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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري     

 كليةال مجلس أمانة      

       **** 

 

 اجتماع مجلس الكلية محضر
  ة الثانيةئاالم بعد الثانية والخمسون (252)رقم  الجلسة

 

يددوا  2216/  2215للعدداا الجددامع  (252) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسدد       

السداعة  تمداا وذلك ف   هـ 1437/جماد ثان  الموافق ا22/3/2216 الثالثاء

 بقاعة إج ماعات مجلس الكلية ظهرا والنصفالثانية عشر

 : برئاسة                    

 

 

 

 

 

 

 

   نبيدددب ابدددو هيكدددب سددديد أ مدددد ألسددد اذ الددددك ور/ ا

 
 ةعميدددددددددددددددددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

 حضور :و ب
 وكالء الكلية

   محمد الشربينى السيد علىاألس اذ الدك ور/ 
 ضددان محمددد السدديدجهدداد رمألسدد اذ الدددك ور/ ا

 االسدددد اذ الدددددك ور/عادى ال ددددابعى ابددددراهيم   لددددوى
 

  

 
 

 ال علددديم والطدددال وكيدددب الكليدددة لشددد ون 
 وكيب الكلية للدراسات العليا والبحوث

 المج مع وتنمية البي ةخدمة وكيب الكلية لش ون 
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 : أعضاء المجلس
   السدددديد و ددددي األسدددد اذ الدددددك ور/ فهدددديم البهدددد

  على على إبراهيم القناوياألس اذ الدك ور/

    محمد عرم  الهادياألس اذ الدك ور/ عبد 

 األسدددد اذ الدددددك ور/ ف حدددد  رمددددوان علدددد  سددددليم

   االسدددددددددد اذالدك ور/محمد أ مدددددددددددعلى يوسددددددددددف 
   األس اذ الدك ور/ السعيد الشربينى السعيد

 محمددددددد محمددددددد محمددددددد فددددددود  األسددددد اذ الدددددددك ور/ 

 صدددالح أ مدددد عثمدددان ابدددو الوفدددا ور/ األسدد اذ الددددك

 األسددددددد اذ الددددددددك ور/ عدددددددادى  لمددددددد  الجدددددددوهري

  مجددددال صددالح مصدددط ى عدددامر األسدد اذ الددددك ور/ 
 األسددددد اذ الددددددك ور/ كامدددددب ابدددددراهيم أبدددددو العددددد ا

     األس اذ الدك ور/ جماى عبد الجابر محمد

   صالح المرس  المرس فرجالدك ور / األس اذ

  اد السيدمصباح عبد الجوالدك ور / األس اذ

    جالى أ مد السيد يوسف الدك ور / األس اذ

 ر/ سدددددددامى معدددددددو   عبدددددددبالددددددددك واألسددددددد اذ 
 فيدددددددددددوال  سددددددددددد   كدددددددددددى/الددددددددددددك وراألسدددددددددد اذ  

 /عادى عبدددد الخدددالق سددديد أ مددددالددددك وراألسددد اذ  

               /محمدددددد محمدددددد محمدددددد الجددددد ارالدك وراألسددددد اذ 

 ممددددددوح محمدددددد أبدددددو المجدددددد الددددددك ور/األسددددد اذ 
 ك ور/ عمددددرو عبددددد ال  دددداح محمددددد عبددددد األسدددد اذ الددددد

          محمد جبر السيد جبر/الدك وراألس اذ 
 طدددددددددار  إبدددددددددراهيم محمدددددددددد /الددددددددددك وراألسددددددددد اذ  

 اسددددددددد اذ الدك ور/صدددددددددبرال ا مدددددددددد الخضدددددددددرال

 االسدددد اذ الدددددك ور / عمددددداد السدددديد أ مددددد يدددددونس
     سددددددناء سددددددالم  أ مددددددد عددددددو   ر/ الدددددددك واألسدددددد اذ 
 بدددد  العشدددماوالر/ مهدددا عبدددد  محمدددد عالددددك واألسددد اذ 

 

              
 

 ال سدددددددددددددددددددددددددديولوجياقسددددددددددددددددددددددددددم  بأسدددددددددددددددددددددددددد اذ 

  وقددددددائم بعمددددددب رئدددددديس قسددددددم ال يروسددددددداتأسدددددد اذ 

    قسددددددددم ال رايددددددددة وأمددددددددرا  سددددددددوء ال رايددددددددة بأسدددددددد اذ 

 قسدددددددددددددم الطدددددددددددددب الشدددددددددددددرع  والسدددددددددددددموابأسددددددددددددد اذ 

 االمددددددرا  الباطنددددد  والمعديدددددد  واالسددددددما  قسددددددمبأسددددد اذ 

    الكيميدددددداء الحيويددددددة وكيميدددددداء ال رايددددددة ورئدددددديس قسددددددم أسدددددد اذ

 وتنميدة الثدروة الحيوانيدةالرعايدة  أس اذ ورئيس قسدم

 الط يليات               أس اذ ورئيس قسم
 قسدددم الصدددحة واألمدددرا  المشددد ركةورئددديس أسددد اذ  

                          االدويدددددددددددددددددددةقسدددددددددددددددددددم ورئددددددددددددددددددديس أسددددددددددددددددددد اذ 

 أسدددددددددد اذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم أمددددددددددرا  الدددددددددددواج 

 وال طريدددات والمناعدددة أسددد اذ ورئددديس قسدددم البك ريدددا
              سم ال شريح ـــــق ورئيس اذ ــ سأ
               سم ال شريح ـــــقب  اذ ــس أ  

                سم ال شددددددددددددددددددددددددريح ــــددددددددددددددددددددددددـقب  اذ ـددددددددددددددددددددددددـس أ 
  مددددير و ددددة مدددمان الجدددودةورئددديس قسدددم ال وليدددد واسددد اذ 

  واالسدما  المعديدة اذ ورئديس األمدرا  الباطندة وأس
 ة علدددى اال ايدددة      اسددد اذ ورئددديس قسدددم الرقابدددة الصدددحي

   اسدددد اذ بقسددددم الرقابددددة الصددددحية علددددى اال ايددددة
 والسدددددموا قسدددددم الطدددددب الشدددددرع أسددددد اذ ورئددددديس 

  أسدددددددد اذ بقسددددددددم الصددددددددحة واألمددددددددرا  المشدددددددد ركة

                            األدوية قسمب أس اذ

 أسددددد اذ ورئددددديس قسدددددم ال رايدددددة وأمدددددرا  سدددددوء ال رايدددددة

 معديةواالسددما أسد اذ األمدرا  الباطنددة واألمدرا  ال 
 أسدددددد اذ بقسددددددم األمددددددرا  الباطنددددددة واألمددددددرا  المعديددددددة

              أمدددددددددددرا  الددددددددددددواج  سم ــــدددددددددددـقب  اذ ـدددددددددددـس أ
            أسددددددددد اذ بقسدددددددددم الرقابدددددددددة الصدددددددددحية علدددددددددى اال ايدددددددددة
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 ر/ رجدددددددب عبدددددددد اللددددددد  درويددددددد الددددددددك واألسددددددد اذ 

  ر/ عصاا مصباح محمد محمودالدك واألس اذ 

 ك ور/ محمدددددددود محمدددددددد بددددددددراناالسددددددد اذ الدددددددد

 أ مددددددد سددددددوقى اسددددددماعيباالسدددددد اذ الدددددددك ور/ 
 ماجدددددددددددددد ر   سدددددددددددددعبان االسدددددددددددددقرلددددددددددددددك ور/ ا

    ايمددددددددددان  هدددددددددددران عبددددددددددد الحميدددددددددددد الدددددددددددك ور / 

 ة/انجى فكددددددددددددددددددددددددرال ريشددددددددددددددددددددددددةالدددددددددددددددددددددددددك ور

 ة/ والء فكددددددددددددددرال عبددددددددددددددد الوهددددددددددددددا الدددددددددددددددك ور

  ني ي  كامددددددب محمددددددد عبددددددد الخددددددالقلدددددددك ور/ا
         ميددددددددادة مسددددددددعد ا مددددددددد سددددددددعبانالدددددددددك ورة /

 أعضااااااااااااء مااااااااااا  ال اااااااااااار :

 محمددددددددددد جمعدددددددددد  سددددددددددالم محمدددددددددددالدددددددددددك ور/  
 

 واعتااااااعر عاااااا  عاااااا   الحضااااااور  
 األس اذ الدك ور/ عادى  ساني  محمود مصط ى
 وقا  باألعمال االدارية والسكرتارية كل م  :

 السيد / رجاء محمد البيل               

  / ماجدددددددددددددددد  محمدددددددددددددددد أ مدددددددددددددددد                لسددددددددددددددديدةا 
  

 
 ة وتنميددددددة الثددددددروة الحيوانيددددددةاسدددددد اذ بقسددددددم الرعايدددددد

                                                                          أسدددددددددد اذ بقسددددددددددم الجرا ددددددددددة وال خدددددددددددير واالسددددددددددعة  

 بقسددددددددددددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددددددددددددريحاسدددددددددددددددددددددددددددد اذ 

 ورئددددددددديس قسدددددددددم الخليدددددددددة واالنسدددددددددجةاسددددددددد اذ 

 طندد  والمعديددة واالسددما البااالمددرا  اسدد اذ مسدداعد بقسددم 

               الباطندد  والمعديددة واالسددما االمددرا  اسدد اذ مسدداعد بقسددم 

 قسدم الباثولجيدا االكلينكيدةوقائم بعمب رئيس اس اذ مساعد

 اس اذ ا وقائم بعمب رئيس قسم الباثولوجيا االكلينيكية

 االمدددددرا  الباطندددددة والمعديدددددة واالسدددددما  مددددددرس بقسدددددم

 الصددددددددددحة واالمددددددددددرا  المشدددددددددد ركة مدددددددددددرس بقسددددددددددم

 
 

 ةبيطدددددري بالدقهليدددددمددددددير عددددداا مديريدددددة الطدددددب ال

     
 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة

 

 

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

                                                   ثددددددددددددددددددددانىأخصددددددددددددددددددددائى سدددددددددددددددددددد ون اداريددددددددددددددددددددة 

 

  أسدد اذ   - د/عبددد الهددادي محمددد أ مددد عرمدد 2أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة قددد وقدد   

 بالكلية را  سوء ال رايةال راية وأم قسمبم  رغ 
  عميدد الكليدة م منيدا للسدادة  –نبيب ابو هيكب سديد أ مدد السيد أ.د/  الجلسةاف  ح

   اعضـاء المجلس ال وفيق والسداد

 بسم الل  الر م  الر يم                         

  ال اكيد على موموعات الجودة وال يارة المرتقبة للكلية م  خالى مركد  مدمان

 الجودة

 كددريم الطالددب/ ا مددد علددى محمددد الحريددرال لحصددولة علددى المركدد  ال ددانى علددى ت

 ممس وال الجامعات فى البحث العلمى
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   اوال : التص يقات   
 

                                                  (251رقددددددم  ) ل صدددددديق علدددددد  محضدددددر الجلسددددددة السدددددابقةا :الموضااااااوع-1

   2 2216/ 22/2ب اريخ 

 المصادقة  : رارالق   

 

 ثانيا :لجان مجلس الكلية
 

 لجنة شئون التعليم والطالب - 1                       
 14/3/2216 المنعقدة ب اريخ      

س ون ال عليم والطال  بشدان اعدداد الطدال  المق درح  النظر فى ماكرة  :الموضوع – 2

دد تق ددرح الكليددة قبددوى عدد 2216/2217قبولهددا فددى العدداا الجددامعى 

 2216/2217( طالب فى العاا الجامعى 322)

 الموافقة وقرار اللجنة:                     

 الموافقة      القرار   

سد ون ال علديم والطدال  بشدان رفدع اسدم الطالبدة /  النظدر فدى مداكرة   :الموضوع –3

المقيددة بال رقدة االولدى للعداا الجدامعى  –ايمان محمودعلى العباسدى 

ث انهدددا رسدددحا الدددى الكليدددة عددد  طريدددق مك دددب   يددد 2215/2216

ولددم تقددوا  2215/2216ال نسدديق  االلك رونددى فددى العدداا الجددامعى 

 بسداد الرسوا الدراسية   ى تاريخة

 الموافقة وقرار اللجنة:                     

 الموافقة  القرار      

قدددا مدد  سدد ون ال علدديم والطددال  بشددان الطلددب الم النظددر فددى مدداكرة :الموضااوع – 4

المقيددة بال رقدة الخامسدة  –الطالبة / مى مسعد محمدد علدى سدرور  

وذلك ل صحيح اسمها م  / مى مسدعد  2215/2216للعاا الجامعى 

/ مى مسعد محمد على على سرور وذلك بنداء محمد على سرور الى 
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علددى صددورة تصددحيح وابطدداى قيددد الصددادر مدد  سددجب مدددنى بلقدداس 

