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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري     

 كليةال مجلس أمانة      

       **** 

 

 اجتماع مجلس الكلية محضر
  ة الثانيةئاالم بعد الخمسون (052)رقم  الجلسة

  

يسو   0216/  0215للعسا  الجسامع  (052) رقسم عقد مجلسس الكليسة جلسس       

 تمسسسا   ذلسسسي فسسس   هسسس  1417/جمسسساو ا     الموافسسس   15/0/0216 االثنسسسي 

 بقاعة إج ماعات مجلس الكلية صباحا العاشرةالساعة 

 : برئاسة                    

 

 

 

 

 

 

 

   نبيسسسب ابسسسو هيكسسسب سسسسيد أحمسسسد ألسسسس اذ السسسدك ور/ ا

 
 ةعميسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد الكليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 

 

 حضور :و ب
 وكالء الكلية

   محمد الشربينى السيد علىاألس اذ الدك ور/ 
 جهسساو رمنسسان محمسسد السسسيدألسسس اذ السسدك ور/ ا

 

 

  

 
 

 ال علسسسيم  الطسسس   كيسسسب الكليسسسة لشسسس ون 
  كيب الكلية للدراسات العليا  البحوث

 

 



 

 

 

-0- 

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة    

   0252/ 0/ 55يوم  الاثنين   الموافق  ( 052محضر اجتماع مجلس الكلية  الجلسة   )           

 

 

 : أعضاء المجلس

 األسسسسس اذ السسسسدك ور/ فهسسسسيم البهسسسس  السسسسسيد  حسسسسي 

  على على إبراهيم القنا ياألس اذ الدك ور/

    محمد عرم  الهاوياألس اذ الدك ور/ عبد 

 السسسسدك ور/ ف حسسسس  ر سسسسوان علسسسس  سسسسسليماألسسسسس اذ 

   األس اذ الدك ور/ السعيد الشربينى السعيد
 محمسسسسسسد محمسسسسسسد محمسسسسسسد فسسسسسسوو  األسسسسسس اذ السسسسسسدك ور/ 

 صسسس ح أحمسسسد عثمسسسان ابسسسو الوفسسسااألسسس اذ السسسدك ور/ 

 األسسسسسسسس اذ السسسسسسسدك ور/ عسسسسسسساو  حلمسسسسسسس  الجسسسسسسسوهري

  مجسسسدال صسس ح مصسسسط ى عسسسامر األسسس اذ السسسدك ور/ 
 المسسسرر فسسسر صسسس ح المرسسسس  السسسدك ور / األسسسس اذ

  مصباح عبد الجواو السيدالدك ور / األس اذ

   جسسسس   أحمسسسسد السسسسسيد يوسسسسس  السسسسدك ور / األسسسسس اذ

 ر/ سسسسسسسسامى معسسسسسسسو   عبسسسسسسسبالسسسسسسسدك واألسسسسسسسس اذ 
 /عاو  عبسسسد الخسسسال  سسسسيد أحمسسسدالسسسدك وراألسسسس اذ  

   /محمسسسسسد محمسسسسسد محمسسسسسد الجسسسسس ارالدك وراألسسسسسس اذ  

       فيسسسسسسسسسسسوال حسسسسسسسسسسسس   كسسسسسسسسسسسى       /السسسسسسسسسسسدك وراألسسسسسسسسسسس اذ  
 اذ السسسسدك ور/ عمسسسسر  عبسسسسد ال  سسسساح محمسسسسد عبسسسسد األسسسسس 

           محمد جبر السيد جبر/الدك وراألس اذ 
 طسسسسسسسسسسارم إبسسسسسسسسسسراهيم محمسسسسسسسسسسد /السسسسسسسسسسدك وراألسسسسسسسسسسس اذ 

 اسسسسسسسسسس اذ الدك ور/صسسسسسسسسسبرال احمسسسسسسسسسد الخنسسسسسسسسسرال

 االسسسسس اذ السسسسدك ور / عمسسسسساو السسسسسيد أحمسسسسد يسسسسسونس
 ر/ مهسسسا عبسسسد  محمسسسد عبسسسد  العشسسسما الالسسسدك واألسسسس اذ 

 

 

             
 

 ال سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيولوجياقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم  بأسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اذ 

  قسسسسسسائم بعمسسسسسسب رئسسسسسسيس قسسسسسسسم ال ير سسسسسسسساتأسسسسسسس اذ 

  قسسسسسسسسسم ال رايسسسسسسسسة  أمسسسسسسسسرا  سسسسسسسسسو  ال رايسسسسسسسسة بأسسسسسسسسس اذ  

 قسسسسسسسسسسسسسسم الطسسسسسسسسسسسسسب الشسسسسسسسسسسسسسرع   السسسسسسسسسسسسسسمو بأسسسسسسسسسسسسسس اذ 
    الكيميسسسسسسا  الحيويسسسسسسة  كيميسسسسسسا  ال رايسسسسسسة  رئسسسسسسيس قسسسسسسسم أسسسسسسس اذ

  تنميسة الثسر ة الحيوانيسةالرعايسة  أس اذ  رئيس قسسم

          الط يليات       أس اذ  رئيس قسم

 قسسسسم الصسسسحة  األمسسسرا  المشسسس ركة رئسسسيس أسسسس اذ 

                          االو يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم  رئسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيس أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اذ 

 ال شسسسسسسسسسسسسسسسسسري أسسسسسسسسسسسسسسسسسس اذ  رئسسسسسسسسسسسسسسسسسيس قسسسسسسسسسسسسسسسسسسم  

 اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اذ بقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم ال شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسري 

 اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اذ بقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم ال شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسري  
 اسسسس اذ  رئسسسيس قسسسسم ال وليسسسد  مسسسدير  حسسسدة  سسسمان الجسسسووة

 اسسسس اذ  رئسسسيس قسسسسم الرقابسسسة الصسسسحية علسسسى اال ايسسسة 

  اذ بقسسسسسسسم الرقابسسسسسسسة الصسسسسسسحية علسسسسسسى اال ايسسسسسسسةسسسسسسسأ
 اسسس اذ  رئسسيس قسسسم االمسسرا  الباطنسسة  المعديسسة  االسسسما 

 اسسسسسسسسسسسس اذ بقسسسسسسسسسسسسم الصسسسسسسسسسسسحة  االمسسسسسسسسسسسرا  المشسسسسسسسسسسس ركة

 اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اذ بقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم االو يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة

 اسسس اذ  رئسسيس قسسسم ال رايسسة  امسسرا  سسسو  ال رايسسة
 اس اذ بقسم االمرا  الباطنة  االمرا  المعدية  االسما 

 لباطنسسسة  االمسسسرا  المعديسسسة اسسسس اذ بقسسسسم االمسسسرا  ا
   اسسسسس اذ بقسسسسسم الرقابسسسسة الصسسسسحية علسسسسى اال ايسسسسة
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 ر/ رجسسسسسسسب عبسسسسسسسد اللسسسسسسس  ور يسسسسسسس السسسسسسسدك واألسسسسسسسس اذ 

االس اذ  ر/ عصا  مصباح محمد محمووالدك واألس اذ 

 السسسسسسسسسسسسسدك ور/ محمسسسسسسسسسسسسسوو محمسسسسسسسسسسسسسد بسسسسسسسسسسسسسدران

 أحمسسسسسسد شسسسسسسوقى اسسسسسسسماعيباالسسسسسسس اذ السسسسسسدك ور/ 
 ماجسسسسسسسسسسسسسد ر م شسسسسسسسسسسسسسعبان االشسسسسسسسسسسسسسقرلسسسسسسسسسسسسسدك ور/ ا

    ايمسسسسسسسسسسان  هسسسسسسسسسسسران عبسسسسسسسسسسد الحميسسسسسسسسسسسد دك ور / السسسسسسسسسس

 ة/انجى فكسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرال ريشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدك ور

 السسسسدك ورة /سسسسسحر السسسسسيد السسسسسيد عبسسسسد السسسسرحم 
         ن سسسسسي  كامسسسسسب محمسسسسسد عبسسسسسد الخسسسسسال /ةلسسسسسدك ورا

 أعضااااااااااااء مااااااااااا  ال اااااااااااار :

