددة لعددددحم -ثالددث بمديريددة الطددب البيطددرص

الم قدددمين لوظيفددة اطبدداء بيطددرين بمديريددة الطددب البيطددرص  االطبدداء البيطددرين
 وظيفة 222محافظة دمياط لشغب عدد

    دددم مناقشدددة مدددان م مدددن  نظددديم واجدددراء االم حدددان دا دددب قاعدددات الكليدددة يدددوم 
ال امة الدذص واشاد المجلس بنظام عقد هذا االم حان والسرية  15/11/2215

 م بهدا وجدارص اعدداد الن يجدة واع مادهدا وارسدالها لمديريدة الطدب البيطدرص بعدد 
 ان هاء االم حانات الشفوية والمقابالت بمديرية الطب البيطرص

 ال اكيد على عمب ك اب مرجعى لكب قسم ب ال  ك اب القسم 
   وا  دذ  اب ثم ان قب المجلس بعد ذلك لمناقشة الموضوعات الواردة بجدوب االعم

 بشأنها القرارات ال الية :
   اود   التصدةقات         

                                                (246)  رقدددددددم ل صدددددددديق علددددددد  محضدددددددر الجلسدددددددة السدددددددابقةا :املرضااااااارع-1
   2 2215/ 22/12اريخ ب 

 المصادقة  : را الق  
 ثانيا  جلان جملس الكلية

 لطالبجلنة شئرن التعليم وا -1
 12/11/2215المنعقدة ب اريخ      

 

بشأن قبوب عذر الطالب/ نور الدين محمد احمد النظر فى مذكرة شئون الطالب :املرضرع – 2
فى الف رة مدن  2215/2216المقيدة بالكلية بالفرقة الثانية للعام الجامعى  –

 وذلك بسبب مرضها  1/11/2215ح ى  11/12/2215
 ر اللجنة: الموافقةوقرا                   

 الموافقة      القرا           
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هالدة محمدد / ةبشدأن قبدوب عدذر الطالبدشدئون الطدالب  :النظدر فدى مدذكرةاملرضرع – 3
 2215/2216المقيدة بالكلية بالفرقدة الثانيدة للعدام الجدامعى  –مبروك 

وذلدددك بسدددبب  21/12/2215ح دددى  16/12/2215فدددى الف دددرة مدددن 
   السعودية(سفرها  ار  البالد ) 

 الموافقة وقرار اللجنة:                   
 الموافقة  القرا             

 

فاطمدة حمدادة / ةبشدأن قبدوب عدذر الطالبدشئون الطالب  :النظر فى مذكرةاملرضرع –4   
 2215/2216المقيدة بالكلية بالفرقدة الثانيدة للعدام الجدامعى  –فاروق 

وذلددددك بسددددبب  27/12/2215ح ددددى  1/12/2215فددددى الف ددددرة مددددن 
 مرضها 

 الموافقة وقرار اللجنة:                   
 الموافقة  القرا             

 قوص محمد ف حدى بشأن قبوب عذر الطالبة/ شئون الطالب  :النظر فى مذكرةاملرضرع –5
فدى  2215/2216للعدام الجدامعى  الثالثةالمقيدة بالكلية بالفرقة  –السيد 

 وذلك بسبب مرضها  21/12/2215ح ى  22/12/2215الف رة من 
 الموافقة وقرار اللجنة:                 

 الموافقة   القرا           
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بشدأن قبدوب عدذر الطالبدة/ الشديماء جمداب شدئون الطدالب  :النظدر فدى مدذكرةاملرضرع –6
المقيدددددددة بالكليددددددة بالفرقددددددة الرابعددددددة للعددددددام الجددددددامعى  –عبددددددد الباسددددددط 

  1/11/2215ح دددددى  11/12/2215ن فدددددى الف دددددرة مددددد 2215/2216
 وذلك بسبب مرضها 

 الموافقة وقرار اللجنة:                 
 الموافقة   القرا           

 
بشددأن قبددوب عددذر الطالبددة/ هنددد السددعيد شددئون الطددالب  : النظددر فددى مددذكرةاملرضاارع –7

المقيددددددة بالكليدددددة بالفرقدددددة ال امسدددددة للعدددددام الجدددددامعى  –حسدددددن رجدددددب 
 11/11/2215ح ددددى  17/12/2215الف ددددرة مددددن فددددى  2215/2216

 وذلك بسبب مرضها 
 الموافقة وقرار اللجنة:                

 الموافقة       القرا           
بشدأن الطلدب المقددم مدن الطالدب/ شدئون الطدالب  : النظر فدى مدذكرةاملرضرع –8 

المقيددة بالكليدة بالفرقدة الرابعدة  –محمد محمدود الغريدب الصديرفى 
فددى ال ددى يلدد مس فيددة اعددادة قيدددة  2215/2216ام الجددامعى للعدد

والسدماأ  2214/2215بالكلية وقبوب عذرة عدن العدام الجدامعى 
بددداق  2215/2216لدددة بدددد وب ام حدددان الكليدددة للعدددام الجدددامعى 

بعدددذر وذلددددك بعددددد احضددددار االعفدددداء النهددددائى  مددددن اداء ال دمددددة 
 العسكرية والوطنية

 الموافقة :وقرار اللجنة                   
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 الموافقة      القرا                 
بشددأن الطلددب المقدددم مددن الطالددب/ شددئون الطددالب  : النظددر فددى مددذكرةاملرضاارع –9

المقيدددة بالكليددة  – محمددود عبددد السددالم محمددود محمددد عبددد المطلددب 
فددى ال ددى يلدد مس فيددة  2215/2216بالفرقددة الرابعددة للعددام الجددامعى 

وذلدك بنداء  6/1/1112الدى  1/1/1112 صحي   اريخ ميالدة من 
علددى اسدد عالم و صددويب بيددان علددى الحاسددب ) مدديالد ( وبيددان مدديالد 

 حددت رقددم  11/1/1112سددجب اوب المحلددة محافظددة الغربيددة ب دداريخ 
12  

 الموافقة وقرار اللجنة:                     
 الموافقة       القرا                

 
بشأن قبوب عذر الطالبة/ الشديماء احمدد شئون الطالب  النظر فى مذكرة : املرضرع –01

المقيدددددة بالكليددددة بالفرقددددة ال امسددددة للعددددام  –مصددددطفى عبددددد الوهدددداب 
ح دددددددى  21/1/2215فدددددددى الف دددددددرة مدددددددن  2215/2216الجدددددددامعى 

 وذلك لسفرها  ار  البالد ) السعودية (  4/11/2215
 الموافقة وقرار اللجنة:                     

 الموافقة       القرا                 
عبدد الدرحمن بشدأن قبدوب عدذر الطالدب/ شدئون الطدالب  :  النظر فى مذكرةاملرضرع –00

المقيدددددة بالكليددددة بالفرقددددة ال امسددددة للعددددام  – رمضددددان احمددددد محمددددد 
الذص يل مس فيدة قبدوب عدذرة عدن الف درة مدن  2215/2216الجامعى 
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الددى  14/11/2215لمدددة شددهر وكددذلك الف ددرة مددن  12/12/2215
21/11/2215 

 الموافقة وقرار اللجنة:                     
 الموافقة       القرا                 

 
 

 الد اسات العليا جلنة -2                                
   11/2215/ 17والمم دة ح ى 11/2215/ 15   ب اريخالمنعقدة           

 

 بالكليدددددة ب ددددداريخ االدويددددد افقدددددة مجلدددددس مو موافقدددددة النظدددددر فددددد    :املرضااااارع–02
علدد  كددب مددن : ال قددارير الفرديددة وال قريددر الجمدداع   12/11/2215