 2/5/2211ب اريخ  2ج ء  536محافظة الدقهلية تحا رقم 

 الموافقة وقرار اللجنة:                     

 الموافقة   القرار      

 

سدد ون ال علدديم والطددال  بشددان الطلددب المقدددا مدد   النظددر فددى مدداكرة :  الموضااوع – 5

المقيدددة بال رقددة الرابعددة  –الطالددب / علددى ا مددد ف حددى سدديد ا مددد   

مس فيددة قبددوى عددارة فددى والدداال يلدد  2215/2216للعدداا الجددامعى 

وذلدك لسد رة خدارج الدبالد  4/3/2216الدى  7/2/2216ال  رة م  

 فى تلك ال  رة ) دولة السعودية (

 الموافقة وقرار اللجنة:                     

 الموافقة   القرار      

 

سدد ون ال علدديم والطددال  بشددان الطلددب المقدددا مدد   :  النظددر فددى مدداكرةالموضااوع – 6

المقيددة بال رقدة الخامسدة  –كريم ا مد ف حدى سديد ا مدد    الطالب / 

والدداال يلدد مس فيددة قبددوى عددارة فددى  2215/2216للعدداا الجددامعى 

وذلدك لسد رة خدارج الدبالد  4/3/2216الدى  7/2/2216ال  رة م  

 فى تلك ال  رة ) دولة السعودية (

 الموافقة وقرار اللجنة:                     

 افقةالمو   القرار      

 

سدد ون ال علدديم والطددال  بشددان الطلددب المقدددا مدد   : النظددر فددى مدداكرةالموضااوع –7

المقيدة بال رقة الخامسة للعداا  –الطالبة / سارة وجدال على مكروا  

وذلددك ل صددحيح اسددمها مدد  سددارة وجدددال  2215/2216الجددامعى 

على مكروا  الى / سارة وجدال على عبد الجواد مكدروا  وذلدك بنداء 

صددحيح وابطدداى قيددد الصددادر مدد  سددجب مدددنى سددربي  علددى صددورة ت

ب ددددددداريخ  33جددددددد ء  1112محافظدددددددة الدقهليدددددددة تحدددددددا رقدددددددم 

22/11/2211 
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 الموافقة وقرار اللجنة:                     

 الموافقة     القرار    
 

الخددريجي  بالكليدة بشددأن الطلدب المقددـدا مدد  سدد ون  :النظدر فددى مداكرةالموضااوع – 8 

ل ريدر  2222خريجة دور مدايو  –ا مد السيد الخريجة /  سالى خالد

الى سالى خالد ا مد السيد قنديب  -اسمها م  سالى خالد ا مد السيد 

اال دواى المدنيدة وذلك بناءا على صورة تصحيح وتثبيا وابطاى قيدد 

تحددا  ادراة اال ددواى المدنيددةسددجب مدددنى   2222لعدداا  2222رقددم 

 2لمنصورةتوريب ا 14/4/1237قيد فى  ب اريخ 322رقم 

 الموافقة وقرار اللجنة:                     

 الموافقة    القرار      

 

 

 ال راسات العليا لجنة -2                
   3/2216/ 22 والمم دة   ى 3/2216/ 22 ب اريخالمنعقدة           

 

مجالس االقساا على اس حداث دبلومات مهني  النظر ف  موافقة    :الموضوع– 9

وذلك على ظاا البرامج النوعية الجديدة ونظاا الساعات المع مدة , بن

 النحو ال ال :

 قسم االمرا  الباطن  واالمرا  المعدية واالسما  :ا ـ 

     دبلوا امرا  الخيوى ) فى ال روسية ( -1

   دبلوا امرا  االبب -2

 دبلوا امرا  العجوى الصريرة -3

 :  ــــاالدوي مــقس  ـ 

 دبلومة مهني  ) دعاية وتسويق الدواء ( وذلك على النحو ال الى :              

 المقررات
 عدد الساعات

 عملي نظري

 ـ فارماكولوجيا عامه1

 ـ الصيدالنيات2

 ـ سمية الدواء3

2 

1 

1 

2 

1 

1 
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 ـ الفارماكولوجيا االكلينيكية4

 ـ اساسيات الكيمياء الحيوي5

 ـ تسويق واعالم دوائي6

2 

1 

1 

2 

1 

1 

 8 8 

 قسم ال وليد وال ناسب وال لقيح االصطناع  : ج ـ

     ـ االخصا  المعمل  ونقب االجن 1

 ـ الموجات فو  الصوتية ف  مجاى تكاثر الحيوانات2

       ـ ال كاثر ف  الخيوى3

         ـ ال كاثر ف  األبب4

 ـ ال كاثر ف  الحيوانات المن لية5
  :د ـ قسم ال راية وامرا  سوء ال راية

, وذلك دراسات عليا تخصص ال راية وأمرا  سوء ال رايةدبلوا 

 على النحو ال ال :

 

 المقررات
 عدد الساعات

 عملي نظري
 ـ اساسيات التغذية )نوعي(1
 التغذية التطبيقية )نوعي(ـ 2
 ـ فسيولوجيا الهضم والتمثيل الغذائي3
 ـ اضافات اعالف4
 ـ تحليل مواد علف5

2 
1 
1 
2 
2 

2 
2 
1 
2 
1 

 8 8 المجموع

 : : قسم الصحة واالمرا  المش رك  قسم الصحة واالمرا  المش رك    هـ هـ 

 دبلوا االمرا  المش ركة المق ر   , وذلك على النحو ال الى :

 المقررات
 عدد الساعات

 عملي نظري
 ـ األمراض المشتركة1
 ـ وبائيات2
 ـ مكافحة األمراض الوبائية3
 ـ ميكروبيولوجيا عامة4
 ـ طفيليات عامة5

2 
2 
2 
1 
1 

2 
 ـ
2 
2 
2 

 8 8 المجموع
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  الطب الشرعى والسموا واالجراءات البيطري  قسمد ـ                                                   
على ان (  Clinical Toxicology Diplomaالسموا االكلينيكي   دبلوا )                  

 : تكون المقررات كال الى
 عملى نظرال 

 2 2 سمية المبيدات والمعادن الثقيل 
 1 1 عي السموا الطبي

 1 1 السموا الدوائي 
 1 1 باثولوجيا السموا

 2 2 تحليب السموا
 1 1 سمية الج ي ات م ناهية الصرر واالسعاع

 3 3 المجموع
 
 

د/ فيوال  س  ذك  ـ رئيس قسم االمرا  الباطنة 2و ـ  طلب أ
 والمعدية واالسما 

 : على ان تكون مقرراتها كال الى (س  راع المائىاال دبلوا )

 الكود المادة
الساعات 
 النظري 

الساعات 
 العملي 

اجمالى 
 الساعات

 100F 2*15 1*15 3 مبادئ االس  راع المائى
 101F 2*15 2*15 4 نظاا االس  راع المائى
 102F 1*15 1*15 2 بيولوجيا اال ياء المائي 
فسيولوجيا اال ياء 

 المائي 
103F 1*15 1*15 2 

 104F 1*15 1*15 2 تراية الحيوانات المائي 
اساسيات ت ريخ وان اج 

 اال ياء المائي 
105F 1*15 1*15 2 

علم االسما  
 والالفقاريات

106F 1*15 1*15 2 

 16    االجمالى
 

لدبلومات لعمب الئح  خاص  المعني  تعاد لالقساا : اللجنةقــرارو
وتعر  على اللجن  فى جلس  ال ق    المهني  بنظاا الساعات المع مد 

. 
 

 الموافقة    القرار         
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االقساا على اس حداث مقررات لمر ل دى  لساالنظر ف  موافقة مج :الموضوع– 11

 الماجس ير والدك ورا  . وذلك على النحو ال الى :

 بالكليددددددة ب دددددداريخالصددددددحة واالمددددددرا  المشدددددد ركة  قسددددددماوال : 

 كب م : عل  17/2/2216

 ركة لمر لددة تمهيدددي اسدد حداث مقددررات لمددادة االمددرا  المشدد -1 

 , وذلك على النحو ال ال :ماجس ير 

 

 المقررات
 عدد الساعات

 عملي نظري

 دور الطيور في نقل األمراض المشتركة )أ(ـ 1

 ـ دور األسماك في نقل األمراض المشتركة )أ(2

 ـ األمراض المشتركة المهنية )أ(3

ـ األمراض المشتركة الوافدة , المستجدة 4

 والمنبعثة )أ(

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 8 8 المجموع

 

 

اس حداث مقررات لمادة االمرا  المش ركة لمر لة تكميل   -2

 , وذلك على النحو ال ال :دك ورا  

 

 المقررات
 عدد الساعات

 عملي نظري

 ـ دور الطيور في نقل األمراض المشتركة )ب(1

 ـ دور األسماك في نقل األمراض المشتركة )ب(2

 تركة المهنية )ب(ـ األمراض المش3

ـ األمراض المشتركة الوافدة , المستجدة 4

 والمنبعثة )ب(

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 8 8 المجموع

 

لدرج   الماجس ير  الطب الشرعى لمادةاس حداث مقررات  ـ3

 , وذلك على النحو ال ال : والدك ورا 
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1-Nano Toxicology 
2-Immune Toxicology 
3-Genetic and Molecular Toxicology 
4-Aquatic Toxicology 
5-Natural Toxicology 
6-Analytical Toxicology 
7-Experimental Toxicology 

يأجب ويراعى لحي  اعداد الئحة الدراسات العليا : وقرار اللجنة

  بالكلية بنظاا الساعات المع مدة .

           الموافقة       القرار             
 

الكيميداء الحيويدة وكيميداء ال رايدة  مجلدس قسدمموافقدة  النظدر فد : الموضوع–11

علددد  كدددب مددد  : ال قدددارير ال رديدددة  2216/ 6/3 بالكليدددة ب ددداريخ

الددددك ورا  وال قريدددر الجمددداع   للجندددة المناقشدددة والحكدددم لرسدددالة 

المددرس  ـد  / سديماء عبدالسدالا مسدعد السديد2ط ةالخاصة بالطالب

فددد  مدددادة  13/12/2211ب ددداريخ المسددداعد بالقسدددم والمسدددجل  

   وعنوانها :  ,  ال خصص/ الكيمياء الحيوية وكيمياء ال راية
 الط يلية األمرا تطوير طر  تشخيصية وعالجية  ديثة مد بعض                    

Development of Novel Diagnostic and Therapeutic Strategies Against 

Some  parasitic Diseases 

 والمناقشة عل  النحو ال ال  : لجنة الحكم  كاناـ و

 د/ طار  محمد كماى مطاوع     2ـ أ1

 بكلية الصيدلة/ جامعة القاهر  الكيمياء الحيوية وكيمياء ال رايةأس اذ    

 د/ ياقوت عبدال  اح السنوس   2ـ أ2

 بطب بيطري مش هر/ جامعة بنها الكيمياء الحيوية وكيمياء ال رايةأس اذ     

 لشربين  السعيد   د/ السعيد ا2ـ أ3

 بالكلية "مشرف" الم  رغ ورئيس القسم  الكيمياء الحيوية وكيمياء ال رايةأس اذ       

 د/ جهاد رمضان محمد السيد   2ـ أ4

 أس اذ الكيمياء ووكيب الكلية لش ون الدراسات العليا والعالقات الثقافية والبحوث "مشرف"    

 بصوت وا د.على أن يكون الثالث والرابع معا      

 

العلوا  دك ورا  ال لس ة ف ال وصية بمنح درجة : وقرار اللجنة

"   " الكيمياء الحيوية وكيمياء ال راية الطبية البيطرية  تخصص
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,  ف  موء توصية كب م  لجنة المناقشة والحكمة الماكورة للطالب

 م وموافقة مجلس القس

 الموافقة        القرار 

 

بالكليدة  الرقابة الصحية على األ اية مجلس قسمف  موافقة  النظر     : الموضوع–12

علددد  كدددب مددد  : ال قدددارير ال رديدددة وال قريدددر  2/3/2216 ب ددداريخ

الخاصدددة الماجسددد ير الجمددداع   للجندددة المناقشدددة والحكدددم لرسدددالة 

المعيدددد بالقسدددم   / محمدددود عبددداس ذكدددى الع ي دددى ـ2بالطالدددب ط

الرقابدددة  فددد  مدددادة ال خصدددص/ 16/4/2213ب ددداريخ والمسدددجب 

 وعنوانها : ,  الصحية على األلبان ومن جاتها

 باألسوا المباع  المائدةمدال تواجد ال لوث البك يري ف  بيض                      
The Prevalence of Bacterial Contamination of Table Eggs  

Sold From Retails Markets 

 ل  : لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ا كاناـ و
   د/ ع   مر ن  محمد ديب   2أـ 1

أس اذ صحةاأللبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على األ اية بطب بيطري/  \  

 جامعة ك ر الشيخ

 د/ صالح ف ح  عبدالعاى    2ـ أ2
 أس اذ الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها بطب بيطري/ جامعة ال قا يق     
 على   د/ محمد الشربين  السيد 2ـ أ3
 أس اذ صحة األلبان ووكيب الكلية لش ون ال عليم والطال  "مشرف"      
 د/ عادى عبدالخالق سيدا مد    2ـ أ4
 ""مشرف بالكليةأس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على األ اية     
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي 2ـ أ5

 "ة "مشرفأس اذ الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها بالكلي
 ـ على أن يكون الثالث والرابع والخامس معا بصوت وا د.