 عسسساو  حسسسساني  محمسسسوو مصسسسط ىألسسسس اذ السسسدك ور/ ا 
     محمسسسسد جمعسسسس  سسسسسالم محمسسسسدالسسسسدك ور/ 

 واعتااااااعر عاااااا  عاااااا   الحضااااااور:
 سسسس اذ السسسدك ور/عاو  ال سسسابعى ابسسسراهيم   لسسسو اال

 االسسسسسسسسسسسسسسس اذالدك ور/محمد أحمسسسسسسسسسسسسسسدعلى يوسسسسسسسسسسسسسسس 
 األسسسسسسسس اذ السسسسسسسدك ور/ كامسسسسسسسب ابسسسسسسسراهيم أبسسسسسسسو العسسسسسسس  

 األسسسسسسسس اذ السسسسسسسدك ور/ جمسسسسسسسا  عبسسسسسسسد الجسسسسسسسابر محمسسسسسسسد
  ممسسسسسسد ح محمسسسسسسد أبسسسسسسو المجسسسسسسد السسسسسسدك ور/األسسسسسسس اذ 
         ر/ سسسسسسسنا  سسسسسس م  أحمسسسسسسد عسسسسسسو السسسسسسدك واألسسسسسس اذ 

 ة والسكرتارية كل م  :وقا  باألعمال االداري

 السيد / رجا  محمد البيل               

  / ماجسسسسسسسسسسسسسسسد  محمسسسسسسسسسسسسسسسد أحمسسسسسسسسسسسسسسسد                لسسسسسسسسسسسسسسسسيدةا 
  

 
 اسسسسسسس اذ بقسسسسسسسم الرعايسسسسسسة  تنميسسسسسسة الثسسسسسسر ة الحيوانيسسسسسسة

                                                                          أسسسسسسسسسسس اذ بقسسسسسسسسسسسم الجراحسسسسسسسسسسة  ال خسسسسسسسسسسدير  االشسسسسسسسسسسعة  

 بقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم ال شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسري اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اذ 

 اسسسسسسسسسس اذ  رئسسسسسسسسسيس قسسسسسسسسسسم الخليسسسسسسسسسة  االنسسسسسسسسسسجة

 طنسس   المعديسسة  االسسسما البااالمسسرا  اسسس اذ مسسساعد بقسسسم 

           الباطنسس   المعديسسة  االسسسما     اسسس اذ مسسساعد بقسسسم االمسسرا  

 قسسم الباثولجيسا االكلينكيسة قائم بعمب رئيس اس اذ مساعد

 ال ير سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسدرر بقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

 مرا  الباطنة  االمرا  المعدية  االسما اال مدرر بقسم
 

 
 

 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة
 ةمسسسسسدير عسسسسسا  مديريسسسسسة الطسسسسسب البيطسسسسسري بالدقهليسسسسس

  
 المج مسسو  تنميسسة البي سسةخدمسسة  كيسسب الكليسسة لشسس ون 

 
 االمرا  الباطن   المعدي   االسما  قسمبأس اذ 

              أمسسسسسسسسسسرا  السسسسسسسسسسد اج    رئسسسسسسسسسسيس قسسسسسسسسسسسم  اذ  سسسسسسسسسس س أ

  رئسسسسسيس قسسسسسسم البك ريسسسسسا  ال طريسسسسسات  المناعسسسسسةأسسسسسس اذ 
 أسسسسسسس اذ  رئسسسسسسسيس قسسسسسسسسم الطسسسسسسسب الشسسسسسسسرع   السسسسسسسسمو 

 امسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرا  السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد اج أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس اذ بقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم 

 
 رئسسسسسسسسيس قسسسسسسسسسم أمانسسسسسسسسة مجلسسسسسسسسس الكليسسسسسسسسة

                                                   ثسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسانىأخصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائى شسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ون اواريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة 

 

  أسسس اذ   - ي محمسسد أحمسسد عرمسس و/عبسسد الهسساو2أالسسسيد  الجلسسسةا  بأمانسسة قسسد  قسس   

 بالكلية ال راية  أمرا  سو  ال راية قسمبم  رغ 
     عميد الكليسة م منيسا للسساوة  –نبيب ابو هيكب سيد أحمد السيد أ.و/  الجلسةاف

 اعن ا  المجلس ال وفي   السداو

 بسم الل  الرحم  الرحيم

 االعمسسا  ثسسم ان قسسب المجلسسس بعسسد ذلسسي لمناقشسسة المو سسوعات السسواروة بجسسد   

  اتخا بشأنها القرارات ال الية :

   اوال : التص يقات         
 

                                                  (049رقسسسسسم  ) ل صسسسسسدي  علسسسسس  محنسسسسسر الجلسسسسسسة السسسسسسابقةا :الموضاااااوع-1

   2 0216/ 19/1ب اريخ 

 المصاوقة  : رارالق   
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 ثانيا :لجان مجلس الكلية
 

 لجنة شئون التعليم والطالب - 1                       
 14/0/0216 المنعقدة ب اريخ      

 
 

مساكرة شس ون الطس   بشسأن الطلسب المقسد  مس  الطالبسة/  النظر فس  :الموضوع – 2

 المقيسسدة بالكليسسة بال رقسسة اال لسسى للعسسا   - منسسة اللسسة السسسيد محمسسد 

 ثسة(عارها عس  مساوة ) الورا ذلي لقبو   0215/0216الجامعى 

 فصب وراسى ا   + فصب وراسى تانى 

 الموافقة : قرار اللجن                                                         

 الموافقة  : رارالق          

 

ماكرة ش ون الطس   بشسأن الطلسب المقسد  مس  الطالبسة/  النظر ف  :الموضوع – 3

 الثالثسةليسة بال رقسة  المقيسدة بالك -  سمر ع   الدي  عبار حمس ة

 ذلسسي لقبسسو  عسسارها عسس  مسساوة )  0215/0216للعسسا  الجسسامعى 

 ( فصب وراسى ا   + فصب وراسى تانى الط يليات

 الموافقة : قرار اللجن                                                          

 الموافقة      : رارالق        

 

ة شس ون الطس   بشسأن الطلسب المقسد  مس  الطالبسة/ ماكر النظر ف  :الموضوع – 4    

 المقيدة بالكلية بال رقسة الثالثسة للعسا   -نبيب  عبداللة محموو محمد

 ذلسسي لقبسسو  عسسار  عسس  العسسا  الجسسامعى  0215/0216الجسسامعى 

 ذلسسي لحبسسسة ثسس ث سسسنوات   رامسسة ) خمسسسون   0215/0216

 ال  جنية( نظير ما اسند الية

 الموافقة : قرار اللجن                                                         

 الموافقة      رارالق         
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ماكرة ش ون الطس   بشسأن الطلسب المقسد  مس  الطالبسة/  النظر ف  :الموضوع – 5

 المقيسسدة بالكليسسة بال رقسسة الثالثسسة للعسسا   - سساوة محمسسد مصسسط ى  

مسسسسساوة )   ذلسسسسسي لقبسسسسسو  عسسسسسارها عسسسسس  0215/0216الجسسسسسامعى 

 الباثولوجيا ( فصب وراسى ا   + فصب وراسى تانى 

 الموافقة : قرار اللجن                                                          

  الموافقة   : رارالق       

   

ماكرة ش ون الطس   بشسأن الطلسب المقسد  مس  الطالبسة/  النظر ف  :الموضوع – 6

 المقيدة بالكلية بال رقة الثالثة للعسا   -ى هبة على حامد على مواف

(  ال رايسة ذلي لقبو  عارها ع  مساوة )  0215/0216الجامعى 

 فصب وراسى ا   + فصب وراسى تانى 

 الموافقة : قرار اللجن                                                         

 الموافقة    رارالق       

 

الطالبسة/ ماكرة ش ون الط   بشسأن الطلسب المقسد  مس   النظر ف  :الموضوع –7

 المقيسدة بالكليسة بال رقسة الثانيسة للعسا   - مريم احمد محمسد السسعيد

 ذلسسي لقبسسو  عسسارها عسس  العسسا  الجسسامعى  0215/0216الجسسامعى 

0215/0216 

 الموافقة : قرار اللجن                             

 الموافقة    رارالق       

 

