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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري     
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  ة الثانيةئاالم بعد الربعوناو  الثامنة (248)رقم  الجلسة

 
يددوم  2216/  2215للعدام الجدامع  (248) رقدم عقدد مجلدس الكليدة جلسد       

  مدددام وذلدددي فددد   هدددد 1437/ربيدددو او  3الموافددد  م14/12/2215 االثندددين
  2بالمس شفى ال عليمى بشها صباحا الحادية عشرالساعة 

 : برئاسة                      
 
 
 
 
 
 
 

   نبيددد  ابدددو هيكددد  سددديد أحمدددد ألسددد اذ الددددك ور/ ا
 

 ةعميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الكليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 ضر   و حب
 وكالء الكلية

   محمد الشربينى السيد علىاألس اذ الدك ور/ 

 حمددد السدديدجهدداد رمنددان مألسدد اذ الدددك ور/ ا

 االسددددد اذ الددددددك ور/عاد  ال دددددابعى ابدددددراهيم   لدددددو 

 

  
 

 ال علدددديم والطدددد بوكيدددد  الكليددددة لشددددئون 
 وكي  الكلية للدراسات العليا والبحوث

 المج مو و نمية البيئةخدمة وكي  الكلية لشئون 
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 : أعضاء اجمللس
 يد وحددددي األسدددد اذ الدددددك ور/ فهدددديم البهدددد  السدددد

   على على إبراهيم القناوياألس اذ الدك ور/
  محمدددددد عرمددددد  الهدددددادياألسددددد اذ الددددددك ور/ عبدددددد 

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

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

 األسدددددددد اذ الدددددددددك ور/ عدددددددداد  حلمدددددددد  الجددددددددوهري
  مجدددص صدد أ مصددطفى عددامر األسدد اذ الدددك ور/ 

 األسدددددد اذ الدددددددك ور/ كامدددددد  ابددددددراهيم أبددددددو العدددددد م
   األسددددد اذ الددددددك ور/ جمدددددا  عبدددددد الجدددددابر محمدددددد

 صدددد أ المرسدددد  المددددرس فددددر الدددددك ور / األسدددد اذ
 سدددديدمصددددباأ عبددددد الجددددواد الالدددددك ور / األسدددد اذ
   جدددد   أحمددددد السدددديد يوسدددد  الدددددك ور / األسدددد اذ

  ر/ سددددددددامى معددددددددوض  عبدددددددد الدددددددددك و األسدددددددد اذ 
       فيوال حسن  كى       /الدك وراألس اذ 

 عددداد  عبدددد الخدددال  سددديد أحمدددد/الددددك ورألسددد اذ ا
  محمدددددد محمدددددد محمدددددد الجددددد ار/الددددددك ورألسددددد اذ ا

 ممددددددوأ محمدددددد أبدددددو المجدددددد الددددددك ور/األسددددد اذ 
 مددددرو عبددددد الف دددداأ محمددددد عبددددد األسدددد اذ الدددددك ور/ ع

          محمدددددددد جبدددددددر السددددددديد جبدددددددر/الددددددددك وراألسددددددد اذ 
 طدددددددددددار  إبدددددددددددراهيم محمدددددددددددد /الددددددددددددك وراألسددددددددددد اذ 

 سدددددددددد اذ الدك ور/صددددددددددبرص احمددددددددددد الخنددددددددددرصاال
 االسدددد اذ الدددددك ور / عمددددداد السدددديد أحمددددد يدددددونس

     سدددددددناأ سددددددد م  أحمدددددددد عدددددددوض  ر/ الددددددددك و األسددددددد اذ 
 شدددماوصر/ مهدددا عبدددد  محمدددد عبدددد  العالددددك و األسددد اذ 

 

              
 الفسددددددددددددددددديولوجياقسدددددددددددددددددم  م فدددددددددددددددددر  بأسددددددددددددددددد اذ 

   م فر  وقائم بعم  رئيس قسم الفيروساتأس اذ 
    قسم ال غذية وأمراض سوأ ال غذية بم فر  أس اذ 

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

    ميدددداأ الحيويددددة وكيميدددداأ ال غذيددددةالكي ورئدددديس قسددددم م فددددر  أسدددد اذ
 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 البك ريدددا أسددد اذ ورئددديس قسدددم 
               سم ال شدددددددددددددددددري  ددددددددددددددددددددددق ورئددددددددددددددددديس اذ دددددددددددددددددددس أ
                سم ال شري  دددددقب  اذ ددس أ
               سم ال شري  دددددقب  اذ ددس أ
  وال ناس  وال لقي  االص ناعىقسم ال وليد س اذ ورئيس أ

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

        قسدددددددم الرقابدددددددة الصدددددددحية علدددددددى اال ذيدددددددةاسددددددد اذ ب
 والسددددددموم قسددددددم الطددددددب الشددددددرع أسدددددد اذ ورئدددددديس 

  أسددددددددد اذ بقسدددددددددم الصدددددددددحة واألمدددددددددراض المشددددددددد ركة
                             األدويددددددددددددددددددددددددددددددددددة قسددددددددددددددددددددددددددددددددددمب أسدددددددددددددددددددددددددددددددددد اذ

 وأ ال غذيددددددةأسددددد اذ ورئددددديس قسدددددم ال غذيدددددة وأمدددددراض سددددد
 أس اذ بقسم األمراض الباطنة واألمراض المعديةواالسماي 

 أسدددد اذ بقسددددم األمددددراض الباطنددددة واألمددددراض المعديددددة
              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
 أحمددددددد شددددددوقى اسددددددماعي االسدددددد اذ الدددددددك ور/ 

 ماجددددددددددددددد ر   شددددددددددددددعبان االشددددددددددددددقرلدددددددددددددددك ور/ ا
    ايمددددددددددددان  هددددددددددددران عبددددددددددددد الحميددددددددددددد الدددددددددددددك ور / 
 ة/انجى فكددددددددددددددددددددددددددددرص ريشددددددددددددددددددددددددددددةالدددددددددددددددددددددددددددددك ور 

  حمددددددددص عبدددددددد الف ددددددداأ عبدددددددد الف ددددددداألدك ور/ا
         السددددديد عبدددددد الدددددرحمنالدددددك ورة /سدددددحر السددددديد 

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

     محمددددد جمعدددد  سددددالم محمدددددالدددددك ور/ 
 

 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية كل     
السدددددددددددددددديد / رجدددددددددددددددداأ محمددددددددددددددددد البيلدددددددددددددددد                

  / ماجددددددددددددددددد  محمددددددددددددددددد أحمددددددددددددددددد                لسدددددددددددددددديدةا
  

 لرعايدددددددة و نميدددددددة الثدددددددروة الحيوانيدددددددةاسددددددد اذ بقسدددددددم ا 
                                                                          أسددددددددددد اذ بقسدددددددددددم الجراحدددددددددددة وال خددددددددددددير واالشدددددددددددعة  

 بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم ال شدددددددددددددددددددددددددددددددري اسددددددددددددددددددددددددددددددد اذ 
 ورئدددددددددديس قسددددددددددم الخليددددددددددة واالنسددددددددددجةاسدددددددددد اذ 

 طندد  والمعديددة واالسددمايالبااالمددراض اسدد اذ مسدداعد بقسددم 
               الباطندد  والمعديددة واالسددمايبقسددم االمددراض اسدد اذ مسدداعد 
 قسم الباثولجيدا االكلينكيدةوقائم بعم  رئيس اس اذ مساعد

 امددددددددددددددددددددددراض الدددددددددددددددددددددددواجن مدددددددددددددددددددددددرس بقسددددددددددددددددددددددم
 الفيروسددددددددددددددددددددددددددددددددات مدددددددددددددددددددددددددددددددددرس بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم

 
 

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

 
 ليددددددددددةرئدددددددددديس قسددددددددددم أمانددددددددددة مجلددددددددددس الك

                                                   ثددددددددددددددددددددددانىأخصددددددددددددددددددددددائى شددددددددددددددددددددددئون اداريددددددددددددددددددددددة 
 

  أسدد اذ   - د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدد 2أالسدديد  الجلسددةام بأمانددة قددد وقدد   
 بالكلية ال غذية وأمراض سوأ ال غذية قسمبم فر  

     م منيددا يددة الكل عميددد – نبيدد  ابددو هيكدد  سدديد أحمدددالسدديد أ/د/  الجلسددةاف دد
 المجلس ال وفي  والسداد اأدللسادة اعن

 بسم ا  الرحمن الرحيم                         
  د/عميد الكلية بال هنئدة للسدادة أعنداأ مجلدس الكليدة بمناسدبة 2 قدم السيد أ

المولددد النبددوص الشددري  أعدداد  علدد  االمددة العربيددة واالسدد مية بددالخير والدديمن 
  2والبركات 
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  يد أ/د / نبي  أبو هيك  سيد أحمد عميد كليدة الطدب البيطدري بأسدمى  قدم الس
آيات الشكر وال قدير لمعال  السديد أ/د / محمدد حسدن القنداوي رئديس الجامعد  
علدددى  شدددريف  بال يدددارة  للمس شدددفى البيطدددري ال عليمددد  بشدددها وكدددذلي للسدددادة 

 ة نددددو الأعنددداأ هيئدددة ال ددددريس والعددداملين والسدددادة النددديو  الدددذين حندددروا 

لعلمية بعنوان " دور االل هاب الشعب  وآثار  على صدناعة الددواجن فد  مصدر ا
  " 

 د/ رئيس الجامعة على سرعة االن هاأ من اعما  الجودة2نبة السيد أ 
         

  ذلدي لمناقشدة الموندوعات الدواردة بجددو  االعمدا  وا خدذ ثم ان ق  المجلس بعدد
 بشأنها القرارات ال الية :

   اوال   التصديقات         
 

                                                (247)  رقدددددددم ل صددددددددي  علددددددد  محندددددددر الجلسدددددددة السدددددددابقةا :املرضااااااارع-1
   2 2215/ 17/11اريخ ب 