ف  العلوا الطبية  الماجس يرال وصية بمنح درجة : وقرار اللجنة

"   " الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها البيطرية  تخصص

,  ف  موء توصية كب م  لجنة المناقشة والحكم الماكور للطالب

 م .وموافقة مجلس القس

 الموافقة     القرار   
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بالكليدة  الرقابدة الصدحية علدى األ ايدة مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–13

علددد  كدددب مددد  : ال قدددارير ال رديدددة وال قريدددر  2/3/2216 ب ددداريخ

 ةالخاصة بالطالبدالدك ورا  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسالة 

لقسم والمسجب المدرس المساعد با ـ  / رموال رما أ مد سطا2ط

فدد  مدادة ال خصددص/ الرقابدة الصددحية علددى  13/12/2211ب داريخ 

 وعنوانها : ,  األلبان ومن جاتها
تواجد بقايا المضادات الحيوية بي ا الك اا و تي راسيكلي  فى الحليب وبعض من جات  :                         

 المشكالت و الحلوى

Prevalence of B-Lactams and Tatracyclines antimicrobial residues in 

 milk and some dairy products: problems and solutions 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كاناـ و                         
 د/ إبراهيم محمد أمان     2ـ أ1
 ك ر الشيخأس اذ الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها بطب بيطري/ جامعة      

 د/ على أ مد بحوت     2ـ أ2
 أس اذ الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها بطب بيطري/ جامعة ال قا يق     

 د/ محمد الشربين  السيد على   2ـ أ3
 أس اذ األلبان ووكيب الكلية لش ون ال عليم والطال  "مشرف"     
 د/ عادى عبدالخالق سيدا مد   2ـ أ4

 "مشرف" بالكليةس قسم الرقابة الصحية على األ اية أس اذ ورئي     
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي 2ـ أ5
 أس اذ الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها بالكلية "مشرف" 

 ـ على أن يكون الثالث والرابع والخامس معا بصوت وا د.

 

العلددوا  دك ددورا  ال لسدد ة فدد ال وصددية بمددنح درجددة  :وقددرار اللجنددة

 " الرقابدة الصدحية علدى األلبدان ومن جاتهدا لطبية البيطرية  تخصصا

 ف  موء توصية كب مد  لجندة المناقشدة والحكدمة الماكورة "  للطالب

 م ., وموافقة مجلس القس

 الموافقة    القرار   

 

األمرا  الباطنة واألمرا  المعدية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–14

عل  كب م  : ال قارير  15/3/2216 اريخبالكلية ب واألسما  

ال ردية وال قرير الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسالة 

 إبراهيم / ر م  عصاا الدي  2ط ةالخاصة بالطالب الماجس ير
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ف  مادة  16/4/2213ب اريخ المسجلة م  الخارج  عو  محمد ـ

    وعنوانها :,  ورعاي ها األسما  أمرا ال خصص/ 
 بعض الدراسات على مر  ال سمم الدموي ف  اسما  الميا  العابة            

Some Studies on Hemorrhagic Septicemia Disease in Fresh-water Fish                            

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كاناوـ 

 د/ عادى عبدالعليم  ساهي  2ـ أ1

 سما  ورعاي ها بكلية الطب البيطري/ جامعة بنهاأس اذ أمرا  األ      

 د/ جهاد رمضان السيد محمد  2ـ أ2

 أس اذ الكيمياء الحيوية ووكيب الكلية لش ون الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية      

 د/ فيوال  س   ك  محمد    2ـ أ3

 عدية واألسما  بالكلية "مشرف"أس اذ األسما  ورئيس قسم األمرا  الباطنة واألمرا  الم     

 ـ د/ إيمان  هران عبدالحميد  4

 أس اذ مساعد أمرا  األسما  ورعاي ها بالكلية "مشرف"       

 ـ على أن يكون الثالث والرابع معا بصوت وا د.                           

ف  العلوا الطبية  الماجس يرال وصية بمنح درجة  :وقرار اللجنة

ة الماكورة"  للطالب ورعاي ها األسما  أمرا  " تخصصالبيطرية  

 م , وموافقة مجلس القس توصية كب م  لجنة المناقشة والحكمف  موء 

 الموافقة    القرار  

 

 3/2216/ 3 بالكلية ب اريخاألدوية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة : الموضوع–15

 / 2الخاصة بالطالب طالماجس ير عل  تقرير الصال ية لرسالة 

ب اريخ ـ وافد ليب  الجنسية المسجب   م    س  محمد ا مد

ال ارماكولوجيا , للمناقشة والحكم ف  مادة ال خصص/  22/4/2214

 :   وعنوانها, 

 اآلثار السام  لبعض مضادات الميكروبات فى ال  ران

Toxic Effects of Some Antimicrobials in Rats         

 م والمناقشة عل  النحو ال ال  : واق راح تشكيب لجنة الحكـ 

 د/ محمد  س  خيرال         2ـ أ1

 كلية الطب البيطرال / جامعة ال قا يق  –س اذ االدوي  ا     
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 د/عبدالعليم فؤد عبدالعليم   2ـ أ2

 اس اذ االدوية ووكيب الكلية لش ون الداسات العليا والبحوث / جامعة ال قا يق           

 مصط ى عامر د/ مجدي صالح 2ـ أ3

 أس اذ األدوية ورئيس القسم بالكلية "مشرف"    

 ـ د/ انج  فكري محمد  س  ريش        4

 "أس اذ مساعد الباثولوجيا اإلكلينيكية وقائم بعمب رئيس القسم بالكلية "مشرف  

 الموافقة :وقرار اللجنة   

 الموافقة    القرار  

 3/2216/ 3 بالكلية ب اريخدوية األ مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–16

محمد  / 2الخاصة بالطالب طالماجس ير عل  تقرير الصال ية لرسالة 

ف  مادة  12/4/2212ب اريخ ـ المسجب  محمود محمد السيد عميرة

 :   وعنوانهاال ارماكولوجيا , للمناقشة والحكم , ال خصص/ 
 ردراسات فارماكولوجية على ال رايكال بندا وى فى األبقا

Pharmacological Studies on Triclabendazole in Cattle 

 واق راح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : ـ 

 د/ محمد  س  خيرال       2ـ أ1

 كلية الطب البيطرال / جامعة ال قا يق  –اس اذ االدوي       

 د/جهاد رمضان السيد       2ـ أ2

 وكيمياء ال راي  ووكيب الكلية لش ون الداسات العليا والبحوث بالكلي        اس اذ الكيمياء الحيوي      

 د/ محمد جبر السيد جبر     2ـ أ3

 اس اذ األدوية بالكلية "مشرف"    

 د/عماد السيد يونس         2ـ أ4

 "أس اذ األمرا  المعدي  بالكلية "مشرف    

 الموافقة :وقرار اللجنة     

 قةالمواف   القرار  
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بالكلية لرقابة الصحي  على اال اي  ا مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–17

الخاصة الماجس ير عل  تقرير الصال ية لرسالة  2/3/2216 ب اريخ

ب اريخ اي  محمد ابراهيم اماا ـ المسجلة م  الخارج  / 2ط ةبالطالب

الرقابة الصحب  على االلبان ف  مادة ال خصص/  16/4/2213

 وعنوانها :   , جاتها , للمناقشة والحكمومن 
 تقييم نوعية األلبان الم خمرة المباعة بمدينة المنصورة

Quality Assessment of Fermented Milks Sold in Mansoura 

 

 ـ واق راح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

 د/ محمد ا مد  س  منصور     2ـ أ1

 بان بكلية الطب البيطرال / جامعة ال قا يق اس اذ صحة االل    

 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوال   2ـ أ2

 اس اذ الرقابة الصحي  على االلبان الكلي      

 د/ عادى عبد الخالق سيد ا مد        2ـ أ3

 أس اذ ورئيس قسم الرقاب  الصحي  على اال اي  بالكلي   "مشرفا "    

 واد الجمب         ا.د / ا مد محمد عبدالج -4

 اس اذ بمعهد صحة الحيوان بالمنصور  " مشرفا "     

 على ان يكون الثالث والرابع بصوت وا د .

 الموافقة :وقرار اللجنة     

 الموافقة   القرار      

 

بالكلية رقابة الصحي  على اال اي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–13

الماجس ير الصال ية لرسالة  عل  تقرير 2/3/2216 ب اريخ

مها رجب سعد عطي   س   ـ المسجلة  / 2ط ةالخاصة بالطالب

الرقابة ف  مادة ال خصص/  16/12/2212ب اريخ م  الخارج 

 وعنوانها :   , الصحب  على االلبان ومن جاتها , للمناقشة والحكم
   وتاثيرها على الصحة العامةمدال تواجد البي ا الك اا فى الحليب وبعض من جات                 

Prevalence of Beta-Lactam Antibiotic and Their Public Health 

Hazards in Raw Milk nd Some Dairy Products 
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 ـ واق راح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

 د/ محمد الشربينى السيد على          2ـ أ1

  ون ال عليم والطال  بالكلي  اس اذ ووكيب الكلي  لش    

 د/  مدال عبدالسميع محمد فرج      2ـ أ2

 جامعة بنها –اس اذ صحة االلبان بكلي  الطب البيطرال     

 د/ عادى عبد الخالق سيد ا مد   2ـ أ3

 أس اذ ورئيس قسم الرقاب  الصحي  على اال اي  بالكلي   "مشرفا"     

         ا.د / ا مد محمد عبدالجواد الجمب -4

 س اذ بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة "مشرفا"ا     

 على ان يكون الثالث والرابع بصوت وا د .

 الموافقة :وقرار اللجنة     

 الموافقة   القرار       

 

بالكلية لباثولوجيا االكلينيكي  ا مجلس قسمالنظر ف  موافقة : الموضوع–12

الماجس ير ية لرسالة عل  تقرير الصال  15/3/2216 ب اريخ

 س  محمد ريا  محمود  س   ـ  / 2الخاصة بالطالب ط

ف  مادة ال خصص/  16/4/2213ب اريخ م  الخارج  المسجب

 وعنوانها :   , الباثولوجيا االكلينيكي  , للمناقشة والحكم

رولينا للرااء ف  دراسات باثولوجيا اكلينيكية ومناعية على تأثير إمافة سبي                            

 ال  ران
Clinicopathological and Immunological Studies on the Effect 

 of Dietary Supplementation of Spirulina in Rats 

 ـ واق راح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

 د/ نصر عبدالوها  محمد       2ـ أ1

 جامعة ال قا يق  –كي  كلية الطب البيطرال  اس اذ الباثولوجيا االكليني     

  د/ السعيد الشربينى السعيد    2ـ أ2

 اس اذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوي  وكيمياء ال راية بالكلي       

 د/ اسام  على محمد عبدالل      2ـ أ3
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 فا جامعة قناة السويس " مشر –س اذ الباثولوجيا االكلينيكي  كلية الطب البيطرال  ا      

 د/ انجى فكرال محمد  س  ريشة     -4

 اس اذ مساعد وقائم باعماى رئيس قسم الباثولوجيا االكلينكي  بالكلي  " مشرفا "    

 على ان يكون الثالث والرابع بصوت وا د .  