ماكرة ش ون الط   بشأن تحديد مواعيد ال دريب  النظر ف  :موضوع ال–8

على ان تكون اب دا ا م   0216الصي ى و ر مايو 

 2 12/9/0216 تن هى فى  12/7/0216

 الموافقة : قرار اللجن                                   

 الموافقة     رارالق       
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المقد  م  الطالب/ بشأن الطلب  الط  ماكرة ش ون  النظر ف    :الموضوع –9

 المقيد بالكلية بال رقة الرابعة للعا   -محمد حسا  الدي  يوس 

 ذلي لقبو  عار  ع  ماوة  0215/0216الجامعى 

االكلينيكة ( فصب وراسى وراسى أ  + فصب  يا)الباثولوج

 2 وراسى ثانى

 فقةالموا : قرار اللجن                                    

 الموافقة       رارالق       

 

بشأن الطلب المقد  م  الطالبة/  ماكرة ش ون الط   النظر ف   :الموضوع –12

 المقيدة بالكلية بال رقة الثانية للعا  الجامعى  -فاطمة السيد معو 

 ذلي لقبو  عارها ع  ماوتى )الوراثة+  0215/0216

 2ى ثانى فصب وراسالهس ولوجى( تخل  فصب وراسى ا  + 

 الموافقة : قرار اللجن                                    

 الموافقة      رارالق       

 ال راسات العليا لجنة -0                
   0/0216/ 15   المم دة ح ى 14/0/0216  ب اريخالمنعقدة           

 

 

بالكليسة ى األ ايسة الرقابة الصحية علس النظر ف  موافقة مجلس قسم  :الموضوع–11

علسسس  كسسسب مسسس  : ال قسسسارير ال رويسسسة  ال قريسسسر  07/1/0216 ب سسساريخ

الخاصسسسة السسسدك ورا  الة  رسسسسلالجمسسساع   للجنسسسة المناقشسسسة  الحكسسسم 

 افسد )ليبس  الجنسسية(   س  / الهاوال امحمسد محمسد قمبسي 2بالطالب ط

الرقابسة علسى ف  ماوة ال خصس//  16/12/0210ب اريخ  المسجب 

تواجسسد المعسساون                        عنوانهسسا :  ,  تهسسااأللبسسان  من جا

 الثقيلة ف  الحليب البوورة  تأثيرها على الصحة العامة
Prevalence and Public Health Significance of Heavy Metals in Milk Powder 

 

    كانت لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  :

 وي   و/ حمدي عبدالع ي  العيس2  أ1
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أس اذ الرقابة الصحية على االلبان  من جاتها بطب بيطري/      

 جامعة القاهرة

 و/ جهاو رمنان محمد السيد   2  أ0

أس اذ الكيميا    كيب الكلية لش ون الدراسات العليا  الع قات      

 الثقافية  البحوث

 و/ محمد الشربين  السيد على    2  أ1

 لكلية لش ون ال عليم  الط   "مشرف" أس اذ األلبان   كيب ا     

 و/ عاو  عبدالخال  سيداحمد   2  أ4

 "مشرف" بالكليةأس اذ  رئيس قسم الرقابة الصحية على األ اية      

   على ان يكون الثالث  الرابو معا بصوت  احد.

ف   ةوك ورا  ال لس ال وصية بمن  ورجة :  قرار اللجنة الموافقة

 الرقابة على األلبان  من جاتها"  رية  تخص/العلو  الطبية البيط

 ف   و  توصية كب م  لجنة المناقشة  الحكم الماكور "  للطالب

 م .,  موافقة مجلس القس

 الموافقة     رارالق       
 

األمرا  الباطنة  األمرا  المعدية  النظر ف  موافقة مجلس قسم:   :الموضوع–10

عل  كب م  : ال قارير ال روية  14/0/0216 بالكلية ب اريخ األسما  

الخاصة الدك ورا   ال قرير الجماع   للجنة المناقشة  الحكم لرسالة 

المدرر المساعد     / محمد عبد  محمد حس  ر م2بالطالب ط

ف  ماوة ال خص//  18/12/0211ب اريخ بالقسم  المسجب 

  عنوانها :  , الباطنة  األمرا 

 للبابي يا فى االبقارة تقنيات تشخيصية  ع جية م قدم

Advanced Diagnostic and Therapeutic Techniques 

of  Bovine Babesiosis 

 لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  :  كانت   

 و/ مدحت ناص  ناص  محمد      2  أ1

 أس اذ األمرا  الباطنة بكلية الطب البيطري/ جامعة ك ر الشيخ     

 الخنري   و/ صبري احمد 2  أ0

 أس اذ األمرا  الباطنة بالكلية     
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 و/ محمد أحمد على يوس      2  أ1

 أس اذ م  رغ األمرا  الباطنة بالكلية "مشرف"      

   و/ ماجد ر م شعبان االشقر      4

 أس اذ مساعد االمرا  الباطنة بالكلية "مشرف"     

   على ان يكون الثالث  الرابو معا بصوت  احد
العلسسو  الطبيسسة  وك سسورا  ال لسسس ة فسس ال وصسسية بمسسن  ورجسسة  رار اللجنسسة قسس   

فسس   سسو   المسساكور "  للطالسسبالباطنسسة  األمسسرا "  البيطريسسة  تخصسس/

 م .,  موافقة مجلس القس توصية كب م  لجنة المناقشة  الحكم

 الموافقة    رارالق    
 
بالكليسة األ ايسة الرقابسة الصسحية علسى  النظر ف  موافقة مجلس قسم :الموضوع–13

علسسس  كسسسب مسسس  : ال قسسسارير ال رويسسسة  ال قريسسسر  07/1/0216 ب سسساريخ

الخاصسسسة الماجسسسس ير الجمسسساع   للجنسسسة المناقشسسسة  الحكسسسم لرسسسسالة 

المسجلة م      / ر يدا اسام  عبدالوها  احمد بحي/2ط ةبالطالب

الرقابسسسسة فسسسس  مسسسساوة ال خصسسسس//  16/12/0210ب سسسساريخ الخسسسسار  

تواجسد العصسويات       عنوانها :  ,   جاتهاالصحية على االلبان  من

 المقا مة للحرارة ف  الحليب  بعض من جات  ف  مدينة المنصورة
Prevalence of Thermotolerant Bacilli in Milk and Some Dairy Products 

 in Mansoura City 

 

    كانت لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  :

 د     و/ عبار امي  احم2  أ1

أس اذ الرقابة الصحية على االلبان  من جاتها بطب بيطري/      

 جامعة االسكندري 

 و/ أحمد حس  على سعد       2  أ0

أس اذ الرقابة الصحية على االلبان  من جاتها بطب بيطري/      

 جامعة قناة السويس

 و/ مها عبد  محمد عبد  العشما ي  2  أ1

 على االلبان  من جاتها بالكلية "مشرف" أس اذ الرقابة الصحية      

ف  العلو   الماجس يرال وصية بمن  ورجة :  قرار اللجنة الموافقة

"   الرقابة على األلبان  من جاتها"  الطبية البيطرية  تخص/



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة           

   0252/ 55/0يوم  الاثنين   الموافق ( 052محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

,  ف   و  توصية كب م  لجنة المناقشة  الحكم ةالماكور ةللطالب

 م . موافقة مجلس القس

 الموافقة  اررالق                

 

 

بالكلية  سو  ال راية  أمرا ال راية  النظر ف  موافقة مجلس قسم : الموضوع–14

كب م  : ال قارير ال روية  ال قرير عل   12/0/0216 ب اريخ

الخاصة الماجس ير الجماع   للجنة المناقشة  الحكم لرسالة 

المعيدة بالقسم     / مر   احمد حسي  حسان حس 2ط ةبالطالب

ف  ماوة ال خص// تراية  16/4/0211ب اريخ مسجلة  ال

  عنوانها :  ,   سو  ال راية  األسما الحيوان  الد اج  

تأثير مس ويات مخ ل ة م  الثريوني   البر تي  فى ع ئ  وجا                      

 ال سمي  على معدالت النمو  الصحة
Effects of Threonine and Protein Levels in broiler Chick  

Diets on Growth Performance and Health 

 لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  :  كانت   
 و/ السيد محمد ابراهيم حجا ي2أ  1
نائب رئيس جامعة ك ر الشيخ لش ون الدراسات العليا  البحوث أس اذ      

  سو  ال راية  أمرا ال راية 
 يم  و/ حس  عبار محمد عبدالرح2  أ0

الحيوان  ال راية اإلكلينيكية  عميد كلية الطب تراية أس اذ 
 البيطري/ جامعة أسيوط

 و/ عبدالهاوي محمد احمد عرم   2  أ1
 الم  رغ بالكلية "مشرف" سو  ال راية  أمرا ال راية أس اذ       

 و/ طارم ابراهيم محمد ابراهيم  2  أ4
 بالكلية "مشرف"  ال رايةسو    أمرا ال راية أس اذ  رئيس قسم      

   على أن يكون الثالث  الرابو معا بصوت  احد. 