 المصادقة  : را الق  
  جلان جملس الكليةثانيا 

 جلنة شئرن التعليم والطالب -1
 12/12/2215المنعقدة ب اريخ      

 
 

بشأن  نظيم قواف  طبي  بيطري  الى القدرص  شئون الط ب النظر فى مذكرة:املرضرع – 2
االكثددر ان اجيدد  بمحافظددة الدقهليدد  والمحافظددات المجدداور  بال عدداون مددو 

د/ مددير مديريدة الطدب 2ئدة والسديد أد/ وكي  الكلية لشئون البي2السيد أ

http://vetfac.mans.edu.eg/images/news/2015/president-honoring/01.jpg
http://vetfac.mans.edu.eg/images/news/2015/president-honoring/01.jpg
http://vetfac.mans.edu.eg/images/news/2015/president-honoring/01.jpg
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البيطرص باالناف  الى  نظيم رح ت علمية الى مد ار  االلبدان وال سدمين 
ومشددروعات  صددنيو اال ذيددة واالدويددة  وذلددي فددى والدددواجن واالسددماي 

اطار  يادة الخبر  االكلينيكة لدص طد ب البكدالوريوس وهدذا ما ندادص بد  
د/ محمدددد حسدددن القنددداوص 2سددديد أالجدددود  واح رامدددا ل وجيهدددات معدددالى ال

 رئيس الجامع 
 الموافقة وقرار اللجنة:                   

 الموافقة     :القرا           

 ا حقيد  مبدادص الجدود  واح رامد بشدأن شدئون الطد ب :  النظدر فدى مدذكرةاملرضرع – 3
د/ محمدددد حسدددن القنددداوص رئددديس الجامعددد  2ل وجيهدددات معدددالى السددديد أ

الم عثدرين )ذوص االح ياجدات الخاصد ( بال عداون مدو  بمساعدة الطد ب
السدداد  راسددداأ االقسدددام بالكليددة  دددم  و يدددو ك ددب مجانيددد  وكدددان عددددد 

( طالبدددا وطالبدددة 278الطددد ب الدددذين حصدددلوا علدددى الك دددب المجانيدددة )
باالناق  ان   م سداد المصدروفات لعددد مدن الطد ب االشدد حاجد  مدن 

 صندو  االس اذ 
 الموافقة قرار اللجنة:و                   

 الموافقة:       القرا          

ط بددى  ىبشددأن اخ يددار كدد  قسددم ك دداب شددئون الطدد ب النظددر فددى مددذكرة: املرضاارع – 4
مرجعددى حددديث االصدددار مددن احددد دور النشددر الدوليددة واع ندد  للطدد ب 

 2د/ رئيس الجامع  2طبقا ل وجيهات السيد أ
   الموافقة وقرار اللجنة:                    
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 اسم الك اب المرجعى القسم

 Sisson and Grossman’s The anatomy of the-1 الشري  وعلم االجنة ) الفرقة االولى والثانية( -1

domestic animals 
5 edition by S.sisson, j .D. Grossman and 

R.Getty. 

2-Veterinary Embryology .1 Edition by 

T.A.McGeady, p.j. Quinn, E.S.FITZPATRICK 

,M.T.Ryan and S. cahalan 

 Cunningham s textbook of Veterinary الفسيولوجيا -2

physiology 
ليكون  2213طبعة  2423والم وفر  حت رقم 

 ك ابا مرجعيا لط ب  الفرقة االولى والثانية
 Basic animal Nutrition and feeding ed 2005 ال غذية وامراض سوأ ال غذية-3

 Helminth Arthropods and protozoa of-1 الطفيليات-4

Domesticated animals ( soulsby 1982) 

2- Animal parasitology (Smyth J.D 1994) 

3-veterinaary parasitology (Urquhart et al .1996) 

  الموافقة :    القرا           
رفدو اسدماأ الطد ب الدذين  م والط ب بشأنمذكرة شئون ال عليالنظر ف  : املرضرع – 5

رشدددددحوا للكليدددددة بنظدددددام ال نسدددددي  االلك روندددددى فدددددى العدددددام الجدددددامعى 
ولم ي قدموا الى الكلية بمل  اوراقهم ح ى  اريخ  ولدم  2215/2216

 يقوموا بعم  الكش  الطبى وسداد الرسوم حت  اريخ  
 الموافقة:اللجنة  رارقو                       

 الموافقة:    القرا              
 

                 الطلدددب المقددددم مدددن مدددذكرة شدددئون ال علددديم والطددد ب بشدددأنالنظدددر فددد  : املرضااارع – 6
الطالبددة/ اسددماأ محمددد احمددد احمددد الشددربينى والمقيددد بالكليددة بالفرقددة 

وذلددي لقبددو  عددذر  فددى الف ددرة  2215/2216االولددى   للعددام الجددامعى 
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وذلدي لسددفرها خدار  الددب د  7/12/2215ح ددى   22/11/2215مدن 
 ) السعودية(

 الموافقة:اللجنة  رارقو                   
 الموافقة:      القرا   

 
الطلددب المقدددم مددن  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنالنظددر فدد  : املرضاارع –7

والمقيددد بالكليددة بالفرقددة  -الطالددب/ أحمددد صددبرص فكددرص محمددد مرسددى 
والدددذص يلددد مس فيددد  قبدددو  )  2215/2216االولدددى للعدددام الجدددامعى 

  2215/2216وق  القيد االو ( للعام الجامعى 
 الموافقة:اللجنة  رارقو                   

 الموافقة:      القرا            
 

أع مداد ن يجدة ال ددريب  مدذكرة شدئون ال علديم والطد ب بشدأنالنظدر فد  :املرضرع –8
الطنطدددداوص دور مددددايو الصدددديفى للخريجددددة / مهددددا محمددددود مصددددطفى 

2215  2 
 الموافقة:اللجنة  رارقو                    

 الموافقة:      القرا            
الطلددب المقدددم مددن  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنالنظددر فدد   : املرضاارع –9

الطالبة/ ايمان محمدين محمد فيال  والمقيدد  بالكليدة بالفرقدة الثانيدة 
وال ددى  لدد مس فيدد  قبددو  عددذرها فددى  2215/2216للعددام الجددامعى 

  26/11/2215ح ى  28/12/2215الف ر  من 
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 الموافقة:اللجنة  رارقو                    
     الموافقة:  القرا              

الطلب المقدم مدن الطالبدة  مذكرة شئون ال عليم والط ب بشأنالنظر ف   املرضرع –01
قيدددة بالكليددة بالفرقددة الخامسددة للعددام / هنددد محمددد احمددد نعمددة ا  والم

وال ى  ل مس في  قبو  عدذرها فدى الف در  مدن  2215/2216الجامعى 
 6/12/2215الى 6/11/221
 الموافقة:اللجنة  رارقو                     

 الموافقة  : القرا              
 

مددن الطلددب المقدددم  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنالنظددر فدد   املرضاارع –00
يددة بالفرقددة لبالكالطالبة -الطالبددة/ هبددة ا  حامددد احمددد عبددد ال ددواب

وال دددى  لددد مس فيددد  قبدددو   2215/2216الخامسدددة للعدددام الجدددامعى 
  14/12/2215ح ى  15/11/2215عذرها فى الف ر  من

 الموافقة:اللجنة  رارقو                      
 الموافقة :   القرا               

 
الطلددب المقدددم مددن  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنلنظددر فدد  ا املرضاارع –01

الطالدب/ ابددو الفدد   احمددد ابدوالف   والمقيددد بالكليددة بالفرقددة الخامسدد  
والددذص يلدد مس فيدد  قبددو  عددذر  فددى  2215/2216للعددام الجددامعى 

 2 21/11/2215ح ى  3/11/2215الف ر  من 
 الموافقة:اللجنة  رارقو                       
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    الموافقة:   القرا               
الطلددب المقدددم مددن  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنالنظددر فدد   : املرضاارع –01

الطالبددة/ نددورا عربددى الششدد اوص مصددطفى والمقيدددة بالكليددة بالفرقددة 
الخامسة للعام الجدامعى وال دى  لد مس فيد  قبدو  عدذرها الف درة مدن 

  2 26/11/2215ح ى  12/12/2215
 الموافقة:اللجنة  رارقو                         
 الموافقة:     القرا               

 
الطلددب المقدددم مددن  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنالنظددر فدد   : املرضاارع –01

والمقيدددد  بالكليدددة  -سدددار  صدددابر سدددعد السددديد المدددوجى / الطالبدددة
يد  وال دى  لد مس ف 2215/2216بالفرقة الخامسة للعام الجدامعى 
 ) رعاية طف (  2215/2216قبو  عذرها عن العام الجامعى 

 الموافقة:اللجنة  رارقو                        
 الموافقة:      القرا               

الطلددب المقدددم مددن  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنالنظددر فدد   : املرضاارع –01
فرقدة الثالثددة والمقيددد بالكليدة بال -الطالدب/ علدى اسددماعي  علدى حسدن

والددذص  لدد مس فيدد  قبددو  عددذر  فددى  2215/2216للعددام الجددامعى 
 2 12/12/2215ح ى 29/11/2215الف رة من 

 الموافقة:اللجنة  رارقو                       
 الموافقة:     القرا               
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الطلددب المقدددم مددن  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنالنظددر فدد  : املرضاارع –01
والمقيدددد  -لدددب/ عبدددد الدددرحمن علدددى احمدددد احمدددد علدددى ابدددراهيمالطا

والدذص  2215/2216بالكلية بالفرقة الثالثة )با ( للعدام الجدامعى 
يلدددد مس فيدددد ) وقدددد  قيددددد  للمددددر  االولددددى ( عددددن العددددام الجددددامعى 

 2وذلي لظرو  حبس   2215/2216
 الموافقة:اللجنة  رارقو                         

 الموافقة   :    القرا                
 

الطلددب المقدددم مددن  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنالنظددر فدد  :  املرضاارع –07
والمقيدددد بالكبيددة بالفرقدددة  -الطالددب/ سددعد احمدددد علددى علدددى عقدد  