 الموافقة :وقرار اللجنة    

 الموافقة    القرار      

 

 3/3/2216 بالكلية ب اريخ األدوية مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–22

 / 2ط ةالخاصة بالطالبالماجس ير عل  تقرير الصال ية لرسالة 

ب اريخ ـ المسجلة م  الخارج  مرو  محمد سمير بركات  امد داود

ال ارماكولوجيا , للمناقشة ف  مادة ال خصص/  16/4/2213

 وعنوانها :  , والحكم

 األبقار  دراسات فارماكولوجية على بعض منشطات النمو ف 

Pharmacological Studies on Some Growth Promoters in Cattle                               

 ـ واق راح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

 د/ السيد ا مد عبدالع ي    2ـ أ1

 كلية الطب البيطرال / جامعة ال قا يق –اس اذ االدوي       

 ابراهيم محمد      د/ طار 2ـ أ2

 اس اذ ورئيس قسم ال راي  وامرا  سوء ال راية بالكلي     

 د/ محمد جبر السيد جبر       2ـ أ3

 أس اذ األدوية بالكلية "مشرف"    

 الموافقة :وقرار اللجنة        

 الموافقة    القرار      

 

 ل راية راية وامرا  سوء اال مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–21

عل  تقرير الصال ية لرسالة  13/3/2216 بالكلية ب اريخ

 ساا الدي  مصط ى عبدالباقى  / 2الخاصة بالطالب طالماجس ير 
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ف  مادة  22/4/2211ب اريخ ـ المسجب م  الخارج  محمد 

,  تراية الحيوان والدواج  واالسما  وسوء ال راية ال خصص/ 

 وعنوانها :   , للمناقشة والحكم

 ال راية ف  األرانب  ديثة الوالدةنظم 
Feeding Strategy for the Early Weaned Rabbits            

 ـ واق راح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :                        

 د/ السيد اسماعيب  ساني      2ـ أ1

 لبيطرال / جامعة ال قا يقكلية الطب ا –اس اذ ال راية وامرا  سوء ال راية       

 د/ عبدالناصر عيداللطيف بكر  2ـ أ2

 كلية الطب البيطرال/جامعةك ر الشيخ –اس اذ ورئيس قسم ال راي  وامرا  سوء ال راية        

 د/ عبدالهادال محمد ا مد عرم   2ـ أ3

 أس اذ ال راية وامرا  سوء ال راية الم  رغ بالكلية "مشرف"     

 هيم محمد         ـ ا.د/ طار  ابرا4

 "اس اذ ورئيس قسم ال راية وامرا  سوء ال راية بالكلية "مشرف     

 الموافقة :وقرار اللجنة        

 الموافقة  القرار       

 

الرقابة الصحية على اال اي  الكلي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–22

لماجس ير على تعديب لجنة االسراف لرسالة ا 2/3/2216ب اريخ 

 –الخاص  بالطالب ط. / محس  كماى الدي  البرهامى ابراهيم 

بمادة ال خصص /  22/12/2215المسجب م  الخارج ب اريخ 

الرقاب  الصحي  على اللحوا ومن جاتها  , بامافة السيد د/ سمير 

االس اذ المساعد بالقسم الى لجنة  –محمد عبدالرنى عبدالل  

على اكور , ل صبح لجنة االسراف االسراف الخاصة بالطالب الم

 النحو ال الى  :
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و

 الموافقة :قرار اللجنة                       

 الموافقة     القرار   

 

الرقابة الصدحية علدى اال ايد  الكليد   مجلس قسمالنظر ف  موافقة     : الموضوع–23

 علدى تعدديب لجندة االسدراف لرسدالة الددك ورا  2/3/2216ب داريخ 

 ةالمسددجل –الخاصدد  بالطالبدد  ط. / الهدداا السدديد ابددراهيم ابوالمجددد 

بمدددادة ال خصدددص / الرقابددد   22/12/2215مددد  الخدددارج ب ددداريخ 

الصددحي  علددى اللحددوا ومن جاتهددا  , بامددافة السدديد د/ سددمير محمددد 

االسدد اذ المسدداعد بالقسددم  الددى لجنددة االسددراف  –عبدددالرنى عبداللدد  

 :صبح لجنة االسراف على النحو ال الى  الخاصة بالطالب الماكور , ل 

 
 الوظي ة االسم ا

 اس اذ الرقاب  الصحي  على اللحوا ومن جاتها بالكلي  .د / خالد ابراهيم ابوال  ح سالا ا 1

 الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتها بالكلية مساعد  أس اذ د/ سمير محمد عبدالرنى عبدالل   2

 مدرس األمرا  المش ركة بالكلية ود د/  ا ا  س  السيد محم 3

 

 الموافقة :وقرار اللجنة                       

 الموافقة  القرار      

 

االمددرا  الباطندد  واالمددرا   مجلددس قسددمالنظددر فدد  موافقددة :  الموضااوع–24

علددى تعددديب لجنددة  6/3/2216المعديدد  واالسددما  بالكليدد  ب دداريخ 

بالطالبدد  ط. / ال هددراء كمدداى  االسددراف لرسددالة الدددك ورا  الخاصدد 

 الوظي ة االسم ا

 اس اذ الرقاب  الصحي  على اللحوا ومن جاتها بالكلي  ا.د / خالد ابراهيم ابوال  ح سالا  1

 الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتها بالكلية مساعد  أس اذ د/ سمير محمد عبدالرنى عبدالل   2

 مدرس صحة الحيوان والبي ة بالكلية الم ولى ا مد د/ مروة فو ال  3
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ب ددداريخ بالقسدددم والمسدددجلة  المددددرس المسددداعد –الطنطددداوال البدددا  

بمدددادة ال خصدددص / االمدددرا  المعديددد   , بامدددافة  2/12/2213

 األمرا  الباطندة بالكليدة س اذأ –السيد ا.د/ صبرال ا مد الخضرال 

إلدددى لجندددة اإلسدددراف الخاصدددة بالطالبدددة المددداكورة , ل صدددبح لجندددة 

 على النحو ال الى  : االسراف
 الوظي ة االسم ا

 اس اذ االمرا  المعدي  بالكلي  ا.د/ عماد السيد ا مد يونس 1

 اس اذ االمرا  الباطن   بالكلي  ا.د/ صبرال ا مد الخضرال  2

 باليابان -اس اذ بجامعة هوكايدو ا.د/ توسيو تسوبوتا 3

 الموافقة :وقرار اللجنة                       

 الموافقة      القرار      

 

االمرا  الباطن  واالمرا  المعدي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة :  الموضوع–25

على تعديب لجنة االسراف  6/3/2216واالسما  بالكلي  ب اريخ 

لرسالة الدك ورا  الخاص  بالطالب ط. / ا مد محمد عهدال عطي   

بمادة  22/12/2212 المسجب م  الخارج ب اريخ –

خصص/االمرا  المعدي  , باع اار ا.د/ سالم  ا مد عثمان و ال 

االس اذ بالقسم  الى  –بامافة السيد ا.د/ صبرال ا مد الخضرال 

لجنة االسراف الخاصة بالطالب الماكور , ل صبح لجنة االسراف 

 على النحو ال الى  :
 الوظي ة االسم ا

 الكلي اس اذ االمرا  المعدي  ب ا.د/ عماد السيد ا مد يونس 1

 اس اذ االمرا  الباطن   بالكلي  ا.د/ صبرال ا مد الخضرال  2

 رئيس و دة البيوتكنولوجى بمعهد تناسليات الهرا ا. د/ عادى السيد امي  3

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة    القرار      

 

االمرا  الباطن  واالمرا  المعدي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة : الموضوع– 26

على تعديب لجنة االسراف  6/3/2216االسما  بالكلي  ب اريخ و
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لرسالة الماجس ير الخاص  بالطالب ط. / ا مد مجدال جماى سليم   

بمادة  22/4/2214 ب اريخوالمسجب  المعيد بالقسم –

د/ سمر مجدال محمد عطو   خصص/االمرا  المعدي  , بامافة ال

نة اإلسراف الخاصة بالقسم  إلى لج مدرس األمرا  المعدية –على 

 بالطالب الماكور , ل صبح لجنة االسراف على النحو ال الى  :

 

 الوظي ة االسم ا

 اس اذ االمرا  المعدي  بالكلي  .د/ عماد السيد ا مد يونسا 1

 با ث اوى بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقى د/ عطي  عبدالل  الجداوال  2

 المعدي  بالكلي مدرس االمرا   د/ سمر مجدال محمد عطو  3

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة    القرار      

 

االمرا  الباطن  واالمرا   مجلس قسمالنظر ف  موافقة : :الموضوع–27

على تعديب لجنة  6/3/2216المعدي  واالسما  بالكلي  ب اريخ 

االسراف لرسالة الماجس ير الخاص  بالطالب  ط. / هاجر طلعا 

 2/12/2213 م  الخارج ب اريخ ةالمسجل –يم   ابوال  وح ابراه

د/ ياسر ف حى  برفع اسمبمادة ال خصص/االمرا  المعدي  , 

ـ مدرس االمرا  المعدية بطب بيطري/ جامعة اسماعيب الناقر 

د/ سمر مجدال محمد اسيوط )بناءا على اع اار سيادت (, وامافة 

السراف بالقسم الى لجنة ا مدرس األمرا  المعدية –عطو  على 

الخاصة بالطالب  الماكور  , ل صبح لجنة االسراف على النحو 

 ال الى  :

 

 الوظي ة االسم ا

 اس اذ االمرا  المعدي  بالكلي  عماد السيد ا مد يونسا.د/  1

 المنصور  -با ث بمعهد بحوث صحة الحيوان  د/ محمد مصباح الديسطى  2

 دي  بالكلي مدرس االمرا  المع د/ سمر مجدال محمد عطو  3
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 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة    القرار      

 

الكيمياء الحيوي  وكيمياء ال راي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : :الموضوع–23

على تعديب لجنة االسراف لرسالة  6/3/2216الكلي  ب اريخ 

 –الدك ورا  الخاص  بالطالب ط. / محمد عادى لط ى محمود 

بمادة ال خصص /  22/4/2214ج ب اريخ المسجب م  الخار

الكيمياء الحيوية وكيمياء ال راي  , بامافة السيد ا.د/  امد 

رئيس قسم الكيمياء بمعهد بحوث صحة  –عبدالمجيد االماا سلبى 

الحيوان بالمنصورة الى لجنة االسراف الخاصة بالطالب الماكور , 

 ل صبح لجنة االسراف على النحو ال الى  :

 الوظي ة االسم ا

 اس اذ الكيمياء الحيوي  وكيمياء ال راي  الم  رغ ورئيس القسم بالكلية ا.د/ السعيد الشربينى السعيد  1

 اس اذ ووكيب الكلية لش ون الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافي   ا.د/ جهاد رمضان السيد  2

 الحيوي  بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور رئيس قسم الكيمياء  ا.د/  امد عبدالمجيد االماا سلبى  3

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة  القرار      

 

االمرا  الباطن  واالمرا  المعدي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة : الموضوع–22

على تعديب لجنة االسراف  15/3/2216واالسما  بالكلي  ب اريخ 

ر  الدسوقى الشحات لرسالة الماجس ير الخاص  بالطالب  ط. / سا

بمادة  22/12/2215 م  الخارج ب اريخ  المسجل –سرف    

د/ ماجد ر   سعبان برفع اسم ال خصص/االمرا  الباطن  , 

 ع اارـ أس اذ مساعد األمرا  الباطنة بالكلية )بناءا على ااالسقر 

االس اذ بكلية  –وإمافة السيد ا.د/ محمد عبدالقادر صبح  سيادت ( , 

عة المنصورة الى لجنة االسراف الخاصة بالطالب  الطب جام

 الماكور  , ل صبح لجنة االسراف على النحو ال الى  :

 
 الوظي ة االسم ا
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 اس اذ االمرا  الباطن  الم  رغ بالكلي  د/ محمد ا مد على يوسفا. 1

 ورةاس اذ امرا  الباطن  والكلى بكلية الطب/ جامعة المنص د/ محمد عبدالقادر صبح  ا. 2

 اس اذ االمرا  الباطن   بالكلي  ا.د/ صبرال ا مد الخضرال  3

 الموافقة :وقرار اللجنة                       

 الموافقة  القرار      

 

الكيمياء الحيوي  وكيمياء ال راي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة : الموضوع–32

على تعديب لجنة االسراف لرسالة  22/3/2216الكلي  ب اريخ 

 –الدك ورا  الخاص  بالطالب  ط. / س اء محمود انيس با يد 

بمادة ال خصص /  22/12/2215المسجب م  الخارج ب اريخ

الكيمياء الحيوية وكيمياء ال راي  , بامافة السيد د/ رما سليمان 

با ث بمرك  امرا  الكلى والمسالك البولي    –الدمرداش 

الب  الماكور  , ل صبح بالمنصورة الى لجنة االسراف الخاصة بالط

 لجنة االسراف على النحو ال الى  :

 

 الوظي ة االسم ا

 اس اذ الكيمياء الحيوية بطب بيطرال / جامعة بنها ا.د/ ياقوت عبدال  اح السنوسى  1

 مدرس الكيمياء الحيوي  وكيمياء ال راي  بالكلي  د/ محمود جميب السباعى  2

 مرك  امرا  الكلى والمسالك البولي  بالمنصور با ث ب د/ رما سليمان الدمرداش  3

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة    القرار      

 

ال وليد وال ناسب وال لقيح  مجلس قسمالنظر ف  موافقة : الموضوع–31

على تعديب لجنة  16/3/2216االصطناعى بالكلي  ب اريخ 

ء ابراهيم االسراف لرسالة الماجس يرالخاص  بالطالب  ط. / سيما

بمادة  14/4/2215المعيد  بالقسم ب اريخ –عبد  ابراهيم 

ال خصص / الوالدة وامرامها وال لقيح االصطناعى , بامافة 

المدرس بالقسم الى لجنة  –السيد د/  ساا الشيخ على جماى الدي  
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االسراف الخاصة بالطالب  الماكور  , ل صبح لجنة االسراف على 

 النحو ال الى  :

 

 

 الوظي ة سماال ا

 اس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناسب وال لقيح االصطناع  بالكلية ا.د/ سامى معو  محمد  عبب 1