فسس  العلسسسو  الطبيسسسة  الماجسسسس يرال وصسسسية بمسسن  ورجسسسة :  قسسرار اللجنسسسة                        

 سسسو    األسسسما ترايسسة الحيسسوان  السسد اج  " البيطريسسة  تخصسس/

فسسس   سسسو  توصسسسية كسسسب مسسس  لجنسسسة  ةالمسسساكور ة"  للطالبسسسال رايسسسة

 م .,  موافقة مجلس القس المناقشة  الحكم

 الموافقة     رارالق             
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 بالكلية ب اريخالباثولوجيا اإلكلينيكية  النظر ف  موافقة مجلس قسم  :الموضوع–15

كب م  : ال قارير ال روية  ال قرير الجماع   عل   11/0/0216

 / 2طالب طالخاصة بالالماجس ير للجنة المناقشة  الحكم لرسالة 

ب اريخ  افد ليب  الجنسية  المسجب  م  اح عامر عثمان   حم ة

, الباثولوجيا اإلكلينيكية ف  ماوة ال خص//  9/12/0211

  عنوانها :  

 الجرذان ف على مح  ات المناعة  إكلينيكيةوراسات باثولوجية                   
Clinicopathological Studies on Immunostimulants in Rats 

 لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  :  كانت                        

 و/ ناريمان محمد مصط ى إوريس   2  أ1

 أس اذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بطب بيطري/ جامعة ال قا ي      

 و/ عبدالل  احمد محموو مخبطل      2  أ0

ة بطب بيطري/ جامعة أس اذ  رئيس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكي     

 ك ر الشيخ

 و/ أسام  على محمد عبدالل          2  أ1

أس اذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بطب بيطري/ جامعة قناة السويس      

 "مشرف"

   و/ فاطمة مصط ى عبدالحميد إبراهيم   4

 أس اذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية بالكلية "مشرف"      

  الرابو معا بصوت  احد.    على أن يكون الثالث

ف  العلو  الطبية  الماجس يرال وصية بمن  ورجة :  قرار اللجنة

ف   الماكور "  للطالبالباثولوجيا اإلكلينيكية  " البيطرية  تخص/

م ,  موافقة مجلس القس  و  توصية كب م  لجنة المناقشة  الحكم

. 

 الموافقة    رارالق              
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الرعاية  تنمية الثر ة الحيوانية  ظر ف  موافقة مجلس قسمالن: الموضوع– 16

عل  كب م  : ال قارير ال روية  11/0/0216 بالكلية ب اريخ

الماجس ير  ال قرير الجماع   للجنة المناقشة  الحكم لرسالة 

المعيدة بالقسم     / شيما  اسعد حافظ صقر2ط ةالخاصة بالطالب

اإلن ا  ال خص//  ف  ماوة 01/4/0210ب اريخ  المسجلة 

  عنوانها :  , الحيوان  

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

   كانت لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  :  

 و/ محموو محمد عبدالصبور     2  أ1

ال ربية  اإلن ا  الحيوان  بكلية الطب البيطري باوفينا/ جامعة  أس اذ     

 االسكندري 

 و/ محموو محمد ص ح الطرابين  2  أ0

أس اذ مساعد اإلن ا  الحيوان   قائم بعمب رئيس القسم بطب بيطري/      

 جامعة ال قا ي 

 و/ محمد محمد فوو  محمد        2  أ1

 نمية الثر ة الحيوانية بالكلية "مشرف" أس اذ  رئيس قسم الرعاية  ت     

 و/ خيري محمد البيوم          2  أ4

أس اذ ال ربية  اإلن ا  الحيوان  بطب بيطري/ جامعة      

 ال قا ي "مشرف"  

 و/ رجب عبدالل  ور ي  فنب    2  أ5

 أس اذ بقسم الرعاية  تنمية الثر ة الحيوانية بالكلية "مشرف"     

 لثالث  الرابو  الخامس معا بصوت  احد.  على أن يكون ا

ف  العلو  الطبية  الماجس يرال وصية بمن  ورجة :  قرار اللجنة

ف   ةالماكور ة"  للطالب اإلن ا  الحيوان "  البيطرية  تخص/

م ,  موافقة مجلس القس  و  توصية كب م  لجنة المناقشة  الحكم

. 

 الموافقة     رارالق            
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الرعاية  تنمية الثر ة الحيوانية  النظر ف  موافقة مجلس قسم : الموضوع–17

عل  كب م  : ال قارير ال روية  11/0/0216 بالكلية ب اريخ

الماجس ير  ال قرير الجماع   للجنة المناقشة  الحكم لرسالة 

  اإلما   إبراهيم عطية / هدال عبدالمنعم 2ط ةالخاصة بالطالب

ف  ماوة  01/4/0210يخ ب ارالمعيدة بالقسم  المسجلة 

                            عنوانها :  ,   ال خص// الوراثة  الهندسة الوراثية

 أ  ال ني ف  ذكور ال  ران ال أثير السم  الوراث  للكاوميو   /
Genotoxic Effect of Cadmium and/or Zinc in Male Mice 

  :   كانت لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  
 و/ السيد محموو إبراهيم محجو     2  أ1
 / جامعة ال قا ي الطب البيطرال أس اذ الوراثة  الهندسة الوراثية بكلية     

   و/ إيمان السيد العرب                0
 أس اذ مساعد الوراثة  الهندسة الوراثية بطب بيطري/ جامعة ال قا ي     
 و/ محمد محمد فوو  محمد       2  أ1
 أس اذ  رئيس قسم الرعاية  تنمية الثر ة الحيوانية بالكلية "مشرف"      

   و/ أسامة احمد محمد أبو إسماعيب   4

 أس اذ مساعد بقسم الرعاية  تنمية الثر ة الحيوانية بالكلية "مشرف"     

ف  العلو  الطبية  الماجس يرال وصية بمن  ورجة :  قرار اللجنة

 ة"  للطالب  ثة  الهندسة الوراثية" الورا البيطرية  تخص/

,  موافقة  ف   و  توصية كب م  لجنة المناقشة  الحكم ةالماكور

 م .مجلس القس

 الموافقة  رارالق              

 

 9/0/0216 بالكلية ب اريخاألو ية  النظر ف  موافقة مجلس قسم : الموضوع–18

جنة المناقشة كب م  : ال قارير ال روية  ال قرير الجماع   للعل  

 مجدي / من  الل  2ط ةالخاصة بالطالب الماجس ير الحكم لرسالة 

ف   9/12/0211ب اريخ المسجلة م  الخار    شلب  السيد محمد 

  عنوانها :  ,  ماوة ال خص// ال ارماكولوجيا
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ف  ذكور  الخصوبةتأثير الد كس  سيكلي   السيبر فلوكساسي  على                       

 رانال  
Effect of Doxycycline and Ciprofloxacin on Fertility in Male Rats 

 لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  :  كانت   

 و/ مجدي ابراهيم عبدالع ي     2  أ1

 أس اذ األو ية الم  رغ بكلية الطب البيطري/ جامعة ك ر الشيخ     

 و/ سام  معو  محمد  عبب    2  أ0

  اذ  رئيس قسم ال وليد  الن اسب  ال لقي  االصطناع  بالكليةأس     

 و/ مجدي ص ح مصط ى عامر2  أ1

 أس اذ  رئيس قسم األو ية بالكلية "مشرف"      

   و/ يوس  يحى عو  الصعيدي    4

 أس اذ مساعد بقسم ال سيولوجيا بالكلية "مشرف"     

   على ان يكون الثالث  الرابو معا بصوت  احد.