 ب/2ط ةال اصددة بالطالبددالماجسدد ير  الةدرسددلللجنددة المناقشددة والحكددم 
ب دددداريخ المسدددجلة مددددن ال دددار   ددددد هندددد محمددددد فكدددرص احمددددد صدددالأ

  وعنوانها : لفارماكولوجيا , ف  مادة ال  صص/ ا 16/4/2211
 " أثير بعض منشطات المناعة على مناعة األبقار" 

Effect of Some Immunostimulants on Immunity of Cattle 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :
 د/ عبدالعليم فؤاد عبدالعليم   2د أ1

 أس اذ االدوية ووكيب طب بيطري/ جامعة ال قا يق       
 محمد   د/ مصطفى فاي  2د أ2

   أس اذ االدوية بطب بيطري/ جامعة قناة السويس      
 د/ محمد جبر السيد جبر       2د أ1

 أس اذ االدوية بالكلية"مشرفا"      
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فددد  العلدددوم الطبيدددة  الماجسددد ير: ال وصدددية بمدددن  درجدددة وقدددرار اللجندددة
فددد  ضدددوء   المدددذكور   "  للطالبددد لفارماكولوجيددداالبيطريدددة    صدددص" ا

 م /, وموافقة مجلس القس جنة المناقشة والحكم وصية كب من ل
 الموافقة   القرا     
 

عل  كب 12/11/2215 بالكلية ب اريخ االدوي موافقة مجلس النظر ف   املرضرع–03
مدددن : ال قدددارير الفرديدددة وال قريدددر الجمددداع   للجندددة المناقشدددة والحكدددم 

هيم عدد   عبدددالرؤ  ابددرا ب/2ط ةال اصددة بالطالبددالماجسدد ير  الةدرسددل
فدددد  مددددادة  16/4/2211ب دددداريخ المسددددجلة مددددن ال ددددار   ددددد السدددديد

 وعنوانها :  لفارماكولوجيا , ال  صص/ ا
دراسات فارماكولوجية على بعدض مضدادات االل هداب الغيدر اسد رويدية 

 فى اال نام
Pharmacological Studies on Some Non-Steroidal Anti-

Inflammatories in Sheep 

 م والمناقشة عل  النحو ال ال  :د وكانت لجنة الحك
 د/ كماب ابراهيم الشاذل           2د أ1

 أس اذ االدوية بطب بيطري/ جامعة كفر الشيخ      
 د/ حا م محمد شاهين        2د أ2

 أس اذ ورئيس قسم االدوية      
 د/ مجدي صالأ مصطفى عامر     2د أ1
 "مشرفا" أس اذ ورئيس قسم االدوية بالكلية   
فددد  العلدددوم الطبيدددة  الماجسددد ير: ال وصدددية بمدددن  درجدددة اللجندددةرار قو 

فدد  ضددوء   المددذكور   "  للطالبدد لفارماكولوجيدداالبيطريددة    صددص" ا
 م /, وموافقة مجلس القس  وصية كب من لجنة المناقشة والحكم
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 الموافقة   القرا 
 

علد  12/11/2215 بالكليدة ب داريخ االدويد موافقة مجلس : النظر ف  املرضرع–04
كدددب مدددن : ال قدددارير الفرديدددة وال قريدددر الجمددداع   للجندددة المناقشدددة 

سدددمر محمدددد  ب/2ط ةال اصدددة بالطالبدددالماجسددد ير  الةدرسدددلوالحكدددم 
فد  مدادة  16/4/2211ب داريخ المسدجلة مدن ال دار   د احمد  الب
 وعنوانها :  لفارماكولوجيا , ال  صص/ ا

  دراسات على ال دا الت الدوائية ف  أسماك البلط
Studies on Drug/drug Interactions in Tilapia Fish 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :
 د/ سام  محمد مصطفى النب ي    2د أ1

 أس اذ االدوية بطب بيطري/ جامعة ال قا يق        
 د/ وليد ف ح   ليب                  2د أ2
 يطري/ جامعة قناة السويسأس اذ ورئيس قسم االدوية بطب ب      
 د/ مجدي صالأ مصطفى عامر     2د أ1
 "مشرفا" أس اذ ورئيس قسم االدوية بالكلية     
 
وم الطبيددة حددفدد  العل الماجسدد ير: ال وصددية بمددن  درجددة اللجنددةرار قو 

فدد  ضددوء   المددذكور   "  للطالبدد لفارماكولوجيدداالبيطريددة    صددص" ا
 م /وموافقة مجلس القس,   وصية كب من لجنة المناقشة والحكم

 

 الموافقة  القرا     
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 االمددراض الباطنددة والمعديددة واالسددماك النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم : املرضاارع–05
علددددد   قريدددددر الصدددددالحية لرسدددددالة  1/11/2215 بالكليدددددة ب ددددداريخ

 د هالدد  عبدددالمنعم ر ق سددعيدب/ 2ط ةال اصددة بالطالبدد الماجسدد ير
فدد  مددادة ال  صددص/  16/4/2211ب دداريخ  مددن ال ددار  المسددجلة

 وعنوانها :  ,  , للمناقشة والحكماالمراض الباطنة 
ال حليدددب الدددوراث  للجيندددات المقاومدددة لددويدددة الم عدددددة فددد  ال هددداب                          

 الضرع البك يري ف  الماشية
Genetic Analysis of Multi-drug Resistant Genes of Bacterial Mastitis in Cattle 

 د واق راأ  شكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ احمد عبدالف اأ عامر       2د أ1

 أس اذ االمراض الباطنة بطب بيطري/ جامعة اسيوط     
 د/ صبري احمد ال ضري نصار 2د أ2
 أس اذ االمراض الباطنة بالكلية     
 د/ محمد احمد عل  يوس   2د أ1

 الباطنة الم فر  بالكلية "مشرفا" أس اذ االمراض    
       الموافقة  :اللجنةرار قو                          

 الموافقة       القرا         
 

بالكليدة الكيمياء الحيوي  وكيمياء ال غذيد   النظر ف  موافقة مجلس قسم :املرضرع–06
 الماجسددد يرعلددد   قريدددر الصدددالحية لرسدددالة  16/11/2215 ب ددداريخ
 المسدجلة دهب  محمود وهب  جمع  الرشيدص ب/ 2ط ةبالطالب ال اصة
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الكيميددداء فددد  مدددادة ال  صدددص/  1/12/2211ب ددداريخ  مدددن ال دددار 
 وعنوانها :  ,  , للمناقشة والحكمالحيوي  وكيمياء ال غذي  

 " اثير الكركم على اجهادات األكسدة ال اصة بال صية ف  الفئران"
Effect of Curcumin on Testicular Oxidative Stress in Rats 

 د واق راأ  شكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ كماب كماب م ولى  طاس 2د أ1
 جامعة االسكندري  –اس اذ ال وليد وال ناسب وال لقي  االصطناعى بكلية الطب البيطرص       
 د/ سامى معوض محمد  عبب    2أد 2

 ل ناسب وال لقي  االصطناعى بالكلي  "مشرفا"اس اذ ورئيس قسم ال وليد وا 
 د/ السعيد االشربينى السعيد     2أ د1

 اسدد اذ ورئدديس قسددم الكيميدداء الحيويدد  وكيميدداء ال غذيدد  بالكليدد      
  )مشرفا(

       الموافقة  :اللجنةرار قو                           
 الموافقة       القرا         

 
م أمدددراض الددددواجن بالكليدددة ب ددداريخ مجلدددس قسددد موافقدددةالنظدددر فدددى  :املرضااارع–07

 على كب من:  1/11/2215
أوال : ال عددددديب الغيددددر جددددوهري لعنددددوان رسددددالة الماجسدددد ير ال اصددددة 