 اس اذ بمعهد بحوث تناسليات الهرا ا.د/ مجدال رمضان بدر  2

 مدرس بقسم ال وليد وال ناسب وال لقيح االصطناع  بالكلية د/  ساا الشيخ على جماى الدي  3

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة  القرار      

 

الكيمياء الحيوي  وكيمياء ال راي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–32

على تعديب عنوان رسالة الماجس ير  17/3/2216بالكلي  ب اريخ 

المسجب م   –الخاص  بالطالب  ط. / امانى سامى محمد الشور  

الكيمياء الحيوي  بمادة ال خصص/ 23/12/2214 الخارج ب اريخ

 على النحو ال ال :وكيمياء ال راية  ليصبح العنوان 

 العنوان قبب ال عديب :                     

دراسات ع  تاثير  رنيخات الصوديوا على إن يمات ال مثيب الراائ  للكربوهيدرات ومروط                                  

 االكسدة ف  كلى ال  ران

Studies on the effect of sodium arsenate on carbohydrate metabolism 

 enzymes and oxidative stress in the rat kidney 

 العنوان بعد ال عديب :                             

الصوديوا على إن يمات ال مثيب الراائ   سيليناتدراسات ع  تاثير 

 انللكربوهيدرات ومروط االكسدة ف  كلى ال  ر

Studies on the effect of sodium selenite on the enzymes of  carbohydrate 

  metabolism and oxidative stress in the rat kidney 

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة  القرار      
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: ع الرابدددع والعشدددرونالمومدددو مجلدددس قسدددمالنظدددر فددد  موافقدددة   : الموضاااوع–33

بالكليدد  ب دداريخ الط يليددات افقددة مجلددس قسددم ى موبخصددوا النظددر فدد

على تعديب عنوان رسالة الماجسد ير الخاصد  بالطالدب  22/3/2216

 المسدددددجب مددددد  الخدددددارج ب ددددداريخ – محمدددددود رجدددددب صدددددالحط. / 

ليصدددبح العندددوان علددددى   الط يلياتادة ال خصدددص/مددد22/12/2212

 ال ال : النحو
 العنوان قبب ال عديب :                  

 تقييم الطر  المخ ل ة ل شخيص مر  ال الريا فى ال صيلة الخيلية           

Evaluation of Different Techniques for Diagnosis of Filariasis in Equines                               

 العنوان بعد ال عديب :                       
  اريا فى ال صيل  الخيلي اس خداا االلي ا فى تشخيص ط يب السي           

The use of ELISA in Diagnosis of Setaria species in Equines                                 

 

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة    القرار      

 

ال وليد وال ناسب وال لقيح االصطناعى  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–34

لرسالة  تشكيب الحلقة الدراسي  عل  3/3/2216 بالكلية ب اريخ

محمد فو ال على ابو الع  ـ /   2ط  الدك ورا  الخاصة بالطالب

ف  مادة  23/12/2214ب اريخ والمسجب المدرس المساعد بالقسم 

 وعنوانهاوال لقيح االصطناعى , الوالد  وامرامها ال خصص/ 
 ب المبكر فى االبقار الحالبة السليمة مقارنة بالمريضةدور المناعة الطبيعية المومعية فى الحم         

Local innate immunity for early pregnancy in dairy cows : heath vs. disease                                                

 وذلك عل  النحو ال ال  :

 د/ السعيد الشربينى السعيد         2ـ أ1

 سم الكيمياء الحيوي  وكيمياء ال راي  بالكلي أس اذ ورئيس ق    

 د/ جالى ا مد السيد يوسف       2ـ أ2

 أس اذ بقسم ال شريح بالكلي     

 د/ سامى معو  محمد  عبب       2ـ أ3

 أس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناسب وال لقيح االطناعى بالكلي     

 ـ د/ يوسف يحيى عو  الصعيدال       4

 اعد بقسم ال سيولوجيا بالكلي أس اذ مس    



 

 

 

-26- 

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة    

   2026/ 3/ 22الموافق    الثلاثاء يوم  ( 252) الجلسة    حضر اجتماع مجلس الكليةم           

 

 

 ـ د/ عبدالمنعم من صر محمود         5

 أس اذ المساعد بقسم ال وليد وال ناسب وال لقيح االصطناعى بالكلي     

 الموافقة :وقرار اللجنة   

 الموافقة     القرار      

 

 بالكليدة ب داريخامدرا  الددواج    مجلدس قسدمالنظدر فد  موافقدة  : الموضوع–35

على تقارير الساد  المشدرفي  علدى ط. / هبد  نبيدب  16/3/2216

وتوصددياتهم بمددد ال سددجيب للعدداا الخددامس  - سدد  فهمددى البحيددرال

  دى  4/2216لالن هاء م  ك ابة الرسدال  والجد ء العملدى . ) مد  

4/2217) 

 على المد للعاا الخامسالموافقة  :وقرار اللجنة               

 الموافقة    القرار     

 

بالكليدة  الرقابة الصدحية علدى األ ايدة مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :الموضوع–36

 البي إلراء ال سجيب لدرجة الماجس ير  للطعل   2/3/2216 ب اريخ

 / ميرنا عماد ابراهيم  دالى  2 / محمود ربيع فهمى محمد  ـ ط2ط

 فد  مدادة ال خصدص/ 23/12/2214المسجلي  م  الخارج ب داريخ 

, وذلدك بنداءا علدى توصدية  حية علدى اللحدوا ومن جاتهداالرقابة الصد

السددادة المشددرفي  بال قددارير بالردداء تسددجيلهم نظددرا لعدددا  ضددورهم 

 وعدا اس جاب هم لالناارات الم كرر  لهم .

 على ماجاء بال قارير موافقةال :وقرار اللجنة

 الموافقة   القرار     

 

 6/3/2216 بالكلية ب اريخيات الط يل النظر ف  موافقة مجلس قسم :الموضوع–37

المسجل  لدرجة -الراء تسجيب الطالب  ط. / اسماء سعد صابر سطا  عل 

فى مادة ال خصص / الط يليات وذلك  22/12/2215الماجس ير ب اريخ 

 بناءا على الطلب المقدا منها بالك .

 الموافقة :وقرار اللجنة
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 الموافقة   القرار      

 

 3/3/2216 بالكلية ب اريخاالدوي   مجلس قسمموافقة النظر ف   : الموضوع–33

الراء تسجيب الطالب ط. / هشاا صالح صالح توفيق المسجب  عل 

فى مادة ال خصص /  14/4/2215لدرجة الماجس ير ب اريخ 

 وذلك بناءا على الطلب المقدا من  بالك ال ارماكولوجيا 

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة    القرار      

 

 الرقابددة الصددحية علددى األ ايددة مجلددس قسددمالنظددر فدد  موافقددة  : الموضااوع–32

إلراء ال سدجيب لدرجدة الماجسد ير عل   2/3/2216 بالكلية ب اريخ

ـ المسدددجلة مددد   سدددو ان كمددداى عبدددد ال  ددداح  مددداد / 2للطالبددة ط

الرقابة الصدحية  ف  مادة ال خصص/ 22/4/2214الخارج ب اريخ 

لك بناءا على الطلب المقددا مد  الطالبدة , وذ على اللحوا ومن جاتها

 الماكورة )فاكس( لظروف خاصة تحوى دون اس مرارها بالدراسة.

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة    القرار      

 

امدرا  الباطند  واالمدرا  المعديدة  مجلس قسدمالنظر ف  موافقة  : الموضوع–42

ال سدددجيب إلرددداء علددد   15/3/2216 بالكليدددة ب ددداريخ واالسدددما  

لدرجة الماجس ير للطال  االتى اسمائهم و المسجلي  م  الخدارج , 

وذلدددك بنددداءا علدددى توصدددية السدددادة المشدددرفي  بال قدددارير بالرددداء 

تسجيلهم نظرا لعدا  ضورهم وعدا اس جاب هم لالناارات الم كرر  

 لهم وهم :
 ال خصص تاريخ ال سجيب ـمـاالس ا
عرفدددددددددات رمضدددددددددان عرفدددددددددات  1

 عبداللطيف

 االمرا  المعدية 22/4/2214

 امرا  االسما  ورعاي ها 22/4/2214 مرفا نجاح محمد مرسى 2

 امرا  االسما  ورعاي ها 23/12/2214 مى محمد صالح العيسوال 3
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على الراء ال سجيب للطال  لعدا االن ظاا  موافقةال :وقرار اللجنة
ثالث اناارات فى الدراس  وعدا االس جاب  ل عليمات المشرفي  ر م اناارهم 

 وعلى ماجاء بال قارير .

 الموافقة :وقرار اللجنة

 الموافقة  : القرار    

 الطب الشدرعى واالجدراءات البيطريد   مجلس قسمالنظر ف  موافقة : الموضوع–41

تعدديب مسدمى مدادة ال خصدص فدى  عل  13/3/2216 بالكلية ب اريخ

 القسم م  الطب الشرعى الى الطب الشرعى والسموا 
Forensic Medicine  to Forensic Medicine and Toxicolog                     

 الموافقة :وقرار اللجنة 

 الموافقة  :  القرار     

 

 لجنة العالقات الثقافية - 3                     
   2216 /3 /21 ب اريخ المنعقدة       

    

وال خددير واألسدعة ب داريخ النظر ف  موافقة مجلدس قسدم الجرا دة   :الموضوع–42

علددى الطلددب المقدددا مدد  السدديد د/ خالددد صددالح ا مددد  2/3/2216

المدرس بالقسم بشان س ر سيادت  إلدى دورة  –محمود أبو النصر 

( أسدهر اع بدارا مد  6ف  جامعة اوبيهيدرو اليابدان لمددة ) ةتدريبي

   2تاريخ الس ر وبمرتب يصرف م  الداخب

 2م  األس اذ االجنبى مرفق صورة م  خطا  الدعوة -

 الموافقة :اللجنةقرارو                         

  الموافقة     رارالق

  

 16/3/2216النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم ال يروسدات ب داريخ  : الموضوع–43

على الطلب المقدا م  السيد د/ محمد صدالح محمدد الثلدث المددرس 

 4/4رة مدد  بالقسددم بشددان سدد ر سدديادت  إلددى دوى المرددر  فدد  ال  دد
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وذلددك لحضددور ورسددة عمددب بعنددوان  15/4/2216  ددى  2216/

   2إدارة األخطار البيولوجية

 بدون ن قات على الجامعة الموافقة :اللجنةقرارو                        

  الموافقة   رارالق

 

: النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم ال رايددة وأمددرا  سددوء ال رايددة  الموضااوع–44

لدى الطلدب  المقددا السديدة د/ عبيدر السدعيد ع 22/3/2216ب اريخ 

السيد يوسف ع يد ة أسد اذ مسداعد بالقسدم للسد ر فد  سدهر يوليدو 

سهور(إلى الواليدات الم حددة  6على المهمة العلمية قصيرة األجب )

   2األمريكية بمرتب يصرف م  الداخب

 الموافقة :اللجنةقرارو                 

  الموافقة    رارالق

 

علدى  21/3/2216: النظر ف  موافقة مجلس قسدم ال شدريح ب داريخ عالموضو–45

  / أسددماء عددو  الددداع  محمددد 2الطلددب المقدددا مدد  السدديدة ط

المدددددرس المسدددداعد بالقسددددم وعضددددو برنددددامج المددددنح  –منصددددور 

بشدددان مدددد األجدددا ة  GERLSالمصدددرية األلمانيدددة طويلدددة األجدددب 

وذلددك  31/3/2216الدراسدية الخاصددة بهددا لمدددة عدداا اع بددارا مدد  

 2بمرتب يصرف م  الداخب 

 الموافقة :اللجنةقرارو                        

  الموافقة     رارالق

 لجنة شئون البيئة -4
  3/2216/ 13 المنعقدة ب اريخ            

 

د/ وكيب الكلية لش ون خدمة 2النظر فى ال قرير المقدا م  السيد أ :الموضوع- 46

ن الندددوة ال ثقي يددة وال ددى اقيمددا يددوا المج مددع وتنميددة البي ددة بشددأ

تحددا عندوان :" سدرطان الثدددال  25/2/2216الخمديس الموافدق 

   " وذلك بقاعة الندوات بالكلية
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 وقرار اللجنة الموافقة                     

 الموافقة     رارالق      

 

مة د/ وكيب الكلية لش ون خد2النظر فى ال قرير المقدا م  السيد أ: الموضوع- 47

المج مددع وتنميددة البي ددة بشددأن الندددوة ال ثقي يددة وال ددى اقيمددا يددوا 

تحدا عندوان :" ال بدرع بالددا "  25/2/2216الخميس الموافق 

 وذلك بقاعة الندوات بالكلية 
 وقرار اللجنة الموافقة                     

 الموافقة     رارالق      

 