 2215/2216الثالثة ) من الخار  للمرة االولدى ( للعدام الجدامعى 
جدامعى والذص يل مس في  ) وقد  قيدد  للمدرة االولدى ( عدن العدام ال

 وذلي لظرو  حبس   2215/2216
 الموافقة:اللجنة  رارقو                        

 الموافقة :     القرا                 
 

الطلددب المقدددم مددن  مددذكرة شددئون ال علدديم والطدد ب بشددأنالنظددر فدد  :  املرضاارع –08
والمقيدددد بالكليدددة  - احمدددد الم دددولى عبدددد الع يددد  حندددد  الطالدددب / 
والددذص يلدد مس فيدد   2215/2216ولددى للعددام الجددامعى بالفرقددة اال 

وذلدددي لظدددرو   2215/2216عدددذر  عدددن العدددام الجدددامعى قبدددو  
 مرن  
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 الموافقة:اللجنة  قرارو                             
 الموافقة  :     القرا               
 

الطالبدة  الطلدب المقددم مدن مذكرة شئون ال عليم والط ب بشأنالنظر ف  : املرضرع –09
للعدددام  الثالثدددةبالكليدددة بالفرقدددة أالأ ابدددراهيم جميددد  ال يندددى والمقيددددة  / 

فى الف درة مدن  اعذرهوالذص يل مس في  قبو   2215/2216 الجامعى
 2وذلي لظرو  مرنها  21/11/2215ح ى  1/11/2215

 الموافقة:اللجنة  قرارو                        
 الموافقة:     القرا              

 
الطلدب المقددم مدن الطالبدة  مذكرة شئون ال عليم والطد ب بشدأنالنظر ف  : املرضرع–11

 االرابعددةبالكليددة بالفرقددة /منددى محسددن عددوض محمددد الحنفددى  والمقيدددة 
فدى الف درة  اعذره والذص يل مس في  قبو  2215/2216ى للعام الجامع

 2وذلي لظرو  مرنها  9/12/2215ح ى  12/11/2215من 
 الموافقة:اللجنة  قرارو                          

  الموافقة : القرا               
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 الد اسات العليا جلنة -2                                
   14/12/2215 والمم دة ح ى 13/12/2215  ب اريخالمنعقدة           

 

بالكلية  ةالصحة واالمراض المش رك النظر ف  موافقة مجلس قسم  :املرضرع–10
عل  ك  من : ال قارير الفردية وال قرير  6/12/2215 ب اريخ

الخاصة الدك ورا  الة لرسالة درسلالجماع   للجنة المناقشة والحكم 
المدرس المساعد  ب/ منى محيى الدين السيد محمد د2ط ةبالطالب

صحة ف  مادة ال خصص/  16/12/2212ب اريخ بالكلية والمسجلة 
 وعنوانها :  ,  الحيوان والبيئة

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

Epidemiological Study on Brucellosis in cattle With Special 
 Reference to Their Control Strategy 

 حو ال ال  :د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  الن
 د/ حسن عبدالع ي  عيداروس     2د أ1
 أس اذ م فر  صحة الحيوان والدواجن والبيئة بطب بيطري/ جامعة بنها     
 د/ احمد محمد احمد محمد حسن   2د أ2
 أس اذ صحة الحيوان والدواجن والبيئة بطب بيطري/االسماعيلية    
 د/ عاد  حلم  نجيب الجوهري    2د أ3
 ورئيس قسم الصحة واالمراض المش ركة بالكلية "مشرفا"أس اذ     
 د/ محمد عبدالرحمن احمد البابل     2د أ4

أس اذ صحة الحيوان والدواجن والبيئة ووكي  الكلية لشئون      
 الدراسات العليا  بطب بيطري/ جامعة بن  سوي  "مشرفا"
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 د/ محمود حسن عبدالحليم     2د أ5
 ث صحة الحيوان قسم البروسي  بالدق  "مشرفا"باحث او  بمعهد بحو      

 د على ان يكون الثالث والرابو والخامس معا بصوت واحد/                    
فدد  العلددوم  ةدك ددورا  الفلسددفال وصددية بمددن  درجددة : وقددرار اللجنددة                         

 ة"  للطالبدددد صددددحة الحيددددوان والبيئددددة"  الطبيددددة البيطريددددة   خصددددص
, وموافقدة  ف  نوأ  وصدية كد  مدن لجندة المناقشدة والحكدم ةذكور الم

 م /مجلس القس
 الموافقة      القرا             

 
األمراض الباطنة واألمراض المعدية  النظر ف  موافقة مجلس قسم  :املرضرع–11

عل  ك  من : ال قارير  13/12/2215 بالكلية ب اريخ واألسماي
الة لرسالة درسلللجنة المناقشة والحكم الفردية وال قرير الجماع   

 الم ول  إبراهيمب/ مدحت سمير 2الخاصة بالطالب طالدك ورا  
 18/12/2211ب اريخ المدرس المساعد بالكلية والمسج   د يرشق

   وعنوانها :, ورعاي ها األسماي أمراضف  مادة ال خصص/
 

  المرنية ف  اسماي وجمبري الميا  دراسات وبائية على بعض المشاك                          
 المالحة ف  مصر مو  أثيرها على جها ها المناع  وطر  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 

 وكانت لجنة الحكم والمناقشة علي النحو التالي : ـ                 
 د/ جما  النوب  على            2د أ1

 أس اذ أمراض األسماي ورعاي ها  بطب بيطري/ ال قا ي               
 د/ رياض حسن خلي        2د أ2
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 أس اذ أمراض األسماي والقشريات  بطب بيطري/ االسكندري       
 محمد       د/ فيوال حسن  ك 2د أ3
 ""مشرفابالكليةالباطنة والمعدية واألسماي  قسمأس اذ ورئيس   

فد  العلدوم الطبيدة  ةدك دورا  الفلسدفال وصية بمن  درجدة : وقرار اللجنة
فد   المدذكور ورعاي هدا "  للطالدب األسماي أمراضالبيطرية   خصص" 

 م, وموافقدة مجلدس القسد نوأ  وصية ك  مدن لجندة المناقشدة والحكدم
  حديد عنوان الرسالة وذلي على النحو ال ال : مو

 العنوان قب  ال حديد :    
دراسات وبائية على بعض المشاك  المرنية ف  اسماي وجمبري الميا  

 المالحة ف  مصر مو  أثيرها على جها ها المناع  وطر  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 
 العنوان بعد ال حديد :

دراسات على بعض المشاك  المرنية ف  اسماي وجمبري الميا  ´
 ’المالحة ف  مصر مو  أثيرها على جها ها المناع  

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

 : الموافقة اللجنةقرار و                      

 الموافقة    القرا             
 
 

األمراض الباطنة واألمراض المعدية  النظر ف  موافقة مجلس قسم   :املرضرع–11
ال قارير  عل  ك  من : 13/12/2215 بالكلية ب اريخ واألسماي

الة لرسالة درسلالفردية وال قرير الجماع   للجنة المناقشة والحكم 
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 هال  عبدالمنعم ر   سعيد دب/ 2ط ةالخاصة بالطالب الماجس ير
ف  مادة ال خصص/  16/4/2213ب اريخ المسجلة من الخار  

 وعنوانها : ,  األمراض الباطنة
المقاومة لألدوية الم عددة ف  ال هاب  ال حلي  الوراث  للجينات"                     

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

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :
 د/ احمد عبدالف اأ عامر          2د أ1
 بطب بيطري/ جامعة أسيوط أس اذ األمراض الباطنة     
 د/ صبري احمد الخنري نصار  2د أ2
 أس اذ األمراض الباطنة بالكلية     
 د/ محمد احمد عل  يوس         2د أ3
 أس اذ األمراض الباطنة الم فر  بالكلية "مشرفا"    
 يطريدةلبفد  العلدوم الطبيدة ا الماجسد يرال وصية بمن  درجدة : اللجنةقرار و                     

فدد  نددوأ  وصددية كدد  مددن ة المددذكور ة "  للطالبدد االمددراض الباطنددة خصددص" 
 م /, وموافقة مجلس القس لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة      القرا            
 

بالكلية الكيمياأ الحيوية وكيمياأ ال غذية  النظر ف  موافقة مجلس قسم  :املرضرع–11
قارير الفردية وال قرير ل عل  ك  من : ا 13/12/2215 ب اريخ

الخاصة  الماجس يرالة لرسالة درسلللجنة المناقشة والحكم  الجماع 
المسجلة من  دهب  محمود وهب  جمع  الرشيدص ب/ 2ط ةبالطالب
الكيمياأ الحيوي  ف  مادة ال خصص/  9/12/2213ب اريخ الخار  

        وعنوانها :,  وكيمياأ ال غذي 
 "اثير الكركم على اجهادات األكسدة الخاصة بالخصية ف  الفئران   "                 
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Effect of Curcumin on Testicular Oxidative Stress in Rats 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :
 د/ كما  كما  م ولى  طاس      2د أ1
ب البيطرص أس اذ ال وليد وال ناس  وال لقي  االصطناع  بكلية الط     

 جامعة االسكندري  –
 د/ السعيد االشربينى السعيد  2د أ2
 أس اذ ورئيس قسم الكيمياأ الحيوي  وكيمياأ ال غذي  بالكلي      
 د/ سامى معوض محمد  عب    2د أ3

 أس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناس  وال لقي  االصطناعى بالكلي  "مشرفا" 
فددد  العلدددوم الطبيدددة  الماجسددد يرة ال وصدددية بمدددن  درجددد:  اللجنددةقرار و  

 ة" للطالبدددالكيميددداأ الحيويددد  وكيميددداأ ال غذيددد  البيطريدددة   خصدددص" 
, وموافقدة  ف  نوأ  وصدية كد  مدن لجندة المناقشدة والحكدم ةالمذكور 

 م /مجلس القس
 الموافقة         القرا           

 
بالكلية  الصحة واالمراض المش ركة النظر ف  موافقة مجلس قسم  :املرضرع–11

الماجس ير عل   قرير الص حية لرسالة  6/12/2215 ب اريخ
من  المسجلة د مها محمود طاهر ر  ب/ 2ط ةالخاصة بالطالب

