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 محض

 لبيطريكلية الطب ا جامعة املنصورة           

   9096/ 92/9املوافق   الثالثاء يوم  ( 942)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

           
   

   
 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري     
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  ة الثانيةئاالم بعد الربعوناو  التاسعة (249)رقم  الجلسة

 
يددوم  2216/  2215للعدام الجدامع  (249) رقدم عقدد مجلدس الكليدة جلسدت      

 تمدددام وذلدددي فددد   هدددد 1417/ثدددانربيددد  9 الموافددد  م19/1/2216 الثالثدددا 
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية صباحا التاسعةالساعة 

 : برئاسة                      
 
 
 
 
 
 
 

   نبيدددب ابدددو هيكدددب سددديد أحمدددد ألسدددتاذ الددددكتور/ ا
 

 ةعميددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الكليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 ضر   و حب
 وكالء الكلية

   محمد الشربينى السيد علىاألستاذ الدكتور/ 

 السدديد جهدداد رمنددان محمدددألسددتاذ الدددكتور/ ا

 االسدددددتاذ الددددددكتور/عادب التدددددابعى ابدددددراهيم   لدددددوب

 

  
 

 التعلدددديم والطددددالبوكيددددب الكليددددة لشددددئون 
 وكيب الكلية للدراسات العليا والبحوث

 المجتم  وتنمية البيئةخدمة وكيب الكلية لشئون 
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 : أعضاء اجمللس
 وحددددي األسددددتاذ الدددددكتور/ فهدددديم البهدددد  السدددديد 

   على على إبراهيم القناوياألستاذ الدكتور/
     محمد عرم  الهادياألستاذ الدكتور/ عبد 

 األسدددددتاذ الددددددكتور/ فتحددددد  رندددددوان علددددد  سدددددليم
   االسدددددددددددتاذالدكتور/محمد أحمددددددددددددعلى يوسددددددددددد  

األسدتاذ   األستاذ الدكتور/ السعيد الشربينى السعيد
 محمدددددددددددد محمدددددددددددد محمدددددددددددد فدددددددددددود  الددددددددددددكتور/ 

 ح أحمددد عثمددان ابددو الوفدداصددالاألسددتاذ الدددكتور/ 
 األسددددددددتاذ الدددددددددكتور/ عددددددددادب حلمدددددددد  الجددددددددوهري

  مجدددص صددالح مصددطرى عددامر األسددتاذ الدددكتور/ 
 األسددددددتاذ الدددددددكتور/ كامددددددب ابددددددراهيم أبددددددو العدددددد م
   األسدددددتاذ الددددددكتور/ جمددددداب عبدددددد الجدددددابر محمدددددد

 صددددالح المرسدددد  المددددرس فددددر الدددددكتور / األسددددتاذ
 مصددددباح عبددددد الجددددواد السدددديدالدددددكتور / األسددددتاذ
   جددددالب أحمددددد السدددديد يوسدددد  الدددددكتور / األسددددتاذ

 ر/ سددددددددامى معددددددددوض  عبددددددددبالدددددددددكتو األسددددددددتاذ 
      فيددددددددددددوال حسددددددددددددن  كددددددددددددى       /الدددددددددددددكتوراألسددددددددددددتاذ  

 ممددددددوح محمدددددد أبدددددو المجدددددد الددددددكتور/األسدددددتاذ 
 األسددددتاذ الدددددكتور/ عمددددرو عبددددد الرتدددداح محمددددد عبددددد 

          محمدددددددد جبدددددددر السددددددديد جبدددددددر/الددددددددكتوراألسدددددددتاذ 
 طدددددددددددار  إبدددددددددددراهيم محمدددددددددددد /رالددددددددددددكتو األسدددددددددددتاذ 

 سددددددددددتاذ الدكتور/صددددددددددبرص احمددددددددددد الخنددددددددددرصالا
 االسددددتاذ الدددددكتور / عمددددداد السدددديد أحمددددد يدددددونس

     سدددددددنا  سدددددددالم  أحمدددددددد عدددددددوض  ر/ الددددددددكتو األسدددددددتاذ 
 ر/ مهدددا عبدددد  محمدددد عبدددد  العشدددماوصالددددكتو األسدددتاذ 

 

              
 الرسددددددددددددددددديولوجياقسدددددددددددددددددم  متردددددددددددددددددر  بأسدددددددددددددددددتاذ 

   الريروساتمترر  وقائم بعمب رئيس قسم أستاذ 
     قسم التغذية وأمراض سو  التغذية بمترر  أستاذ 

 قسدددددددددم الطدددددددددب الشدددددددددرع  والسدددددددددمومبمتردددددددددر  أسدددددددددتاذ 
 االمراض الباطن  والمعدي  واالسماي قسممترر  بأستاذ 
    الكيميددددا  الحيويددددة وكيميددددا  التغذيددددة ورئدددديس قسددددم مترددددر  أسددددتاذ

 وتنميددة الثددروة الحيوانيددةالرعايددة  أسددتاذ ورئدديس قسددم
 الطريليات              ذ ورئيس قسمأستا

 قسددددم الصددددحة واألمددددراض المشددددتركةورئدددديس أسددددتاذ 
                          االدويدددددددددددددددددددددةقسدددددددددددددددددددددم ورئددددددددددددددددددددديس أسدددددددددددددددددددددتاذ 

 أسدددددددددددتاذ ورئددددددددددديس قسدددددددددددم أمدددددددددددراض الددددددددددددواجن 
 والرطريدددات والمناعدددة أسدددتاذ ورئددديس قسدددم البكتريدددا 
               سم التشدددددددددددددددددري  ددددددددددددددددددددددق ورئددددددددددددددددديس اذ دددددددددددددددددددستأ
                سم التشري  دددددقب  اذ ددستأ
                سم التشدددددددددددددددددددددددددددددري  ددددددددددددددددددددددددددددددددددقب  اذ دددددددددددددددددددددددددددددددستأ

  مددددير وحددددة ندددمان الجدددودةورئددديس قسدددم التوليدددد و اسدددتاذ 
   واالسماي أستاذ ورئيس قسم األمراض الباطنة و المعدية

 والسددددددموم قسددددددم الطددددددب الشددددددرع أسددددددتاذ ورئدددددديس 
  أسدددددددددتاذ بقسدددددددددم الصدددددددددحة واألمدددددددددراض المشدددددددددتركة

                             األدويددددددددددددددددددددددددددددددددددة قسددددددددددددددددددددددددددددددددددمب أسددددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ
 أسدددددتاذ ورئددددديس قسدددددم التغذيدددددة وأمدددددراض سدددددو  التغذيددددددة

 أستاذ بقسم األمراض الباطنة واألمراض المعديةواالسماي 
 أسددددتاذ بقسددددم األمددددراض الباطنددددة واألمددددراض المعديددددة

              أمدددددددددددددددددددددددراض الددددددددددددددددددددددددواجن سم ددددددددددددددددددددددددددددقب  اذ دددددددددددددددددددددددددستأ
            علددددددددددى اال ذيددددددددددةأسددددددددددتاذ بقسددددددددددم الرقابددددددددددة الصددددددددددحية 
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 ر/ رجدددددددددب عبدددددددددد ا  درويددددددددد الددددددددددكتو األسدددددددددتاذ 
 ر/ عصددددام مصددددباح محمددددد محمددددودالدددددكتو األسددددتاذ 

 االسددددددددتاذ الدددددددددكتور/ محمددددددددود محمددددددددد بدددددددددران
 أحمددددددد شددددددوقى اسددددددماعيباالسددددددتاذ الدددددددكتور/ 

 ماجددددددددددددددد ر   شددددددددددددددعبان االشددددددددددددددقرلدددددددددددددددكتور/ ا
    ايمددددددددددددان  هددددددددددددران عبددددددددددددد الحميددددددددددددد الدددددددددددددكتور / 
 ة/انجى فكددددددددددددددددددددددددددددرص ريشددددددددددددددددددددددددددددةر الدددددددددددددددددددددددددددددكتو 

  حمددددددددص عبدددددددد الرتددددددداح عبدددددددد الرتددددددداحلدكتور/ا
         الدددددكتورة /سدددددحر السددددديد السددددديد عبدددددد الدددددرحمن
 أعضااااااااااااء  ااااااااااا  ا اااااااااااا   

 عدددادب حسدددانين محمدددود مصدددطرىألسدددتاذ الددددكتور/ ا 
     محمددددد جمعدددد  سددددالم محمدددددالدددددكتور/ 

 واعتااااااع  عاااااا  عاااااا   ا ضاااااار  
 /عادب عبدددد الخدددال  سددديد أحمددددالددددكتوراألسدددتاذ 

   /محمدددددد محمدددددد محمدددددد الجددددد ارالدكتورسدددددتاذ األ
 

 وقا  باألعمال االدا ية والسكرتا ية كل     
السدددددددددددددددديد / رجددددددددددددددددا  محمددددددددددددددددد البيلدددددددددددددددد                

  / ماجددددددددددددددددد  محمددددددددددددددددد أحمددددددددددددددددد                لسدددددددددددددددديدةا
  

 اسدددددددتاذ بقسدددددددم الرعايدددددددة وتنميدددددددة الثدددددددروة الحيوانيدددددددة 
                                                                          أسدددددددددددتاذ بقسدددددددددددم الجراحدددددددددددة والتخددددددددددددير واالشدددددددددددعة  

 بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم التشدددددددددددددددددددددددددددددددري اسدددددددددددددددددددددددددددددددتاذ 
 ورئدددددددددديس قسددددددددددم الخليددددددددددة واالنسددددددددددجةاسددددددددددتاذ 

 طندد  والمعديددة واالسددمايالبااالمددراض اسددتاذ مسدداعد بقسددم 
               الباطندد  والمعديددة واالسددماياسددتاذ مسدداعد بقسددم االمددراض 

 قسم الباثولجيدا االكلينكيدة وقائم بعمب رئيساستاذ مساعد
 امددددددددددددددددددددددراض الدددددددددددددددددددددددواجن مدددددددددددددددددددددددرس بقسددددددددددددددددددددددم

 الريروسددددددددددددددددددددددددددددددددات مدددددددددددددددددددددددددددددددددرس بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم
 
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة
 ةمددددددير عدددددام مديريدددددة الطدددددب البيطدددددري بالدقهليددددد

      
 اسددتاذ ورئدديس قسددم الرقابددة الصددحية علددى اال ذيددة      
 اسددددددتاذ بقسددددددم الرقابددددددة الصددددددحية علددددددى اال ذيددددددة   

  
 

 أمانددددددددددة مجلددددددددددس الكليددددددددددةرئدددددددددديس قسددددددددددم 
                                                   ثددددددددددددددددددددددانىأخصددددددددددددددددددددددائى شددددددددددددددددددددددئون اداريددددددددددددددددددددددة 

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

 بالكلية التغذية وأمراض سو  التغذية قسمبمترر  

   عميد الكلية متمنيدا للسدادة  –د نبيب ابو هيكب سيد أحمالسيد أ.د/  الجلسةافتت
 دص الجديدومهنئا سيادتهم بالعام الميال اعندا  المجلس التوفي  والسداد

 بسم ا  الرحمن الرحيم                         
 : نبة السيد عميد الكلية على التكرم باتباع التالى 

  :السادة رؤسا  الكنتروالت:اوال 
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 ة الوقت قبب اثبات انصرا  الطالبيتم تسليم ورقة االجابة فى نهاي 

    المحمدوب داخدب اللجدان لكدب مدن المالحادين واعندا  عدم اصطحاب التليردون
 الكنتروالت والطالب

    يتم تسليم اورا  االجابة الخاصة بكب لجنة داخدب قاعدات االمتحدان وتسدلم الدى
 عنو الكنتروب الموجودة  بالقاعة

     الوقتعد خرو  اص طالب من اللجان قبب نص 

   عدم خرو  المالحاين اثنا  انعقاد االمتحان 

 الت ام اعنا  الكنتروب بالتواجد داخب اللجان 

 رؤية كلية الطب البيطرص بشأن اليات الت ام اعنا  هيئة التدريس بالحنور   -             

  ترعيبsmart card  للسادة اعنا  هيئة التدريس ومعاونيهم 

 تدريسية  على مدار ارب  ايام على االقب تو ي  الساعات المكتبية وال 

  ترعيبsmart card  فى دخوب المدرجات لمتابعة القا  المحانرات من عدمة 

 

 : السادة رؤسا  االقسام العلمية ثانيا: 

  الددددروس العمليدددة بالقسدددم بحندددورالمدرسدددين االسددداتذة المسددداعدين و التددد ام 
 حسب جداولهم

 تحديد موعد انعقاد مجلس القسم 

 مجلس للقسم لامين  تعيين 

  ترعيب دور المناقشات العلمية بالقسم  مرة كب اسبوع فى حنور اعنا  هيئدة
 التدريس
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 تو ي  المحانرات قبب بدا الرصب الدراسى القادم حنور اعنا  مجلس القسم 

 

  بكب تخصص علمىكتابة اسما  المشاركين فى الكتاب العلمى   

 (2)المسدداعد  االسددتاذ -(1) سددتاذتو يدد  قيمددة الكتدداب حسددب المتابعددة ) اال- 
 (1)المدرس

  بصورة عاجلةتو ي  جلسات الشروص 

 م اقسلالخطة بحثية  تقديم 

  ثم انتقب المجلس بعد ذلي لمناقشة المونوعات الواردة بجددوب االعمداب واتخدذ
 بشأنها القرارات التالية :
   اوال   التص يقات         

 