د/ وكيب الكلية لش ون خدمة 2سيد أالنظر فى ال قرير المقدا م  ال: الموضوع- 43

المج مددع وتنميددة البي ددة بشددأن قيدداا قطدداع سدد ون البي ددة بالكليددة 

( مد  2وبال عاون مع مديرية الطب البيطرال بالدقهلية ب ن يا عدد)

 القوافب الطبية العالجية البيطرية على النحو ال الى:

 

 

 -ى قريددةك ر ابددو ناصددرالدد 3/3/2216يددوا الخمدديس الموافددق -1                      

 الدقهلية –مرك  دكرنس 
–الددى قريددة ك ددر االبحددر  12/3/2216يددوا الخمدديس الموافددق -2

 الدقهلية -نبروة 

 وقرار اللجنة الموافقة                     

 الموافقة     رارالق      

 

 

 لجنة االجهزة والم تبرات - 5

  2216/ 11 /16والمنعقدة ب اريخ                
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د/ رئدديس لجندة االجهدد ة والمخ بدرات العلميددة 2مخاطبدة السديد أ  الموضااوع-42

( خمسددون الددف جنيددة 52وقدددرة ) بالجامعددة وذلددك لصددرف مبلدد 

لشددراء كيماويددات وخامددات لالقسدداا العلميددة وذلددك لحسدد  سددير 

 العملية ال عليمية بالكلية

 وقرار اللجنة الموافقة                          

 الموافقة    رارالق         

 

 
 
 
 

 موضوعات متنوعة          
 

النظددر فددى مدداكرة سدد ون اعضدداء هي ددة ال دددريس بالكليددة بشددأن الموضااوع:-51

علددى  6/3/2216موافقدة مجلددس قسددم الط يليددات بالكليددة ب دداريخ 

المددرس المسداعد  - / سدمية صدالح السديد بددوال2منح السيدة ط

ن مرتب لرعاية الط دب اجا ة خاصة بدو –بقسم الط يليات بالكلية 

 31/3/2217  ى  1/4/2216اع بارا م  لمدة عام

   الموافقة   : القرار       

 

النظددر فددى مدداكرة سدد ون اعضدداء هي ددة ال دددريس بالكليددة بشددأن الموضااوع:-51

بالكليدة االمرا  الباطن  والمعدية واالسدما  موافقة مجلس قسم ا

د  محمدددد محمددد عبدد/ ترسدديح السدديد دعلددى  6/3/2216ب دداريخ 

لل عددي  بوظي ددة مدددرس  – بالقسددمالمدددرس المسدداعد  - سدد  ر  
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مل د ا تخصص ) االمرا  الباطن ( باات القسدم  يدث أن سديادت  

 ت  على اكمب وج  فى عمل  ومسلك  ويقوا بواجبا

   الموافقة   : القرار       

 

 

النظددر فددى مدداكرة سدد ون اعضدداء هي ددة ال دددريس بالكليددة بشددأن الموضااوع:-52

فقة مجلس قسم ااالمرا  الباطن  والمعدية واالسدما  بالكليدة موا

على ما جاء ب قرير اللجنة العلميدة للدراسدات  6/3/2216ب اريخ 

( االمدددددرا  البيطريدددددة ) لوظدددددائف االسددددداتاة 123البيطريدددددة )

واالساتاة المساعدي  ( ب رسيح السيدة د/ ني ي  كامدب محمدد عبدد 

بوظي دددة اسددد اذ مسددداعد لل عيدددي   –المددددرس بالقسدددم  –الخدددالق 

 االسما  ورعاي ها باات القسمامرا  تخصص 

 الموافقة  : القرار       

 

النظددر فددى مدداكرة سدد ون اعضدداء هي ددة ال دددريس بالكليددة بشددأن الموضااوع:-53

بالكليدددة  الرعايدددة وتنميدددةالثروة الحيوانيدددةموافقدددة مجلدددس قسدددم 

 / هددددال عبدددد 2ترسددديح السددديدة طعلدددى  12/3/2216ب ددداريخ 

لل عيدي  بوظي دة مددرس  –المعيدة بالقسدم  –عطية ابراهيم  المنعم

بالكليدة  باات القسدم تخصص)الوراثة والهندسة الوراثية ( مساعد

 يث أنها مل  مة فى عملها ومسلكها وتقوا بواجباتها علدى اكمدب 

 وج 

    الموافقة  : القرار       

 

بالكليددة بشددأن النظددر فددى مدداكرة سدد ون اعضدداء هي ددة ال دددريس الموضااوع:-54   

موافقدددة مجلدددس قسدددم الرعايدددة وتنميدددةالثروة الحيوانيدددة بالكليدددة 

سدديماء اسددعد  / 2علددى ترسدديح السدديدة ط 12/3/2216ب دداريخ 

 لل عيددي  بوظي ددة مدددرس مسدداعد –المعيدددة بالقسددم  – ددافص صددقر



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة           

   2026/ 22/3الموافق   الثلاثاء يوم  ( 252)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           

 يددث أنهددا مل  مددة فددى  بدداات القسددم تخصددص) االن دداج الحيددوانى (

 على اكمب وج عملها ومسلكها وتقوا بواجباتها 

 الموافقة     القرار       

 
د/ عميددد الكليددة يشددأن تشددكيب لجنددة 2النظددر فددى ماكرةالسدديد أ الموضااوع:-55

لحدب المشداكب واق دراح  لالسد  ادة مد  خبدراتهم  الحكماء بالكليدة

 مجلس الكلية بال شكيب

 

فهيم د/ 2الموافقة على تشكيب لجنة الحكماء بالكلية برئاسة أ    القرار        

 البهى السيد و ي  وعضوية كالم  :

 د/على على ابراهيم القناوال2أ-1                      

 د/ عبد الهادال محمد ا مد2أ -2

 د/محمد ا مد على يوسف2أ -3

 د/السعيد الشربينى السعيد2أ-4

 

 وحدة ضمان الجودة                                 

  ال كرا بالموافقة على  الجود  بشأن النظر فى ماكرة ممان  الموضوع:-65

 ال اليةعلى مجلس الكلية: عر  الموموعات

بشأن   النظر فى ماكرة السيد أ.د/ مدير و دة ممان الجودة -1
 اع ماد األنشطة الم علقة بالخطة االس راتيجية على مجلس الكلية: 

A.  مراجعة نقاط القوة والضعف الخاصة بمص وفة العوامب

داخلية لل أكد م   داث ها وموائمة ال ريرات االس راتيجية ال

 الم وقعة والمس مرة فى البي ة الداخلية للكلية.
B.  مراجعة ال را وال هديدات الخاصة  بمص وفة العوامب

االس راتيجية الخارجية لل أكد م   داث ها وموائمة ال ريرات 

 الم وقعة والمس مرة فى البي ة الخارجية للكلية.
C.  ات ال حسي  لضمان تحقيق ممان كالك تم رصد مق ر

 .الجودة وصوال الى ت عيب نظاا يضم  ال حسي  المس مر للجودة
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     ال حليب البي ى ل حديد نقاط القوة والضعف بالكلية  اوال:  

 إطارإعداد فى13/3/2216والاال تم يوا األ د الموافق 

 (.2216/2222الخطة االس راتيجية للكلية )

 

     القرار 

رؤية ورسالة الكلية  تعديب بشأن النظر فى ماكرة ممان الجود      الموضوع:-67           

 -:وتحديث  اياتها وأهدافها االس راتيجية ل صبح كال الى

تطوير ال عليم البيطري بالكلية م  خالى ال حسي  األكاديم  

وتنمية المهارات العلمية وصوال لمكانة م قدمة وجعب الكلية 

نسعى فى كلية الطب  -1كماال لرؤية الجامعة.مرك ا اس شاريا إ

البيطرال جامعة المنصورة ان نكون م  افضب كليات الطب 

البيطرال بالجمهورية م  النا ية ال عليمية والبحثية 

 والمج معية للمشاركة فى اس كماى رؤية الجامعة.

 

تخريج أطباء بيطريي  مؤهلي  أكاديميا ومدربي  علميا لمواكبة  -2

المج مع و خدمة البي ة  والبحث العلم   وقادري  ا  ياجات 

 على المنافسة ف  سو  العمب.

تسعى الكلية لل مي  فى خدمة المج مع والوفاء بم طلبات سو   -3                      

العمب بكب طاق ها ع  طريق امداد خريجيها بمخ لف المعارف 

م عددة العلمية والمهارات العملية, اس حداث برامج دراسية 

 وتطوير البحث العلمى

 وخدمة المس دامة ال نمية ف  المساهمة على الكلية قدرة  يادة

 الطب لكلية ال عليمية ال عالية تطوير -2والبي ة المج مع

 كأ د الكلية وفاعلية ك اءة رفع -3المنصورة جامعة البيطري

 البيطرال الطب مجاى فى الم مي ة البحثية المراك 

  المج معية الخدمات وتطوير تع ي  -  

 بما العلمى والبحث العليا الدراسات برامج وتطوير تع ي  -2

 للمج مع األق صادية ال نمية على يساعد

 وال علم ال عليم وتطوير تع ي  -3
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 وتنمية وال نظيمية األدارية و ألكاديمية القدرات وتطوير تع ي  -4

البيطري  القدرة المؤسسية لكلية الطبللكلية الااتية الموارد

  الم مي ة ف  مجاى ال عليم الجامع .المنصورة  كأ د المراك  العلمية جامعة 

الطالب لل  اعب اإليجاب  مع المج مع وتنمية مهارات    تهي ة  2.1
  بمهن   م  خالى تعليم عال  الجودة.ل هم المشكالت البي ية الخاصة 

  العمب ال واصب بي  الطال  والبا ثي  وكالك أصحا ت عيب 3.1

ل حقيق أقصى والمس  يدي  م  خدمة الطب البيطري ونشر ذلك إعالميا 

 اس  ادة ممكنة.

إكسا  الطال  المهارات الال مة وذلك م  خالى تنمية قدراتهم و يادة    2.

 .الم اهيم الاهنية والمهنية لديهم

 م  معلومات الطالب ومع المناهج ال عليمية القياسية لك  ت يد   2.2

ثقافة البحث العلم  الجاد الهادف إلى ال طبيق العمل  م   رنش  3

خالى ال عرف على المشاكب البي ية الخاصة بمجاى الطب البيطري 

 ومحاولة تقديم الحلوى المناسبة.

 ال قويم المؤسس  و إدارة جودة م طورة و فعالة. نظم  2.3

 .للكلية الااتية المالية الموارد دعم 3.3 
تطوير القدرة المؤسسية لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة بومع                       

 اس راتيجيات ل حقيق اهداف ورسالة ورؤية الكلية.

ت عيب دور الكلية فى ومع خطة خدمة المج مع وتنمية البي ة   2.1

 المج مع فى البي ة المحيطة.واعداد الطالب للمشاركة فى  ب مشاكب 

 س  و إدارة جودة م طورة و فعالة.نظم ال قويم المؤس 3.1

 وبرامج الدراسات العليا فى ما يواكبتحديث نظم تطوير و   2

 ا  ياجات المج مع. 