مراض االف  مادة ال خصص/  16/4/2213ب اريخ  الخار 
 وعنوانها :  ,  , للمناقشة والحكم المش ركة

الى اهمي ها دراسة ج يئية ووبائية على داأ الم شاخسات مو االشارة 
 المش ركة 

Molecular and Epidemiological Study on Anisakiasis with 
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 A special Reference to its Zoonotic importance 

 د واق راأ  شكي  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ وائ  فو ي محمد ال راس      2د أ1

ة علدددوم الثدددروة السدددمكية أسددد اذ االمدددراض المشددد ركة ووكيددد  كليددد     
 والمصايد لشئون ال عليم والط ب/ كفر الشيخ

 د/ فيوال حسن  ك  محمد      2د أ2
 أس اذ امراض االسماي ورعاي ها ورئيس قسم الباطنة والمعدية واالسماي بالكلية     
 د/ عاد  حلم  نجيب الجوهري   2د أ3
 لكلية "مشرفا"أس اذ ورئيس قسم الصحة واالمراض المش ركة با     
 د/ عمرو عبدالف اأ محمد عبد     2د أ4
 أس اذ االمراض المش ركة بالكلية "مشرفا"    
 د د/ شحا   عبدالحكيم عبدالمقصود   5
اس اذ مساعد باحث او  امراض مش ركة  خصص اسماي بمعم      

 دمياط "مشرفا"
 د على ان يكون الثالث والرابو والخامس معا بصوت واحد/   

   الموافقة: وقرار اللجنة                     
   الموافقة        القرا        

                                                                                                            
 يخبالكلية ب ار  الصحة واالمراض المش ركة النظر ف  موافقة مجلس قسم:املرضرع–11

الخاصة الماجس ير عل   قرير الص حية لرسالة  6/12/2215
المعيدة بالكلية  د شيماأ على البا  على المحمودصب/ 2ط ةبالطالب
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مراض االف  مادة ال خصص/  16/4/2213ب اريخ المسجلة و 
 وعنوانها :  ,  , للمناقشة والحكم المش ركة

لبك يرية دراسة ج يئية ووبائية على بعض المسببات المرنية ا
 المش ركة المسببة لل سمم الغذائ  والمع ولة من الماشية

Molecular and Epidemiological Study on Some Zoonotic 
 Bacterial Pathogens Causing Food Poisoning Isolated From cattle 

 د واق راأ  شكي  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :                    
 د/ محمد السيد محمد محمد   2د أ1
 أس اذ ورئيس مجلس قسم االمراض المش ركة بطب بيطري/ جامعة ال قا ي       

 د/ وائ  فو ي محمد ال راس     2د أ2
أس اذ االمراض المش ركة ووكي  كلية علوم الثروة السمكية      

 والمصايد لشئون ال عليم والط ب/ كفر الشيخ
 نجيب الجوهري  د/ عاد  حلم  2د أ3
 أس اذ ورئيس قسم الصحة واالمراض المش ركة بالكلية "مشرفا"     
 د/ عمرو عبدالف اأ محمد عبد     2د أ4

 أس اذ االمراض المش ركة بالكلية "مشرفا"     
 د على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/

   الموافقة: وقرار اللجنة                     
  الموافقة    القرا              
 بالكلية ب اريخ طفيلياتال النظر ف  موافقة مجلس قسم:املرضرع–17 

الخاصة الماجس ير عل   قرير الص حية لرسالة  6/12/2215
المعيدة بالكلية  د سمي  صال  السيد بدوص فن ب/ 2ط ةبالطالب
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,  طفيلياتالف  مادة ال خصص/  18/12/2211ب اريخ المسجلة و 
 وعنوانها :  ,  قشة والحكمللمنا
 ال وصي  الج يئ  لبعض أنوا  األيمريا ف  الدواجن بمحافظة الدقهلية                    

Molecular characterization of some Eimeria species 
 of chicken in Dakahlia Province 

 د واق راأ  شكي  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ كرم امام محمد عشماوي      2د أ1
 أس اذ الطفيليات بكلية الطب البيطرص بادفينا/ جامعة االسكندري      
 د/ محمد سعيد مهدي ندا            2د أ2

 أس اذ الطفيليات الم فر  بكلية الطب البيطرص/ جامعة ال قا ي      
 د/ ص أ احمد عثمان ابو الوفا    2د أ3
 الطفيليات بالكلي  "مشرفا"  أس اذ ورئيس قسم    
   الموافقة: وقرار اللجنة                      

   الموافقة        القرا           
 

 بالكلية ب اريخ الفسيولوجيا النظر ف  موافقة مجلس قسم: املرضرع–18
الخاصة الماجس ير عل   قرير الص حية لرسالة  8/12/2215

المعيدة بالكلية  د حمد فود  هاشمندص محمد على مب/ 2ط ةبالطالب
,  الفسيولوجياف  مادة ال خصص/  16/4/2213 ب اريخالمسجلة و 

 وعنوانها :  ,  للمناقشة والحكم
 على خصوبة ذكور االرانب 3 –االس جابات الفسيولوجية لألوميجا                

Physiological Response of Omega -3 on Male Fertility in Rabbits 

 د واق راأ  شكي  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/اسماعي  اسماعي  يوس  ابو نيم     2د أ1
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 أس اذ ورئيس قسم الفسيولوجيا بطب بيطري/ جامعة دمنهور    
 د/ سام  معوض محمد  عب        2د أ2
 صطناع  بالكليةأس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناس  وال لقي  اال                      

 د/ نبي  ابو هيك  سيد احمد           2د أ3
 أس اذ ورئيس قسم الفسيولوجيا وعميد الكلية "مشر "          

 د/ يوس  يحى عوض الصعيدي        2د أ4
 أس اذ مساعد بقسم الفسيولوجيا بالكلية "مشر "          

 د على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/     
   الموافقة: وقرار اللجنة                      

   الموافقة    القرا             
 

بالكلية  رعاية و نمية الثروة الحيوانيةال النظر ف  موافقة مجلس قسم : املرضرع–19
الماجس ير عل   قرير الص حية لرسالة  6/12/2215 ب اريخ

المعيدة  د اإلمام هيمإبرا عطيةهدص عبدالمنعم ب/ 2ط ةالخاصة بالطالب
الوراثة ف  مادة ال خصص/  23/4/2212ب اريخ المسجلة بالكلية و 

   وعنوانها :,  , للمناقشة والحكم والهندسة الوراثية

 ال أثير السم  الوراث  للكادميوم و/أو ال ني ف  ذكور الفئران           
Genotoxic Effect of Cadmium and/or Zink in Male Mice 

 د واق راأ  شكي  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :                    
 د/ السيد محمد إبراهيم محجوب   2د أ1
 أس اذ الوراثة والهندسة الوراثية بكلية/ جامعة ال قا ي      
 د د/ إيمان السيد العرب               2

 طري/ جامعة ال قا ي أس اذ مساعد الوراثة والهندسة الوراثية بطب بي     
 د/ محمد محمد فود  محمد      2د أ3
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   8142/ 44/48املوافق   االثنني يوم  ( 842)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 " اأس اذ ورئيس قسم الرعاية و نمية الثروة الحيوانية بالكلية "مشرف     
 د د/ أسامة احمد محمد أبو إسماعي    4
 أس اذ مساعد بقسم الرعاية و نمية الثروة الحيوانية بالكلية "مشرفا"     
 رابو بصوت واحدعلى ان يكون الثالث وال   
   الموافقة: وقرار اللجنة                        

   الموافقة   القرا                
 
 

بالكلية  رعاية و نمية الثروة الحيوانيةال النظر ف  موافقة مجلس قسم: املرضرع–11
الماجس ير عل   قرير الص حية لرسالة  6/12/2215 ب اريخ

المعيدة بالكلية  د أ اسعد حافظ صقرشيماب/ 2ط ةالخاصة بالطالب
اإلن ا  ف  مادة ال خصص/  23/4/2212ب اريخ المسجلة و 

   وعنوانها :,  , للمناقشة والحكم الحيوان 

 ال قييم الوراث  للكفاأة ال ناسلية ف  س الت األرانب
Genetic Evaluation of Reproductive Efficiency in Rabbit Breeds 

 ـ واقتراح تشكيل لجنة الحكم والمناقشة علي النحو التالي :                     
 د/ محمود محمد عبدالصبور     2د أ1
 أس اذ ال ربية واإلن ا  الحيوان  بكلية الطب البيطري بادفينا/ جامعة االسكندري     
 د/ محمود محمد ص أ الطرابين  2د أ2

رئيس القسم بطب  أس اذ مساعد اإلن ا  الحيوان  وقائم بعم      
 بيطري/ جامعة ال قا ي 

 د/ محمد محمد فود  محمد        2د أ3
 " اأس اذ ورئيس قسم الرعاية و نمية الثروة الحيوانية بالكلية   "مشرف     
 د/ خيري محمد البيوم          2د أ4
أس اذ ال ربية واإلن ا  الحيوان  بطب بيطري/ جامعة      

 ال قا ي "مشر "  



 

 
 
-22- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   8142/ 48/ 44املوافق    االتنني يوم   (842) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

  د/ رجب عبدا  دروي  فن   2د أ5
 أس اذ بقسم الرعاية و نمية الثروة الحيوانية بالكلية "مشر "    

 د على أن يكون الثالث والرابو والخامس معا بصوت واحد/
   الموافقة: وقرار اللجنة                         

   الموافقة      القرا              
 

األمددراض الباطنددة واألمددراض المعديددة  ة مجلددس قسددمالنظددر فدد  موافقدد: املرضاارع–10
علددد   قريدددر الصددد حية  13/12/2215 بالكليدددة ب ددداريخ واألسدددماي
 عد  محمدود السديد محمددب/ 2ط ةالخاصة بالطالبالماجس ير لرسالة 