د المسدجلة  ريهام عبد المدنعم البهدى علدى البنهسداوص ب/2بالطالبة ط
مدراض الددواجن ابمادة ال  صدص/  16/4/2211من ال ار  ب اريخ 
 على النحو ال ال  : واالرانب , ليصب 

 العنوان قبب ال عديب :    
  حضير لقاأ البارامكسوفيروس الجاري ان شار  ف  الحمام
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Preparation of Paramyxovirus Vaccine From 
Currenthy Circulating Virus in Pigeon   

 العنوان بعد ال عديب :
 ان شار  ف  الحمامو البارامكسوفيروس دراسة عن فيروس 

Studies on Currenthy Circulating paramyxovirus 

ثانيددا :  عددديب لجنددة االشددرا  ال اصددة بالطالبددة المددذكورة ,  ب ضافدددة 
 د/ سناء سالم  أحمد عوض د أس اذ 2السيدة أ
 : أمراض الدواجن بالكلية , ل صب  على النحو ال ال          

  الوظيفةالوظيفة  اسم المشرف اسم المشرف   مم

 أس اذ ورئيس قسم أمراض الدواجن بالكلية "رئيس " الع م د/ كامب ابراهيم محمود ابو2أ 1

 أس اذ بقسم أمراض الدواجن بالكلية د/ سناء سالم  أحمد عوض2أ 2
 مدرس بقسم أمراض الدواجن بالكلية د/ عبدالف اأ حمدي عبدالف اأ  1

علدى ال عدديب الغيدر جدوهري لعندوان الرسدالة  : الموافقدةوقرار اللجندة
                         الشرا  باالضافة /مع  عديب لجنة ا

 الموافقة  القرا             
 
 

االعدذار المرضدية واالج ماعيدة  موافقةاألقسدام العلميدة علدى : النظدر فد املرضرع–08
رر علدديهم اداء ام حانددات المقدمدد  مددن طددالب الدراسددات العليددا  المقدد

 وبيانهم على النحو ال ال  : 2215 دور أك وبر
 أوال : االم حان ال مهيدي لدرجة الماجس ير:                    

 أيام العذر العذر ال  صص االسم م

 انجيب ذكى رم ص صليب 1
وكيمياء  الكيمياء الحيوية
  ل غذية

 عن كب المقررات اج ماع 

وكيمياء  الكيمياء الحيوية الهاديعبد  إسماعيبمصطفى  أالء 2
  ل غذية

 عن كب المقررات اج ماع 

إحصاء حيوي ) ( 112عن مقرر ) مرض وكيمياء  الكيمياء الحيوية عبدالوهاب حسيندينا احمد  1
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 )أ( م قدم (  ل غذية

وكيمياء  الكيمياء الحيوية رجب محمد الم ول شيماء  4
  ل غذية

 عن كب المقررات مرض 

 هال  محمد على محمد 5
وكيمياء  الكيمياء الحيوية
  ل غذية

 مرض 
ن سلوكيات حيوا( 41عن مقرر )

 )أ(  جريبية

 عن كب المقررات مرض  الباثولوجيا مدحت صالأ احمد عبد العاب م  6
 عن كب المقررات مرض  الفارماكولوجيا مروة محسن حسين احمد 7

 مرض  الفارماكولوجيا نسم  فاي  مصطفى كماب صال  1
باثولوجيا األمراض ( 62عن مقرري)

)أ( , الميكروبية والطفيلية للحيوان
 )أ( ولوجيا إكلينيكية )م قدم(باث(61)

 عن كب المقررات مرض  الفارماكولوجيا نهاد عادب جماب الدين عبد السيد 1
 عن كب المقررات مرض  الفارماكولوجيا محمود ابراهيم عبدالف اأ ابراهيم 12

الرقابة الصحية على األلبان  احمد الهادص مصطفى محمود 11
 ومن جا ها

 عن كب المقررات مرض 

البك ريولوجيا واالمينولوجيا   الد محمد السيد احمد 12
 والميكولوجيا

 عن كب المقررات مرض 
  

 ثانيا : دبلومات الدراسات العليا  : 
 :د االعذار المرضية على النحو ال ال 1

 التخصص االسم م التخصص االسم م التخصص االسم م
احمد الهادى المهدى  1

 التهامى
ير احمد عب 72 الكيماء احليويه

 البسطويسى
احمد مبروك العجمى  35 الكيماء احليويه

 مصطفى 
 مراقبة االغذيه

فاطمه ابراهيم فهمى  72 الكيماء احليويه احمد فيصل حلمى 7
 محمد

امير محمد ابراهيم  35 الكيماء احليويه
 السيد

 مراقبة االغذيه

احمد محمد على  5
 السيد

محمد السعيد سعد  72 الكيماء احليويه
 ودىسع

رانيا عبدالرحمن  33 الكيماء احليويه
 محمد رسالن

 مراقبة االغذيه

احمد محمد عيد عواد  5
 حامد

محمد حلمى حامد  53 الكيماء احليويه
 يوسف

سعاد احمد احمد  35 الكيماء احليويه
 عبدالعزيز

 مراقبة االغذيه

اسالم عماد  3
 عبدالرحمن عبدالرازق

ود محمد عبدالمقص 51 الكيماء احليويه
 ابراهيم

شريف رفعت عبدربه  32 الكيماء احليويه
 السيد

 مراقبة االغذيه

اسماء محمد محمد  5
 الشحات

محمد فاروق محمد  57 الكيماء احليويه
 زيدان

عبدالغنى يوسف  32 الكيماء احليويه
 المهدى

 مراقبة االغذيه

االء عبدالعزيز محمد  2
 عبدالعزيز

محمد محمود  55 الكيماء احليويه
 الفتوحابو 

عبير محمود  32 الكيماء احليويه
 عبدالعزيز

 مراقبة االغذيه

اميره مسعد عطيه  2
 عماره

محمد نصر خطاب  55 الكيماء احليويه
 طلحه

محمد عبدالرحمن  53 الكيماء احليويه
 عبدالمنعم 

 مراقبة االغذيه

انس عبدالمنعم السيد  2
 النجار

عالءالدين محمود  53 الكيماء احليويه
 عبدالعزيزمحمود 

مروه محمد  51 الكيماء احليويه
 عبدالجواد المرسى

 مراقبة االغذيه
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ايات حافظ ابراهيم  13
 ابراهيم

منار وصيف محمد  55 الكيماء احليويه
 عبد السالم

مروه محمد محمد  57 الكيماء احليويه
 السعيد

 مراقبة االغذيه

ايمان احمد حسن  11
 عباس

مروه محمود محمد  55 الكيماء احليويه جالل راشدمنه القرنى  52 الكيماء احليويه
 7امام