 ال طبيق إلى الهادف الجاد العلم  البحث ثقافة نشر   2.2

 بمجاى الخاصة البي ية المشاكب على ال عرف خالى م  العمل 

 .بةالمناس الحلوى تقديم ومحاولة البيطري الطب

 خالى م  وذلك األساسية والمعارف بالمهارات الطال  ت ويد 3

 .لديهم والمهنية الاهنية الم اهيم و يادة قدراتهم تنمية

 تعليمية مناهج وومع وال علم ال عليم اس راتيجيات تطوير 2.3

 .دراس ة ف رة خالى للطالب المقدا والدعم الطال  انشطة نسبة و يادة قياسية

 األداء وتقييم القيادات وتنمية الوظي ى الرما  يادة اليات تطوير 4

 وال وصيف ال نظيمى الهيكب بمواص ات الوعى نشر 2.4

 .الموارد تنمية فى القيادات ودور الوظي ى
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 تعظيم على والعمب وال سهيالت المبانى ومالئمة الموارد ك اية 3.4

 الكلية موارد

 الموافقة       القرار       

 

 ند/ مدير و دة ممان الجود  بشأ2السيد أ فى ماكرةرنظال   الموضوع:-58

 وهى كاالتى : 2216-2215الخط  ال دريبية 
 المحامر مكاناالنعقاد ال  ات المس هدف              ال اريخ المق رح     سم الدورة      ا ا

منهجية العمب  1

المس قبلية لو دة 

 الجودة
4/5/2216 

, األطراف الخارجية , الطال  

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

أ.د/ سامى 

  عبب

 ال خطيط االس راتيجى 2

11/5/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

د/ فاطمة 

 لجوهرالا

المعايير األكاديمية  3

ومص وفة البرامج 

 والمقررات
13/5/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

أ.د/ جماى 

 عبد الجابر

ملف المقررات وال علم  4

 الااتى ونواتج ال علم
25/5/2216 

طراف الخارجية , الطال  , األ

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

د/ منصور 

 أبو العني 

 إعداد الدراسة الااتية 5

1/6/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 املي الموظ ون والع

 قاعة السيمنار

أ.د/ مها 

 العشماوال

 المراجعة الداخلية 6

3/6/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

أ.د/ على 

 القناوال

ال وثيق االلك رونى  7

 واس دعاء الوثائق
15/6/2216 

خارجية , الطال  , األطراف ال

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

د/ منصور 

 أبو العني 

كي ية عمب المقررات  3

 االلك رونية
22/6/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 لعاملي الموظ ون وا

 قاعة السيمنار

مدر  

 خارجى

أ.د/ عادى  قاعة السيمناراألطراف الخارجية , الطال  ,  13/7/2216سيناريو األ مات  2
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 ال ابعى أعضاء هي ة ال دريس ومعاونيهم. والكوارث

ت عيب و دة م ابعة  12

 الخريجي 
22/7/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

أعضاء هي ة ال دريس 

هم,الخريجي , اإلداريي  , ومعاوني

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

أ.د/ عادى 

 ال ابعى

تطوير البرامج  11

 والمقررات الدراسية
27/7/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

د/ منصور 

 أبو العني 

تطوير طر  تقويم  12

 الطال 
3/3/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

د/  ساا 

 الشيخ على

 قو  الملكية ال كرية  13

 وأخال  المهنة
12/3/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

دريس أعضاء هي ة ال 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

د/  ساا 

 الشيخ على

 خطة البحث العلمى 14

17/3/2216 

األطراف الخارجية , الطال  , 

أعضاء هي ة ال دريس 

ومعاونيهم,الخريجي , اإلداريي  , 

 الموظ ون والعاملي 

 قاعة السيمنار

أ.د/ صالح 

 أبو الوفا

 الموافقة  :القرار      

 

ال كرا بالموافقة على عر   النظر فى ماكرة ممان الجود  بشأنالموضوع: -59

 ال اليةعلى مجلس الكلية: الموموعات

 تحديث منسقى األقساا اإلدارية على النحو ال الى:                

 القسم االسم 
 الش ون االدارية أ/ لمى محمد مصط ى 1

 العالقات الثقافية الحافصأ/نها ممدوح عبد  2

 المش ريات أ/جماى محمد أمي  3

 س ون الطال  أ/سلوال محمد الم ولى سهيب 4

 المح وظات أ/ماهر ناصف ابراهيم 5

 س ون الخريجي  أ/سوس   س  محمد محمد 6

 الخ ينة أ/تيسير رفاعى سليمان 7

 الحسابات والموا نة أ/رانيا الحسينى 3
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  دة الحسابيةالو أ/ابراهيم عو  2

 س ون أعضاء هي ة ال دريس أ/هشاا محمد عبد الحليم  12

 الدراسات العليا أ/رموال صالح مصط ى 11

 المخا ن أ/ابراهيم عثمان 12

 رعاية الشبا  أ/مصط ى عبد العظيم محمود 13

 االس حقاقات أ/ ينب مصط ى محمد 14

 مك ب أمي  الكلية أ/سادي  سعيد عبد العاى 15

 المك بة /سو ان  ينهم محمدأ 16

 اال صاء أ/رسا عباس 17

 أمانة مجلس الكلية أ/رجاء محمد البيلى 13

 

 تحديث الهيكب الوظي ى  - النظر فى ماكرة ممان الجود  بشأنالموضوع: -62

 للمجلس ال ن ياال لو دة ممان الجودة على النحو ال الى :

 ب البيطري جامعة المنصورةالمجلس ال ن ياال لو دة ممان الجودة بكلية الط

 رئيس المجلس التنفيذي سامي معوض محمد زعبل /أ.د.

 أ.د/ أسامه أحمد أبو اسماعيل 

 يوسف عوض الصعيدى /د

 حسام الشيخ على جمال الدين /د

 نائب رئيس المجلس التنفيذي

 رئيس المكتب الفنى منصور أبو العنين منصور /د 

 ين الوحدةأم حسام الشيخ على جمال الدين د/

 رئيس فريق التخطيط اإلستراتيجي يوسف يحيى عوض الصعيدى /أ.د

 رئيس فريق التخطيط الهيكل التنظيمي فتحي رضوان علي سليم /أ.د

 رئيس فرق القيادة والحوكمة جالل يوسف /أ.د

 رئيس فرق المصداقية واألخالق صالح المرسي المرسي فرج /أ.د

 رئيس فريق الجهاز اإلداري مةعبد الهادي محمد أحمد عر /أ.د

 رئيس فريق الموارد المالية والمادية عادل التابعي إبراهيم زغلول /أ.د 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئةرئيس فريق  عادل حلمى الجوهرى /أ.د
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 رئيس فريق الطالب والخريجون عمرو عبد الفتاح /أ.د

 لمعايير األكاديمية و البرامج التعليميةرئيس فريق ا جمال عبد الجابر محمد يونس /أ.د

 رئيس فريق التعليم والتعلم والتسهيالت المادية مصباح عبد الجواد السيد /أ.د

 أعضاء هيئة التدريسرئيس فريق  فهيم البهي وحيش /أ.د

 رئيس فريق البحث العلمي أ.د/كامل إبراهيم أبو العزم

 الدراسات العليا رئيس فريق أ.د. صالح أحمد عثمان أبو الوفا

 رئيس فريق إدارة الجودة أ.د. فيوال حسن زكي محمد

 الموافقة :القرار     
الموافقدددة علدددى عدددر   فدددى مددداكرة مدددمان الجدددود  بشدددأنالنظدددر    الموضاااوع-61                  

 الموموعات ال الية على مجلس الكلية:

 تحديث ال ريق ال ن ياال ل ريق الجودة: -1

 االس راتيجى ال خطيط معيار

 رئيس المعيار

 د /يوسف يحى عو  الصعيدال 

 األعضاء

 د. محمد مصط ى الحديدال 

 )د. فاطمة ال هراء عبد الحميد الجوهرال) منسق المعيار 

 د. رسا محمد ابراهيم محمد 

 ط. . الشيماء محمد فرج 

 ط. . محمد جماى محمود سالم 

  ط. / نادي  مياء محمد عبد الوها 

 اىأ/ سادية سعيد عبد الع 

 أ/ رجاء محمد البيلى 

  ال رقة الخامسة      طالب/صالح  س   س  ا مد ساهي 

 ال رقة الخامسة  طالب/كامب الشناوال سليمان ابراهيم الشناوال 

 ال نظيـــــمى الهيــكب معيار

 رئيس المعيار

 أ.د/ ف ح  رموان سليم 
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 األعضاء

 أ.د/ ممدوح محمد أبوالمجد 

 د/ محمود محمد األل ى الح ناوال 

 والء فكري عبد الوها د. 

 )د.امب عبد المنعم عل   الوة) منسق المعيار 

 ط. . محمود عباس ذكى الع ي ى 

 ط. / محمد سمير عبد الس ار 

 ط. / أسماء محمود على محمدابراهيم 

  أ/ جماى محمد أمي 

  أ/ ابراهيم عو 

 ال رقة الخامسة طالب/ا مد مصط ى ابراهيم محمد عمار 

 ال رقة الخامسة محمد على طالب/ا مد السعيد الرريب 

 والحوكمــــة القيــادة معيار

 رئيس المعيار

 أ.د/ جالى أ مد السيد يوسف 

 األعضاء

 د. انجى فكرال ريشة 

                           د.ن ي  كامب محمد عبد الخالق 

 د.ريهاا أ مد عبد ال  اح 

 د. أمب عبد الس ار ابراهيم 

 د.  سمر مجدي محمد عطوة 

 د عبد الجليبد. رسا أ م 

   ط. .سار  ط  الع 

  ط. . ندال أ مد سعد  ساا الدي 

 )ط. .فاطمة النبوية  سي  عبد المعطى) منسق المعيار 

 أ/ وليد محمد أبو المجد 

 أ/ ن ي  ف ح  ال يات 

  ال رقة الرابعة طالب/محمد ف حى محمد رمضان سالم 

 ال رقة الرابعة         طالب/ ا مد ماجد سعد السعيد 

 واألخالقيات لمصداقيةا معيار
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 رئيس المعيار

  أ.د. صالح المرس  المرسى فرج 

 األعضاء

 أ.د/ ص وت عباد  محمد 

 د/ محمود محمد سعيب 

 د. عبد ال  اح  مدي عبد ال  اح 

 د. فاطمة مصط ى عبد الحميد 

 )د.منصور أبو العني  منصور) منسق المعيار 

 د. أ مد محمد عبد اللطيف عبد الكريم 

  الطنا ىط. .أ هار رما 

 ط. . سهر ابراهيم ابراهيم 

 /مصط   عبد العظيمأ 

  أ/عمرو محمد جماى عبد الع ي 

 ال رقة الرابعة   طالب/محمد محمود عبدالمنجى محمود بخيا 

 ال رقة الرابعة                  طالب/ ياسر خالد جماى 

 اإلدارال الجــها  معيــار

 رئيس المعيار

   أ.د. عبد الهادال محمد عرم 

 

 عضاءاأل

 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار. 

  الل  دروي أ د/ رجب عبد 

  د/ عال عبد الهادال محمد عرم 

  د/ ابراهيم السيد عبد القادر 

 د/ مروة فو ال الم ولى 

  د/ عمرو عبد الوها 

 د/ رانيا السيد محمود 

 )ط. / محمد فو ال أبو الع ) منسق المعيار 

 ط. / سارة أ مد فهمى سيد 

 مصط ى أ/ لمى  محمد 
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 أ. و يد محمد صديق 

 ال رقة الرابعة    طالب/ابراهيم ناصر محمد ابراهيم خليب 

  ال رقة الرابعة  طالب / ا مد عطي  عادلى محمد دروي 

 والمادية المالية الموارد معيــار

 رئيس المعيار

 أ.د. عادى ال ابعى ابراهيم   لوى 

 األعضاء

 أ.د. عصاا مصباح محمد 

 . د/ عو   عبل   س 

 /مياد  مسعد سعبان) منسق المعيار( د 

 د/ السيد أ مد عو  الشافعى 

 د/ أ مد إبراهيم عطية 

 ط. . االء سام  السيد عبد الخالق 

 ط. . مروة السعيد  محمد عباس 

 ط. . سامي  عبدالر م  محمد 

 ط. .سيماء محمد رامى 

 .أ/ تيسير رفاع  سليمان 

 أ/ مرفا السمرال على 

 أ/  ينب مصط ى محمد 

 ال رقة الرابعة          مصط ى ابراهيم عامر طالب/محمد 

  ال رقة الرابعة طالب/ سحر قدرال عبد  سليمان بخ ي 

 البي ة وتنمية المج معية المشاركة معيــار              

 رئيس المعيار     

  أ.د/ عادى  لمى نجيب الجوهرال 

 

 ألعضاءا

 أ.د. سناء سالم  أ مد 

 د. ماجد ر   األسقر 

  محمد ابراهيم  بوس د . ساا محمد 

 )د. ايمان أ مد محمد أبو ال ضب) منسق المعيار 
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   د.  ساا الشحات على جادالل 

 د. مد ا سمير ابراهيم م ولى 

                                ط. .ال هراء كماى الطنطاوال 

 ط.  . ايمان أ مد أ مد جادو 

 ط. . بسم  محرا أ مد أ مد بدوال 

 ود ط. / ندال محمد على محمد ف 

  ط. / سيماء على البا 

 أ/ ماهر ناصف ابراهيم 

  أ/ نجالء وجي 

 ال رقة الرابعة طالب/خلود على منصور اسماعيب 

 ال رقة الرابعة طالب / هدير طار  سعد الرسوى 

 الجودة وإدارة المؤسسى ال قويم معيــار

 رئيس المعيار

  أ.د/ فيوال  س   كى 

 األعضاء

  د. هب  الل  السيد محجو 

 فرج أمي  د.أمانى 

 د. سماح السيد الشحات 

 د. أميرة إبراهيم  كريا 

  د. منى محى الدي 

 )د.أ مد ف حى أبو النجا) منسق المعيار 

 ط. . عال عل  السيد  ب ة 

 ط. . ريهاا كرا محمد فرج 

  ط. . هدال عبد المنعم عطي 

 ط. . مى عبد المنعم محمد على السيد 

 ط. . عمر سمير أ مد عبد الوا د 

 صم محمد صالحط. . عال عا 

 ط. . أ مد مجدال جماى سليم 

 أ/ رانيا الحسينى 
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 ال رقة الرابعة        طالب/عمرو اكرا ذكى الدسوقى الشاعر 

 ال رقة الرابعة        مود عبدالعظيم ا مد عيسىطالب/ سمير  مح 

 والخريجون الطال  معيــار

 رئيس المعيار

 أ.د/ عمرو عبد ال  اح 

 األعضاء

  سحات د/ محمد فو ال محمد 

 د / هناء محمد السيد  انم 

 )د/ بسمة  امد مر نى) منسق المعيار 

 ط. / باسم محمد محمد المشمشى 

   ط. / سيماء السيد محمد ر 

 ط. / دعاء نجيب السعيد  سان 

 ط. / سمية صالح بدوال 

 ط. /جهاد السعيد عبد الجليب 

 أ/ سوس   س  محمد محمد 

 أ/ سهاا محمد  ماا. 