ف  العلو  الطبية  الماجس يرال وصية بمن  ورجة :  قرار اللجنة                      

ف   و   ةالماكور ة"  للطالب ال ارماكولوجيا " البيطرية  تخص/

 م .,  موافقة مجلس القس توصية كب م  لجنة المناقشة  الحكم

 الموافقة     رارالق           

 

الكيميا  الحيوية  كيميا  ال راية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة : الموضوع–19

عل  كب م  : ال قارير ال روية  11/0/0216 بالكلية ب اريخ

 الماجس ير ال قرير الجماع   للجنة المناقشة  الحكم لرسالة 

المسجلة     / شري  ابوصال  عو  ابوصال 2ط ةالخاصة بالطالب

ميا  الكيف  ماوة ال خص//  9/12/0211ب اريخ م  الخار  

   وعنوانها :, الحيوية  كيميا  ال راية 

 ال أثير الوقائ  للكركم على ال سمم بالديا ينون فى الد اج                
The protective effect of curcumin on diazinon toxicity in Poultry 

 لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  : كانت   

 ح         و/ فهيم البه  السيد  2  أ1

 أس اذ ال سيولوجيا الم  رغ بالكلية "مشرف"    

 و/ خالد عبدالعليم كحيلو  2  أ0
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أس اذ الكيميا  الحيوية  كيميا  ال راية بكلية الطب البيطري/      

 جامعة ك رالشيخ

 و/ جهاو رمنان محمد السيد  2  أ1

 أس اذ الكيميا  الحيوية   كيب الكلية للدراسات العليا  البحوث     

ف  العلو  الطبية  الماجس يرال وصية بمن  ورجة :  قرار اللجنة

ة "  للطالب الكيميا  الحيوية  كيميا  ال راية " البيطرية  تخص/

,  موافقة  ف   و  توصية كب م  لجنة المناقشة  الحكمة الماكور

 م .مجلس القس

 الموافقة    رارالق           

 

األمسرا  الباطنسة  األمسرا  المعديسة  النظر فس  موافقسة مجلسس قسسم  :الموضوع–22

عل  كب م  : ال قارير ال رويسة  12/0/0216 بالكلية ب اريخ األسما  

الخاصسة الماجسس ير  ال قرير الجماع   للجنة المناقشة  الحكم لرسالة 

المعيسسدة بالقسسسم   سس علسسى السسس  مسسى عبسسدالمنعم محمسسد  /2ط ةبالطالبسس

 األسسما  أمرا ف  ماوة ال خص//  16/4/0211ب اريخ  المسجلة 

        وعنوانها :, ا  رعاي ه

 البك يرية األسما بعض القياسات البي ية على ان شار أمرا   تأثير                      
Effect of Some Environmental Parameters on Spreading of 

Bacterial Fish Diseases 

     كانت لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  :

 و/ أحمد محمد محموو االشر     2  أ1

أس اذ أمرا  األسما   رعاي ها   كيب كلية الثر ة السمكية      

 لش ون ال عليم  الط  / جامعة قناة السويس

 و/ ناوية بسيون  محمد مح وظ  2  أ0

سم أمرا  األسما  بكلية الطب البيطري/ جامعة أس اذ  رئيس ق    

 ك ر الشيخ

 و/ فيوال حس   ك  محمد  2  أ1

أس اذ  رئيس قسم األمرا  الباطنة  األمرا  المعدية  األسما       

 بالكلية "مشرف" 

 و/ جما  النوب  أحمد عبدالعليم 2  أ4
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أس اذ  رئيس قسم أمرا  األسما    كيب كلية طب بيطري     

 ال عليم  الط  /   ال قا ي  لش ون

   على ان يكون الثالث  الرابو معا بصوت  احد.

ف  العلو  الطبية البيطرية   الماجس يرال وصية بمن  ورجة :  قرار اللجنة                  

ف   و   ةالماكور ة"  للطالب ا رعاي ه األسما  أمرا "  تخص/

 م .فقة مجلس القس,  موا توصية كب م  لجنة المناقشة  الحكم

 الموافقة    رارالق           

األمرا  الباطنة  األمسرا  المعديسة  النظر ف  موافقة مجلس قسم  :  :الموضوع–21

علسسس  كسسسب مسسس  : ال قسسسارير  07/1/0216 بالكليسسسة ب سسساريخ األسسسما  

ال رويسسسسة  ال قريسسسسر الجمسسسساع   للجنسسسسة المناقشسسسسة  الحكسسسسم لرسسسسسالة 

  سسس  / عسسس  محمسسسوو السسسسيد محمسسسد2ط ةالخاصسسسة بالطالبسسسالماجسسسس ير 

فسس  مسساوة ال خصسس//  9/12/0211ب سساريخ المسسسجلة مسس  الخسسار  

             عنوانها :,  رعاي ها األسما  أمرا 

الط يليسسة الخارجيسسة فسس  بعسسض اسسسما   األمسسرا بعسسض الدراسسسات علسسى                      

 الميا  العابة
Some Studies on Ecto Parasitic Diseases in Some Fresh Water Fish 

     كانت لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  :

 و/ اسماعيب عبدالمنعم عيسى 2  أ1

 أس اذ أمرا  األسما  بكلية الطب البيطري/ جامعة قناة السويس     

 و/ شعبان عبدرب  ابو الخير  2  أ0

 حوث ال راعيةرئيس بحوث ط يليات بمعهد بحوث صحة الحيوان مرك  الب    

 و/ فيوال حس   ك  محمد    2  أ1

أس اذ  رئيس قسم األمرا  الباطنة  األمرا  المعدية  األسما      

 بالكلية "مشرف" 

ف  العلو  الطبية  الماجس يرال وصية بمن  ورجة : اللجنةرارق 

 ةالماكور ة"  للطالب ا رعاي ه األسما  أمرا "  البيطرية  تخص/

,  موافقة مجلس  م  لجنة المناقشة  الحكمف   و  توصية كب 

 م .القس

 الموافقة     رارالق          
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األمرا  الباطنة  األمرا  المعدية  النظر ف  موافقة مجلس قسم:   :الموضوع–22

عل  تقرير الص حية لرسالة  12/0/0215 بالكلية ب اريخ األسما  

رال عبد الس ار شيما  محموو فك / 2ط ةالخاصة بالطالبالماجس ير 

ف  ماوة  16/12/0210ب اريخ المسجلة م  الخار    عبد المقصوو

 عنوانها ,  , للمناقشة  الحكم  رعاي ها األسما  أمرا ال خص// 

  : 

بعض الدراسات على أمرا  خياشيم اسما  الميا  العاب  مو اشارة 

 خاصة لطرم ال حكم
Some Studies on Gill Diseases of freshwater Fishes with Special 

Reference to Control Methods 

    اق راح تشكيب لجنة الحكم  المناقشة عل  النحو ال ال  : 

 و/ أحمد محمد عبدالجواو الجمب   2  أ1

 أس اذ بمعمب بحوث صحة الحيوان بالمنصورة     

 و/ طلعت طلعت سعد عطية       2  أ0

 ب بيطري/ جامعة االسكندريةبط  رعاي ها األسما  أس اذ أمرا      

 و/ فيوال حس   ك  محمد       2  أ1

أس اذ االسما   رئيس قسم األمرا  الباطنة  األمرا  المعدية      

  األسما  بالكلية "مشرف"

   الموافقة:  اللجنةرارق 

 الموافقة   القرار        
 
ات العليا  البحوث و/  كيب الكلية للدراس2ماكرة السيد أالنظر فى   ::الموضوع–23

بشأن تحديد موعد بد  , عميد الكلية  و/ 2عل  السيد أ المعر  ة

 عل  النحو ال ال  : 0216ابريب ام حانات الدراسات العليا و ر 

 : االم حان ال كميل  لدرجة الدك ورا  :  أ ال  

 17/4/0216 اع بارا م   

 ارا م  اع ب ة الماجس ير :   ا: االم حان ال مهيدي لدرج ثاني

17/4/0216 
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 اع بارا م  ام ح ان وبلومات الدراسات العلي ا : :ثالث ا    

18/4/0216 

 . قرار اللجنة الموافقة                    

 الموافقة   القرار             

 

و/ ع ة اسماعيب عثمان   قسائم 2النظر ف  الخطا  الوارو م  السيدة أ :الموضوع–24

عسسسة لشسسس ون الدراسسسسات العليسسسا  البحسسسوث بعمسسسب نائسسسب رئسسسيس الجام

 الع قسسسات الثقافيسسسة  السسساي ي يسسسد ب وصسسسية مجلسسسس الدراسسسسات العليسسسا 

علسسسى  سسسر رة  18/1/0216 البحسسسوث بجلسسسس ة المنعقسسسدة ب سسساريخ 

  سسو يليسسة بالكليسسات إلشسسراف السسساوة أعنسسا  هي سسة ال سسدريس علسسى 

 الط   الوافدي .