 مراقبة االغذيه

ايمان السيد احمد  17
 صالح

منى مصطفى اليمانى  52 الكيماء احليويه
 عبدالصمد

مروه حماده احمد  55 الكيماء احليويه
 غازى

 مراقبة االغذيه

ميرنا منير محمد  52 الكيماء احليويه جهاد فتحى مصطفى 15
 عيسى

مريم محمد الحسينى  53 يماء احليويهالك
 عبدالعزيز

 مراقبة االغذيه

حنان احمد محمود  15
 الغريب

نسرين محمد الرفاعى  53 الكيماء احليويه
 السمنودى

امير محى الدين  55 الكيماء احليويه
 احمد احمد 

 االدويه 

دولت السيد محمود  13
 السيد

نسمه محمد احمد  51 الكيماء احليويه
 على

اسراء عادل  52 ماء احليويهالكي
 عبدالرحيم

التلقيح 
 االصطناعى

داليا شلقامي مسعود  15
 محمد

نعمه السعيد بدير  57 الكيماء احليويه
 قاعود

على حامد مسعد  52 الكيماء احليويه
 عثمان

التلقيح 
 االصطناعى

دينا احمد ابراهيم  12
 احمد

نهال اشرف محمد  55 الكيماء احليويه
 جبر

فاروق احمد فاروق  52 يويهالكيماء احل
 محمد

التلقيح 
 االصطناعى

رانيا حسن اسماعيل  12
 البسيونى

نورا ابراهيم احمد  55 الكيماء احليويه
 الباز

ندى عيد احمد  23 الكيماء احليويه
 محمد عامر

التلقيح 
 االصطناعى

رحمه ابوالعطا محمد  12
 فوده

نورا محمد حمدى  53 الكيماء احليويه
 محمد رمضان

سالى المكاوى  21 الكيماء احليويه
 المكاوى

 ميكروبيولوجيا

هدير سعد سعد  55 الكيماء احليويه زهراء المغاورى توفيق 73
 ابراهيم

ياسمين جمال صالح  27 الكيماء احليويه
 خليفه

 ميكروبيولوجيا

زينب حسن محمد  71
 سالم

هايدى عبداللطيف  52 الكيماء احليويه
 محمد السيد

احمد ابراهيم  25 ويهالكيماء احلي
 المحمدى خليل 

 التناسليات

سالى عبدالفتاح محمد  77
 عيد

هدير عبدالحكيم  52 الكيماء احليويه
 عامر محمد نور

احمد محمد سعد  25 الكيماء احليويه
 حبيب

 التناسليات

هند عبداللطيف  52 الكيماء احليويه سمر اسماعيل عرفه 75
 محمد البلتاجى

كريم محسن فتحى  23 الكيماء احليويه
 نصر

 التناسليات

شيماء احمد اسماعيل  75
 المهدى

والء محمد احمد  33 الكيماء احليويه
 البرعى

محمد سامى محب  25 الكيماء احليويه
 الكافورى

 التناسليات

شيماء حسن فتوح  73
 احمد جوهرى

ياسمين محمود السيد  31 الكيماء احليويه
 محمود

امه السيد نرمين اس 22 الكيماء احليويه
 عبدالهادى

 الباثولوجيا االكلينيكيه

صبرى محمد ابراهيم  75
 سيف النصر

ياسمين مجدى متولى  37 الكيماء احليويه
 مقبل

محمد رمضان  22 الكيماء احليويه
 عبدالمنعم

 احليوانات املنزليه

 على النحو التالي: وايقاف القيدـ االعذار االجتماعية 7
 التخصص االسم م تخصصال االسم م التخصص االسم م
امينه مطاوع احمد  1

 شرف الدين
 احمد السيد محمد 2 الكيماء الحيويه دينا عبدالفتاح ابراهيم 5 الكيماء الحيويه

 الصادق 
 االدويه

نورهان رضا حسن  3 الكيماء الحيويه دينا احمد السيد البنا 7
 ربيع

 ميكروبيولوجيا سعيد محمد ياسر 2 الكيماء الحيويه

 مراقبة االغذيهاالء على عبدالسالم  2 امراض حيوانات المزرعهياسمين عادل  5 الكيماء الحيويهنا احمد عبدالحميد دي 5
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 على  حجازى الغيطان

علددد  قبدددوب األعدددذار المرضدددية فددد  ضدددوء ال قدددارير  : الموافقدددة اللجندددةقرار و 
 الطبية الواردة من اإلدارة العامة لشئون 

 ةالموافق  القرا            
 

  الكيميدداء الحيويدددة وكيميدداء ال غذيدددة النظددر فدد  موافقدددة مجلددس قسدددم: املرضااارع–09
على  شدكيب الحلقدة الدراسدية لرسدالة  12/11/2215 بالكلية ب اريخ

د  شديماء عبدالسدالم مسدعد السديدب/ 2الددك ورا  ال اصدة بالطالبدة ط
فد  مدادة  16/7/2211ة ب داريخ المدرس المسداعد بالكليدة والمسدجل

 , وعنوانها : الكيمياء الحيوية وكيمياء ال غذيةال  صص/ 
  طوير طرق  ش يصية وعالجية حديثة ضد بعض االمراض الطفيلية
Development of Novel Diagnostic and Therapeutic Strategies 
 Against Some parasitic Diseases 

 على النحو ال ال  :د وذلك                      
 د/ السعيد الشربين  السعيد احمد    2د أ1
 بالكلية "مشرفا"  الكيمياء الحيوية وكيمياء ال غذيةأس اذ ورئيس       
 د/ جهاد رمضان محمد السيد            2د أ2

 اس اذ الكيمياء الحيوية ووكيب الكلية للدراسات العليا والبحوث "مشرفا"     
 حمد عثمان  ابو الوفا     د/ صالأ ا2د أ1

 أس اذ ورئيس قسم الطفيليات بالكلية      
 د/ محمد جبر السيد جبر      2د أ4

 أس اذ االدوية بالكلية     
 د/ عماد السيد احمد يونس     2أ -5



 

                                                          
                                                       

 
-17- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة           

   7172/ 72/77املوافق   الثالثاء يوم  ( 742)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 أس اذ االمراض المعدية بالكلية    
 : الموافقة اللجنةقرار و                          

 الموافقة     ا القر          
 

االمدددراض الباطندددة واالمدددراض المعديدددة النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس : املرضااارع–21
 شددددكيب الحلقددددة   علددددى  1/11/2215بالكليددددة ب دددداريخ  واالسددددماك

محمد عبدد  محمدد ب/ 2ط صة بالطالبالدراسية لرسالة الدك ورا  ال ا
ب ددددداريخ  المددددددرس المسددددداعد بالكليدددددة والمسدددددجب د حسدددددن ر ق

 , وعنوانها : الباطنةاالمراضف  مادة ال  صص/  11/12/2211
 قنيددات  ش يصددية وعالجيددة م قدمددة لم  لدد  االمددراض االل هابيددة  "                  

 "ف  حيوانات الم رعة 
Advanced Diagnostic and Therapeutic Techniques 

 of Various Inflammatory Diseases in Farm Animals  

 ال ال  :د وذلك على النحو 
 د/ محمد احمد عل  يوس        2د أ1

 أس اذ م فر  االمراض الباطنة  بالكلية "مشرفا"      
 د/ فيوال حسن ذك  محمد        2د أ2

 اس اذ ورئيس قسم االمراض الباطنة واالمراض المعدية واالسماك بالكلية     
 د/ عماد السيد احمد يونس             2د أ1

 راض المعدية بالكليةأس اذ االم     
 د/ نبيب ابو هيكب سيد احمد          2د أ4
 أس اذ الفسيولوجيا وعميد الكلية     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد               2د أ5
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 اس اذ الكيمياء الحيوية ووكيب الكلية للدراسات العليا والبحوث "مشرفا"     
 د/ صبري احمد ال ضري    2د أ6

 االمراض الباطنة بالكليةأس اذ       
 د د/ ماجد ر ق شعبان االشقر 7
 اس اذ مساعد االمراض الباطنة بالكلية     
 : الموافقة اللجنةقرار و                            

 الموافقة  القرا             
 

االمدددراض الباطندددة واالمدددراض المعديدددة النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس  : املرضااارع–20
الطلدب المقددم مدن   علدى  1/11/2215ة ب داريخ بالكلي واالسماك
د/ فيددوال حسددن ذكدد  د اسدد اذ امددراض االسددماك ورئدديس 2السدديدة ا