                                                  (248رقدددددددم  ) السددددددابقة لتصددددددددي  علدددددد  محنددددددر الجلسدددددددةا :املرضاااااارع-1
   2 2215/ 14/12بتاريخ 

 المصادقة  : را الق   
 ثانيا  جلان جملس الكلية

 

 جلنة شئرن التعليم والطالب - 1                       
 14/1/2216 المنعقدة بتاريخ      

 
 

ون الطددالب بشددأن الطلددب المقدددم مددن الطالبددة/ مددذكرة شددئ الناددر فدد  :املرضاارع – 2
والمقيدددة بالكليددة بالررقددة االولددى للعددام  -ايمددان جمدداب محمددد السدديد 
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وذلددددي لقبددددوب ايقددددا  قيدددددها عددددن العددددام  2215/2216الجددددامعى 
 2215/2216الجامعى 

 الموافقة :وقرار اللجن                                                          
 الموافقة      : را الق       
مدذكرة شدئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددم مدن الطالدب/  النار فد     :املرضرع –3

والمقيدددة بالكليددة بالررقددة  -عبددد الددرحيم عمدداد الدددين ابددراهيم جبددر
وذلدي لقبدوب ايقدا  قيددد   2215/2216للعدام الجدامعى  -الثانيدة 

 2215/2216عن العام الجامعى
 الموافقة :وقرار اللجن                                                            

 الموافقة    : را الق          
مذكرة شئون الطالب بشأن الطلدب المقددم مدن الطالبدة/   النار ف   :املرضرع –4

للعددام  -والمقيدددة بالكليددة بالررقددة الرابعددة  -منددى عيسددى عقدداب 
عدددن الرتدددر  مدددن  وذلدددي لقبدددوب عدددذرها 2215/2216الجدددامعى 

 )اجا ة ون ( 12/12/2215الى  12/11/2215
 الموافقة :وقرار اللجن                                 

 الموافقة    : را الق         
 

مذكرة شئون الطالب بشأن الطلب المقددم مدن الطالبدة/   النار ف  :املرضرع –5
 -لرابعدةوالمقيددة بالكليدة بالررقدة ا - دينا مجددص محمدد عيسدى

وذلددي لقبددوب عددذرها عددن الرتددر   2215/2216للعددام الجددامعى 
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والددذص يشددمب امتحددان  1/1/2216الددى  12/12/2215مددن 
 فصب دراسى اوب+ فصب دراسى تانى(مادة البكتريا ) تخلرات 

 الموافقة :وقرار اللجن                                                             
 الموافقة    :  راالق          

 
مذكرة شئون الطالب بشأن الطلدب المقددم مدن ولدى امدر  النار ف :املرضرع –6

والمقيددد بالكليددة بالررقددة  -الطالددب/ محمددد احمددد فددو ص يوسدد  
والددددذص يلددددتمس فيدددد   2215/2216الرابعددددة للعددددام الجددددامعى

الموافقددددة علددددى قبددددوب عددددذر  عددددن عدددددم ادا  امتحددددان الرصددددب 
دراسدددددى الثدددددانى للعدددددام الجدددددامعى الدراسدددددى االوب+ الرصدددددب ال

 2وذلي لارو  حبس   2215/2216
 الموافقة :وقرار اللجن                                      

 الموافقة  : را الق             
مذكرة شئون الطالب بشأن الطلب المقدم من الطالبدة /  النار ف  :املرضرع –7

 -بالررقددة الثانيددة والمقيدددة بالكليددة  -ريهددام عددال  الدددين عدد ت 
والتدى تلدتمس فيد  الموافقدة علدى  2215/2216للعام الجامعى 

والدددذص يشدددمب أدا  مدددادة)  4/1/2216قبدددوب عدددذرها عدددن يدددوم 
 التشري ( فصب دراسى اوب+فصب دراسى ثانى

 الموافقة :وقرار اللجن                                      
 الموافقة   : را الق           
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مذكرة شدئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددم مدن الطالدب /  النار ف :رع املرض–8
والمقيد بالكلية بالررقة الثانيدة للعدام  -احمد محمد الخيارص محمد 

والددذص يلدتمس فيدد  الموافقدة علددى قبددوب  2215/2216الجدامعى 
والدددذص يشدددمب ادا  امتحدددان مدددادة  4/1/2216عدددذر  عدددن يدددوم 

 سى ثانى)التشري ( فصب دراسى اوب+فصب درا
 الموافقة :وقرار اللجن                                   

 الموافقة : را الق       
مدددذكرة شدددئون الطدددالب بشدددأن تعدددديب نتيجدددة الطدددالب  النادددر فدد  :املرضااارع –9

                     االتيةاسماؤهم بعد وهم :
المااااااااااااا     االسم1

محااااااااااااااااا  

 التعدي 

 مالحظ ت بعد التعدي  قب  التعدي 

نتيجاااااااااااااا  

 الم    

نتيجاااااااااااااا   نتيج  الفرق 

 الم    

 نتيج  الفرق 

ف طماااااااااااا   -1

الزهراء محمد 

 مجدى

 38/111 سلوكي ت

 مقبول

383/611 

 مقبول

38/111 

 ض ج

345/611 

 م    تخلف

خطااااااااااااااااا  

 برن مج

محمد عباد  -3

الحاااااي ال ااااايد 

 ال يد شلبي

 111غ/ فيرولوجي 

 غ

314/711 

 م  تين

 111غ ع/

 غ ع

314/711 

 م  تين

وذلي لتعديب رصد المواد الساب  ذكرها وتعديب المجمدوع الكلدى                       
 وذلي كما هو مون  بالجدوب عالية والتقدير للررقة

 الموافقة :وقرار اللجن                                                            
 الموافقة   : را الق          

مدذكرة شدئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددم مدن الطالبدة /  ادر فد الن  :املرضرع –11
للعددددام  -والمقيددددد بالكليددددة بالررقددددة الثالثددددة  -سدددمر فددددر  محمددددود 

والددذص يلددتمس فيدد  الموافقددة علددى قبددوب  2215/2216الجددامعى 
والددددددذص يشددددددمب ادا  امتحددددددان  9/1/2216عددددددذرها عددددددن يددددددوم 

 ا  عملية مادة)الريرولوجيا( وذلي بسبب دخولها المستشرى واجر 
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 الموافقة :وقرار اللجن                                                            
 الموافقة   : را الق          
مذكرة شئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددم مدن الطالبدة /  النار ف  :املرضرع –11

والمقيدددد بالكليدددة بالررقدددة  -جهددداد محمدددد مصدددطرى ابدددو الجمدددب 
والددددذص يلددددتمس فيدددد   2215/2216ام الجددددامعى الخامسددددة للعدددد

والددذص يشددمب  1/1/2216الموافقددة علددى قبددوب عددذرها عددن يددوم 
 2المعدية( وذلي بسبب مرنها االمراض ادا  امتحان مادة )

 الموافقة :وقرار اللجن                                   
 الموافقة    : را الق          

 
ذكرة شئون الطالب بشأن الطلدب المقددم مدن الطالبدة / م النار ف  :املرضرع – 12  

والمقيدة بالكلية بالررقدة االولدى  -ندص محمد احمد ابراهيم السب 
والذص يلدتمس فيد  الموافقدة علدى  2215/2216للعام الجامعى 

قبوب عذرها عدن ادا  امتحاندات الرصدب الدراسدى االوب +الرصدب 
وذلدي لدورود  2215/2216الدراسى الثانى عدن العدام الجدامعى 

بندا  علدى حكدم المحكمدة فدى دعدوص  1/1/2216ملرها بتداريخ 
  ( 864/18رقم )

 الموافقة :وقرار اللجن                                                            
 الموافقة     : را الق                

م مدن الطالبدة / مذكرة شئون الطدالب بشدأن الطلدب المقدد النار ف  :املرضرع –13
والمقيدد بالكليدة بالررقدة االولدى للعدام  -يمنى عدادب سدعد الصدبا  
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والددذص تلددتمس فيد  الموافقددة علددى قبددوب  2215/2216الجدامعى 
عذرها عن ادا  امتحان مدادة )الرسديولوجى ( فصدب دراسدى اوب+ 

 فصب دراسى ثان 
 الموافقة :وقرار اللجن                                   

 الموافقة    : را الق          
مذكرة شئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددم مدن الطالبدة /  النار ف  :املرضرع –14

والمقيددد بالكليددة بالررقددة الرابعددة   -نددواب محمددد احمددد محمددد عنبددر 
والددذص تلددتمس فيدد  الموافقددة علددى  2215/2216للعددام الجددامعى 

صدب دراسدى اوب قبوب عذرها عن ادا  امتحدان مدادة )الجراحدة ( ف
2 

 الموافقة :وقرار اللجن                                   
 الموافقة    : را الق          

 
مذكرة شئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددم مدن الطالبدة /  النار ف  :املرضرع –15

والمقيدد بالكليدة بالررقدة االولدى   -منار احمد عبد المدنعم ناصد   
والددذص تلددتمس فيدد  الموافقددة علددى  2215/2216للعددام الجددامعى 

 2215/2216ايقا  قيدها عن العام الجامعى 
 الموافقة :وقرار اللجن                                   

 الموافقة    : را الق          
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 ال  اسات العليا جلنة -2                
   1/2216/ 19  والممتدة حتى 1/2216/ 11  بتاريخالمنعقدة           

 

 بالكلية بتاريخ الطريليات النار ف  موافقة مجلس قسم املرضرع–16
عل  كب من : التقارير الرردية والتقرير الجماع    12/1/2216

ب/ 2ط ةالخاصة بالطالبالماجستير الة درسلللجنة المناقشة والحكم 
بتاريخ المسجلة المعيدة بالكلية و  سمي  صال  السيد بدوص فنب د

   وعنوانها :,  الطريلياتف  مادة التخصص/  18/12/2211
 التوصي  الج يئ  لبعض أنواع األيمريا ف  الدواجن بمحافاة الدقهلية            

Molecular characterization of some Eimeria species of chicken 
 in Dakahlia Province 

 علي النحو التالي :ـ وكانت لجنة الحكم والمناقشة                     
 د/ كرم إمام محمد عشماوي     2أـ 1

 أستاذ الطريليات بكلية الطب البيطري بادفينا/ جامعة االسكندري           
 د/ محمد سعيد مهدي ندا      2د أ2
 استاذ الطريليات المترر  بكلية الطب البيطري/ جامعة ال قا ي      
 د/ صالح احمد عثمان ابو الوفا  2د أ1

 ستاذ ورئيس قسم الطريليات بالكلية "مشرفا" ا     
ف  العلوم الطبية  الماجستيربمن  درجة  : التوصيةوقرار اللجن   

ف  نو  توصية كب ة المذكور ة " للطالب الطريليات"  البيطرية  تخصص
 م ., وموافقة مجلس القس من لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة    : را الق        
 بالكليددددة بتدددداريخ الرسدددديولوجيا لناددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددما :رعاملرضاااا–17

علدد  كددب مددن : التقددارير الررديددة والتقريددر الجمدداع    11/1/2216
ب/ 2ط ةالخاصدة بالطالبدالماجسدتير الة درسدلللجنة المناقشة والحكم 
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المعيدددة بالكليددة والمسددجلة  ددد ندددص محمددد علددى محمددد فددود  هاشددم
وعنوانهدا الرسديولوجيا , تخصدص/ ف  مادة ال 16/4/2211 بتاريخ

: 
 على خصوبة ذكور االرانب 1 –االستجابات الرسيولوجية لألوميجا 

Physiological Response of Omega -3 on Male Fertility in Rabbits     

               

 كانت لجنة الحكم والمناقشة علي النحو التالي :و   
   د/اسماعيب اسماعيب يوس  ابو نيم2د أ1

 أستاذ ورئيس قسم الرسيولوجيا بطب بيطري/ جامعة دمنهور     
 د/ سام  معوض محمد  عبب    2د أ2

 أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسب والتلقي  االصطناع  بالكلية     
 د/ نبيب ابو هيكب سيد احمد        2د أ1

 أستاذ ورئيس قسم الرسيولوجيا وعميد الكلية "مشر "      
 يوس  يحى عوض الصعيدي   د د/ 4

 أستاذ مساعد بقسم الرسيولوجيا بالكلية "مشر "       
 د على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد.   
ف  العلوم الطبية  الماجستير: التوصية بمن  درجة وقرار اللجنة  

ف  نو  توصية كب ة المذكور ة " للطالب الرسيولوجيا"  البيطرية  تخصص
 م ., وموافقة مجلس القس لمناقشة والحكممن لجنة ا

 الموافقة     : را الق         
 

بالكلية الصحة واألمراض المشتركة  النار ف  موافقة مجلس قسم  :املرضرع–18
عل  كب من : التقارير الرردية والتقرير  12/1/2216 بتاريخ

 ةلبالخاصة بالطاالماجستير الة درسلالجماع   للجنة المناقشة والحكم 
المعيدة بالقسم والمسجلة  د ب/ شيما  على البا  على المحمودص2ط
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,  األمراض المشتركةف  مادة التخصص/  16/4/2211بتاريخ 
   : وعنوانها

دراسة ج يئية ووبائية على بعض المسببات المرنية البكتيرية                  
 المشتركة المسببة للتسمم الغذائ  والمع ولة من الماشية

Molecular and Epidemiological Study on Some Zoonotic Bacterial Pathogens 

 Causing Food Poisoning Isolated From cattle 

 ـ وكانت لجنة الحكم والمناقشة علي النحو التالي : 
 / محمد السيد محمد محمد  د0أـ 1

  قا ي استاذ ورئيس مجلس قسم األمراض المشتركة بطب بيطري/ جامعة ال  
 د/ وائب فو ي محمد التراس  2د أ2