فدد  مددادة ال خصددص/  9/12/2213ب دداريخ مددن الخددار  المسددجلة  ددد
 وعنوانها :  ,  , للمناقشة والحكم ورعاي ها األسماي أمراض

الطفيليدة الخارجيدة فد  بعدض اسدماي  األمدراضبعدض الدراسدات علدى 
 الميا  العذبة

Some Studies on Ecto Parasitic Diseases in Some Fresh Water Fish 
 د واق راأ  شكي  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

 د/ اسماعي  عبدالمنعم عيسى 2د أ1
 سماي بكلية الطب البيطري/ جامعة قناة السويسأس اذ أمراض األ      
 د/ شعبان عبدرب  ابو الخير   2د أ2
رئددديس بحدددوث طفيليدددات بمعهدددد بحدددوث صدددحة الحيدددوان مركددد       

 البحوث ال راعية
 د/ فيوال حسن  ك  محمد    2د أ3
أسدددد اذ ورئدددديس قسددددم األمددددراض الباطنددددة واألمددددراض المعديددددة      

 واألسماي بالكلية "مشر " 
   الموافقة: وقرار اللجنة                       
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   الموافقة     القرا              
 

األمراض الباطنة واألمراض المعدية  النظر ف  موافقة مجلس قسم: املرضرع–11
عل   قرير الص حية  13/12/2215 بالكلية ب اريخ واألسماي
م محمد على مى عبدالمنعب/ 2ط ةالخاصة بالطالبالماجس ير لرسالة 
ف  مادة  16/4/2213ب اريخ المسجلة المعيدة بالقسم و  د السن

 وعنوانها :  ,  , للمناقشة والحكم ورعاي ها األسماي أمراضال خصص/ 
 البك يرية األسمايبعض القياسات البيئية على ان شار أمراض   أثير                 

Effect of Some Environmental Parameters on Spreading of Bacterial Fish Diseases 

 
 د واق راأ  شكي  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

 د/ أحمد محمد محمود االشرم  2د أ1
أس اذ أمراض األسماي ورعاي ها ووكي  كلية الثروة السمكية      

 لشئون ال عليم والط ب/ جامعة قناة السويس
 ظ   د/ نادية بسيون  محمد محفو 2د أ2
أس اذ ورئيس قسم أمراض األسماي بكلية الطب البيطري/ جامعة      

 كفر الشيخ
 د/ فيوال حسن  ك  محمد    2د أ3

أس اذ ورئيس قسم األمراض الباطنة واألمراض المعدية واألسماي      
 بالكلية "مشر " 

 د/ جما  النوب  أحمد عبدالعليم   2د أ4
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اي ووكي  كلية طب بيطري أس اذ ورئيس قسم أمراض األسم     
 لشئون ال عليم والط ب/   ال قا ي 

 د على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/                 
   الموافقة: وقرار اللجنة                      

   الموافقة     القرا         
 

بالكلية  ذيةالرقابة الصحية على اال  النظر ف  موافقة مجلس قسم: املرضرع–11
الماجس ير عل   قرير الص حية لرسالة  13/12/2215 ب اريخ

 د ب/ رويدا اسام  عبدالوهاب احمد بحيص2ط ةالخاصة بالطالب
ف  مادة ال خصص/  16/12/2212ب اريخ  من الخار  المسجلة

,  , للمناقشة والحكم الرقابة الصحية على االلبان ومن جا ها
 وعنوانها :  

ت المقاومة للحرارة ف  الحليب وبعض من جا   ف  مدينة  واجد العصويا
 المنصورة

Prevalence of Thermotolerant Bacilli in Milk and Some Dairy 

 Products in Mansoura City 
 د واق راأ  شكي  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

 د/ عباس امين احمد 2د أ1
ى االلبان ومن جا ها بطب بيطري/ أس اذ الرقابة الصحية عل     

 جامعة االسكندري 
 د/ أحمد حسن على سعد     2د أ2
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أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جا ها بطب بيطري/     
 جامعة قناة السويس

 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي   2د أ3
 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جا ها بالكلية "مشر "     
   الموافقة: وقرار اللجنة                       

   الموافقة     القرا         
 

بالكلية الرقابة الصحية على األ ذية  النظر ف  موافقة مجلس قسم: املرضرع–11
 الدك ورا عل   قرير الص حية لرسالة  13/12/2215 ب اريخ

ليب  وافد ) د محمد محمد قمبيجالهادص ب/ 2الخاصة بالطالب ط
ف  مادة ال خصص/  16/12/2212ب اريخ  الجنسية( والمسج 

 وعنوانها :  ,  , للمناقشة والحكم الرقابة على األلبان ومن جا ها
 "  واجد المعادن الثقيلة ف  الحليب البودرة و أثيرها على الصحة العامة"                        

Prevalence and Public Health Significance of Heavy Metals in 
 Milk Powder 

 د واق راأ  شكي  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ حمدي عبدالع ي  العيسوي  2د أ1
 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جا ها بطب بيطري/ جامعة القاهرة    
 د/ جهاد رمنان محمد السيد    2د أ2
 ة لشئون الدراسات العليا والع قات الثقافية والبحوثأس اذ الكيمياأ ووكي  الكلي    
 د/ محمد الشربين  السيد على   2د أ3
 أس اذ األلبان ووكي  الكلية لشئون ال عليم والط ب "مشر "      
 د/ عاد  عبدالخال  سيداحمد    2د أ4
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 "مشر " بالكليةأس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على األ ذية      
 د على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/                       

   الموافقة: وقرار اللجنة                        
   ياج  لحين وصو  الرد من الجامعة       القرا             

 
األمددراض الباطنددة واألمددراض المعديددة  قسددممجلددس النظددر فدد  موافقددة  :املرضاارع–11

ال قريدددر العلمددد  علددد   13/12/2215 يخبالكليدددة ب دددار  واألسدددماي
محمددد ب/ 2ط بالطالددب الدددك ورا  الخاصددةلرسددالة الدراسددية  للحلقددة

د المدرس المساعد بالكلية والمسدج  ب داريخ  عبد  محمد حسن ر  
, وعنوانهدا  ف  مدادة ال خصدص/ األمدراض الباطندة 18/12/2211
: 
االل هابية  األمراضلمخ ل   قنيات  شخيصية وع جية م قدمة  "                   

 " ف  حيوانات الم رعة
Advanced Diagnostic and Therapeutic Techniques of Various Inflammatory 
 Diseases in Farm Animals 

 وقد اج معت اللجنة المشكلة وذلي عل  النحو ال ال  : د
 د/ محمد احمد عل  يوس             2د أ1

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

 أس اذ ورئيس قسم األمراض الباطنة واألمراض المعدية واألسماي بالكلية     
 د/ عماد السيد احمد يونس    2د أ3

 أس اذ األمراض المعدية بالكلية      
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 د/ نبي  أبو هيك  سيد احمد          2د أ4
 اذ الفسيولوجيا وعميد الكليةأس      
 د/ جهاد رمنان محمد السيد  2د أ5
 أس اذ الكيمياأ الحيوية ووكي  الكلية للدراسات العليا والبحوث "مشرفا"    
 د/ صبري احمد الخنري       2د أ6

 أس اذ األمراض الباطنة بالكلية     
 د د/ ماجد ر   شعبان األشقر         7
 اض الباطنة بالكليةأس اذ مساعد األمر    

د حيث قام الطالب بشرأ  فصيل  للخطة البحثية بالرسالة ومدص 
إمكانية  طبيقها علميا مو دقة  سجي  الن ائج ال    وص  إليها 
و وني  مدص إفادة الرسالة لخدمة المج مو وقد رأت اللجنة أن 
الطالب مدري وملم بمونو  الدراسة وقرر أعناأ اللجنة باإلجما  

اس كما  الطالب لخطة البحث طبقا الس مارة ال سجي   نرورة
 وقبو  الرسالة مو  حديد عنوان الرسالة على النحو ال ال  :

 العنوان قب  ال عدي  :                            
االل هابية ف   األمراض قنيات  شخيصية وع جية م قدمة لمخ ل  

 حيوانات الم رعة
Advanced Diagnostic and Therapeutic Techniques of Various 

 Inflammatory Diseases in Farm Animals 

 العنوان بعد ال عدي  :               
 للبابي يا فى االبقار قنيات  شخيصية وع جية م قدمة            

Advanced Diagnostic and Therapeutic Techniques of  Bovine Babesiosis 

   الموافقة: وقرار اللجنة                       
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   الموافقة     القرا          
 

  الكيميدداأ الحيويددة وكيميدداأ ال غذيددة قسددممجلددس النظددر فدد  موافقددة : املرضاارع–11
الدراسدية  ال قريدر العلمد  للحلقدةعل   9/12/2215 بالكلية ب اريخ

شديماأ عبدالسد م مسدعد ب/ 2ط ةبالطالبد الددك ورا  الخاصدةلرسالة 
 16/7/2213د المددرس المسداعد بالكليدة والمسدجلة ب داريخ  يدالسد

 , وعنوانها : الكيمياأ الحيوية وكيمياأ ال غذيةف  مادة ال خصص/ 
 "الطفيلية األمراض طوير طر   شخيصية وع جية حديثة ند بعض  "               

Development of Novel Diagnostic and Therapeutic Strategies 

 Against Some parasitic Diseases 
 وذلي عل  النحو ال ال   26/12/2215وقد اج معت اللجنة ب اريخ  د
 السعيد احمد د/ السعيد الشربين 2د أ1

 بالكلية "مشرفا"  الكيمياأ الحيوية وكيمياأ ال غذيةأس اذ ورئيس      
 د/ جهاد رمنان محمد السيد  2د أ2

الكلية للدراسات العليا والبحوث أس اذ الكيمياأ الحيوية ووكي       
 "مشرفا"