 2 الكلية عر  على مجلس:  قرار اللجنة                

 الموافقة    القرار          

و/ محمسد حسس  القنسا ي   2النظسر فس  الخطسا  السوارو مس  السسيد أ :الموضوع–05

رئسيس الجامعسة  السساي ي يسد موافسساة سسياوت  بسرأي الكليسسة فس   يسساوة 

الرسو  الدراسية بالكلية ف   و   ياوة مقابسب االشسراف  ال حكسيم 

 على الرسائب العلمية.

 2 عر  على مجلس الكلية:  قرار اللجنة                  

 الموافقة عد     القرار            

 

 الكيميسا  الحيويسة  كيميسا  ال رايسةم مجلسس قسس النظر فى موافقسة :الموضوع–26

ابسسراهيم و/ 2أالسسسيد  رفسسو أسسسمعلسسى  0/0/0216 بالكليسسة ب سساريخ

بطسسسب  الكيميسسسا  الحيويسسسة  كيميسسسا  ال رايسسسة اسسسس اذ   ف سسسوح حسسسس 

 تعسديب لجسان االشسراف ) ذلي لوفاة سياوت (  بيطري / ك ر الشيخ

الخاصة بط   الدراسسات العليسا المسسجلي  لدرجسة الماجسس ير فس  

, ل صسب  لجسان  الكيميا  الحيوية  كيميا  ال رايسةماوة ال خص// 

 االشراف على النحو ال ال  :

 

 لجنة االشراف بعد ال عديبلجنة االشراف تاريخ  اسم الطالب  
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 بقبب ال عدي ال سجيب

 امني  عو  ابراهيم معو   1
16/4/

0211 

و/ ابراهيم ف وح 2أ

 حس 

و/ محموو جميب 

 السباع 

و/ محموو محمد  كريا 

 حامد

 و/ خالد عبدالعليم كحيلو2أ

 و/ محموو جميب السباع 

 و/ محموو محمد  كريا حامد

 اسما  نبي  محمد مصط ى  0
16/4/

0211 

 وح و/ ابراهيم ف2أ

 حس 

و/ محموو جميب 

 السباع 

 و/ خالد عبدالعليم كحيلو2أ

 و/ محموو جميب السباع 

 . على تعديب لجان االشراف : الموافقة قرار اللجنة                        
 

 الموافقة     القرار               
 

 9/0/0216 بالكلية ب ساريخاألو ية  النظر ف  موافقة مجلس قسم: الموضوع–27

و/ مجسسدي صسسس ح مصسسسط ى عسسامر   اسسسس اذ 2مسسساكرة السسسسيد أعلسس  

)وعايسسسة  ة مهنيسسسة فسسسى رئسسسيس القسسسسم بالكليسسسة علسسسى ا سسسافة وبلومسسس

 تسسسوي  السسد ا ( اسسسوة بال ئحسسة الداخليسسة لكليسسة الطسسب البيطسسري/ 

 جامعة ال قا ي  ,  ذلي على النحو ال ال :

 المقررات
 عدو الساعات

 عمل  نظري

   فارماكولوجيا عام 1

   الصيدالنيات0

   سمية الد ا 1

   ال ارماكولوجيا االكلينيكية4

   اساسيات الكيميا  الحيوي5

   تسوي   اع   و ائ 6

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

 8 8 

 . عر  على مجلس الكلية:  قرار اللجنة                        

 الموافقة     القرار               

 



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة           

   0252/ 55/0يوم  الاثنين   الموافق ( 052محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

بالكلية ب اريخ  األو يةم مجلس قس موافقة النظر فى:الموضوع–28

الخاصة  لجنة االشراف لرسالة الدك ورا على   11/1/0216

المدرر المساعد    ايمان صال  ابراهيم العشرال / 2بالطالبة ط

بماوة ال خص//  00/4/0214 المسجلة ب اريخ  بالكلية

و/ مها عبد  محمد عبد  2برفو اسم السيدة أ,   ارماكولوجياال

عشما ي   اس اذ الرقابة الصحية على االلبان  من جاتها بالكلية ال

السيد كب م  ا افة )بنا ا على االع اار المقد  م  سياوتها( ,  

و/  ليد ف حى 2 السيد أ,  االو ية  اس اذ  كا  اك  ساساك و/ 2أ

الى خليب   اس اذ  رئيس قسم االو ية بطب بيطري/ قناة السويس 

على النحو ال ال   ة بالطالبة الماكورة ل صب لجنة االشراف الخاص

: 

  الوظيفةالوظيفة  اسم المشرف اسم المشرف   مم

 أس اذ  رئيس قسم االو ية بالكلية "رئيس " و/مجدي ص ح مصط ى عامر2أ 1

 اس اذ االو ية بالكلية و/ محمد جبر السيد جبر2أ 0

 و/ كا  اك  ساساك 2أ 1
اسسس اذ االو يسسة بطسسب البيطسسري/ جامعسسة طوكيسسو لل راعسسة 

 ل كنولوجيا باليابان ا

 اس اذ  رئيس قسم االو ية بطب بيطري/ قناة السويس و/  ليد ف حى خليب2أ 4

 
 .: الموافقة قرار اللجنة                        

 الموافقة      القرار             

م ال راية  أمرا  سو  ال راية مجلس قس النظر فى موافقة :الموضوع–09

على لجنة االشراف لرسالة الدك ورا    11/0/0216بالكلية ب اريخ 

  المدرر  شيما  محمد را ى سالم / 2الخاصة بالطالبة ط

بماوة ال خص//  9/12/0211المساعد بالكلية  المسجلة ب اريخ 

, با افة اسم  تراية الحيوان  الد اج   االسما   سو  ال راية

بالواليات و/ ألي  وافس   اس اذ ال راية بجامعة ابرن 2السيد أ

الم حدة االمريكية الى لجنة االشراف الخاصة بالطالبة الماكورة 
 على النحو ال ال  : ل صب 

 الوظي ة اسم المشرف   

 أس اذ  رئيس قسم ال راية  أمرا  سو  ال راية بالكلية "رئيس " و/طارم ابراهيم محمد ابراهيم2أ 1
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 واليات الم حدة االمريكيةاس اذ ال راية بجامعة ابرن بال و/ ألي  وافس2أ 0

 مدرر بقسم ال راية  أمرا  سو  ال راية بالكلية و/ ع  عبدالهاوي محمد احمد عرم  1

 .: الموافقة قرار اللجنة                     

  الموافقة      القرار      

 

بالكلية ب اريخ  ال سيولوجيام مجلس قس النظر فى موافقة :الموضوع–32

تعديب  ير جوهري لعنوان رسالة الدك ورا   على  7/0/0216

   ص ا  محمد السيد محمد سيد احمد  /2الخاصة بالطالبة ط

بماوة ال خص//  00/4/0214ب اريخ  م  الخار  المسجلة

  ذلي على النحو ال ال  :,   سيولوجياال
 العنوان قبب ال عديب :    

 ى االرانب البالرةال ريرات ال سيولوجية بعد حق  االس ر يدات البنا ة ف

Physiological Changes After Injection of Anabolic Steroids in 

Mature Rabbits 

 العنوان بعد ال عديب :

بعد حق  االس ر يدات البنا ة  البيوكيميائية ال ريرات ال سيولوجية 

  م بقياتها فى اللحو  االرانب البالرة ذكور فى 
Physiological and biochemical changes after injection of anabolic 

steroid in mature male rabbits and their residues in meats   

 .: الموافقة قرار اللجنة                   

 الموافقة     القرار          

 
 