والدذي  بالكليدة االمدراض الباطندة واالمدراض المعديدة واالسدماك قسم
 لددد مس فيدددة الموافقدددة علدددى انشددداء مركددد  بحدددوث الثدددروة السدددمكية 

 / (واالحياء المائية بجامعة المنصورة الدولية )بجمصة
 : الموافقة اللجنةقرار و                            

 الموافقة      القرا           
 

  الكيميدداء الحيويددة وكيميدداء ال غذيددةموافقددة مجلددس قسددم  النظددر فدد  : املرضاارع–22
ب/ 2على الغداء ال سدجيب للطالدب ط 12/11/2215بالكلية ب اريخ 

اجسد ير مدن ال دار  د المسجلة لدرجدة الم مى ممدوأ عبدا  محمود
الكيميدددداء الحيويددددة  فدددد  مددددادة ال  صددددص / 16/4/2211ب دددداريخ 

عدددد مددرات د ددوب االم حددان  ا, وذلددك السدد نفاذه  وكيميدداء ال غذيددة
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( فقدددرة )ب( مدددن الالئحدددة 17ال مهيددددي فددد  ضدددوء ندددص المدددادة )
 / الدا لية للكلية

 : الموافقة اللجنةقرار و                           
 الموافقة   لقرا ا           
موافقدددددة مجلدددددس قسدددددم األدويدددددة  بالكليدددددة ب ددددداريخ  : النظدددددر فددددد املرضااااارع–23

حذيفدد  صددالأ ب/ 2علددى الغدداء ال سددجيب للطالددب ط 12/11/2215
د المسددجب لدرجددة الماجسدد ير مددن ال ددار   الدددين جدداب ا  االجدداوص

الفارماكولوجيددددا  ,  فدددد  مددددادة ال  صددددص / 16/12/2212ب دددداريخ 
عدد مرات د وب االم حدان ال مهيددي فد  ضدوء ندص وذلك الس نفاذ  

 / ( فقرة )ب( من الالئحة الدا لية للكلية17المادة )
 : الموافقة اللجنةقرار و                           

 الموافقة    القرا           
 

م  الجراحددة وال  دددير واالشددعة بالكليددة مجلددس قسدد النظددر فددى موافقددة :املرضاارع–24
علددى ال عددديب الغيددر جددوهري لعنددوان رسددالة   11/11/2215ب دداريخ 

 اسدام  فكدرص عبددالهادص القنداوص ب/2الماجس ير ال اصة بالطالب ط
بمدددادة ال  صدددص/  22/4/2214دددد المسدددجب مدددن ال دددار  ب ددداريخ 

 الجراحة البيطرية , ليصب  على النحو ال ال  :
 العنوان قبب ال عديب :  

 االصبع فى الماشية اال جاهات الحديثة ل سكين االلم وجراحة
New Trends in Pain Management and Surgery of Bovine Digit 

 العنوان بعد ال عديب : 
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اثندداء اس ئصدداب الظلدد  : دراسددة اال جاهددات الحديثددة ل سددكين االلددم 
  جريبية على الماع  

New Trends in Pain Management during Claw Amputation 

: An Experimental  Study in Goat 

 : الموافقة اللجنةقرار و                          
 الموافقة     القرا          

 
 

م  الجراحددة وال  دددير واالشددعة بالكليددة مجلددس قسدد النظددر فددى موافقددة :املرضاارع–25
علددى ال عددديب الغيددر جددوهري لعنددوان رسددالة   11/11/2215ب دداريخ 

د  محمددد المرسددى البيلددى محمددد ب/2الماجسدد ير ال اصددة بالطالددب ط
بمدادة ال  صدص/ الجراحدة  22/4/2214المسجب من ال ار  ب داريخ 

 البيطرية , ليصب  على النحو ال ال  :
 العنوان قبب ال عديب :                   

  قييم وعال  االلم بعد جراحة البطن فى الماشي                              
Pain Assessment and Management after Abdominal Surgery in Bovines 

 العنوان بعد ال عديب :                         
 اس ئصاب المبيض ف  الماع   قييم وعال  االلم بعد                            

Pain Assessment and Management in Goat Undergoing Ovariectomy 

 وافقة: الم اللجنةقرار و                           
 الموافقة      القرا        
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  12/11/2215م االدويد  بالكليدة ب داريخ مجلدس قسد النظدر فدى موافقدة :املرضرع–26
 /ب2ط ال عديب الغير جوهري لعنوان رسالة الماجس ير ال اصدة بالطالبدة

المسددددجلة مدددددن ال دددددار  ب ددددداريخ د نهددددى محمدددددود السددددديد رمضددددان 
, ليصددب  علددى النحددو  يدداالفارماكولوج/ بمددادة ال  صددص 14/4/2215

 ال ال  :
 العنوان قبب ال عديب :  

 دراسات فارماكولوجية على اإل يثروميسين فى الفئران
Pharmacological studies on azithromycin in rats 

 العنوان بعد ال عديب : 
 رانبدراسات فارماكولوجية على اإل يثروميسين فى اال 

Pharmacological studies on azithromycin in rabbits 

 /على ال عديب الغير جوهري لعنوان الرسالة : الموافقةاللجنةقرار و                        
 الموافقة  القرا         

 
موافقة مجالس األقسام العلمية األ   بيانها بعد عل   قدارير النظر فى : املرضرع–27 

ليددا األ دد  لطددالب الدراسددات الع  2214/2215نهايددة العددام الجددامع 
 : وهم بيانها بعد

 اسم الطالب التخصص والدرجة موافقة القسم القسم العلمي م

ال غذية وامراض سوء  1
  22152215//1212//1414 ال غذية

                                          
 "ماجستير"

تغذية الحيوان والدواجن واالسماك 
 وسوء التغذية
 "دكتوراه"

 لقادر محموداحمد عبدالغفار عبداب/ 3ـ ط1
 عالء محمود عبده المغربيب/ 3ـ ط7
 مروه احمد حسين حسان حسنب/ 3ـ ط5
احمد محمد الشافعى السعيد ب/ 3ـ ط5

 خليل
 بهاء محمود مصطفى حسنب/ 3ـ ط3
 شيماء محمد راضى سالمب/ 3ـ ط5

الطب الشرع  والسموم  7
  22152215//1111//1515 واالجراءات البيطرية

                       الطب الشرعي 
 "ماجستير"

 
 

 احمد عبدالجواد حلمى عبدالجوادب/ 3ـ ط1
 ايمان محمد عبدالحفيظ مصطفىب/ 3ـ ط7
عبدالرحمن عبدالعالى الجالى ب/ 3ـ ط5

 طاهر
 عبيد ظاهر عبيد ظاهر حجيفه ب/ 3ـ ط5
 محمد سمير عبدالستار ابومسلمب/ 3ـ ط3
 االء أحمد أحمد فهيـدب/ 3ـ ط5
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 "دكتوراه"               
 

 عال على السيد حبتهب/ 3ـ ط2
 هبه الدسوقى محمد أحمد عليب/ 3ـ ط2

  22152215//1111//1515 التشريح 5
 "ماجستير"    التشريح واالجنة

 "دكتوراه"                  
 عاليه المبروك سليمان حسينب/ 3ـ ط1
اسماء عوض الداعى محمد ب/ 3ـ ط7

 منصور

 
 على ماجاء بال قارير/  الموافقة: اللجنةقرار و                        

 الموافقة  القرا          
االمددراض الباطنددة واالمددراض المعديددة م مجلددس قسدد النظددر فددى موافقددة :املرضاارع–28

علددى  عددديب لجنددة االشددرا    1/11/2215بالكليددة ب دداريخ  واالسددماك
د ال هراء كمداب الطنطداوص البا د /ب2ط ال اصة برسالة الدك ورا   للطالبة