   أستاذ األمراض المشتركة ووكيب كلية علوم الثروة السمكية  
 والمصايد لشئون التعليم والطالب/ كرر الشيخ

 د/ عادب حلم  نجيب الجوهري  2د أ1
 أستاذ ورئيس قسم الصحة واألمراض المشتركة بالكلية "مشرفا"         
 تاح محمد عبد     د/ عمرو عبدالر2د أ4
 أستاذ األمراض المشتركة بالكلية "مشرفا"        
 د على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد.  
ف  العلوم الطبية  الماجستير: التوصية بمن  درجة وقرار اللجنة 

ف  نو  ة المذكور ة " للطالب األمراض المشتركة"  البيطرية  تخصص
 م , وموافقة مجلس القس والحكم توصية كب من لجنة المناقشة

 الموافقة:وقرار اللجنة    
 الموافقة  : را الق            

 
بالكليددة الصددحة واألمددراض المشددتركة  الناددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم  :املرضاارع–19

علدددد  كددددب مددددن : التقددددارير الررديددددة والتقريددددر  17/1/2216 بتدددداريخ
 ةالخاصدة بالطالبدجسدتير الماالة درسدلالجماع   للجنة المناقشة والحكدم 
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بتدددداريخ المسددددجلة مددددن الخددددار   ددددد ب/ مهددددا محمددددود طدددداهر ر  2ط
 وعنوانها :  األمراض المشتركة , ف  مادة التخصص/  16/4/2211

   المشتركة أهميتها إلى اإلشارةدراسة ج يئية ووبائية على دا  المتشاخسات م                         
Molecular and Epidemiological Study on Anisakiasis with A special Reference to 
 its Zoonotic importance 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :                    
 د/ وائب فو ي محمد التراس  2د أ1

أسدددتاذ األمدددراض المشدددتركة ووكيدددب كليدددة علدددوم الثدددروة السدددمكية      
 والطالب/ كرر الشيخ والمصايد لشئون التعليم

 د/ فيوال حسن  ك  محمد    2د أ2
أسددتاذ أمددراض األسددماي ورعايتهددا ورئدديس قسددم الباطنددة والمعديددة      

 واالسماي بالكلية
 د/ عادب حلم  نجيب الجوهري 2د أ1
 أستاذ ورئيس قسم الصحة واألمراض المشتركة بالكلية "مشرفا"      
 د/ عمرو عبدالرتاح محمد عبد   2د أ4
 أستاذ األمراض المشتركة بالكلية "مشرفا"      
 د د/ شحات  عبدالحكيم عبدالمقصود    5
أسددتاذ مسدداعد باحددث أوب أمددراض مشددتركة تخصددص اسددماي بمعمددب     

 دمياط "مشرفا"
 د على ان يكون الثالث والراب  والخامس معا بصوت واحد.

 

فدد  العلددوم الطبيددة  الماجسددتيرالتوصددية بمددن  درجددة : وقددرار اللجنددة                    
فدد  نددو  ة المددذكور ة " للطالبدد األمددراض المشددتركة"  البيطريددة  تخصددص

 م ., وموافقة مجلس القس توصية كب من لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة     را الق     
األمراض الباطنة واألمراض المعدية  نار ف  موافقة مجلس قسمال :املرضرع–22

عل  تقرير الصالحية لرسالة  12/1/2216 تاريخبالكلية بواألسماي 
 د ب/ محمد عبد  محمد حسن ر  2الخاصة بالطالب طالدكتورا  
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 لبيطريكلية الطب ا جامعة املنصورة           

   9096/ 92/9املوافق   الثالثاء يوم  ( 942)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

ف  مادة  18/12/2211بتاريخ المدرس المساعد بالقسم والمسجب 
   وعنوانها :,  الباطنة , للمناقشة والحكم األمراضالتخصص/ 

 بقارللبابيزيا فى االتقنيات تشخيصية وعالجية متقدمة 
Advanced Diagnostic and Therapeutic Techniques of  Bovine Babesiosis                        

 واقتراح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : ـ 
 د/ مدحت ناص  ناص  محمد 2د أ1

 أستاذ األمراض الباطنة بكلية الطب البيطري/ جامعة كرر الشيخ     
 ري احمد الخنري      د/ صب2د أ2

 أستاذ األمراض الباطنة بالكلية     
 د/ محمد أحمد على يوس      2د أ1

 أستاذ مترر  األمراض الباطنة بالكلية "مشر "      
 د د/ ماجد ر   شعبان االشقر    4

 أستاذ مساعد االمراض الباطنة بالكلية "مشر "     
 احدد على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت و 

 
 الموافقة:وقرار اللجنة  

 الموافقة  : را الق     
 

الكيميا  الحيوية وكيميا  التغذية  النار ف  موافقة مجلس قسم :املرضرع–21
الدكتورا  عل  تقرير الصالحية لرسالة  12/1/2216 بالكلية بتاريخ

المدرس  د شيما  عبدالسالم مسعد السيدب/ 2الخاصة بالطالب ط
ف  مادة التخصص/  16/7/2211بتاريخ والمسجب المساعد بالقسم 
 وعنوانها : ,  للمناقشة والحكم وكيميا  التغذية الكيميا  الحيوية

 تطوير طر  تشخيصية وعالجية حديثة ند بعض االمراض الطريلية                
Development of Novel Diagnostic and Therapeutic Strategies 
Against Some parasitic Diseases 
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   9096/ 9/ 92املوافق    الثالثاء يوم  ( 942) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 واقتراح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :                 
 د/ طار  محمد كماب مطاوع  2د أ1

 بطب بيطري/ جامعة القاهرة الكيميا  الحيوية وكيميا  التغذيةأستاذ      
 د/ ياقوت عبدالرتاح السنوس    2د أ2
 بطب بيطري مشتهر/ جامعة بنها غذيةالكيميا  الحيوية وكيميا  التأستاذ      
 د/ السعيد الشربين  السعيد    2د أ1
 المترر  ورئيس القسم بالكلية "مشر "  الكيميا  الحيوية وكيميا  التغذيةاستاذ        
 د/ جهاد رمنان محمد السيد   2د أ4

أستاذ الكيميا  ووكيب الكلية لشئون الدراسات العليا والعالقات الثقافية  
 بحوث "مشر "وال

 على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد.
 الموافقة:وقرار اللجنة                                               

 الموافقة  : را الق      
 

بالكليددة  الرقابددة الصددحية علددى األ ذيددة الناددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم : املرضاارع–33
صدة الخاالددكتورا  عل  تقرير الصالحية لرسالة  11/1/2216 بتاريخ
المدددرس المسدداعد بالقسددم  ددد رنددوص رنددا أحمددد شددطاب/ 2ط ةبالطالبدد

الرقابدددددة فدددد  مددددادة التخصددددص/  18/12/2211بتدددداريخ والمسددددجب 
   ا :وعنوانه,  , للمناقشة والحكم الصحية على األلبان ومنتجاتها

تواجد بقايا المنادات الحيوية بيتا الكتدام و تيتراسديكلين فدى الحليدب                     
 بعض منتجات  : المشكالت و الحلوبو 

Prevalence of B-Lactams and Tatracyclines antimicrobial 
 residues in milk and some dairy products: problems and solutions 

 د واقتراح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :                   
     د/ ابراهيم محمد أمان   2د أ1

 أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها بطب بيطري/ جامعة كرر الشيخ     



 

                                                          
                                                       

 
-17- 
 محض

 لبيطريكلية الطب ا جامعة املنصورة           

   9096/ 92/9املوافق   الثالثاء يوم  ( 942)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 د/ على أحمد بحوت     2د أ2
 أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها بطب بيطري/ جامعة ال قا ي      
 د/ محمد الشربين  السيد على  2د أ1

 عليم والطالب "مشر " أستاذ األلبان ووكيب الكلية لشئون الت     
 د/ عادب عبدالخال  سيداحمد     2د أ4
 "مشر " بالكليةأستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على األ ذية       
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي 2د أ5

 استاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها بالكلية "مشر "      
 امس معا بصوت واحد.د على ان يكون الثالث والراب  والخ   
 الموافقة:وقرار اللجنة      

 الموافقة     : را الق           
                                                                                                                                                             

بالكليددة  الرقابددة الصددحية علددى األ ذيددة الناددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم: املرضاارع–33
 الماجسددددتيرالصددددالحية لرسددددالة  علدددد  تقريددددر 11/1/2216 بتدددداريخ

بالقسدم  المعيدد د محمدود عبداس ذكدى العريردىب/ 2الخاصة بالطالدب ط
الرقابدة الصدحية ف  مدادة التخصدص/  16/4/2211بتاريخ والمسجب 

  : وعنوانها,  , للمناقشة والحكم على األلبان ومنتجاتها

 مدص تواجد التلوث البكتيري ف  بيض المائد  المباع باالسوا 
The Prevalence of Bacterial Contamination of Table Eggs Sold 

From Retails Markets 

 د واقتراح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ ع   مر ن  محمد ديب  2د أ1

أسددتاذ االلبددان ورئدديس قسددم الرقابددة الصددحية علددى األ ذيددة بطددب     
 بيطري/ جامعة كرر الشيخ

 الح فتح  عبدالعاب    د/ ص2د أ2
أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها بطب بيطري/ جامعدة      

 ال قا ي 
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   9096/ 9/ 92املوافق    الثالثاء يوم  ( 942) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 د/ محمد الشربين  السيد على    2د أ1
 أستاذ األلبان ووكيب الكلية لشئون التعليم والطالب "مشر "      
 د/ عادب عبدالخال  سيداحمد   2د أ4

 "مشر " بالكليةالصحية على األ ذية  أستاذ ورئيس قسم الرقابة     
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي 2د أ5

 استاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها بالكلية "مشر "     
 د على ان يكون الثالث والراب  والخامس معا بصوت واحد.

  الموافقة:وقرار اللجنة   
 الموافقة     را الق            
بالكلية  سو  التغذية وأمراضالتغذية  النار ف  موافقة مجلس قسم :املرضرع–34

الماجستير عل  تقرير الصالحية لرسالة  11/1/2216 بتاريخ
المعيدة  د مرو  احمد حسين حسان حسنب/ 2ط ةالخاصة بالطالب

تغذية ف  مادة التخصص/  16/4/2211بتاريخ المسجلة بالقسم و 
,  , للمناقشة والحكم لتغذيةوسو  ا واألسمايالحيوان والدواجن 

 وعنوانها :  
تأثير مستويات مختلرة من الثريونين والبروتين فى عالئ  دجا  التسمين              

 على معدالت النمو والصحة
Effects of Threonine and Proteine Levels in broiler 

 Chick Diets on Growth Performance and Health 

 كيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د واقتراح تش   
 د/ السيد محمد ابراهيم حجا ي2د أ1

 والبحدوث نائب رئيس جامعة كرر الشيخ لشئون الدراسدات العليدا         
   سو  التغذية وأمراضالتغذية أستاذ 

 د/ حسن عباس محمد عبدالرحيم 2د أ2
د كليدددة الطدددب الحيدددوان والتغذيدددة اإلكلينيكيدددة وعميدددتغذيدددة أسدددتاذ  

 البيطري/ جامعة أسيوط
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 لبيطريكلية الطب ا جامعة املنصورة           

   9096/ 92/9املوافق   الثالثاء يوم  ( 942)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 د/ عبدالهادي محمد احمد عرم  2د أ1
 المترر  بالكلية "مشر " سو  التغذية وأمراضالتغذية أستاذ           

 د/ طار  ابراهيم محمد ابراهيم  2د أ4
 بالكلية "مشر "  سو  التغذية وأمراضالتغذية أستاذ ورئيس قسم         
 الث والراب  معا بصوت واحد. د على أن يكون الث   
  الموافقة:وقرار اللجنة                       

 الموافقة    را الق             
                         
 بالكلية بتاريخالباثولوجيا اإلكلينيكية  موافقة مجلس قسم ف  النار :املرضرع–25

الخاصة الماجستير عل  تقرير الصالحية لرسالة  12/1/2216
وافد ليب  الجنسية  د مرتاح عامر عثمان حم ةب/ 2طبالطالب 
الباثولوجيا ف  مادة التخصص/  9/12/2211بتاريخ  والمسجب

 وعنوانها :  ,  , للمناقشة والحكماإلكلينيكية 
 دراسات باثولوجية اكلينيكية على محر ات المناعة فى الجرذان
Clinicopathological Studies on Immunostimulants in Rats 

 د واقتراح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ ناريمان محمد مصطرى إدريس    2د أ1

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بطب بيطري/ جامعة ال قا ي      
 د/ عبدا  احمد محمود مخبطل   2د أ2

 رر الشيخأستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بطب بيطري/ جامعة ك     
 د/ أسام  على محمد عبدا     2د أ1

 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بطب بيطري/ جامعة قناة السويس "مشر "     
 د د/ فاطمة مصطرى عبدالحميد إبراهيم 4

 أستاذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية "مشر "      
 د على أن يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد.  