و/  كيب الكلية لش ون الدراسات العليا  البحوث 2النظر ف  ماكرة السيد أ :الموضوع–31

ع قات الثقافية  المعر  ة على لجنة الدراسات العليا بشأن الطلب المقد   ال

الحاصلة على ورجة  سليمان و يي إبراهيمرانيا سليمان   /2م  الطالبة ط

ف  ماوة  02/12/0215ب اريخ الماجس ير ف  العلو  الطبية البيطرية  

لبة األمرا  المعدية, ب حديد عنوان الرسالة الخاصة بالطاال خص// 

 ذلي بنا ا على توصية لجنة المناقشة  الحكم المنعقدة ب اريخ الماكورة 

 ليصب  على النحو ال ال  : 11/11/0215

 العنوان قبب ال عديب :    

 وراسات ع   بائية الحمى الق عية ف  محافظ   الدقهلية  ومياط              
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Epidemiological Studies on Foot and Mouth Disease in 

 Dakahlia and Dommiata governorates 
 العنوان بعد ال عديب :

 الحمى الق عية ف  محافظ   الدقهلية  ومياط مر  وراسات  بائية ع 
Epidemiological Studies on Foot and Mouth Disease in  

Dakahlia and Dommiata governorates 

 .افقة: المو قرار اللجنة                         

  الموافقة     القرار      

  

موافقسسسة مجلسسسس قسسسسم ال وليسسسد  ال ناسسسسب  ال لقسسسي  النظسسسر فسسسى  :الموضاااوع–32

علسسسى انشسسسا  وبلومسسسات جديسسسدة  12/0/0216االصسسسطناع  ب سسساريخ 

 بالقسم  ه  على النحو ال ال  :

   االخصا  المعمل   نقب االجن 1

   الموجات فوم الصوتية ف  مجا  تكاثر الحيوانات0

   ال كاثر ف  الخيو 1

   ال كاثر ف  األبب4

   ال كاثر ف  الحيوانات المن لية5

  عر  على مجلس الكلية:  قرار اللجنة                        

  ال وصية ب شكيب لجنة لو و المقررات الموافقة   القرار         

 

 

 
 

 لجنة العالقات الثقافية - 1                     
      0216 /0 /11ب اريخ المنعقدة            

 

النظسر فس  موافقسة مجلسس قسسم الصسحة  األمسرا  المشس ركة ب ساريخ  :الموضوع–33

/ مسر ة فسو ي الم سول  2على الطلب المقد  مس  السسيدة و 7/0/0216

مدرر صحة الحيسوان  البي سة بالقسسم  عنسو المهمسة العلميسة  –احمد 

 –هسسانوفر  –البيطسسري  بشسسان تعسسديب ميعسساو سسس رها إلسسى جامعسسة الطسسب

)اع بسسارا مسس   0216إلسسى شسسهر يونيسس   0216ألمانيسسا مسس  شسسهر ينسساير 

( أشسهر 6تاريخ الس ر( ل ن يا المهمة العلمية لما بعسد السدك ورا  لمسدة )
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 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة    

   0252/ 0/ 55يوم  الاثنين   الموافق  ( 052محضر اجتماع مجلس الكلية  الجلسة   )           

 

 

)مرفس  طيس  خطسا   0214/0215م  الخطسة الخمسسية للبعثسات لعسا  

   2المشرف االحنبى بالموافقة على الميعاو الجديد(

 : الموافقة قرار اللجنة                    

 الموافقة      القرار     

 

علسسى  8/0/0216النظسسر فسس  موافقسسة مجلسسس قسسسم الباثولوجيسسا ب سساريخ  :الموضااوع–34

المسدرر  – / إيمسان عبسد الوهسا  احمسد إبسراهيم 2الطلب المقد  مس  ط

المساعد بالقسم  عنو بعثة األشراف المش ر  م  بعثات العا  الثالسث 

م  الخطة الخمسية السسابعة للمسد للعسا  الثسان  بأمريكسا  0211/0214

السسس كما                  02/4/0217ح سسى  01/4/0216اع بسسارا مسس  

 2جمو الماوة العلمية على ن قة البعثات  بمرتب يصرف م  الداخب
 : الموافقة قرار اللجنة                     

 الموافقة      القرار     

 

على الطلب  9/0/0216النظر ف  موافقة مجلس قسم األو ية  ب اريخ   :الموضوع–35

الدك ور/ محمد جبر السسيد جبسر أسس اذ األو يسة  ذالمقد  م  السيد األس ا

بالقسم بشان حنور سياوت  المل قسى االقليمسى السسابو الل هسا  النسر  

بنسا   0216ابريسب  14-11 المقا  ف  اسطنبو  ب ركيا ف  ال  رة م  

الدعوة المقدمة لسياوت  مس  شسركة فيست ميسديكا  ذلسي علسى ن ق س  على 

   2الخاصة و ن تحمب الجامعة اال أعبا  مالية

 : الموافقة قرار اللجنة                      

 الموافقة      القرار     

 

النظسسسسر فسسسس  موافقسسسسة مجلسسسسس قسسسسسم أمسسسسرا  السسسسد اج  ب سسسساريخ  :الموضااااوع–36

( لحنور السيد IFTم  شركة ) على الدعوة المقدمة 11/0/0216

أسس اذ  رئسيس القسسم المس تمر العلمس   –و/ كامب إبراهيم أبو العس   2ا

بمدنيسة برشسلونة  4/0216/ 09 – 06العالم  ميريا  ف  ال  رة م  

   2اسبانيا بد ن ن قات م  الجامعة –



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة           

   0252/ 55/0يوم  الاثنين   الموافق ( 052محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

 : الموافقة قرار اللجنة                      

 الموافقة     القرار       

 

 لجنة شئون البيئة -4
  0216/ 12/0 المنعقدة ب اريخ            

 

و/  كيسسب الكليسسة لشسس ون خدمسسة 2النظسسر فسسى المق سسرح المقسسد  مسس  السسسيد أ  :الموضااوع-37

 infection المج مو  تنمية البي ة بشسأن تشسكيب لجنسة) مكافحسة العسد ال(

control بالمس ش ى ال عليمى البيطرال بشها 
 الموافقة على ان تكون اللجنة على النحو ال الى: :رار اللجنة ق               

 عمر  عبد ال  اح محمد عبد    و/2أ-1

 رئيسا              اس اذ الصحة  االمرا  المش رك 

   فاطمة ال هرا  عبد الحميد الجوهرال   و/ -0

 عنوا            الصح   االمرا  المش رك   اس اذ      

 نعم البسكا ال   و/ محمد عبد الم -1

 عنوا              ميب االمرا  المعدية بالمس ش ى

 و/ نرمي  عو  ابراهيم موسى     -4

 عنوا             ميب االمرا  البك رية بالمس ش ى  

 أمانى محمد عبد المعطى           و/  -5

 عنوا            ميب االمرا  البك رية بالمس ش ى  
                     

 الموافقة      القرار         

 المكتبات لجنة -6                                  

  0/0216 /14   المنعقدة ب اريخ            
 

 

تشسكيب  لجنسة مس  السسيدة /مسديرة المك بسة بشسأن  النظر فى الطلسب المقسد  :الموضوع-38

 2المج ت  الرسائب المهداة لمك بة الكلية ل ح/  تسعير 

الموافقسسة علسسى تشسسكيب لجنسسة ل حسس/  تسسسعير الرسسسائب  قسسرار اللجنسسة :                       

 ل كون كال الى:  – المهداة لمك بة الكلية 

 رئيسا                  و/ عبد الهاوال محمد احمد2أ                      
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   0252/ 0/ 55يوم  الاثنين   الموافق  ( 052محضر اجتماع مجلس الكلية  الجلسة   )           

 

 