 د/ ص أ احمد عثمان  ابوالوفا   2د أ3
 أس اذ ورئيس قسم الطفيليات بالكلية     
 د/ محمد جبر السيد جبر   2د أ4
 أس اذ األدوية بالكلية     
 د/ عماد السيد احمد يونس  2د أ5
 أس اذ األمراض المعدية بالكلية    
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بشرأ  فصيل  للخطة البحثية الخاصة د حيث قامت الطالبة 
بالرسالة ومدص إمكانية  طبيقها علميا مو دقة  سجي  الن ائج ال   
 وصلت إليها و وني  مدص إفادة الرسالة لخدمة المج مو وقد رأت 
اللجنة أن الطالبة مدركة وملمة بمونو  الدراسة وقرر أعناأ 

حث طبقا اللجنة باإلجما  نرورة اس كما  الطالبة لخطة الب
الس مارة ال سجي  وقبو  الرسالة مو  حديد عنوان الرسالة على 

 النحو ال ال  :
 العنوان قب  ال عدي  :                 
 األمراض طوير طر   شخيصية وع جية حديثة ند بعض   "           

 "الطفيلية
Development of Novel Diagnostic and Therapeutic 

 Strategies Against Some parasitic Diseases 
 العنوان بعد ال عدي  :                        
طفيليات ند الع    طر  الج يئ  ألن يجينات جديدة و  طوير ال "            

 "الدم الكمثرية بالخيو  
Molecular Development of Novel Antigens and Therapeutic 

 Strategies Against Equine Piroplasms 
   الموافقة: وقرار اللجنة                        

   الموافقة      القرا          
علدى   8/12/2215االدويد  بالكليدة ب داريخ مجلدس  النظدر فدى موافقدة :املرضرع–17

اميدر   ب/2 عدي  لجنة االشرا  الخاصة برسالة الددك ورا   للطالبدة ط
مدددن الخدددار  ب ددداريخ د المسدددجلة   اهدددر صددداد  ابدددراهيم العسددداس

اسددم السدديد  برفددوبمددادة ال خصددص/ الفارماكولوجيددا,  18/12/2211
يس قسدددم امدددراض اسددد اذ ورئددد – كامددد  ابدددراهيم محمدددود ابدددوالع ما/د/ 
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, واندددافة   )بناأا علدددى االع دددذار المقددددم سدددياد  (الددددواجن بالكليدددة
مدددرس بقسددم االدويددة د  ريهددام احمددد عبدددالف اأ الشددافع د/  ة السدديد
 : د ليصب  لجنة االشرا  على النحو ال ال  ةبالكلي

 الوظيفة اسم المشر   م

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

 مدرس بقسم االدوية بالكلية د/  ريهام احمد عبدالف اأ الشافع  2
 /شرا  بالحذ  واالنافة على  عدي  لجنة اال الموافقة:وقرار اللجنة                   

   الموافقة    القرا               
 

م الخليدددة واالنسدددجة بالكليدددة ب ددداريخ مجلدددس قسددد النظدددر فدددى موافقدددة :املرضااارع– 18
علدددددى  عددددددي  لجندددددة االشدددددرا  الخاصدددددة برسدددددالة   14/12/2215

د  رانيدددا محمدددود ابدددراهيم عطيددد  الشددديوي ب/2الددددك ورا   للطالبدددة ط
بمدددادة ال خصدددص/  16/12/2212ريخ المسدددجلة مدددن الخدددار  ب دددا

باحدث د  د/   لو  احمد عبدالمنعم خندر, بانافة السيد الهس ولوجيا
ليصب  لجنة االشدرا  علدى  , بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة

 : النحو ال ال 
 
 الوظيفة اسم المشر   م

 أس اذ الخلية واالنسجة بطب بيطري/ جامعة كفدر د/ محمد محمد عاك  كساب2أ 1
 الشيخ "رئيس "

 أس اذ ورئيس قسم الخلية واالنسجة بالكلية د/ أحمد شوق  اسماعي 2أ 2
 مدرس بقسم الخلية واالنسجة بالكلية د/ سماأ السيد الشحات الشين 3
 باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة د/   لو  احمد عبدالمنعم خنر 4
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 / على  عدي  لجنة االشرا  باالنافة الموافقة: وقرار اللجنة                          

   الموافقة       القرا             
بالكليدة  الرقابدة الصدحية علدى اال ذيدةم مجلدس قسد النظدر فدى موافقدة :املرضرع–19

بطد ب ن االشرا  الخاصة اعلى  عدي  لج  13/12/2215ب اريخ 
ل خصددص/ الدراسددات العليددا المسددجلين لدرجددة الماجسدد ير فدد  مددادة ا

سددمير , بانددافة السدديد د/ الرقابددة الصددحية علددى اللحددوم ومن جا هددا
اس اذ مساعد الرقابة الصحية علدى اللحدوم د  محمد عبدالغن  عبدا 

 ن االشرا  على النحو ال ال  :اصب  لجل  , ومن جا ها بالكلية
لجنة االشرا  قب    اريخ ال سجي  اسم الطالب م

 ال عدي 
  عدي لجنة االشرا  بعد ال

 الناعس  صاد  1
 14/4/2215 عبدالف اأ صاد 

د/ خالد ابراهيم ابو 2أ
 الف   س م

د/ حا م حسن السيد 
 محمد رمنان

د/ خالد ابراهيم ابو الف   2أ
 س م

د/ حا م حسن السيد محمد 
 رمنان

د/ سمير محمد عبدالغن  
 عبدا  

دعاأ خلي  السعيد  2
 14/4/2215 خلي 

بو د/ خالد ابراهيم ا2أ
 الف   س م

د/ محمد مصطفى احمد 
 الحديدي

د/ خالد ابراهيم ابو الف   2أ
 س م

د/ سمير محمد عبدالغن  
 عبدا 

دينا عبد ا   ين البا   3
 28/12/2214 شادص

د/ خالد ابراهيم ابو 2أ
 الف   س م

د/ عبير السعيد السيد 
 يوس 

د/ خالد ابراهيم ابو الف   2أ
 س م

 سيد يوس د/ عبير السعيد ال
د/ سمير محمد عبدالغن  

 عبدا 

سار  عبدالناصر  4
 22/4/2214 عبدالراو   ريب

د/ خالد ابراهيم ابو 2أ
 الف   س م

د/ مها عبد  محمد 2أ
 عبد  العشماوي

د/ خالد ابراهيم ابو الف   2أ
 س م

د/ مها عبد  محمد عبد  2أ
 العشماوي

د/ سمير محمد عبدالغن  
 عبدا 

د/ خالد ابراهيم ابو الف   2أد/ خالد ابراهيم ابو 2أ 9/12/2213د ط  شيماأ احم 5
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 الف   س م سليمان فن 
د/ مها عبد  محمد 2أ

 عبد  العشماوي

 س م
د/ مها عبد  محمد عبد  2أ

 العشماوي
د/ سمير محمد عبدالغن  

 عبدا 

محمود احمد محمد  6
 22/4/2214 احمد

د/ خالد ابراهيم ابو 2أ
 الف   س م

د/ مها عبد  محمد 2أ
 عبد  العشماوي

د/ خالد ابراهيم ابو الف   2أ
 س م

د/ مها عبد  محمد عبد  2أ
 العشماوي

د/ سمير محمد عبدالغن  
 عبدا 

ميرنا عماد ابراهيم  7
 28/12/2214 ابراهيم  الى

د/ خالد ابراهيم ابو 2أ
 الف   س م

د/ طار  ابراهيم محمد 2أ
 ابراهيم

ابو الف   د/ خالد ابراهيم 2أ
 س م

د/ طار  ابراهيم محمد 2أ
 ابراهيم

د/ سمير محمد عبدالغن  
 عبدا 

ندص محمد عباس  8
 14/4/2215 محمد اسماعي 

د/ خالد ابراهيم ابو 2أ
 الف   س م

د/ صال  شفي  محمد 
 احمد

 د/ خالد ابراهيم ابو الف   س م2أ
 د/ صال  شفي  محمد احمد
د/ سمير محمد عبدالغن  

 عبدا 

هاجر جما  هاشم  9
 28/12/2214 محمد شريف 

د/ خالد ابراهيم ابو 2أ
 الف   س م

د/ عبدالهادي محمد 2أ
 احمد عرم 

 د/ خالد ابراهيم ابو الف   س م2أ
 د/ عبدالهادي محمد احمد عرم 2أ

 د/ سمير محمد عبدالغن  عبدا 

 / ي  لجان االشرا على  عد الموافقة:وقرار اللجنة                            
   الموافقة        القرا           

 
 

الطددب الشدرع  والسدموم واالجددراأات م مجلدس قسد النظدر فددى موافقدة :املرضارع–11
علدى  عددي  لجندة االشدرا    6/12/2215بالكلية ب داريخ  البيطرية

ددد  عدد  علددى السدديد حب دد  ب/2الخاصددة برسددالة الدددك ورا   للطالبددة ط
بمدادة  28/12/2214المسدجلة ب داريخ القسدم و المددرس المسداعد ب

د  سيشددى أونددود/ 2أ, بانددافة السدديد طددب الشددرع  الال خصددص/ 
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اس اذ مشاري بمرك  ال عليم والبحدث للمصدادر البحريدة والبيئيدة كليدة 
ليصددب  لجنددة االشددرا  علددى , االسددماي جامعددة كاجوشدديما اليابددان 

 النحو ال ال  :
 الوظيفة اسم المشر   م

أسدد اذ الطددب الشددرع  والسددموم ورئدديس القسددم بالكليددة  مدوأ محمد ابوالمجد محمودد/ م2أ 1
 "رئيس "

أس اذ مشاري بمرك  ال علديم والبحدث للمصدادر البحريدة  د/ سيشى أونو2أ 2
 والبيئية كلية االسماي جامعة كاجوشيما اليابان

راأات مدددددرس بقسددددم الطددددب الشددددرع  والسددددموم واالجدددد د/ أم  عبدالمنعم على ح و  3
 البيطرية بالكلية

 / على  عدي  لجنة االشرا  باالنافة : الموافقةاللجنةرار دقو                      
   الموافقة    القرا              

 