 الموافقة:وقرار اللجنة                                        
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   9096/ 9/ 92املوافق    الثالثاء يوم  ( 942) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 الموافقة    : را الق            

 11/1/2216 بالكلية بتاريخدوية األ قسمالنار ف  موافقة مجلس   :املرضرع-26
ب/ 2ط ةالخاصة بالطالبالماجستير عل  تقرير الصالحية لرسالة 

بتاريخ المسجلة من الخار   د شلب السيد محمد  مجديمن  ا  
, للمناقشة  الرارماكولوجياف  مادة التخصص/  9/12/2211

   وعنوانها :,  والحكم

 ف  ذكور الرئران الخصوبةتأثير الدوكس  سيكلين والسيبروفلوكساسين على                   
Effect of Doxycycline and Ciprofloxacin on Fertility in Male Rats             

 كيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د واقتراح تش
 د/ مجدي ابراهيم عبدالع ي   2د أ1

 أستاذ األدوية المترر  بكلية الطب البيطري/ جامعة كرر الشيخ     
 د/ سام  معوض محمد  عبب    2د أ2
 أستاذ ورئيس قسم التوليد والنتاسب والتلقي  االصطناع  بالكلية    
 صطرى عامر  د/ مجدي صالح م2د أ1

 أستاذ ورئيس قسم األدوية بالكلية "مشر "     
 د د/ يوس  يحى عوض الصعيدي   4

 أستاذ مساعد بقسم الرسيولوجيا بالكلية "مشر "     
 على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد.  
 الموافقة:وقرار اللجنة   

 الموافقة  : را الق            

 
 17/1/2216 بالكلية بتاريخ الريروسات موافقة مجلس قسمالنار ف  :املرضرع-27

ب/ 2الخاصة بالطالب طالماجستير عل  تقرير الصالحية لرسالة 
بتاريخ من الخار   المسجب د عوض سامى حنا منقريوس
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 لبيطريكلية الطب ا جامعة املنصورة           

   9096/ 92/9املوافق   الثالثاء يوم  ( 942)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

,  , للمناقشة والحكم الريرولوجياف  مادة التخصص/  22/4/2211

   وعنوانها :
 ة على فيروس االلتهاب الشعب  المعدي ف  الدجا دراسات فيرولوجي                

Virological Studies on Infecious Bronchitis Virus in Chicken 

 د واقتراح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ جبر فكري الباجوري    2د أ1

 بنهاأستاذ الريرولوجيا المترر  بكلية الطب البيطري مشتهر/ جامعة      
 د/ سام  عبدالسالم خليب     2د أ2

 أستاذ ورئيس قسم الريرولوجيا بكلية الطب البيطري/ جامعة األسكندرية     
 د/ على على إبراهيم القناوي    2د أ1
 أستاذ الريرولوجيا المترر  ورئيس قسم الريروسات بالكلية "مشر "     

 الموافقة:وقرار اللجنة      
 الموافقة  :  راالق             

 

بالكلية الكيميا  الحيوية وكيميا  التغذية  النار ف  موافقة مجلس قسم: املرضرع-28
الماجستير عل  تقرير الصالحية لرسالة  17/1/2216 بتاريخ

المسجلة  د ب/ شرين ابوصال  عوض ابوصال 2ط ةالخاصة بالطالب
الكيميا  ف  مادة التخصص/  9/12/2211بتاريخ من الخار  

 وعنوانها :  ,  حيوية وكيميا  التغذية , للمناقشة والحكمال
 التأثير الوقائ  للكركم على التسمم بالديا ينون فى الدواجن       

The protective effect of curcumin on diazinon toxicity in Poultry 
 د واقتراح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 به  السيد وح       د/ فهيم ال2د أ1
 أستاذ الرسيولوجيا المترر  بالكلية "مشر "     
 د/ خالد عبدالعليم كحيلو 2د أ2
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   9096/ 9/ 92املوافق    الثالثاء يوم  ( 942) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

أستاذ الكيميا  الحيوية وكيميا  التغذية بكلية الطب البيطري/     
 جامعة كررالشيخ

 د/ جهاد رمنان محمد السيد  2د أ1
 العليا والبحوثأستاذ الكيميا  الحيوية ووكيب الكلية للدراسات      
 الموافقة:وقرار اللجنة      

 الموافقة  : را الق             

 
األمراض الباطنة واألمراض المعدية  النار ف  موافقة مجلس قسم املرضرع-29

عل  تقرير الصالحية لرسالة  17/1/2215 بالكلية بتاريخواألسماي 
عوض  هيمإبراب/ رحم  عصام الدين 2ط ةالخاصة بالطالبالماجستير 
ف  مادة  16/4/2211بتاريخ المسجلة من الخار   محمد د

 وعنوانها :  ,  , للمناقشة والحكم ورعايتها األسماي أمراضالتخصص/ 
 بعض الدراسات على مرض التسمم الدموي ف  اسماي الميا  العذبة               

Some Studies on Hemorrhagic Septicemia Disease in Fresh-water Fish 

 د واقتراح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ عادب عبدالعليم  شاهين    2د أ1
 أستاذ أمراض األسماي ورعايتها بكلية الطب البيطري/ جامعة بنها     
 د/ جهاد رمنان السيد محمد 2د أ2
أستاذ الكيميا  الحيوية ووكيب الكلية لشئون الدراسات العليا      

 والبحوث والعالقات الثقافية
 د/ فيوال حسن  ك  محمد    2د أ1
أستاذ االسماي ورئيس قسم األمراض الباطنة واألمراض المعدية     

 واألسماي بالكلية "مشر "
 د د/ ايمان  هران عبدالحميد     4
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 لبيطريكلية الطب ا جامعة املنصورة           

   9096/ 92/9املوافق   الثالثاء يوم  ( 942)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 أستاذ مساعد امراض االسماي ورعايتها بالكلية "مشر "    
 يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد. د على أن                  

 الموافقة:وقرار اللجنة      
 الموافقة  : را الق       
  الكيميددا  الحيويددة وكيميددا  التغذيدددة الناددر فدد  موافقددة مجلدددس قسددم  :املرضاارع-12

علددى تشددكيب الحلقددة الدراسددية لرسددالة  12/1/2216 بالكليددة بتدداريخ
احمدددد ابدددراهيم مصدددطرى  شددديما ب/ 2الددددكتورا  الخاصدددة بالطالبدددة ط

فدددد  مددددادة  22/4/2214بتدددداريخ سددددجلة مددددن الخددددار  ددددد الم سددددعران
 , وعنوانها : التغذيةالكيميا  الحيوية وكيميا  التخصص/ 

التأثير الوقائ  لبعض مثبطات الرينين ف  التسدمم الكلدوي الحداد الندات                       
   المنادة للسرطان ف  الرئران عن بعض األدوية

Protective  effect of some renin inhibitors in acute nephro toxicity induced 
 by some anti-carcinogenic drugs in rats 

 وذلي على النحو التال  :د 
 د/ السعيد الشربين  السعيد احمد      2د أ1
 "مشرفا"ورئيس القسم بالكلية   الكيميا  الحيوية وكيميا  التغذيةأستاذ مترر      
 د/ جهاد رمنان محمد السيد         2د أ2
 أستاذ الكيميا  الحيوية ووكيب الكلية للدراسات العليا والبحوث "مشرفا"     
 د/ نبيب ابو هيكب سيداحمد  2د أ1

 أستاذ الرسيولوجيا وعميد الكلية    
 د/ محمد جبر السيد جبر     2د أ4

 أستاذ االدوية بالكلية    
   ابراهيم محمد ابراهيم    د/ طار2د أ5
 أستاذ ورئيس قسم التغذية وامراض سو  التغذية بالكلية    

 الموافقة:وقرار اللجنة         
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 الموافقة  : را الق          

 

بالكليددة  البكتريددا والرطريددات والمناعددةم مجلددس قسدد الناددر فددى موافقددة :املرضاارع-11
خاصددة بطددالب علددى تعددديب لجددان االشددرا  ال  28/12/2215بتدداريخ 

الدراسدددات العليدددا المسدددجلين لدرجدددة الماجسدددتير فددد  مدددادة التخصدددص/ 
برفدد  اسدددم السددديد د/ محمدددد , البكتريولوجيددا واالمينولوجيدددا والميكولوجيدددا

مصطرى احمد احمد الحديدي د اسدتاذ مسداعد بقسدم البكتريدا والرطريدات 
ن )بنددا ا علددى االعتددذار المقدددم مددن سدديادت ( مددن لجددابالكليددة  والمناعددة

بددالطالب االتدد  بيددانهم بعددد , لتصددب  لجددان االشددرا  بعددد االشددرا  الخاصددة 
 التعديب على النحو التال  

 

 لجنة االشرا  بعد التعديب لجنة االشرا  قبب التعديب تاريخ التسجيب اسم الطالب م

خالد محمد السيد احمد  1
 28/12/2214   ال 

د/ جماب عبدالجابر 2أ
 محمد يونس

احمد د/ محمد مصطرى 
 احمد الحديدي

د/ جماب عبدالجابر محمد 2أ
 يونس

 د/ رشا محمد ابراهيم الكنان 

 28/12/2214 ندا محمد السيد محمود 2
د/ جماب عبدالجابر 2أ

 محمد يونس
د/ محمد مصطرى احمد 

 احمد الحديدي

د/ جماب عبدالجابر محمد 2أ
 يونس

 د/ أمب عبدالستار ابراهيم

 
 افقةالمو :وقرار اللجنة                 

 الموافقة    : را الق             

 

  12/1/2216بالكليدة بتداريخ  األدويدةم مجلدس قسد فد  موافقدةالنادر  :املرضرع-12
للطالبدددة   ة اإلشدددرا  الخاصدددة برسدددالة الماجسدددتيرعلدددى تعدددديب لجنددد

 مدن الخدار  د المسجلة رم ينسم  فاي  مصطرى كماب صال   ب/2ط
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برف  اسدم , رارماكولوجيا لابمادة التخصص/  28/12/2214بتاريخ 
السيد د/ محمد فو ي محمد حامد شحاتة د مدرس الباثولوجيدا بالكليدة 

لتصددب  لجنددة اإلشددرا  علددى , ) بنددا ا االعتددذار المقدددم مددن سدديادت ( 
 النحو التال  :

  الوظيفةالوظيفة  اسم المشرف اسم المشرف   مم

 أستاذ ورئيس قسم األدوية بالكلية "رئيس " د/ مجدي صالح مصطرى عامر2أ 1

 مدرس بقسم األدوية بالكلية د/ رشا احمد عبدالجليب احمد 2
 . على تعديب لجنة االشرا  الموافقة: وقراراللجنة                       

 الموافقة   : را الق             

 

بالكلية بتاريخ  الجراحة والتخدير واالشعةم مجلس قس موافقة النار فى :املرضرع-11
ار المقدم من السيد د/ السيد أحمد اإلعتذعلى   11/1/2216

عوض الشافع  د مدرس الجراحة البيطرية بالكلية ورف  اسم سيادت  
رحاب ب/ 2من لجنة االشرا  لرسالة الماجستير الخاصة بالطالبة ط

بتاريخ  ةالمسجلوافدة ليبية الجنسية و د  سعد السنوسى حمد
السيد وانافة ,  جراحة البيطريةالبمادة التخصص/  22/4/2214
الجراحة م قس د/ عصام مصباح محمد محمود د استاذ ورئيس2أ

, الى لجنة االشرا  الخاصة بالطالبة  بالكلية والتخدير واالشعة
 على النحو التالي : المذكورة لتصب 

  الوظيفةالوظيفة  اسم المشرف اسم المشرف   مم

أسدددتاذ ووكيدددب الكليدددة لشدددئون خددددة المجتمددد   د/ عادب التابع  ابراهيم   لوب2أ 1
 بيئة بالكلية "رئيس "وتنمية ال

م الجراحدة والتخددير واالشدعة قسد استاذ ورئيس د/ عصام مصباح محمد محمود2أ 2
 بالكلية
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 استاذ بقسم التشري  بالكلية د/ مصباح عبدالجواد السيد رمنان2أ 3
 الموافقة:وقراراللجنة                           

 
 الموافقة    : را الق              

 
األمددراض الباطنددة واألمددراض المعديددة م قسددمجلددس  الناددر فددى موافقددة :رعاملرضاا-14

الطلدددب المقددددم مدددن  علدددى 17/1/2215 بالكليدددة بتددداريخواألسدددماي 
تعدددديب لجدددان االشدددرا  الخاصدددة بطددددالب السدددادة لجدددان االشدددرا  ب

فدد  مددادة ت  الماجسددتير والدددكتورا  الدراسددات العليددا المسددجلين لدددرج
, لتصدب  لجدان االشدرا  علدى يتهداورعا األسماي التخصص/ أمراض

 النحو التال  :
 

 لجنة االشرا  بعد التعديب لجنة االشرا  قبب التعديب الدرجة اسم الطالب م

1 
سمر عبد الحكيم ب/ 2ط

 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ دكتورا  السعيد االلرى الجمب
 د/ راوية سعد محمد عدوص2أ

 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ
 مد عدوصد/ راوية سعد مح2أ

 د/ ايمان  هران عبدالحميد

2 
منى عبدالخال  ب/ 2ط

 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ دكتورا  عبدالحليم حسن سالم
 د/ راوية سعد محمد عدوص2أ

 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ
  دوصعد/ راوية سعد محمد 2أ

 د/ ايمان  هران عبدالحميد
 

1 
 ينب حسن احمد ب/ 2ط

 ن ذك  محمدد/ فيوال حس2أ دكتورا  السيد
 د/ راوية سعد محمد عدوص2أ

 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ
 / راوية سعد محمد عدوصد2أ

 د/ نيرين كامب عبدالخال 
 

4 
ال هرا  ممدوح ب/ 2ط

 ماجستير احمد محمد
 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ
 د/ فاطم  عبدالمغن  سالم2أ