بمددددادة  1/12/2211ب دددداريخ  ةالمسددددجلعد بالكليددددة و المدددددرس المسددددا
د/ كن دددارو كدددا و 2برفدددع اسدددم السددديد ا, مدددراض المعديدددة اال/ ال  صدددص

د/ 2وكدذلك رفدع اسدم أ,  اس اذ بكلية ال راعة جامعة اوبيهدرو باليابدان ,
محمد حسن  ضرد اس شارص بمعهد االمصاب واللقاحات بالعباسية بنداءا 

د/  وشديو  سوبو ادد 2واضدافة السديد ا   على االع دذار المقددم مدن سدياد
علدددى النحدددو لجندددة االشدددرا  ليصدددب  اسددد اذ بجامعدددة هوكايددددو باليابدددان 

 : ال ال 
 

 

                        
 
 

 على  عديب لجنة االشرا  بالرفع واالضافة / : الموافقةوقرار اللجنة                       
 الموافقة       القرا           

 الوظيفة االسم م
 اس اذ االمراض المعدية بالكلية "رئيس " د/ عماد السيد أحمد يونس2أ 1

 اس اذ بجامعة هوكايدو باليابان د/  وشيو  سوبو ا2أ 2
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 ال وليدد وال ناسدب وال لقدي  االصدطناع م مجلدس قسد النظدر فدى موافقدة :املرضرع–29 

ال اصدة االشدرا   علدى  عدديب لجندة  15/11/2215بالكلية ب اريخ 
د شيماء ابراهيم عبدد  ابدراهيم ر دا  /ب2ط للطالبة  برسالة الماجس ير
/ بمددادة ال  صددص 14/4/2215ب دداريخ  ةالمسددجلالمعيددد  بالكليددة و 

برفددع اسددم السدديد د/ أحمددد , الددوالدة وامراضددها وال لقددي  االصددطناع  
ال وليدد وال ناسدب وال لقدي   ذكد  محمدود بلبولدة د اسد اذ مسداعد بقسدم

)بنددداءا علدددى االع دددذار المقددددم مدددن سدددياد  ( ,  بالكليدددة اع االصدددطن
د/ مجدددي رمضددان بدددر د أسدد اذ بمعهددد  ناسددليات 2واضددافة السدديد ا

 : على النحو ال ال لجنة االشرا  ليصب  الهرم , 
 الوظيفة االسم م

اسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم ال وليددددددد وال ناسددددددب وال لقددددددي   د/ سام  معوض محمد  عبب2أ 1
 ة "رئيس "االصطناع  بالكلي

 أس اذ بمعهد  ناسليات الهرم د/ مجدي رمضان بدر2ا 2
 

   على  عديب لجنة االشرا  بالرفع واالضافة  : الموافقةاللجنةقرار و    
 الموافقة     القرا       

 

  12/11/2215بالكليددة ب دداريخ  االدويدد مجلددس  النظددر فددى موافقددة :املرضاارع–-31
 /ب2ط الة الدك ورا   للطالبدةعلى  عديب لجنة االشرا  ال اصة برس
المسددجلة مددن ال ددار  ب دداريخ ددد  اميددر   اهددر صددادق ابددراهيم العسدداس

بحددددذ  اسددددم , الفارماكولوجيددددا/ بمددددادة ال  صددددص 11/12/2211
اسددد اذ ورئددديس قسدددم  –السددديد ا/د/ مجددددص صدددالأ مصدددطفى عدددامر 
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د/  محمدد حسدين  يدرص د اسد اذ ورئديس 2االدوي  , واضافة السديد ا
علددى النحددو لجنددة االشددرا  ليصددب  ص ال قددا يق د قسددم بطددب بيطددر 

 : ال ال 
 

  الوظيفةالوظيفة  اسم المشرف اسم المشرف   مم

 اس اذ االدوي  بطب بيطرص/ جامعة ال قا يق "رئيس " ا/د/ محمد حسن  يرص  1

 اس اذ ورئيس قسم الدواجن بالكلي  ا/د/ كامب ابراهيم ابو الع م 2
 

 على  عديب لجنة االشرا  بالحذ  واالضافة / : الموافقةاللجنةرار دقو                        
 الموافقة    القرا            

                   
 

 جلنة العالقات الثقافية - 1                        
      2215 /11 /15ب اريخ المنعقدة            

 

 النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الصددحة واألمددراض المشدد ركة  ب دداريخ :املرضاارع–31
ب/ دعداء نجيددب 2علدى الطلدب المقدددم مدن السدديدة ط  1/11/2215

بشددان  -مدددرس مسدداعد أمددراض مشدد ركة بالقسددم  -السددعيد حسددان 
موافقددة مجلددس القسددم علددى إعطائهددا  فر ددا كددامال لحضددور سددياد ها 
دورة  ثقيفيدددة بمعهدددد أعدددداد القدددادة بحلدددوان وذلدددك  دددالب الف دددرة مدددن 

لدددم بدددان حضدددورها م مدددع الع 5/11/2215م وح دددى  1/11/2215
هذ  الدورة يع بر شرط من شروط السفر وسياد ها  م قبدوب  رشديحها 

   2على بعثة أشرا  مش رك
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   2علما س: أحيط المجلاللجنةقرار و 
 الموافقة     القرا     
 
النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الصددحة واألمددراض المشدد ركة  ب دداريخ  :املرضاارع–32

ب/ مددروة فددو ي 2سدديدة طالطلددب المقدددم مددن ال علددى  1/11/2215
 -مددددرس مسددداعد صدددحة الحيدددوان والبيئدددة بالقسدددم  -الم دددول  احمدددد

بشدددان موافقدددة مجلدددس القسدددم علدددى إعطائهدددا  فر دددا كدددامال لحضدددور 
سياد ها دورة  ثقيفيدة بمعهدد أعدداد القدادة بحلدوان وذلدك  دالب الف درة 

م مدع العلدم بدان حضدورها  5/11/2215م وح دى  1/112215من 
بر شرط من شروط السفر وسياد ها  م قبدوب  رشديحها هذ  الدورة يع 

 2على مهمة علمية ما بعد الدك وراة
   2علما سأحيط المجل :اللجنةقرار و                     

   الموافقة    القرا             
  

  الكيميدداء الحيويدددة وكيميدداء ال غذيدددةالنظددر فدد  موافقدددة مجلددس قسدددم  :املرضااارع–33
مدددد بعثدددة االشدددرا  المشددد رك ال اصدددة  علدددى12/11/2215ب ددداريخ 

المددرس المسداعد  -ب/ شيماء عبدد السدالم مسدعد السديد2بالسيدة ط
ح دددددى 4/11/2215بالقسدددددم دا ليدددددا لمددددددة عدددددام فدددددى الف دددددرة مدددددن 

5/11/2216                     
  الموافقة : اللجنةقرار و                    

 الموافقة       القرا          
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 الباطنددة واالمددراض المعديددة واالسددماك النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم  :رعاملرضاا–34
علدى مدد بعثدة االشدرا  المشد رك بالددا ب للسديد 1/11/2215ب اريخ 

مددرس مسداعد بالقسدم اع بدارا  –طب/ محمد عبدة محمدد حسدن ر ق 
                      4/11/2216ح ى  5/11/2215من 
  لموافقة ا: اللجنةقرار و                    

 الموافقة  القرا     
 
/ 1/11الطب الشرعى والسدموم ب داريخ النظر ف  موافقة مجلس قسم  :املرضرع–35    

 -د/ ممددوأ محمدد ابدو المجدد2على الطلب المقدم من السيد أ 2215
بشأن  غير ميعاد السفر الى اليابدان وذلدك لم ابعدة الطالبدة/ االء احمدد 