الطب الشرع  والسموم واالجراأات م مجلس قس النظر فى موافقة :املرضرع–10
هري  ير جو على  عدي    6/12/2215بالكلية ب اريخ  البيطرية

عبدالرحمن  ب/2ط لعنوان رسالة الماجس ير الخاصة بالطالب
ب اريخ  وافد ليب  الجنسية المسج د  عبدالعالى الجالى طاهر

وذلي على النحو , طب الشرع  البمادة ال خصص/  19/11/2213
 ال ال  :

 العنوان قب  ال عدي  :                      
ى ال أثير ال شوه  لبعض السموم ف  الفئران دراسات سمية عل                      

 البيناأ
Toxicological Studies on the Teratogenic Effects of Some Poisons in 

 Albino Rats 

 العنوان بعد ال عدي  :                       



 

 
 
-34- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   8142/ 48/ 44املوافق    االتنني يوم   (842) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 للمبيد الحشرص فن روثيون وخ تدراسات سمية على ال أثير ال شوه                      
 الرصاص ف  الفئران البيناأ

Toxicological Studies on the Teratogenic Effects of  Fenitrothion insecticide 
 and lead acetate in Albino Rats 

 /: الموافقةاللجنةرار دقو                       
   الموافقة          القرا       
 
 

 ت الثقافيةجلنة العالقا - 3                     
      2215 /12 /13ب اريخ المنعقدة            

 

فد    24/11/2215النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم الطفيليدات ب داريخ  :املرضرع–42
عبدداس  رالطلددب المقدددم مددن السدديد الدددك ور / إبددراهيم السدديد عبددد القدداد

المدددرس بالقسددم بشددان سددفر سددياد   فدد  أطددار  فعيدد  ا فاقيددة ال عدداون 
ين كليدددة الطدددب البيطدددري جامعدددة المنصدددورة وجامعدددة الطدددب العلمددد  بددد

البيطري هانوفر بألمانيا لمدة شهر وبمر دب يصدر  مدن الدداخ  والدذي 
وح دددى  1/9/2215صددددرت لددد  الموافقدددة علدددى السدددفر اع بدددارا مدددن 

 4/9/2215ونظرا لظرو  الطيران فقد  دم السدفر مدن  32/9/2215
بمر ددب يصددر   وبددذلي يكددون السددفر لمدددة شددهر 4/12/2215وح ددى 

من الداخ  ومرف  طي  صورة من ال أشديرة مدو العلدم بدان سدياد   كدان 
    2 3/9/2215ح ى  1/9/2215م واجد بالعم  ف  الف رة من 

   الموافقة: وقرار اللجنة                      
   الموافقة     القرا              
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مددراض المشدد ركة ب دداريخ النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الصددحة واأل :املرضاارع–43
مددن الدارسددة/ أميددرة حسددن علددى  معلددى الطلددب المقددد9/12/2215

مدددرس مسدداعد األمددراض المشدد ركة بالقسددم وعنددو  - خليدد  شوشددة
اإلجدددا ة الدراسدددية بالنمسدددا وذلدددي للحصدددو  علدددى الددددك ورا  ب مويددد  
خددارج  والددذي  لدد مس فيدد  مددد بقائهددا لل دددريب العملدد  فدد  جامعددة 

يدددا لمددددة عدددام بددددون مر دددب يصدددر  مدددن الدددداخ  الطدددب البيطدددري بفين
وبدددون نفقددات مددن الجامعددة )علمددا بأنهددا حصددلت علددى الدددك ورا  فدد  

( وعلددى ذلددي  بدددأ قيامهددا بالدددورة ال دريبيددة مددن يددوم 6/12/2215
7/12/2215 2 

   الموافقة عدم:وقرار اللجنة                        
 اللجنة الثقافيةعلى قرار  الموافقة        القرا           

  
قسم ال وليد وال ناس  وال لقي  االصدطناع  النظر ف  موافقة مجلس قسم  :املرضرع–44

 على اال ى: 12/12/2215ب اريخ 
أوال: مق ددرأ المشددرو  ال نافسدد  لبندداأ القدددرات بجامعددة المنصددورة                           

القسددم  رئدديس –د/ سددام  معددوض محمددد  عبدد  2المقدددم مددن السدديد ا
   2إلنشاأ )مرك  بحوث ال كنولوجيا الحيوية لل كاثر(

: الموافقدة علدى المق درأ حيدث أندة يعدد األو  مدن نوعد  وقرار اللجنة 
فددد  الجامعدددات المصدددرية كمدددا انددد  يخددددم المجدددا  البحثددد  وال عليمددد  
والمج معدد  بمحافظددة الدقهليددة والحافظددات المجدداورة علددى أن يكددون 

 ال ال :  شكي  الفري  على النحو 
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 د/ عميد الكلية                           رئيس المرك 2أ
 رئيس المرك   نائبد/ سام  معوض محمد  عب           2ا

 عنوا     د/ حسام الشيخ على جما  الدين          
 عنوا   د/ عبد المنعم من صر محمود               
 وا  عن   د/ احمد  كى محمود بلبولة               
 عنوا  د/ محمد احمد احمد الم ول                

 د/ منصور أبو العيبين منصور               عنوا
 ب/ محمد فو ي على أبو الع             عنوا2ط
 ب/ شيماأ عبد  إبراهيم رخا             عنوا 2ط

ثانيا: الطلب المقدم من السيد د/ محمد احمد احمدد الم دول  المددرس 
بخصددوص حنددور سددياد   مددا مر بيولوجيددا ال وليددد وال ناسدد   بالقسددم

حيدث أن  2/2216/ 12-12ألمانيدا فد  الف درة مدن  –بمدينة ليب   
                                       2لسياد   بحث مقبو  ف  الما مر وذلي بنفقات من الجامعة

   الموافقة: وقرار اللجنة                        
 الموافقة    القرا           

 
: النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم ال غذيددة وأمددراض سددوأ ال غذيددة ب دداريخ املرضاارع–11

 بعلددددى الطلددددب المقدددددم مددددن د/ عمددددرو عبددددد الوهددددا13/12/2215
المدرس بالقسم نحو سفر سياد   إلى جامعدة الطدب البيطدري هدانوفر 

مددن )بدددأا  2216ألمانيددا فدد  مهمددة علميددة بعددد الدددك ورا  فدد  مددايو 
أشدهور بنداأا علدى دعدوة رئديس معهدد  غذيدة  6 اريخ السفر( ولمددة 

     2الحيوان وبمر ب يصر  من الداخ  )مرف  الدعوة(
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   الموافقة: وقرار اللجنة                       
 الموافقة    القرا           

 
: النظددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددم الباثولوجيددددا االكلينكيددددة ب دددداريخ املرضاااارع–11

ف  الطلب المقددم مدن السديدة د/ فاطمدة مصدطفى عبدد  7/12/2215
 األس اذ المساعد بالقسم على اال ى:  -الحميد

أوال:  بيدددان الحسدددداب الخ ددددام  الخدددداص بالمشددددرو  البحثدددد  الخدددداص 
 بسياد ها بعنوان: 

"  قددديم ال دددأثير المنددداع  ومحندددرات النمدددو لدددبعض النبا دددات الشدددعبية 
   2رمان( ف  سمي البلط  النيل "المصرية )فراخ أم على وقشر ال

ثانيدا:  إهدداأ سددياد ها األجهد ة المشد راة مددن حسداب المشدرو  البحثدد  
 الخاص بها إلى القسم وبيانها كال ال :  

 
 القيمة الجها  م

1 
Adam001-200g )مي ان حساس( Digital 

balance  
جنيها   1800

 مصريا
2 Pellets Pestles (blue polypropylene 

autoclavable) 1330  جنيها
 مصريا 

جنيها  1770
 مصريا 

310 

3 Pellets Pestles(cordless motor)   

  12نرائب 



 

 
 
-38- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   8142/ 48/ 44املوافق    االتنني يوم   (842) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

4 Soxhlet apparatus  
جنيها 1500

 مصريا

جنيها 6710  االجمالى 
 مصريا

   الموافقة: وقرار اللجنة                       
 الموافقة    القرا           

 لبيئةجلنة شئرن ا -4
  2215/ 13/12 المنعقدة ب اريخ            

 

د/ رئديس الجامعدة الدى السديد/ 2النظدر فدى  وصديات معدالى السديد أ :املرضرع- 17
عميددد الكليددة بخصددوص ونددو خطددة  طددوير المس شددفى البيطريددة 

 ال عليمية بشها
الموافقددة علددى ان يدد م  شددكي  فريدد  عمدد  برئاسددة السدديد  وقددرار اللجنددة:

 لكلية وعنوية ك  من :د/ عميد ا2أ
 د/ وكي  الكلية لشئون خدمة المج مو و نمية البيئة2أ
 د/ مدير المس شفى ال عليمى بشها والعاملين بالمس شفى2أ

وذلي ل شرا  على خطة النظافة والددهانات وال شدجير و طدوير المعامد  
 واالدارة

 الموافقة    القرا              
ئددة بالكليددة يقطددا  شددئون خدمددة المج مددو و نميددة الب النظددر فددى قيددام :املرضاارع- 18 

مركد  دكدرنس خد    –بالقافلة الطبية الع جية البيطرية الى قرية كدرم 
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وذلدددي ندددمن الخطدددة السدددنوية للقوافددد  الطبيدددة  2215شدددهر ديسدددمبر 
 2215/2216البيطرية  الط بية للعام الجامعى 

 وقرار اللجنة الموافقة                        
 الموافقة   القرا                    

د/ نائدب رئديس الجامعدة 2النظر فى الخطاب الوارد من مك ب السديد أ  :املرضرع-44
ورئيس اللجندة العليدا لمل قدى  اهيد   شئون خدمة المج مو و نمية البيئة

الخريجين لسو  العم  بشأن حندور اللقداأ ال عريفدى وال حنديرص 
بصددحبة عدددد مددن  2215يسددمبرد 19وذلددي يددوم السددبت الموافدد  