 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ
 د/ فاطم  عبدالمغن  سالم2أ

 ان  هران عبدالحميدد/ ايم

5 
سمر سعد محمد ب/ 2ط

 ماجستير محمد سعود
 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ
 د/ جماب النوب  عل 2أ

 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ
 د/ جماب النوب  عل 2أ
 د/ نيرين كامب عبدالخال  

6 
عبدالعليم عادب ب/2ط

 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ ماجستير عبدالعليم السيد
 محمد د/ نيرين كامب

 د/ فيوال حسن ذك  محمد2أ
 د/ ايمان محمد حلم  لبيب

  د/ نيرين كامب محمد
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 . على تعديب لجان االشرا  : الموافقةاللجنةرار دقو                        
 الموافقة  : را الق              

 

 بالكلية بتداريخ الجراحة والتخدير واالشعةم قسمجلس  النار فى موافقة:املرضرع-15
التندا ب المقددم مدن السديد د/ السديد احمدد عدوض  على 19/1/2215

الشددافع  د مدددرس الجراحددة البيطريددة بالكليددة وتعددديب لجددان االشددرا  
فد  مدادة ة الماجسدتير الخاصة بطالب الدراسات العليا المسدجلين لدرجد

, لتصدددب  لجدددان االشدددرا  علدددى النحدددو الجراحدددة البيطريدددةالتخصدددص/ 
 التال  :

 

تاريخ  اسم الطالب م
 التسجيب

لجنة االشرا  قبب 
 التعديب

لجنة االشرا  بعد 
 التعديب

1 
ابراهيم ب/ 2ط

الهادص ابراهيم جمع  
 عبدالرحمن

14/4/2215 

د/ عادب التابع  2أ
 ابراهيم   لوب

د/ عصام مصباح 2أ
 محمد محمود

د/ السيد أحمد عوض 
 الشافع 

د/ عادب التابع  ابراهيم 2أ
   لوب

د د/ عصام مصباح محم2أ
 محمود

 د/ عوض  عبلة حسن ر  

2 
اسالم جماب ب/ 2ط

 14/4/2215 هاشم محمد شرير 

د/ عادب التابع  2أ
 ابراهيم   لوب

د/ عصام مصباح 2أ
 محمد محمود

د/ السيد أحمد عوض 
 الشافع 

د/ عادب التابع  ابراهيم 2أ
   لوب

د/ عصام مصباح محمد 2أ
 محمود

 د/ خالد صالح احمد محمود 

1 
 نسرينب/ 2ط

 28/12/2214 عبدا  عمر العرينى

د/ عادب التابع  2أ
 ابراهيم   لوب

د/ عصام مصباح 2أ
 محمد محمود

د/ السيد أحمد عوض 
 الشافع 

د/ عادب التابع  ابراهيم 2أ
   لوب

د/ عصام مصباح محمد 2أ
 محمود

 د/ عوض  عبلة حسن ر  

 
 . جان االشرا على تعديب ل : الموافقةاللجنةرار دقو                        
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 الموافقة :  را الق              
 

بالكليدة بتداريخ  الجراحة والتخدير واالشعةم مجلس قس لنار فى موافقةا  املرضرع-16
دكتورا  علدددى تعدددديب  يدددر جدددوهري لعندددوان رسدددالة الددد  11/1/2216

المددرس دد  مرو  السعيد محمد عباس موسى ب/2ط ةالخاصة بالطالب
جراحدة البمادة التخصدص/  16/4/2211ريخ بتا ةالمسجلالمساعد و 
   العنوان قبب التعديب وذلي على النحو التال  :,  البيطرية

  مدص استجابة الجها  القلبى الوعائى التنرسى ومستحثات االلدم للتدوتر الندات  عدن                    
 التخدير فى األمهر

Cardiopulmonary and Proinflammatory 

 Stress Responses During Anesthesia in Foals 

  العنوان بعد التعديب : 
تحددت    الددتحكم األمثددب فدد  األلددم أثنددا  عمليددة الخصدد  فدد  الخيددوب 

 تأثير التخدير الكل 
Optimization of perioperative pain management in horses 

 undergoing   Castration under general anesthesia 

 فقةالموا:وقراراللجنة 
 الموافقة   : را الق            

 
بالكلية  الرقابة الصحية على األ ذيةم مجلس قس النار فى موافقة :املرضرع-17

على تعديب  ير جوهري لعنوان رسالة   11/1/2216بتاريخ 
د  ميرنا عماد ابراهيم ابراهيم  الى ب/2ط ةالخاصة بالطالبماجستير ال

بمادة التخصص/  28/12/2214بتاريخ من الخار   ةالمسجل
 وذلك على النحو التالي :, الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها

     العنوان قبب التعديب :                                          
 تاثير بعض اإلنافات الحسية والميكروبية والكيميائية لمنتجات اللحوم                

Effect of n some natural food additives on sensory, 

 microbial and chemical quality of meat products  
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 العنوان بعد التعديب :                 
الحسية والميكروبية  المنافات الطبيعية على الخصائصتاثير بعض                  

 والكيميائية لمنتجات اللحوم
Effect of n some natural food additives on sensory, 

 microbial and chemical quality of meat products 

 الموافقة:وقراراللجنة 
 الموافقة   : را الق             

 
 

بالكلية بتاريخ  الباثولوجيام مجلس قس النار فى موافقة :املرضرع-18
ماجستير على تعديب  ير جوهري لعنوان رسالة ال  17/1/2216

المعيد د  عمر سمير احمد عبدالواحد احمد ب/2الخاصة بالطالب ط
بمادة التخصص/  16/4/2211بتاريخ  المسجببالقسم و 
 : وذلي على النحو التال , الباثولوجيا

 العنوان قبب التعديب :                                               
 ات االجهاض ف  الخيوبدراسات باثولوجية وج يئية باثولوجية على مسبب                      

Pathological and Molecular Pathological Studies on 
 Causes of Equine Abortion 

 العنوان بعد التعديب :                       
 العالقة بين تركيب المبيض والتغيرات الباثولوجية ف  ارحام الرصيلة الخيلية                        

Correlation between ovarian structures and pathological 
 affections of uterus in equine 

 الموافقة:وقراراللجنة
 

 الموافقة    : را الق          
 

األمراض الباطنة واألمراض المعدية م مجلس قس النار فى موافقة  املرضرع-19
على تعديب  ير جوهري  17/1/2215 بالكلية بتاريخواألسماي 

عبدالعليم عادب  ب/2ط الخاصة بالطالبرسالة الماجستير  لعنوان
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من الخار  بتاريخ  د المسجب عبدالعليم السيد شر  الدين
 وذلي, ورعايتها األسماي أمراضبمادة التخصص/ 16/12/2212

 على النحو التال  :
 العنوان قبب التعديب :    

 راض االسماياستخدام بعض التقنيات المتقدمة ف  التشخيص والتحكم فى ام
Uses of Some Advanced Techniques in Diagnosis 

and Control of Fish Diseases 
 العنوان بعد التعديب : 
( كانافات لالعال  Spirulina platensisالطحلب اال ر  )استخدام تأثير  

 على االدا  االنتاج  والحمب الميكروب  السماي البلط  النيل  
Effect of Arthrospira (Spirulina platensis)as a feed additives on 

production performance and microbial load of Oreochromis niloticus   

 الموافقة:وقراراللجنة
 

 الموافقة    : را الق          
 

 
بالكليددة بتدداريخ  أمددراض الدددواجنم مجلددس قسدد لناددر فددى موافقددةا   املرضاارع-42

ا  التسجيب لرسالة الماجستير الخاصدة  الغعلى   16/12/2215
د المسددجلة مددن  شدديما  حسددين مصددطرى ابددوالع ب/ 2بالطالبددة ط

فددد  مدددادة التخصدددص/ امدددراض  18/12/2211الخدددار  بتددداريخ 
الددددواجن واالراندددب , وذلدددي لعددددم الحندددور  وعددددم االنتادددام فددد  
الدراسددة وعدددم سددداد الرسددوم الدراسددية ر ددم انددذارها اكثددر مددن مددرة 

 جدوص.ولكن دون 
 الموافقة:وقراراللجنة                                        

 الموافقة :    را الق                            
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بالكليددددة بتددددداريخ  األدويددددةم مجلددددس قسدددد الناددددر فددددى موافقددددة  املرضاااارع-41
الغددا  التسددجيب لرسددالة الماجسددتير الخاصددة علددى   12/1/2216

د  الع يددد  رمندددان الشدددبراوصهندددد علدددى عبدددد ب/ 2بالطالبدددة ط
فدددددد  مددددددادة  28/12/2214المسددددددجلة مددددددن الخددددددار  بتدددددداريخ 

التخصص/ الرارماكولوجيا , وذلي بندا ا علدى الطلدب المقددم منهدا 
 لارو  خاصة تحوب دون استمراها بالدراسة .

 الموافقة:وقراراللجنة                          
 

 الموافقة   : را الق                 
 

 الرقابددة الصددحية علددى األ ذيددةم مجلددس قسدد الناددر فددى موافقددة :ملرضاارعا-42
الغددددا  التسددددجيب لرسددددالة علددددى   14/1/2216بالكليددددة بتدددداريخ 

سدددهيل  عبدالحميدددد احمدددد ب/ 2الماجسدددتير الخاصدددة بالطالبدددة ط
فد  مدادة  14/4/2215د المسجلة من الخار  بتداريخ  عبدالحميد
, وذلدي بندا ا  جاتهداالرقابة الصحية علدى اللحدوم ومنتالتخصص/ 

علددى الطلددب المقدددم منهددا لاددرو  خاصددة تحددوب دون اسددتمراها 
 بالدراسة .

 الموافقة:وقراراللجنة                          
 الموافقة    : را الق                

 
 جلنة العالقات الثقافية - 1                     

      2216 /1 /11بتاريخ المنعقدة            
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   9096/ 9/ 92املوافق    الثالثاء يوم  ( 942) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

النادددددر فددددد  موافقدددددة مجلدددددس قسدددددم أمدددددراض الددددددواجن بتددددداريخ  :املرضااااارع–34
على استعراض المجلس تقريدر النددوة العلميدة عدن  16/12/2215

 أمراض الدواجن تحت عنوان :
"دور االلتهاب الشعب  واثدارة علدى صدناعة الددواجن فد  مصدر" يدوم 

 المقامة على هدام  ةوعلى الدورة التدريبي 14/12/2215االثنين 
علدى اسددتخدامات  12/2215/  12,11النددوة أيدام السددبت واألحدد 

فدددددد  تشددددددخيص أمددددددراض  PCR&ELISA)الطددددددر  الحديثددددددة )
   2الدواجن

     ::الموافقة:وقراراللجنة                     
د/ رئدديس الجامعددة علددى تشددرير  ب يددارة 2تقددديم الشددكر للسدديد ا -1

تشددرى المستشددرى ولعميددد الكليددة علددى حنددور سدديادت  ومدددير المس
   2وعلى القائمين على الدورة والعاملين بالمستشرى

أيدام السدبت  ةالموافقة على ما جا  بالتقرير فد  الددورة التدريبيد -2
 2واالحد

 الموافقة      را الق    
 

علدى  17/1/2215النار ف  موافقة مجلس قسم الطريليدات بتداريخ  : املرضرع–44
يم السديد عبدد القدادر عبداس الطلب المقدم مدن السديد الددكتور / إبدراه

بشان سرر سيادت  ف  المهمة العلمية الحاصدب  -المدرس بالقسم  -
عليها مدن و ارة التعلديم العدال  إلدى كليدة العلدوم ال راعيدة والبيولوجيدة 
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 لبيطريكلية الطب ا جامعة املنصورة           

   9096/ 92/9املوافق   الثالثاء يوم  ( 942)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 6_ جامعددة واليددة سدداوث داكوتددا بالواليددات المتحدددة األمريكيددة ولمدددة 
   2داخبوبمرتب يصر  من ال 2216أشهر ابتدا  من ابريب 

اإليردداد مددن جامعددة الطددب  ة: الموافقددة علددى تغيددر دولددوقددرار اللجنددة
إلى جامعة والية سداوث داكوتدا بالواليدات المتحددة  -البيطري باليابان 

 األمريكية
 الموافقة   را الق     
 
 441الناددر فدد  موافقددة مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث بجلسددت  :  املرضاارع–45

لددى طلدددب الدارسدددة / أميددرة حسدددن علدددى ع 2216ينددداير  18بتدداريخ 
المدرس المسداعد بقسدم الصدحة واألمدراض المشدتركة  –خليب شوشة 

بالكلية وعنو األجا ة الدراسية بالنمسدا للحصدوب علدى الددكتورا  لمدد 
الدددكتورا  فدد   بقائهددا للتدددريب العملدد  لمدددة عددام بعددد حصددولها علددى 

لكليدة ف  نو  موافقة مجلس القسم ورفدض مجلدس ا 6/12/2215
 2على طلب المد

 :   11/12/2225* قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 
بعد المناقشة : يجو  المد للعنو إذا كان المد لكسب مران عملد  أو 
خبرة تطبيقية تسد نقص أو حاجة تقتنيها مصدلحة عامدة وذلدي بعدد 

 مناقشة الرسالة وفى هذ  الحالة:  
مجلدددس الدراسدددات العليدددا * يشدددترط موافقدددة مجلدددس القسدددم والكليدددة و 
 2والبحوث ف  نو  تقرير المشر  االجنبى