مش راك باليابان وذلك  من شهر اك دوبر عضو بعثة االشرا  ال -فهيد 
وذلدددك بنددداءا علدددى دعدددوة المشدددر   2216فبرايدددرالدددى شدددهر  2215

                      بالميعاد الجديد 
  الموافقة : اللجنةقرار و                    

 الموافقة  القرا     
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 جلنة شئرن البيئة -4
  2215/ 15/11 المنعقدة ب اريخ            

 

قيام قطداع شدئون  دمدة المج مدع و نميدة البيئدة بالكليدة النظر فى  :املرضرع- 36
مركدد  المنصددورة  –بالقافلددة الطيددة العالجيددة البيطريددة الددى جديلددة 

وذلددك ضددمن  طددة القوافددب البيطريددة  2215 ددالب شددهر نددوفمبر 
  2215/2216للكلية للعام الجمعى 

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة    القرا              
قيام قطداع شدئون  دمدة المج مدع و نميدة البيئدة بالكليدة النظر فى  :املرضرع- 37

بعددض الكراسددى المجدداورة  وعمددبفددى اعددادة  نظدديم حديقددة الكليددة 
 للكلية بالحديقة

 الموافقة :وقرار اللجنة 

        الموافقة      القرا                  
 جلنة ادجهزة واملختربات - 5

  7313/ 11 /13ة بتاريخ والمنعقد
 

 واحدد وعشدرونفقدط   جنيد ( 21122) مبلغ صر  م ابعة النظر ف  :املرضرع-33
علدى أن يد م شدراء  1/1للكليدةمن بندد جنيد  ال يدر و سعمائة أل  

)  امدات      السدلع الوسديطةاح ياجات الكلية للصر  منهدا علدى 
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وسددددائب ومسدددد ل مات  عليميددددة(  - مددددواد ومهددددات –وقطددددع  يددددار 
   2 و يعها على االقسام العلميةبالكلية و 
 وقراراللجنة:أحيطت اللجنة                      

           الموافقة       القرا           
 املكتبات جلنة -6                                    

  7313/ 11 / 2  والمنعقدة بتاريخ                   
 

 

 شدكيب  لجندة من السيدة /مديرة المك بدة بشدأن  لطلب المقدمالنظر فى ا :املرضرع-33
 2المجالت والرسائب المهداة لمك بة الكلية لفحص و سعير 

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

 رئيسا                   عبد الهادص محمد احمد د/2أ                       
 عضواحمد السيد يوس                  د/ جالب ا2أ                      
 عضوامحمد جبر السيد جبر                    د/ 2أ                      

   لمك بةا مديرة     السيدة /سو ان  ينهم محمد                                   
 الموافقة        القرا          

 
  رضرعات  تنرعة          

 
 

بشدأن موافقدة  بالكليدة  النظر فى مذكرة شئون أعضداء هيئدة ال ددريساملرضرع -40
ب ددددددداريخ  – اال ذيدددددددةالرقابدددددددة الصدددددددحية علدددددددى قسدددددددم مجلدددددددس 
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على  رشي  السيد/ سمير محمدد عبدد الغندى عبدد  14/11/2215
للحصدددوب علدددى اللقدددب العلمدددى لوظيفدددة  –مقسدددالالمددددرس ب  -اللدددة

الصدحية علدى اللحدوم ومن جا هدا( الرقابة   صص ) اس اذ مساعد 
ومل دد م فددى  السددمعة حيددث أندد  مسدد وف  للشددروط وحسددنالقسددم ب

 2ألدائها  عمل  ومسلك  منذ  عيين  وقائم بواجبا ة ومحسن
 الموافقة      القرا              
 

           
 

 ستجد    اعما ا ا               
 

 ب دددددداريخمجلددددددس قسددددددم الطفيليددددددات  موافقددددددة النظددددددر فددددددى  :املرضاااااارع- 40
بشأن االهدداء المقددم مدن السديد د/ مصدطفى عبدد 11/11/2215

( 22وهددو عبددار  عددن عدددد) -المدددرس بالقسددم  -السددالم العربددى 
 0 جني  مصرص مهدا  لمعمب الطالب  1222كرسى معمب بقيمة 

 الموافقة مع  قديم الشكر لسياد ة      القرا              
 

بشددأن  ن اعضدداء هيئددة ال دددريس بالكليددةوالنظددر فددى مددذكرة شددئ   املرضاارع– 42
( اربعدة مرشدحين مدن  ريجدى الكليدة 4الموافقة على  كليد  عددد )

( باالقسددددام المحددددددة فددددى 2215, مددددايو  2214دفع ددددى ) مددددايو 
 وذلك على النحو ال الى:ال طة 
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 قدددددير العددددام والنسددددبة ال سنة ال  ر   االسم

 المئوية 
درجدددددددة و قددددددددير 
 مادة ال  صص

ال  صص المرش  
 لة

محمدددددددد الفدددددددا    -1
حسدددددام الددددددين عبدددددد 

 الرحمن

% جيد جدا مدع 12.15 2215مايو 
 مر بة الشر 

( جيدددددددددددددددد 12)
 جدا(

 صحة الحيوان

محمددددد مصددددطفى  -2
 محمد منصور

 ال شري  واالجنة )مم ا (11 % جيد جدا71.21 2214مايو 

هيلة عبدددددددددد سددددددددد -1
الحميدددددد احمدددددد عبدددددد 

 الحميد

جيددددد جدددددا مددددع 71,65   2214مايو
 مر بة الشر 

15.5 
 )مم ا ( 

 باثولوجى

هنددددد علددددى عبددددد  -4
 الع ي رمضان

الرقابدددة الصدددحية  ) جيد جدا(77 جيد جدا71,11 2214مايو
 على اللحوم

 
  الموافقة      القرا    
 
الطلب  بشأن ل دريس بالكليةن اعضاء هيئة اوالنظر فى مذكرة شئ   املرضرع– 43

 –ب/ رشددا محمددد اسددماعيب  علددى شددلبى 2المقدددم مددن السدديدة ط
طبيددب بيطددرص ثالددث بالمس شددفى  البيطددرص ال عليمددى بشددها ال ددابع 

حيدث بالمس شدفى  ال عليمدى بشدها للكلية   لل عيين بوظيفدة  ميدب 
انهددا حصددلت علددى دك ددوراة الفلسددفة فددى العلددوم الطبيددة البيطريددة 

 –اثولوجيدددا االكلينيكيدددة( مدددن كليدددة الطدددب البيطدددرص   صدددص) الب
  2215جامعة قناة السويس 
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وبمراجعددة ملدد  سددياد ها  بددين  عدددم  قدددمها بطلددب للحصددوب  -
 على موافقة جهة العمب قبب ال سجيب لدرجة الدك وراة

لعددددم اسددد كماب م طلبدددات ال عيدددين وعددددم حاجدددة  الموافقدددةعددددم        القااارا       
 الء جددالمس شفى الى  م

 
الطلب  بشأن ن اعضاء هيئة ال دريس بالكليةوالنظر فى مذكرة شئ   املرضرع– 44

 –محمدد اسدماعيب  علدى شدلبى  شيماءب/ 2المقدم من السيدة ط
طبيددب بيطددرص ثالددث بالمس شددفى  البيطددرص ال عليمددى بشددها ال ددابع 

حيدث للكلية   لل عيين بوظيفدة  ميدب بالمس شدفى  ال عليمدى بشدها 
ت علددى دك ددوراة الفلسددفة فددى العلددوم الطبيددة البيطريددة انهددا حصددل

 –  صدددص) الباثولوجيدددا االكلينيكيدددة( مدددن كليدددة الطدددب البيطدددرص 
  2215جامعة قناة السويس 