 الخريجين 
واعددد ن السدددادة مسدددئولى مك دددب م ابعدددة : وقدددرار اللجندددة الموافقدددة                             

الخريجين بالكليدة و كليد  السديد المسدئو  عدن الموقدو االلك روندى 
 اللقاأ بالموقو ودعوة الخريجين للحنور بالكلية ل ع ن عن

 الموافقة       القرا               
 جلنة االجهزة واملختربات - 5

  1025/ 21 /9والمنعقدة بتاريخ 
 

 واحدد وعشدرونفقدط   جنيد ( 21922) مبلغ صر  م ابعة النظر ف  :املرضرع-55
علدى أن يد م شدراأ  1/3للكليدةمن بندد جنيد  ال يدر و سعمائة أل  

) خامدات      السدلو الوسديطةاح ياجات الكلية للصر  منهدا علدى 
وسددددائ  ومسدددد ل مات  عليميددددة(  - مددددواد ومهددددات –و  يددددار وقطدددد

   2و و يعها على االقسام العلميةبالكلية 
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 علماوقراراللجنة:أحيطت اللجنة                      
 الموافقة       القرا           

 املكتبات جلنة -6                                    

  1025/ 21 /21  يخوالمنعقدة بتار                    
 

 

 شدكي   لجندة من السيدة /مديرة المك بدة بشدأن  النظر فى الطلب المقدم :املرضرع-51
 2المج ت والرسائ  المهداة لمك بة الكلية لفحص و سعير 

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

 رئيسا                   د/ عبد الهادص محمد احمد2أ                       
 عنواحمد السيد يوس                  د/ ج   ا2أ                      
 عنوامحمد جبر السيد جبر                    د/ 2أ                      

   المك بة مديرة     /سو ان  ينهم محمد             السيدة                       
 الموافقة        القرا          
 

  رضرعات  تنرعة          
           

 

لمجلددس اللجنددة الفرعيددة لالنظددر فددى اع مدداد قددرارات محنددر اج مددا  املرضاارع -52
( 2االكاديمى لبرندامج  ميد  صدحة وسد مة الغدذاأ " بجلسد ة رقدم )

 2 24/11/2215يوم الث ثاأ المواف  المنعقدة 
 الموافقة     القرا             
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بشدددأن اجدددراأ بعدددض  د/ عميدددد الكليدددة2النظدددر فدددى مدددذكرة السددديد أ املرضااارع-53
ال عددددددي ت فدددددى ال ئحدددددة الخاصدددددة بالبرندددددامج  الندددددوعى الجديدددددد 

 بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية )  مي  الحيوانات االليفة ( 
pet animals 

 الموافقة     القرا       
 
شئون اعناأ هيئة ال دريس بالكليدة بشدأن الموافقدة النظر فى مذكرة   املرضرع-54

على  شكي  مجلدس ادارة المس شدفى ال عليمدة البيطدرص بشدها علدى 
ولمددددة  13/12/2215النحدددو المشدددار اليدددة بعااليدددة اع بدددارا مدددن 

 على النحو ال الى :عامين 
 رئيسا عميد الكلية  هيك  سيد احمدد/ نبي  ابو 2السيد أ
وكيدددد  الكليددددة لشددددئون خدمددددة المج مددددو  د/ عاد  ال ابعى ابراهيم   لو 2السيد أ

 و نمية البيئة 
 نائبا

 مديرا اس اذ ورئيس قسم امراض الدواجن د/كام  ابراهيم ابو الع م 2السيد أ
 ناسدددد  اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم ال وليددددد وال د/ سامى معوض محمد   عب  2السيد أ

 وال لقي  االصطناعى
 عنوا

اسددد اذ ورئددديس قسدددم االمدددراض الباطندددة  د/فيوال حسن  كى2السيد أ
 واالمراض المعدية واالسماي 

 عنوا

اس اذ بقسدم االمدراض الباطندة واالمدراض  محمد احمد على يوس د/ 2السيد أ
 المعدية واالسماي

 عنوا

 عنوا لمعديةاس اذ االمراض ا د/ عماد السيد احمد يونس2السيد أ

 عنوا اس اذ بقسم امراض الدواجن د/ سناأ س مة احمد عوض 2السيد أ
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 عنوا اس اذ ورئيس قسم الجراحة وال خدير واالشعة د/ عصام مصباأ محمد محمود2السيد أ

طبيددددب بيطددددرص بدددداالدارة البيطريددددة باجددددا  ب/ جما  الدين محمد محمد بدوص2ط
 وصاحب شركة الوالأ ل دوية البيطرية

عنددو مددن 
 الخار 

 الموافقة     القرا        
 
شئون اعناأ هيئة ال دريس بالكلية بشدأن الموافقدة النظر فى مذكرة   املرضرع-55

االسدد اذ  –  جديددد  عيددين د/ اسددامة احمدمحمددد ابددو اسددماعي علددى 
نائبدددا  –المسدداعد بقسددم الرعايددة و نميدددة الثددروة الحيوانيددة بالكليددة 

/ 5/12و قيددديم االداأ اع بدددارا مدددن لمددددير وحددددة ندددمان الجدددودة 
 ولمدة ث ث سنوات 2215

 الموافقة      القرا      
 
شدئون اعنداأ هيئدة ال ددريس بالكليدة بشدأن موافقدة النظر فدى مدذكرة  املرضرع-56

 2215/ 8/12مجلدددس قسدددم الجراحدددة وال خددددير واالشدددعة ب ددداريخ 
 سالمدددر  –علدى  رشددي  السدديدة د/ االأ سددامى السديد عبددد الخددال  

بددذات القسددم  حيددث  س عيددين فددى وظيفددة مدددر لبالقسددم ل  المسدداعد
علددى انهددا مل  مددة فددى عملهددا ومسددلكها و قددوم بواجبا هددا الجامعيددة 

 اكم  وجة

 الموافقة     القرا      
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شئون اعنداأ هيئدة ال ددريس بالكليدة بشدأن موافقدة النظر فى مذكرة  املرضرع -55
معدية واالسدماي  ب داريخ مجلس قسم االمراض الباطن  واالمراض ال

وائدد  محمددد أبددو المكددارم علددى  رشددي  السدديد د/  2215/ 13/12
بدذات  اسد اذالمساعد  بالقسم لل عيدين فدى وظيفدة  االس اذ – الديب

قوم بواجبا د  الجامعيدة يالقسم  حيث ان  مل  م فى عمل  ومسلك  و 
 2 على اكم  وجة

 الموافقة        القرا   
 

 ئرن الد اسة واال تحاناتش                  
 

بشدأن د/وكيد  الكليدة لشدئون ال علديم والطد ب 2فى مذكرة السديد أ النظر املرضرع -55
للدددعام  2216دور ينداير  شكي  لجان االم حدان لمرحلدة البكدالوريوس

ال ئحدددة مدددن  (72)  ادةمدددطبقدددا لدددنص ال  2215/2216الجدددامع  
مجدالس األقسدام العلميدة وموافقدة  ذية لقانون  نظديم الجامعدات دال نفي
 2عليها

 الموافقة  القرا              
 

 ستجد    اعمالا ا               
 

ان  نظديم ادارة الكلية لشئون ال عليم والط ب بش  النظر فى مذكرة وكي املرضرع -54
ث ال قنيددات فددى الكليددة دورة  دريبيددة لطدد ب البكددالوريوس علددى احددد
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وذلددددي يددددومى  PCR. Elisaدام  شددددخيص  امددددراض الدددددواجن باسدددد خ
 وجيددة الشددكر لكدد  مددن مددو  بمس شددفى شددها 13/12/2215و12
اسد اذ ورئديس قسدم امدراض الددواجن  –د/ كام  ابراهيم ابو العد م 2أ
اسدددد اذ الدددددواجن بالكليددددة علددددى محانددددر هما  -د/ثندددداأ سدددد مة2وأ

وذلدددي فدددى اطدددار  حسدددين العمليدددة ال عليميدددة  - وعطائهمدددا الفيددداض
 الكلينيكية لدص ط ب البكالوريوسو يادة الخبرة ا

 احيط المجلس علما   القرا       
 

المددذكرة المقدمددة مددن لجنددة  سددعير االدويددة بالمس شددفى  النظددر فددى املرضاارع -11
د/ مدددددير 2البيطددددرص ال عليمددددى بشددددها بندددداأا علددددى  كليدددد  السدددديد أ

المس شددفى  بشددأن اعددادة  سددعير االدويددة ح ددى ال يدد م اعدددامها نظددرا 
 حيةاأ ف رة الص لقرب ان ه

 على  عدي  االسعار نظرا لقرب ان هاأ  مدة الص حية الموافقة   القرا       
 

بشدان -من د/ هبة محمدد محمدد الشدربينى  ةالمقدم المذكرةالنظر فى  املرضرع -10
اسدد اذ  –د/ ممدددوأ محمددد ابددو المجددد  2السدديدأمددن ال بددر  المقدددم  

ة ادويدة ل سد فادة منهدا بقائمدورئيس قسدم الطدب الشدرعى والسدموم 
 فى القواف  الطبية

 مو  قديم الشكر لسياد   الموافقة حسب القواعد   القرا       
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بشدان  -من د/ هبة محمد محمد الشربينى  ةالمقدم المذكرةالنظر فى  املرضرع -11
الموافقة على ال بدر  بدبعض االدويدة لمعامد  الكليدة السد خدامها فدى 

ان هاأ المادة الفعلة بها) علما با هدذة االدويدة  العملية ال عليمية قب 
حية الخاصددة بهددا او ان هددت فددى الددبعض قددد قددرب ان هدداأ ف ددرة الصدد 

 االخر ( مو اس ن ا  هذة االدوية من العهدة
 الموافقة    القرا       

 

 ،، بعد الظهرالثانية وانتهت اجللسة  يف متام الساعة         
 

 

 عميد الكلية                                    ةلسجلأ ني ا                                  

 
 دنبيل ابر هيكل سيد ادمد/ 5أ         مد أدمد   عبد اهلادى حم أ.د/      
 

 البيلي رجاء