 2* أن يكون المد بحد تقصى عام
   2* أال يصر  لعنو البعثة المتدرب مرتب من الداخب أو الخار 
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 2* أال تتحمب الجامعة نرقات ف  المد
 2: رأص مجلس الكليةوقرار اللجنة

بددددا مدددن انهدددا  موعدددد الددددكتوراة باجدددا ة للتددددريب العملدددى  الموافقدددة    را القااا    
7/12/2215 

 
النادر فد  موافقدة مجلدس قسدم التوليدد والتناسدب والتلقدي  االصدطناع   : املرضرع–46

علدددى مقتدددرح الخطدددة البحثيدددة للقسدددم لألعدددوام 12/1/2216بتددداريخ 
2216/2222 2 

    2: الموافقةوقرار اللجنة
 الموافقة     را الق    
ة مجلس قسم التوليد والتناسب والتلقي  االصطناع  بتاريخ النار ف  موافق : املرضرع–47

تعدديب صدرة مقتدرح المشدروع التنافسد  لبندا  القددرات  على2216 /12/1
د/ سددام  معددوض محمددد  عبددب رئدديس القسددم إلنشددا  2المقدددم مددن السدديد ا

)مركدد  بحددوث التكنولوجيددا الحيويددة للتكدداثر( ليصددب  ) معمددب بحددوث 
اثر( ليتردددد  مدددد  إعددددالن وحدددددة البحددددوث التكنولوجيددددا الحيويددددة للتكدددد

بالجامعة حيث أندة يعدد األوب مدن نوعد  فد  الجامعدات المصدرية كمدا 
اندددد  يخدددددم المجدددداب البحثدددد  والتعليمدددد  والمجتمعدددد  بمحافاددددة الدقهليددددة 
 والمحافاات المجاورة على أن يكون تشكيب الرري  على النحو التال :   

  لرئيس  والمسئوب الباحث ا    د/ سام  معوض محمد  عبب   2ا
 عن تنريذ المشروع 

 د/ حسام الشيخ على جماب الدين           نائب الباحث الرئيس 
 عنوا  د/ عبد المنعم منتصر محمود                    
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 لبيطريكلية الطب ا جامعة املنصورة           

   9096/ 92/9املوافق   الثالثاء يوم  ( 942)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 عنوا      د/ احمد  كى محمود بلبولة                  
 د/ محمد احمد احمد المتول                      عنوا

 صور أبو العيبين منصور                    عنواد/ من
 عنوا  ب/ محمد فو ي على أبو الع               2ط
 عنوا          ب/ شيما  عبد  إبراهيم رخا         2ط

    2: الموافقةوقرار اللجنة
 الموافقة     را الق     

 
لقدي  االصدطناع  النار ف  موافقة مجلس قسدم التوليدد والتناسدب والت : املرضرع–48

د/ سددددام  معددددوض 2: ترشددددي  السدددديد اعلددددى2216 /12/1بتدددداريخ 
محمدددد  عبدددب أسدددتاذ ورئددديس القسدددم للسدددرر علدددى البرندددام  التنريدددذي 

 2للتعاون الثقاف  بين الحكومة المصرية والحكومة اليمنية
   2: الموافقةوقرار اللجنة                         

 الموافقة      را الق    
 
 

 نة شئرن الييئةجل -3
  2216/ 12/1 المنعقدة بتاريخ            

 

د/ وكيددب الكليددة لشددئون خدمددة المجتمدد  2الناددر فددى مددذكرة السدديد أ :املرضاارع- 49
وتنميددددة البيئددددة بشددددأن تعددددديب التشددددكيب الخدددداص بلجنددددة السددددالمة 
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والمستشرى التعليمى البيطدرص بشدها وذلدي  والصحة المهنية بالكلية
دة السددابعة مددن االئحددة الداخليددة للجنددة السددالمة طبقددا لتعددديب المددا

والصددحة المهنيددة وتددامين بيئددة العمددب بجامعددة المنصددورة والخاصددة 
باعدددادة تشدددكيب اللجددددان الررعيدددة للكليددددات والوحددددات ذات الطدددداب  
الخددداص والتدددى لهدددا مقدددر مسدددتقب وتكدددون تابعدددة للجندددة المرك يدددة 

 11/2215/ 29د/ رئديس الجامعدة بتدار  2والمعتمدة من السديد أ
 لتكون على النحو التالى:

 تشكيب لجنة السالمة والصحة المهنية بالكلية اوال :
 

 رئيسا وكيب الكلية لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة د/ عادب التابعى ابراهيم   لوب2السيد أ-1
رئااااااااايز وحاااااااااد  اال مااااااااا ت   / ممدوح محمد ابو المجد1ال يد أ-3

 والكوارث

 عضوا

 عضوا امين الكلي    ال عيد عبد الع لال يد / ش  ي-3

 عضوا مدير اال ار  الهندسي  ب لكلي  ال يد /   -4

 عضوا م ئول الدف ع المدني ب لكلي  ال يد / جم ل عبد الجلي  الح يني -5

 عضوا اخص ئي معم  ال يد / مصطفي عبد الب قي مصلحي-6

 عضوا مع ون الكلي  ال يد / محمد ابراهيم عق -7

 عضوا مدير الشئون اال اري    يد / حلمي محمد مصططفي محمدال-8

 عضوا امين اللجن  ال يد  / روحي  الح يني علي ف يد-9

                   
ثانيا: تشكيب لجنة السالمة والصحة المهنية بالمستشرى التعليمى  

 :على النحو التالى  البيطرص بشها
 رئيسا  مدير المستشرى بصرتة -1
 مقررا م ئول الشئون اال اري   يد / احمد عبد الحميد عرابيال -3
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 عضوا م ئول االمن ال يد / احمد ح مد عثم ن عبد اللطيف-3

م اااااائول ال ااااااالم  والصااااااح   ال يد / خ لد شوقي احمد محمد -4

 المهني 

 عضوا

 عضوا فني معم  ال يد  /  ين  عوض يوسف الخي رى -5

 عضوا ع م  مدال يد / وائ   عبد الق  ر مح-6

  ع م  ال يد / محمد ابوبكر رمض ن الحوت -7

 الموافقة:وقراراللجنة   
 

 الموافقة    : را الق                    
 

 د/ وكيدب الكليدة لشدئون خدمدة المجتمد  2النار فى مدذكرة السديد أ :املرضرع- 51
وب  تعاون بين كليدة الطدب البيطدرص وكة البيئة بشأن بروتوتنمي
ية الشباب والريانة بالدقهليدة فدى مجداب خدمدة المجتمد  ومدير 

 وتنمية البيئة
 الموافقة:وقراراللجنة     

 
 الموافقة  : را الق                     

 
 املكتيات جلنة -6                                  

  7/1076 /71  والمنعقدة بتاريخ            
 

 

تشدكيب  لجندة من السيدة /مديرة المكتبدة بشدأن  قدمالنار فى الطلب الم :املرضرع-11
 2المجالت والرسائب المهداة لمكتبة الكلية لرحص وتسعير 

الموافقة على تشكيب لجنة لرحص وتسدعير الرسدائب وقرار اللجنة :                       
 لتكون كالتالى:  – المهداة لمكتبة الكلية 

 رئيسا                   ادص محمد احمدد/ عبد اله2أ                       
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 عنواحمد السيد يوس                  د/ جالب ا2أ                      
 عنوامحمد جبر السيد جبر                    د/ 2أ                      

   المكتبة مديرة     السيدة /سو ان  ينهم محمد                                   
  الموافقة       القرا          

 
  رضرعات  تنرعة          

 
الناددر فددى اعتمدداد قددرارات محنددر اجتمدداع اللجنددة الررعيددة للمجلددس املرضاارع -12

( 1االكاديمى لبرندام  تميد  صدحة وسدالمة الغدذا  " بجلسدتة رقدم )
 2 9/1/2216المواف   السبتالمنعقدة يوم 

 الموافقة     القرا             
 

الناددر فددى مددذكرة شددئون أعنددا  هيئددة التدددريس بالكليددة  بشددأن   املرضاارع-14
علددى  28/12/2215بتدداريخ  –موافقددة مجلددس قسددم الباثولوجيددا 

المددددرس   -وال  فكدددرص عبدددد الوهددداب حسدددن/ د ةترشدددي  السددديد
للحصدددوب علدددى اللقدددب العلمدددى لوايردددة اسدددتاذ مسددداعد   –قسدددمالب

للشددددروط  توفاةحيددددث أنهددددا مسدددد( بالقسددددم الباثولوجيدددداتخصددددص )
ة وقائمد امندذ تعيينهد اومسدلكه افى عمله ةالسمعة وملت م ةوحسن

 2ألدائها  ةومحسن بواجباتها
 الموافقة      القرا        
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النار فى مذكرة شئون أعنا  هيئة التدريس بالكليدة  بشدأن موافقدة   املرضرع-13
بتدددددداريخ  –مجلددددددس قسددددددم التغذيددددددة وامددددددراض سددددددو  التغذيددددددة 

عبير السعيد السيد يوسد  / د رشي  السيدةعلى ت 12/1/2216
للحصدوب علدى اللقدب العلمدى لوايردة  –قسمالالمدرس ب  -ع ي ة 

( بالقسدم التغذيدة وامدراض سدو  التغذيدةاستاذ مسداعد  تخصدص )
حيث أنها مسدتوفاة للشدروط وحسدنة السدمعة وملت مدة فدى عملهدا 

 2ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة ألدائها 
   الموافقة        القرا     

 
 

النار فى مذكرة شئون أعنا  هيئة التدريس بالكليدة  بشدأن موافقدة   املرضرع-11
بتدددددددداريخ  –مجلددددددددس قسددددددددم الصددددددددحة واالمددددددددراض المشددددددددتركة 

/ فاطمة ال هرا  عبدد الحميدد د على ترشي  السيدة 12/1/2216
للحصدوب علدى اللقدب العلمدى  –قسدمالالمددرس ب  -احمد الجوهرص

رة استاذ مسداعد  تخصدص )صدحة الحيدوان والبيئدة( بالقسدم لواي
حيث أنها مسدتوفاة للشدروط وحسدنة السدمعة وملت مدة فدى عملهدا 

 ومسلكها منذ تعيينها وقائمة بواجباتها ومحسنة ألدائها 
 الموافقة      القرا               
 

موافقدة  النار فى مذكرة شئون أعنا  هيئة التدريس بالكليدة  بشدأن  املرضرع-15
 1/1/2216بتداريخ  –مجلس قسم الصدحة واالمدراض المشدتركة 

 المددرس  -منى محدى الددين السديد محمدد/ د على ترشي  السيدة
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 مدددرسللحصددوب علددى اللقددب العلمددى لوايرددة  –قسددمالب المسدداعد 
تخصددص )صددحة الحيدددوان والبيئددة( بالقسددم حيدددث أنهددا مسدددتوفاة 

سلكها منذ تعيينهدا للشروط وحسنة السمعة وملت مة فى عملها وم
 2وقائمة بواجباتها ومحسنة ألدائها 

 الموافقة      القرا               
 
النار فى المذكرة المقدمدة الدى السديد االسدتاذ الدكتور/عميدد الكليدة   املرضرع-57    

ورئدديس مجلددس ادارة المستشددرى التعليمددى بشددها بشددأن الموافقددة 
علدى درجدة  –سدالم  ب/ فريدد فدؤاد مصدطرى2على تعيين السيد ط

 ميب بالمستشرى التعليمى البيطرص بشها التاب  للكلية وذلي طبقدا 
حيددددث انددددة حاصددددب علددددى درجددددة  1991لسددددنة  115للقددددانون 

وهددو  27/12/2229الدددكتوراة تخصددص امددراض معديددة بتدداريخ 
مددن التخصصددات العالجيددة الدقيقددة التددى ينددطل  بهددا المستشددرى 

 التعليمى البيطرص التاب  للكلية 
 عدم الموافقة لعدم حاجة المستشرى لذلي     القرا                   
 

النارفى مذكرة وكيب الكلية لشئون الدرسات العليا والبحوث والعالقدات  املرضرع-18
الثقافيددة بشددأن الموافقددة علددى عقددد مددؤتمر الكليددة العلمددى الدددولى 

 بمدينة الغردقة 2216ابريب 4-2التاس  فى الرترة من 
 الموافقة   القرا          
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النارفى مذكرة وكيب الكلية لشئون الدرسات العليا والبحوث والعالقدات  املرضرع-95
الثقافيددة بخصددوص الموافقددة علددى تطبيدد  الئحددة كليددة الطددب علددى 
الكليدددة وتشدددكيب لجندددة اخالقيدددات البحدددث العلمدددى بالكليدددة وترعيلهدددا 

 بندددا ا علدددى توصدددية مجلدددس الدراسدددات العليدددا 2216بدايدددة مدددن 
بنددرورة ترعيددب  27/12/2215والبحددوث بالجامعددة والمنعقددد فددى 

لجنددة والئحددة اخالقيددات البحددث العلمددى ومراجعددة البحددوث بجميدد  
 الكليات

 الموافقة     القرا        
الناددر فددى مددذكرة وكيددب الكليددة لشددئون الدراسددات العليددا والبحددوث    املرضاارع- 61

قيدددات ب لجندددة اخالعلدددى تشدددكيوالعالقدددات الثقافيدددة بشدددأن الموافقدددة 
 البحث العلمى بالكلية والمقترح تشكيلها من :

 
 رئيسا د/ نبيب ابو هيكب سيد احمد 2أ
 عنوا د/ جهاد رمنان محمد السيد 2أ
 عنوا د/ عادب التابعى ابراهيم   لوب2أ
 عنوا د/عبد الهادص محمد احمد عرمة2أ