وبمراجعددة ملدد  سددياد ها  بددين  عدددم  قدددمها بطلددب للحصددوب  -
 على موافقة جهة العمب قبب ال سجيب لدرجة الدك وراة

لعددددم اسددد كماب م طلبدددات ال عيدددين وعددددم حاجدددة  ةالموافقدددعددددم       القااارا       
 المس شفى الى  مالء جدد

 
  – البيطدري الطدب كليدة االن رندت لوحددة الدا ليدة الالئحدةالنظر فدى    املرضرع– 45

 المنصورة جامعة
   -: اآل ية الوحدات من االن رنت وحدة   كون                              
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 االن رنت  وحدة -1
للطدددالب الوافددددين وطدددالب الدراسدددات العليدددا  الم صصدددة وحددددةال وهددد  

 االن رندددت وطدددالب  برندددام   ميددد  صدددحة وسدددالمة الغدددذاء  السددد  دام
 اكبدددر بكفددداءة أعمدددالهم علددد  أداء  سددداعدهم بصدددورة اآللددد  والحاسدددب

 اسد  دام  االن رندت بمقابدب الوحدة  وفر كما االن رنت باس  دام وأفضب
 ال دمدة مقابدب  الب من الذا   ال مويب عل  الوحدة  قوم وبذلك مادي
 /  ؤديها للطالبال    

    االلك رونية البوابة وحدة  -2
 عل  الكلية صفحة و شغيب و حديث  صميم عن المسئوب القسم وهو
نشاء  المنصورة جامعة موقع  أ ري مواقع عل  جديدة صفحات وا 

 بصورة مس مرة / باأل بار و حديثها
  
   والشبكات الحاسبات صيانة وحدة -1

 و شغيب وملحقا ها الكمبيو ر أجه ة صيانة عن المسئولة وه    
 اال صاالت  قنيدة مرك  مع بال عاون االن رنت شبكة عل  األجه ة

 بالجامعة/ والمعلومدات ومرك  الحساب العلم 
 

 االن رنت وحدة إنشاء من الغرض* 
 إلددد  الطدددالب وحاجدددة االن رندددت اسددد  دام وا ديددداد الجامعدددة  طدددور مدددع

 منهددا الغددرض والدد علم والمعرفددة االطددالع إطددار فدد  االن رنددت اسدد  دام
 عددن وذلددك ال عليميددة بالعمليددة لالر قدداء مسدد وي أفضددب إلددى الوصددوب
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 إلد  والوصوب المعلومة إل  والوصوب بالبحث يقوم الطالب جعب طريق
 د ددب  ددوفير وكددذلك , االن رنددت طريددق عددن العددالم فدد  ال قنيددات احدددث
 /للكلية مال 

 
 

 (1) مادة
   بدع البيطري الطب بكلية  اص طابع ذات كوحدة االن رنت وحدة  نشأ

 لقددانون ال نفيذيددة الالئحددة مددن( 127) المددادة وفددق المنصددورة جامعددة
 الماليدددة شدددئونها إدارة فددد  االسددد قالب لهدددا ويكدددون الجامعدددات  نظددديم

 داتالوحد" السدادس بالبداب الواردة المواد علي  و سري والفنية واإلدارية
 "الجامعات  نظيم لقانون ال نفيذية الالئحة من ال اص الطابع ذات
 
 

 (  2) مادة
 ال نفيذيدددة الالئحدددة مدددن( 121) المدددادة وفدددق اإلدارة مجلدددس يشدددكب  

 دد البيطري الطب كلية   بع   الوحدة كانت ولما الجامعات  نظيم لقانون
    المنصورة جامعة
 :   ال ال  النحو عل  المجلس فيشكب     
   رئيسدا                             الكلية عميد  -1
  نائب      دريس هيئة عضو أو المج مع  دمة لشئون الكلية وكيب  -2
 عاما مديرا                              الكلية أمين -1
                الوحدة   صص مجاب ف  العاملين من للوحدة إداريا مديرا   -4
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 (1) مادة

   -: اإلدارة مجلس اصاتا  ص - 
 الوحدددة شدئون جميدع  علد  المهيمندة السلطة هو الوحدة إدارة مجلس

   صها ال   السياسات ووضع أمورها و صري  الم  لفدة وأنشط ها

 ونظددام واإلداريددة الفنيدددة بالشئدددون الم علقددة الدا ليددة اللددوائ  وضددع -
   نالعاملي ومسئوليات اال  صاصات و حديد الدا لد  العمدب

 بأحكدام االل  ام مع - للعاملين والمكافدآت األ عاب  قدير نظام وضع-
 ال نفيذية والئح   72 لسنة 41 رقم القاندون

 

(4)  مادة  

  اإلدارة مجلس رئيس ا  صاصات

 بما الوحدة عل  العام باإلشرا  الم  ص هو اإلدارة مجلس رئيس
 لذلك المنظمة والقرارات واللوائ  القوانين حدود ف  أهدافها يحقق

ولة على اال ص:–  

 العامة السياسة  نفيذ م ابعة -1
   الوحدة أهدا  ل حقيقالموضوعة

 بالوحدة للعاملين والحوافد  المكافآت اع ماد -2
القواعدد من اإلدارة مجلس يضع  لما طبقدا  

الغير أمام الوحدة  مثيب -1    
    

(5)  مادة     



 

                                                          
                                                       

 
-15- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة           

   7172/ 72/77املوافق   الثالثاء يوم  ( 742)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 
االق صاديةال كلفة أساس عل  لغيربا الم علقة وال دمات األعماب  ؤدي     

: ال ال  النحو عل  للغير ألمؤدا  واألعمابوي م  و يع مقابب ال دمات   

% احدددالب و جديدددد و ددددعيم االمكانيدددات البشدددرية 15  صدددص نسدددبة * 
 للوحدة 
 % لو ارة المالية 12نسبة 

 % مكافأت52نسبة                          
 ب ثان % مس ل مات  شغيب با25نسبة 

 عل  ان  ع مد من السلطة الم  صة                     
 

 المحاسب  للنظام طبقا المقررة والدفا ر النماذ  كافة اس  دام ي م* 
مساك كما , الحكوم   عل  والضبط الرقابة ألحكام إحصائية دفا ر يجو ا 
 القيام الم  صة الحسابية الوحدة و  ول  ذلك والمصروفات اإليرادات

 والربع , الشهرية  والحسابات البيانات وأعداد الوحدة حسابات اببأعم
 / الم  صة الجهات عل  للعرض  مهيدا , ال  ام  والحساب , سنوية
 (  6) مادة

 صدددندوق حسددداب ضدددمن فرعددد   ددداص حسددداب االن رندددت لوحددددة يكدددون
 وين هدد  للدولددة الماليددة السددنة ببدايددة يبدددأ بالكليددة ال عليميددة ال دددمات
 المقددرر والنفقددات  حصدديلها المن ظددر اإليددرادات جميددع يشددمبو  بنهاي هددا
 / اإلدارة مجلس يقرها وال   المالية السنة  الب صرفها

 
 (  7) مادة
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 .عليها الم  صة السلطات موافقة  اريخ من الالئحة هذ  أحكام  سري

الموافقة على االالئحة الدا لية لوحدة االن رنت وعرض االمر على مجلدس القرا  
 ةالجامع

 ،، بعد الظهرالثانية وانتهت اجللسة  يف متام الساعة         
 

 

 عميد الكلية                                    ةلرجلأ ني ا                                  

 
 دنبي  ابر هيك  سيد ادما/ 0أ         مد أدمد   عبد اهلااى حم أ.ا/      

 رجاء