 نواعحمد السيد يوس                  و/ ج   ا2أ                      

 عنوامحمد جبر السيد جبر                    و/ 2أ                      

   المك بة مديرة     السيدة /سو ان  ينهم محمد                                   

 الموافقة     : القرار         
 

 موضوعات متنوعة          
 

ال سدريس بالكليسة  بشسأن النظسر فسى مساكرة شس ون أعنسا  هي سة   :الموضوع-39

ب سساريخ  –موافقسسة مجلسسس قسسسم الجراحسسة  ال خسسدير  االشسسعة  

  -عسو   عبلسة حسس  ر معلى ترشي  السسيد و/  1/0/0216

للحصسسو  علسسى اللقسسب العلمسسى لوظي سسة اسسس اذ  –قسسسمالالمسسدرر ب

( بساات القسسسم الجراحسة  ال خسسدير  االشسعة  مسساعد  تخصس/ )

عملسسسة  مسسسسلكة  يقسسسو   بالكليسسسة حيسسسث ان سسسسياوتة مل سسس    فسسسى

 على اكمب  جة بواجباتة 

 الموافقة       القرار       
 

النظسسر فسسى مسساكرة شسس ون أعنسسا  هي سسة ال سسدريس بالكليسسة  بشسسأن  الموضااوع:-42

علسسى  1/0/0216ب سساريخ  –  ال ير سسساتموافقسسة مجلسسس قسسسم 

المسدرر   -سحر السيد السيد على عبد الرحم و/  ةترشي  السيد

علسسى اللقسسسب العلمسسى لوظي سسسة اسسس اذ مسسسساعد   للحصسسسو  –قسسسمالب

بسساات القسسسم بالكليسسة حيسسث ان سسسياوتها (   ال ير سسساتتخصسس/ )

 على اكمب  جة  ة  فى عملها  مسلكها  تقو  بواجباتهامل  م

 الموافقة       القرار   

 

النظسسر فسسى مسساكرة شسس ون أعنسسا  هي سسة ال سسدريس بالكليسسة  بشسسأن الموضااوع: -41

ب سساريخ  –حة  االمسسرا  المشسس ركة  موافقسسة مجلسسس قسسسم الصسس
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   0252/ 55/0يوم  الاثنين   الموافق ( 052محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

شسيما  علسى البسا على /  2ط على ترشي  السيدة 7/0/0216

لل عيي  فى  ظي ة مدرر مسساعد  –قسمالب ةالمعيد  -المحمووال

   االمرا  المش ركة باات القسم

 الموافقة     القرار       

 

أن النظسر فسى مساكرة شس ون أعنسا  هي سة ال سدريس بالكليسة  بشس الموضوع: -42

علسسى  7/0/0216ب سساريخ  –موافقسسة مجلسسس قسسسم الط يليسسات  

 ةالمعيسد  -سمية صال  السيد بد ال فنسب / 2ترشي  السيدة ط

 بمسساوة الط يليسسات لل عيسسي  فسسى  ظي سسة مسسدرر مسسساعد –قسسسمالب

 باات القسم 

 الموافقة     القرار       

 

بشسأن   النظسر فسى مساكرة شس ون أعنسا  هي سة ال سدريس بالكليسة الموضوع: -43

 11/1/0216ب سساريخ  –  ال سسسيولوجياموافقسسة مجلسسس قسسسم 

  -ندال محمد على محمد فووة هاشم / 2على ترشي  السيدة ط

 لل عيي  فى  ظي ة مدرر مساعد باات القسم  –قسمالب المعيدة

 الموافقة     القرار       

 

 النظر فسى موافقسة مجلسس قسسم الطسب الشسرعى  السسمو  ب ساريخ الموضوع:-44  

علسسى تو يسسو السسساعات النظريسسة  العمليسسة لل صسسب  1/0/0216

علسسى اعنسسا  هي سسة ال سسدريس  0215/0216الدراسسسى الثسسانى 

 نيهم بالقسم معا 

 احيط المجلس علما     القرار       

 

 8/0/0216الباثولوجيسسا ب سسار  النظسسر فسسى موافقسسة مجلسسس قسسسم  الموضااوع:-45

 : على
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ليسسسة لل سسرق ي  الثالثسسسة المحا سسسرات  السكاشسس  العمتو يسسو  ا ال

علسسسى اعنسسسا  هي سسسة ال سسسدريس  0216 الرابعسسسة ال سسسر  الثسسسانى

 نيهم بالقسم معا 

علسى  0216ثانيا: تو يو مقررات الدراسات العليا لد ر اك وبر 

 اعنا  هي ة ال دريس بالقسم

 احيط المجلس علما     القرار       

 

تعسسديب موعسسد انعقسساو  و/ عميسسد الكليسسة2مسساكرة السسسيد أ النظسسر فسسى  الموضااوع:-46

 اريخ سسسسسسسس د لى ال اسسسسسسسسو ليكسسسسسسسون ب  سسسسسسسس مر العلمسسسسسسسى ال الم تسسسسسسس

 08-12/9/0216 

 الموافقة     القرار     

 

 

 

النظر فى ماكرة ش ون اعنا  هي ة ال دريس بشأن خطسا  السسيد  الموضوع -47

/ القسسائم بعمسسب امسسي  عسسا  الجامعسسة بمناسسسبة قسسر  ان هسسا  الخطسس  

 -0211/0214معيسسسسسدي  بالكليسسسسسة ) الث ثيسسسسسة الحالسسسسسة ل عيسسسسسي  ال

 بمخاطبسسة 2(  االعسسداو للخطسس  الث ثيسسة الجديسسدة  0215/0216

االقسسسا  العلميسسة بالكليسسة بحاتياحاتهسسا مسس  المعيسسدي  خسس   الخطسس  

-0217/0218 – 0217/ 0216الث ثيسسسسسسسسسسسسسسسسة الجديسسسسسسسسسسسسسسسسد  )

(  روت اح ياجسسسسات االقسسسسسا  كمسسسسا هسسسسو مو سسسس   0218/0219

 بالجد   ال الى :

      
 0218/0219 0217/0218 0216/0217 سمالق  

 0 - 0 الباثولوجيا 1

 1 1 1 ال شري  0

 - 1 - ال ير سات 1

 - - 1 الكميا  الحيوية  كميا  ال راية 4
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   0252/ 55/0يوم  الاثنين   الموافق ( 052محضر  اجتماع   مجلس  الكلية  الجلسة    )          

 - - - الط يليات 5

 )صح (1 - )مش رك (1 الصح   االمرا  المش رك  6

    االو ية 7

الطسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسب الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرعى  8

  السمومواالجرا ات البيطرية

- - 1 

االمسسسسسسرا  الباطنسسسسسسة  االمسسسسسسرا   9

 المعدية  االسما 

- - - 

 - - - امرا  الد اج  12

ال وليسسسسسسسسد  ال ناسسسسسسسسسب  ال لقسسسسسسسسي   11

 االصطناعى

 1  

 - - 1 الجراح   ال خدير  االشع  10

 - 1 - الباثولوجيا االكلينيكية 11

 1 - - ال سيولوجيا 14

 - - 1 البك ريا  ال طريات  المناع  15

    راية  امرا  سو  ال رايةال  16

 )ان ا  حيوانى(1 - - الرعاية  تنمية الثر ة الحيوانية 17

    الخلية  االنسجة 19

 )اللحو (1 )االلبان(1 )اللحو (1 الرقابة الصحية على االنسج  19

 8 5 8 االجمالى 

 الموافقة   القرار                

 ماستج  م  أعمال
 

 - أحمد محمد عبد اللطي  / و ى الطلب المقد  م  السيدالنظر ف الموضوع -48

  بشأن تعيي  سسياوت  منسسقا لشس ون  -المدرر بقسم ال شري  بالكلية                  

 2 الجووة بالقسم



 

 

 

-08- 

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة    
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 الموافقة  :القرار      
على  0216 /14/0ب اريخ  موافقة مجلس قسم االو ي النظر فى  الموضوع -49

بالقسسم فسى  المسدرر –رشا احمد عبد الجليسب الطلب المقد  م  و/ 

ا ا مس  تساريخ دشهر السى و لسة اليابسان اب سمهم  علمية لمدة س ة ا

 2م  الداخب  رفالس ر  بمرتب يص
  الموافقة :القرار      
 ,, الحادية عشر صباحا وانتهت الجلسة  في تمام الساعة         

 
 

 عمي  الكلية                                    ةلسجلأمي  ا                                  

 
  منبيل ابو هيكل سي  احد/ 2أ      حم  أحم    عب  الهادى م أ.د/   

 البيلىرجاء 