 عنوا د/ اسامة احمد محمد ابو اسماعيب

 عنوا ض الصعيدصد/ يوس  يحى عو 2
 

 الموافقة      القرا       
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النادددر فدددى مدددذكرة وكيدددب الكليدددة لشدددئون الدراسدددات العليدددا والبحدددوث   املرضااارع - 61
بنادام  والعالقات الثقافية بشأن الموافقة على فت  دبلومات جديددة

 البددرام  النوعيددة الجديدددة وناددام السدداعات المعتمدددة بمصددروفات
 وهى:

 ول ) في الفروسي  ( بلوم امراض الخي -1

  بلوم امراض االب  -3

  بلوم امراض العجول الصغير  -3
 على تشكيب لجنة لدراسة المونوع على النحو التالى : الموافقة    القرا         

                     
 عميد الكلية / نبيب ابو هيكب سيد احمد د2أالسيد 
 لية لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيب الك / جهاد رمنان محمد السيد د2السيدأ

 السادة رؤوسا  االقسام العلمية بالكلية
 
 

 -المقدمدة مدن السديد الددكتور/ عمدرو عبدد الوهدابمدذكرة الالنار فدى  املرضرع -63
مدرس التغذية وامراض سدو  التغذيدة للسديد االسدتاذ الدكتور/عميدد 

 وان :الكلية  بشأن اتخاذ الال م نحو انعقاد ورشة عمب بعن
 Awareness of Responsible Science 

 
ستوجة الورشة الى شدباب البداحثين مدن طلبدة الدراسدات العليدا فدى 
الكليات المختلرة بالجامعدة وسدو  يدتم االعدالن عدن الورشدة علدى 
موقدد  الجامعددة والكليددة والتدداريخ الم مدد  عقدددة لهددذة الورشددة يددوم 
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ة الورشدددة بقاعدددة مجلدددس الكليدددة بعدددد نهايددد 19/1/2216السدددبت 
 سو  يحصب الحانرون على شهادة معتمدة من الكلية

 الموافقة       القرا      
يدة بشدأن انشدا  ) وحددة تحليدب د/ عميدد الكل2نار فى مذكرة السيد اا  املرضرع -54

الهرموندددات ( بالكليدددة وتهدددد  الوحددددة الدددى تحليدددب الهرموندددات فدددى 
ب علددى تحليددب الحيوانددات المختلرددة للغدددد والتناسددب وتدددريب الطددال

الهرمونات وطالب الدرسات العليا والوافددين وكدذلي خدمدة المجتمد  
 المدنى على ان يكون التشكيب كاالتى:

 رئيسا د/ نبيب ابو هيكب سيد احمد 2أ
 نائب الرئيس د/ يوس  يحى عوض الصعيدص

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

 افقةمو لا     القرا        
  

د/ عميددد الكليددة بشددأن انشددا  ) وحدددة 2الناددر فددى مددذكرة السدديد ا  املرضاارع -64
               مستشددددرى التعليمددددى البيطددددرص بشددددها ( بال التلقددددي  االصددددطناعى

وتهددددد  الددددى تحليددددب السددددائب المنددددوص وتجميدددد  عيناتددددة وتلقددددي  
 الحيوانات واجرا  البحوث والدراسات التطبيقيةعلى السدائب المندوص
وخدمددة طددالب الدراسددات العليددا والوافدددين وكددذلي تدددريب الطددالب 

علدددى ان يكدددون  علدددى تجميددد  السدددائب المندددوص وتلقدددي  الحيواندددات
 تشكيب الوحدة كاالتى:
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 رئيسا د/ نبيب ابو هيكب سيد احمد 2أ
 نائب الرئيس سامى معوض محمد  عببد/ 2أ

 عنوا حسام الشيخ على جماب الديند/ 
 عنوا لمتولىمحمد احمد اد/ 

 عنوا د/ منصور ابو العنين منصور
 عنوا د/شيما  عبدة ابراهيم

 الموافقة     القرا         
 

د/ عميد الكلية بشأن طلب الكلية تخصيص 2النار فى مذكرة السيد ا  املرضرع -65
سديارة كعيددادة بيطريدة متنقلددة تابعدة للمستشددرى التعليمدى البيطددرص 

لدقهليددة والغربيددة ودميدداط فددى مجدداب بشددها لخدمددة قددرص محافاددة ا
رعايدددة الحيدددوان والجراحدددة الدددوالدة والددددواجن واالسدددماي ومخاطبدددة 
الجامعة بتخصيص الدعم الال م لشدرا  او تعدديب احددص السديارات 

 للعمب كعيادة متنقلة
 الموافقة     القرا        

 
وحددة لرعايدة  د/ عميد الكلية بشدأن انشدا 2النار فى مذكرة السيد ا   املرضرع -66

الطالب الوافدين ويتكون من الهيكب االدارص لوحددة رعايدة الطدالب 
 الوافدين على الشكب التالى:
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 عميد الكلية        رئيسا د/ نبيب ابو هيكب سيد احمد 2أ
 وكيب الكلية لشئون التعليم والطالب د/ محمد الشربينى السيد على2أ
 الدراسات العليا ة لشئونوكيب الكلي د/ جهاد رمنان محمد السيد2أ
                       
اعنددا  هيئددة التدددريس باالقسددام المتواجددد بهددا طددالب وافدددين                        

 ويكون على الشكب التالى:
 

 استاذ بقسم التشري  د/ مصباح عبد الجواد2أ
 استاذ بقسم التشري   جالب احمد السيدد/ 2أ
 تاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذيةاس عادب عبد الخال د/ 2أ
 استاذ وريس قسم االمراض المشتركة عادب نجيب الجوهرصد/ 2أ
 استاذ بقسم الرقابة الصحية على اال ذية د/ مها عبد العشماوص2أ

 استاذ مساعد بقسم الرسيولوجى د/ يوس  يحى عوض الصعيدص
 مدرس بقسم الطب الشرعى  د/ محمود محمد االلرى 

 مدرس بقسم التوليد والتلقي  االصطناعى د/محمد احمد احمد المتولى
 مدرس بقسم الرسيولوجى د/ بسمة حامد مر نى 

/ سدددلوص محمدددد المتدددولى السددديدة
 شهيب

 منس  لشئون التعليم والطالب

 منس  للدراسات العليا السيد /محمود بكر
 

 ( طالب ممثب عن طالب مرحلة الدرسات العليا2عدد)
 ليبية الجنسية سعد السنوسى  رحاب

 ليبى الجنسية محمد عبد الع ي  بالحسن
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 الموافقة     القرا     
 
د/ وكيب الكلية لشئون البيئة ونائب رئديس 2النار فى مذكرة السيد ا  املرضرع -67

مجلس ادارة المستشرى بشدأن ترعيدب وحددة التحليدب والتشدخيص 
للمستشددرى وذلددي  المعملددى والتددى هددى اسدداس الهيكددب التنايمددى

لخدمة جمي  االقسام وطلبة الدراسات العليا حيدث انهدا فدى حدين 
 ترعليها يمكن ان نقوم بعمب االتى
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 ساسية المعملية النرورية مثب:             االجه ة اال

 ع ب وتصني  البكتريا 1
وتحليدب عيندات  اختبار حساسية للدواجن 2

 اللبن اللتهاب النرع
 صورة دم كاملة 1
 تشخيص امراض الدم 4
 تحليب عينات الدم للطريليات 5
 ميا  الدميتحليب ك 6
 تحليب عينات روث وبوب 7
تحليددددددب عينددددددات روث )للخيددددددوب مدددددداي  8

 ماستر(
 االختبارات السيرولوجية 9
 استخدام قارص االلي ا 12
 pcr    استخدام 11

 مساعدة طلبة الدراسات العليا 12
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وفددى حالددة التحاليددب المتخلرددة الكميائيددة يجددب تددوافر جهددا  طيرددى علددى      
وذلي لرف  كرا ة المستشرى والوصدوب الدى خدمدة االفالسبكتروفوتوميتر 

 طرص التعليمى وكذلي ل يادة الدخبمتكاملة متمي   تلي  بالمستشرى البي
 الموافقة     القرا 

 
 
 

 ميكروسكوب كامب العدسات 1
( علددى  1222-52-2تيددي بيبددت)ثالثددة اتوما عدددد 2

 االقب
 جها  تعقيم) اوتوكال ( 1
 لرة/دقيقة 1222سنترفيو  سرعتةالتقب عن  4
 فرن هوا  ساخن للتعقيم 5
 حنان  6
 هيموسيتومتر)المانى( 7
 ماي ماستر 8
 الجةث 9
 مي ان حساس 12
 جها  تقطير 11

 جها  الي ا 12
جها   11 pcr              
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تمهيدددددص     –احصددددائيات نتيجددددة امتحانددددات ) تكميلددددى دكتددددوراة   املرضاااارع -68
 على النحو التالى 2215الدبلومات( دور اكتوبر –ماجستير 

 
 تكميلى دكتوراةاحصائية نتيجة امتحان                    
 النسبة المئوية% ناج   راسب حنور  ياب المتقدمون

8 2 8 2 8 122 
                 

 
 تمهيدص ماجستيراحصائية نتيجة                    

النسبة  ناج   راسب حنور  ياب المتقدمون
 المئوية%

81 12 51 2 51 122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2215نتيجة امتحانات دبلوم الدراسات العليا دور اكتوبر عام 
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 الموافقة القرا          
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وحدة                                       

 ضمان الجودة

 التاليةعلى مجلس الكلية: الموافقة على عرض المونوعات النارفى  املرضرع -69                       

إنددافة السدديد األسددتاذ الدددكتور/ سددامى معددوض  عبددب بصددرت   -1
 مجلس الكلية.    مدير وحدة نمان الجودة  الى

تعيددين كددال مددن د/ يوسدد  عددوض الصددعيدص  ) أسددتاذ مسدداعد  -2
د/ حسام الشيخ على جمداب الددين ) مددرس  و بقسم الرسيولوجى (

بقسدددم التوليدددد والتناسدددب والتلقدددي  االصدددطناعى( نوابدددا لمددددير وحددددة 
 نمان الجودة.

 تحديث لجنة المراجعة الداخلية  لتصب  على النحو التالى : -1

 رئيسا                       مها عبدة العشماوصد/ أ.
 عنوا د/ميادة مسعد أحمد شعبان                     

 عنوا   د/ فاطمة ال هرا  عبد الحميد الجوهري    

 د/ أمب عبد المنعم عل  حالوة                  عنوا

 عنوا        إيمان أحمد محمد أحمد أبو الرنب د/ 

 عنوا            العينين منصور    د/ منصور أبو 

 د/ حسام الشيخ على جماب الدين              عنوا

 عنوا                            د/ محمد صالح التلت



 

 
 
-52- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   9096/ 9/ 92املوافق    الثالثاء يوم  ( 942) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 عنوا                       د/ محمد على ماهر العدب

 عنوا                          د/ بسم  حامد مر نى

 عنوا                      د/أحمد محمد عبد اللطي 

 عنوا               ط.ب/ محمد فو ص على أبو الع 

 عنوا                  ط.ب/ عمر سمير عبد الواحد

 عنوا            ط.ب/ ندص أحمد سعد حسام الدين

 عنوا              ط.ب/ شيما  ابراهيم عبد  رخا

 عنوا                     ط.ب/ إيمان عوض فهمى                      

 عنوا                   ط.ب/ فاطمة النبوية حسين                      

 

والددذص تددم  الناددر فددى توصدديات الملتقددى التددوايرى للخددريجين-4
 والدددذص أعلندددت فيددد  2215 -12-12يدددوم األربعدددا  الموافددد  

شركة العاصمة األعال  عن حاجتها إلدى أطبدا  بيطدريين للعمدب 
 لتسوي  لألعال  بالتعاون م  كلية الطب البيطري.ف  مجاب ا

النار فدى مقترحدات وتوصديات لجندة المراجعدة الداخليدة التدى -5
والتددى أوصددت  2215-12-12اجتمعددت يددوم األربعددا  الموافدد  

 باالتى : 
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 ( موا  للوحددة لتقليدب األعبدا  الوايريدة علدى مدوارى  1توفير )
 الوحدة.

  مدن عمدب ملردات المقدررات بالقسدم  مطالبة رؤسا  األقسام باالنتهدا
وتحديددد ميعدداد لكددب قسددم لمراجعددة الملدد  مدد  مدددير وحدددة ندددمان 

 الجودة.

  مطالبة رؤسا  الكنتروب باالنتها  مدن عمدب ملد  الكنتدروب وتحديدد
 ميعاد لكب كنتروب لمراجعة المل  م  مدير وحدة نمان الجودة.

 معدددايير مراجعدددة اسدددتيرا  المعدددايير مددد  مطالبدددة السدددادة رؤسدددا  ال
 الستكمالها.

  مطالبددة رؤسددا  األقسددام العلميددة وأعنددا  هيئددة التدددريس بسددرعة
م العتمادهدا  2222-2216االنتها  من الخطة البحثية لألقسدام 

 بمجلس الكلية.