 أ/ محمد محمد صبري. 

 الد عبد المنصف صبريأ/خ. 

 أ/ محمد  سني  أ مد 

 ال رقة الرابعة طالب/اسماء عبدالعاى ف وح ف وح المرير 

 ال رقة الرابعة    طالب/ منار محمد مصط ى البدراوال 

 ال عليمية والبرامج األكاديمية المعايير معيــار            

 رئيس المعيار

 أ.د. جماى عبد الجابر 

 األعضاء

 حمد العشماوالأ.د/ مهاعبد  م 

        د . أسام  أبو أسماعيب 

 د/ أ مد سوقى اسماعيب 

 د/ ايمان  هران 

 )د.  ا ا  س  السيد محمود) منسق المعيار 
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 د/ محمود جميب السباعى 

 )د/ محمد صالح الثلث) منسق المعيار 

 د/ سامر سمير ابراهيم السيد 

 ط. / وفاء محمد عبد القادر 

  أ/ أ مد إبراهيم خليب. 

 محمد الم ول  أ/ سلوي. 

 أ/أسوا   مدال جبر 

 ال رقة الرابعة طالب/ابراهيم صالح عبدالرنى محمد عبداللطيف 

 ال رقة الرابعة   طالب/ اسالا عادى السيد محمد عبدالعاطى 

 المادية وال سهيالت وال علم ال عليم معيــار

 رئيس المعيار

  ا.د/ مصباح عبد الجواد السيد 

 عضاءاأل                        

 أ.د/ عادى عبد الخالق سيد أ مد 

 ا.د/ محمد جبر السيد جبر 

 أ. د/ عماد السيد يونس 

 د/ محمد أ مد الم ولى 

 د/ نجاح عرفات  سي  اسماعيب 

 د/ مايار عثمان 

 د/  رسا محمد صالح 

 )د/ منصور أبو العني  منصور) منسق المعيار 

 ط. . رموال رما أ مد سطا 

 ط. . اميرة  سي  البا  عبد الرا   

 ط. /  نان أ مد  اهر 

 ط. / ناهد جمعة قاسم بدوال 

 أ/سو ان  ينهم محمد 

  ال رقة الرابعة طالب/مصط ى صالح عبدالشافى قميح 

 ال رقة الرابعة  طالب / ايمان ناصر ف وح العشرال 

 ال دريس هي ة أعضاء معيــار

 رئيس المعيار
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  أ.د. فهيم البهى السيد و ي 

 اءاألعض                        

  أ.د. طار  إبراهيم 

 )د.سحر السيد عبد الر م ) منسق المعيار 

 )د. محمد على ماهر العدى) منسق المعيار 

 د. عبير السعيد يوسف 

 د/ رانيا السيد محمود 

 د/ سماح مسعد مسعد محمد 

  ط. / مروة أ مد  سي 

 ط. / أ مد محمد السباعى 

 ط. / أسماء أ مد بدر 

 ط. / رنا فهمى صالح 

 عد محمد محمدط. / أسماء س 

 أ/ هشاا محمد عبد الحليم 

 ال رقة الثالثة طالب/ ا مد اسماعيب محمد السيد الحميدال 

 ال رقة الثالثة       طالب / على على محمد على خضر 

 ـىالعلم البحث معيــار

 رئيس المعيار

 أ.د/ كامب ابراهيم أبو الع ا 

 

 األعضاء                       

 أ.د/ صبرال أ مد الخضرال 

 أ.د/ خالد ابراهيم أبو ال  ح 

 د/ عبد المنعم من صر محمود 

 د/ أ مد  كى بلبولة 

 د/ خالد صالح أ مد محمود أبو النصر 

 )د/  ساا الشيخ على جماى الدي ) منسق المعيار 

 ط. . أسماء ع ت إبراهيم 

 ط. . إيمان صالح العشري 

  ط. . محمد عالء الدي 
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   أ/ رموي صالح مصط 

 ال رقة الثالثة اهيم الشافعىطالب/ ا مد سامى ابر 

 ال رقة الثالثة طالب/ محمد فيصب القصبى ا مد 

 العليا الدراسات معيــار

 رئيس المعيار

 أ.د. صالح أ مد عثمان أبو الوفا 

 األعضاء

  د.مصط ى عبدالسالا العرب 

 د. سمير عبد الرنى 

 د. مروة ابراهيم المرسى الطوخى 

 د. وائب السيد بدير 

 انىد. يارا محس  القب 

 ط. . منى مصط ى الرريب 

 ط. . أسماء محمد سادات 

 ط. . بسمة أ مد محمد محمد سالمة 

 ط. . سيماء أسعد  افص 

 ط. . نهى محمد و يد السيد 

 ط. . السيد نبيب األل ى 

 )ط. / سيماء عبد  رخا) منسق المعيار 

 أ. سادية سعيد عبد العاى 

 أ/ نها ممدوح عبد الحافص 

 أ/ رسا عباس 

 ال رقة الثالثة  طف سالم ا مد الع  طالب/ ا مد عا 

 ال رقة الثالثة طالب/ عصاا وجي   سي  محمد خ اجى          

 الموافقة     :القرار    

  تحديث لجنة المراجعة  النظر فى ماكرة ممان الجود  بشأن  الموضوع-26

 الداخلية  ل صبح على النحو ال الى 

 رئيسا           أ.د/ مها عبد  العشماوال       

 عضوا             د/ سحر السيد عبد الر م   
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 عضوا              د/ميادة مسعد أ مد سعبان  

 عضوا  د/ فاطمة ال هراء عبد الحميد الجوهري 

 عضوا        د/ أمب عبد المنعم عل   الوة     

 عضوا د/ إيمان أ مد محمد أ مد أبو ال ضب     

 عضوا                د/ ا ا  س  السيد محمود

 عضوا           د/ منصور أبو العيني  منصور   

 عضوا    د/  ساا الشيخ على جماى الدي        

 عضوا                      د/ محمد صالح ال لا 

 عضوا                  د/ محمد على ماهر العدى 

 عضوا                     د/ بسم   امد مر نى 

 عضوا                 للطيفد/أ مد محمد عبد ا

 عضوا  ط. / محمد فو ال على أبو الع         

 عضوا  ط. / عمر سمير عبد الوا د            

 عضوا         ط. / ندال أ مد سعد  ساا الدي 

 عضوا            ط. / سيماء ابراهيم عبد  رخا

 عضوا                ط. / إيمان عو  فهمى  

 عضوا  ية  سي                ط. / فاطمة النبو

 الموافقة      :القرار      

 

 عدر  المومدوعات النظر فى مداكرة مدمان الجدود  بشدأن  الموضوع-26

 ال اليةعلى مجلس الكلية:

 اع ماد تحديث خطة تنمية الموارد المالية الااتية للكلية. .1

 اع مدداد يليددة لم ابعددة االل دد اا بمحدداور الخطددة البحثيددة مدد   .2

 اا األقسددداا بددداكر كدددود المحدددور والمعيدددار المددداكور خدددالى الددد

 ( قبب تن يا .2222-2216)محاور الخطة البحثية 

ومحاورهددا ال ددى 2222 -2216إع مدداد الخطدد  البحثيددة  .3

 تنمى البي ة وتخدا المج مع 
 . 2216-2215اع ماد خطة صيان  الكلية لعاا  .4

 الموافقة         :القرار
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ن يجدة االسد بيان الخداا  مان الجدود  بشدأنالنظدر فدى مداكرة مد  الموضوع-26

بمدددال رمددا األطددراف المج معيددة عدد  رؤيددة ورسددالة وأهددداف 

الكليددة ومسدد وال الخددريج  يددث أثب ددا الن ددائج اال صددائية عدد  

وجددود رمددا ج ئدد  علددى مسدد وال الخددريج وتوافقدد  مددع سددو  

العمب وكالك عدا وموح رؤيدة الكليدة بالشدكب المناسدب وعليد  

   االجراءات ال صحيحية ع  طريق:تم تحديد مجموعة م

ال وصدددية برفدددع مسددد وال الخدددريج عددد  طريدددق  يدددادة ال ددددريب   -أ

 الميدانى واال  كا  مع سو  العمب.

ال وصية بمحاولة تعدديب المنداهج فدى الكليدة بالشدكب الداال  - 

يليدددق مدددع م طلبدددات سدددو  العمدددب ) مددد  خدددالى لجندددة ل حديدددد 

 كال الى  اتجاهات سو  العمب  على أن يكون تشكيب اللجنة

 أ.د/ عادل التابعى .1

 أ.د/ سامى زعبل .2

 أ.د/ كامل أبو العزم. .3

 أ.د/ صبرى الخضرى .4

 أ.د/ محمد جبر  .5

 أ.د/ عماد يونس .6

 أ.د/ عصام مصباح .7

التوصية بزيادة الووعى عور رةيوة الكليوة عور طريوق عمول  -ت

ورش عموووول و مووووالت نوعيووووه بشووووكل مسووووتمرل طراف 

 .المجتمعية

 الموافقة    :القرار

 

     العليدددا واع مددداد عدددر   النظدددر فدددى مددداكرة مدددمان الجدددود  بشدددأن  الموضووووع-26

 االجراءات ال صحيحية ال الية :
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ال وصدددية بدددالنظر فدددى تخصددديص أمددداك  لل ددددريس ومددددرجات  -أ

خاصددة بطددال  الدراسددات العليددا وذلددك لعدددا وجددود مدددرجات خاصددة 

 بطال  الدراسات العليا.

ا لعدددا ال وصددية بعمددب خطددة لصدديانة مرافددق الكليددة وم ابع هدد - 

الرما ع  مرافق الكلية ) وقد تم عمب صيان  لمرافق مس شد ى سدها 

 ال عليمى بالجهود الااتية (.

ال وصية بعمب دورات ألعضاء هي ة ال دريس ل طوير ال دريس  -ت

نظددرا لعدددا الرمددا عدد  وجددود مجدداالت للدد علم الددااتى فددى المقددررات 

 الدراسية.

الدراسدات العليدا ال وصية باالعالن ع  المنح الدراسية لطدال   -ث

على موقع الكليدة وال ديس بدو  بكدب سد افية نظدرا للشدكوال مد  عددا 

االعالن ع  المنح لطلبة الدراسات العليا وعدا العدالة فى تو يع ها  

 المنح.

ال وصددية بمراعدداة طريقددة ومددع االم حانددات ل قدديس مسدد وال  -ج

قدرات الطال  وذلك لعدا قياس االم حانات بومعها الحدالى لمسد وال 

 رات الطال .قد

ال وصددية بعمددب   ددب تكددريم للطددال  الم  ددوقي  مدد  طلبددة الدراسددات  -ح

 العليا وذلك للشكوال م  عدا تشجيع الطال  الم مي ي  علميا.

 لموافقةا           :القرار

 

 مااستج  م  اعمال                         
 

ة للمجلدس النظر فى اع ماد قرارات محضر اج مداع اللجندة ال رعيد الموضوع:-66

( 5االكاديمى لبرنامج تمي  صحة وسالمة الرااء " بجلسد ة رقدم )

 2 3/3/2216المنعقدة يوا اال د الموافق 
 الموافقة:  القرار    

اج ماع اللجندة المشدكلة مد  قبدب مجلدس محضرالموافقة على النظر فى  الموضوع:-67

تميد  صدحة ( م  الالئحة الداخلية لبرندامج 3الكلية وذلك ل عديب المادة)
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وسالمة الرااء لكلية الطب البيطرال طبقا لنظاا الالئحدة العامدة للبدرامج 

 (  6النوعية بجامعة المنصورة المادة )
 الموافقة:    القرار      

د/ عددالء الدددي  محمددد علددى 2النظددر فددى الطلددب المقدددا مدد  السدديد أالموضااوع -68

وا بكددالوريوس العلدد عضددو المجلددس االكدداديمى لبرنددامج –مرسدددال 

)تمي  صحة وسالمة الردااء( باع ائدة مد  عضدوية  الطبية البيطرية

المجلدس االكداديمى لبرنددامج بكدالوريوس العلددوا الطبيدة البيطريددة ) 

 تمي  صحة وسالمة الرااء( بكلية الطب البيطرال جامعة المنصورة

 الموافقة:    القرار     

 ,,  ظهرا الثانية والنصفوانتهت الجلسة  في تمام الساعة         
 

 

 عمي  الكلية                                    ةجلسلأمي  ا                                  

 
نبيل ابو هيكل سي  د/ 1أ         حم  أحم    عب  الهادى م أ.د/      

 م اح
 
 
 

 رجاء البيلى