   تحديددد مخطددط عددام للندددوات والدددورات المقتددرح عملهددا خددالب عددام
 م  تحديد مواعيد إقامتها بما يتناسب م  السادة أعندا   2216

 هيئة التدريس وهى على النحو التالى:

 أوال" : الندوات:             

 أثر البحث العلمى فى دعم وتطوير العملية التعليمية . .1

 ندوة الملكية الركرية. .3

 التقويم الذاتى. .3

 توعية أعنا  هيئةالتدريس بالمعايير األكاديمية. .4
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نشددددر ثقافددددة الجددددودة ) أعنددددا  هيئددددة التدددددريس / طددددالب /  .5
 وعامليين (.إداريين 

 التحليب البيئى للمؤسسة. .6

 مشاركة األطرا  المختلرة ) الرؤية والرسالة............(. .7

 Endnoteندوة  .8

 ثانيا"  الدورات:     

 طر  التقويم الحديثة ) ألعنا  هيئة التدريس(. .1

تدددريب علددى الخطددط المونددوعة لأل مددات والكددوارث ) للجهددا   .3
 اإلدارص (.

أسددماي  –مدد ارع خيددوب  –)  يددارات  التدددريب الميدددانى للطددالب .3
 قوافب(. –وحدات بيطرية  –مجا ر  -ماشية –دواجن  –

انرلددددددون ا الطيددددددور  -حمددددددالت توعيددددددة ) انرلددددددون ا الخنددددددا ير .4
.).......................... 

دورات بالمعمددددددب المركدددددد ص واألقسددددددام االكلينيكيددددددة  للطلبددددددة  .5
 والخريجين.

الكليدة مدن خدالب  تحديث بيانات األقسام العلميدة علدى موقد  -6
) تحددديث السدديرة الذاتيددة ألعنددا  هيئددة التدددريس بالقسددم/ 
المحاندددرات / األجهددد ة المتاحدددة بكدددب قسدددم / ونددد  نمددداذ  

 امتحانات ابتدا  من هذا العام (.

لنمان استمرارية العمب بوحدة نمان الجودة وفى ندو  دور -7
 5الوحدة اليجاد مصادر تمويب .تقترح الوحدة وند  رسدوم قددرها 
 جنيهات على كب شهادة تخر  ودبلومة وماجستير ودكتورا .
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 تحديث منسقين األقسام العلمية على النحو التالى :-8

 1 قسم التشريح د/ أحمد محمد عبد اللطيف

 د/ أمانى فرج أمين
 غنى شومانط.ب/ زينب عبد ال

 2 قسم الهستولوجى

 3 قسم الفسيولوجيا  د/ بسمه حامد مرغنى

 4 حيوية وكيمياء التغذيةقسم الكيمياء ال  د/محمد على ماهر

 د/ هبة هللا السيد محجوب 
 د/ والء فكرى عبد الوهاب

 5 قسم الباثولوجيا 

 د/ حسام الشحات على جادهللا
 ط.ب/ أحمد محمد السباعى

 6 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

 7 قسم الطفيليات  ط.ب/ باسم محمد المشمشى

 8 قسم الفيروسات  د/ محمد صالح الثلث

 9 قسم البكتيريا والفطريات والمناعة  د/ أمل عبد الستار

 11 قسم األدوية  د/ ريهام أحمد عبد الفتاح

قسم الطب الشرعي والسموم واإلجراءات   د/محمود محمد األلفى
 البيطرية

11 

 :مادة الصحة
 د/ فاطمة الزهراء الجوهرى

 فوزى المتولى د/ مروة
 مادة األمراض المشتركة:

 د/ مياده شعبان جويده
 د/ حازم حسن السيد

 12 قسم الصحة واألمراض المشتركة

 13 قسم التغذية وأمراض سوء التغذية  د/ عمرو عبد الوهاب

مادة الرقابة الصحية على 
 :األلبان

 ط.ب/ رضوى رضا شطا
 ط.ب/ أميرة حسين الباز

مادة الرقابة الصحية على 
 اللحوم

 ط.ب/ أميرة ابراهيم زكريا

 14 قسم الرقابة الصحية علي األغذية 

http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tashreh.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tashreh.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-fesyology.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-kimya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-basology.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-basology%20e.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-basology%20e.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tofaylyat.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-virosat.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-bakterya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-adwya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tebshar.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tebshar.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tebshar.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-seha.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-seha.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-taghzya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-reaaya.htm
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 ط.ب/ حنان ابراهيم زاهر

 :مادة أمراض األسماك
 د/ إيمان زهران عبد الحميد

 :مادة األمراض المعدية
 د/ سمر مجدى عطوه

مادة األمراض األمراض 
 :الباطنة

 د/ ماجد رزق شعبان

قسم األمراض الباطنة واألمراض المعدية  
 واألسماك

15 

 16 قسم أمراض الدواجن  أ.د/ سناء سالمه أحمد

 17 قسم الجراحة والتخدير األشعة  ط.ب/ محمد جمال محمود سالم

 18 قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي  د/حسام الشيخ على جمال الدين

 19 قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية  د/ إيمان أبو الفضل

 

اعتماد توصي  التدريب الصيرى بالكليدة علدى ان يبددأ العمدب الموافقة و -9
ومراجعدددة الالئحدددة الداخليدددة   2215/2216بددد  مدددن العدددام الجدددامعى 
يددديم التددددريب عدددن طريددد  األمتحدددان )متابعدددة وذلدددي بأندددافة نادددام تق

امتحددان تحريددرص. ثددم العددرض  –امتحددان شددرهى  –الحنددور والنشدداط 
علدددى مقددديم خدددارجى لتقيددديم التوصدددي  واألخدددذ بتوصددديات المراجعدددة ان 

 وجدت.

اعتماد واستحداث استمارة تسجيب األبحاث كاحد اليات حماية حقدو  -12
د الحصوب على شهادة قبدوب الملكية الركرية وتمأل هذة األستمارة بع

من برنام  عدم األنتحداب األدبدى. ويعتبدر ملدة هدذة األسدتمارة شدرط 
 من اجرا ات التشكيب لحكم ومناقشة الرسائب وتحكيم األبحاث .

http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-batna.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-batna.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-batna.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-dawagen.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-geraha.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tawled.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tharwa.htm
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اعتمدداد اسددتراتيجيات التعلدديم والددتعلم وقائمددة باسدداليب التعلدديم والددتعلم -11
 ومصادر التعلم الذاتى بالكلية. 

هدو الموعدد  12/1/2216اعالم األقسدام العلميدة بدان  الموافقة على-12
األقصى لألنتها  من تحنير ملد  المقدرر )ماعددا اسدتبيان الطدالب 
عن المقرر يؤجب الى موعدد  ايتد  اوب اسدبوع مدن الرصدب الدراسدى 

 (.  2215/2216الثانى 

 والرسدالة بنشدرالرؤية للتوصدية العلمية مخاطبةاألقسامعلى  الموافقة-11 
الدراسددددية ابتدددددا  مددددن العددددام الدراسددددى الجديددددد  الكتددددب فددددى للكليددددة

(2216/2217  .) 
 

 يرجددى الموافقددة -المختلرددة: التقددويم بنتدائ  الطددالب عددالمافدى اطددار  -14
بندددرورة اعدددالم الطالدددب بنتيجدددة الكليدددة  أقسدددام مي خطدددارجا علدددى

قبدب دخدوب االمتحدان النادرص وذلدي  اعماب السنة واالمتحان العملى
 ات الموجودة بالقسمبلوحة االعالن

فددى اطددار اسددتخدام فاعليددات المصددداقية وتوثيدد  نتددائ  االمتحددان  -15
يرجددى الموافقددة علددى توثيدد  نتددائ  االمتحددان ورقيددا بالنددافة الددى 

 رفعها على موق  الجامعة 

علدددى توحيدددد نادددام بياندددات تكويدددد الغدددر  والمددددرجات الموافقدددة   -16  
وفير مخصصددات ماليددة والمعامددب وكددب الحجددرات بمبنددى الكليددة وتدد

ألتمدددام التكويدددد. تدددم حصدددر لكدددب الغدددر  لونددد  قائمدددة بدددالرمو  
 الخاصة بكب  رفة  وعرنها على مجلس الكلية.
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توفير مخصصات ماليدة لتحدديث الالفتدات واللدوح الخاصدة بوحددة -17
الجودة والموجوة فى العديد من األماكن بالكلية. جارص حصدر لكدب 

 ما يحتا  الى تحديث.

افقة على تعميم اسدتراتيجيات التعلديم والدتعلم للكليدة علدى األقسدام المو  -18
 العلمية ومطالبتهم بتحديد االستراتيجيات الخاصة بكب قسم.

 الموافقة        القرا            
   ستج     اعمالا ا             

 
الجمعيددة العلميددة لطددالب الطددب انشددا  الناددر فددى الموافقددة علددى    املرضاارع -71

كليددات الطددب البيطددرص  بددينعلددى مسددتوص العددالم ( IVSA) يطددرصالب
المختلردد  شدداري فيهددا مجموعدد  مددن طددالب الكليددة لنقددب الثقافدددات 

 2المختلر  والتعليم وتبادب ثقافة التعليم البيطرص بين الطالب 
 الموافقة   :القرا         
 
 

بشددأن  الناددر فددى مددذكرة شددئون أعنددا  هيئددة التدددريس بالكليددة  :املرضاارع -71
بتداريخ  –موافقة مجلس قسدم االمدراض الباطند  والمعديدة واالسدماي

سمير ابراهيم المتدولى  د/ مدحت على ترشي  السيد 17/1/2216
 للتعددين فددى وايرددة مدددرس –قسددمالب المسدداعد  المدددرس  -شددقوير

حيدددث أنددد  بدددذات القسدددم ) تخصدددص امدددراض االسدددماي ورعايتهدددا (
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ى عملدد  ومسددلك  منددذ للشددروط وحسددن السددمعة وملتدد م فدد ىمسددتوف
 2وقائم بواجبات  ومحسن ألدائ   تعيين 

 الموافقة      القرا     
 

 

النار فى مذكرة شئون أعنا  هيئة التدريس بالكليدة  بشدأن موافقدة   املرضرع-72
ترشددي  علددى  19/1/2216بتدداريخ  – امددراض الدددواجنمجلددس 
المدددددرس   -عبددددد الرتدددداح حمدددددص عبددددد الرتدددداح العدددددب/ د السدددديد

للحصدددوب علدددى اللقدددب العلمدددى لوايردددة اسدددتاذ مسددداعد   –قسدددمالب
امراض الدواجن واالرانب( بذات القسدم بالكليدة حيدث ان تخصص )

   على اكمب وجةسيادتة ملت م  فى عملة ومسلكة ويقوم بواجباتة 

 الموافقة       القرا          
 

 – د/ سددامى معددوض  عبددب2الناددر فددى الطلددب المقدددم مددن السدديد أ :املرضاارع -73
مدير وحددة ندمان الجدودة بشدأن الموافقدة علدى اعتمداد االسدتاذ 

اسددتاذ التوليددد والتناسددب  –الدددكتور/ محمددود عابددد ابددو الددروس 
كمراجدددد   –والتلقددددي  االصددددطناعى بكليددددة الطددددب البيطددددرص بنهددددا 

خارجى لبرنام  بكالوريوس العلدوم الطبيدة البيطريدة لكليدة الطدب 
 جامعة المنصورة –البيطرص 

 الموافقة    :   لقرا ا        
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د/ جمداب عبدد الجدابر محمدد 2: النار فى الطلب المقددم مدن السديد أاملرضرع -74
استاذ ورئيس قسم البكتريا والرطريات والمناعة بالكليدة   –يونس 

بخصددددوص اسددددناد المشددددروع البحثددددى المقدددددم مددددن د/ محمددددد  -
تحت عنوان ) دراسات وبائيدة ج يئيدة  –مصطرى احمد الحديدص 

مصددادر والمخدداطر المحتملددة لعدددوص الكددامبيلو بدداكتر جيددوجنى لل
الد  جنيهدا  175فى مصر ( والمموب من الجامعة بمبلغ وقددرة 

كباحدددث رئيسدددى  –امدددب عبدددد السدددتار ابدددراهيم  2مصدددريا الدددى د
للمشدروع وذلدي نادرا لسدرر سديادتة فدى مهمدة علميدة الدى خدار  

 البالد
 الموافقة  :      القرا         
 

موافقدة مجلدس قسدم الجراحدة والتخددير واالشدعة بتداريخ النارفدى  : رضرعامل -75
علددى اعددارة السدديد الدكتور/السدديد احمددد عددوض  19/1/2216

المدددرس بقسددم الجراحددة والتخدددير واالشددعة  للعمددب  –الشددافعى 
جامعدددة القصددديم بالمملكدددة  –بكليدددة ال راعدددة والطدددب البيطدددرص 

ودية للعددام الجددامعى العربيددة السددعودية بالمملكددة العربيددة السددع
 اعتبارا من تاريخ السرر 2215/2216

 الموافقة:    القرا              
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الموافقدةعلى قبدوب االهددا  المقددم مدن ورثدة المرحدوم  النادر فدى  املرضرع -76
وهو عبارة عن كتب مهداة لمكتبة المستشدرى  –د/ طة فودة 2أ

 ( كتاب فقط ال ير211التعليمى بشها وعددها )
 الموافقة حسب القواعد:    القرا            
 

مكتددب السدديد الموافقددةعلى قبددوب االهدددا  المقدددم مددن  الناددر فددى املرضاارع -77
مكتبدة عميدد الكليدة الدى  -تور / نبيب ابو هيكب سيد احمد الدك

 وهى عبارة عن) ستة كتب ( ال يرالمستشرى التعليمى بشها 
 دالموافقة حسب القواع:    القرا            

 
 

 ،، احلادية عشر صباحا وانتهت اجللسة  يف متام الساعة         
 

 

 عمي  الكلية                                    ةلسجلأ ني ا                                  

 
  نييل ابر هيكل سي  ادمد/ 0أ         م  أدم    عي  اهلادى حم أ.د/      
 

 ماجدة


