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       **** 

 

 اجتماع مجلس الكلية محضر
  ة الثانيةئاالم بعد والخمسون لثالثةا (523)رقم  الجلسة

 

يددوا  5216/  5212للعدداا الجددامع  (523) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسدد       

    السدداعة  تمداا وذلددف فد   هد  1431/رجدب 12 الموافد  ا11/4/5216 االحدد

 بقاعة إج ماعات مجلس الكلية ظهراالثانية عشر

 : برئاسة                    

 

 

 

 

 

 

 

   نبيدددب ابدددو هيكدددب سددديد أحمدددد ألسددد اذ الددددك ور/ ا

 
 ةعميدددددددددددددددددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

 حضور :و ب
 وكالء الكلية

   محمد الشربينى السيد علىاألس اذ الدك ور/ 
 السدديدجهددار رمنددان محمددد ألسدد اذ الدددك ور/ ا

 االسدددد اذ الدددددك ور/عارى ال ددددابعى ابددددراهيم   لددددوى
 

  

 
 

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

 المج مع وتنمية البي ةخدمة وكيب الكلية لش ون 
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 : أعضاء المجلس

 وحددددي األسدددد اذ الدددددك ور/ فهدددديم البهدددد  السدددديد 

  على على إبراهيم القناوياألس اذ الدك ور/

    محمد عرم  الهارياألس اذ الدك ور/ عبد 

 األسدددد اذ الدددددك ور/ ف حدددد  رمددددوان علدددد  سددددليم

   االسدددددددددد اذالدك ور/محمد أحمدددددددددددعلى يوسدددددددددد  
   األس اذ الدك ور/ السعيد الشربينى السعيد

 محمددددددد محمددددددد محمددددددد فددددددور  األسددددد اذ الدددددددك ور/ 

 صددد ح أحمدددد عثمدددان ابدددو الوفدددااألسدد اذ الددددك ور/ 

 األسددددددد اذ الددددددددك ور/ عدددددددارى حلمددددددد  الجدددددددوهري

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

     األس اذ الدك ور/ جماى عبد الجابر محمد

 صددد ح المرسددد  المدددر  فدددر الددددك ور / األسددد اذ

  لسيدمصباح عبد الجوار االدك ور / األس اذ

   جدددد ى أحمددددد السدددديد يوسدددد  الدددددك ور / األسدددد اذ

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

 /عارى عبدددد الخدددال  سددديد أحمددددالددددك وراألسددد اذ  

               /محمدددددد محمدددددد محمدددددد الجددددد ارالدك وراألسددددد اذ 

 ممددددددوح محمدددددد أبدددددو المجدددددد الددددددك ور/األسددددد اذ 
 ر/ عمددددرو عبددددد ال  دددداح محمددددد عبددددد األسدددد اذ الدددددك و

           محمد جبر السيد جبر/الدك وراألس اذ 
 طددددددددددارم إبددددددددددراهيم محمددددددددددد /الدددددددددددك وراألسدددددددددد اذ 

 اسددددددددد اذ الدك ور/صدددددددددبرال احمدددددددددد الخندددددددددرال

 االسدددد اذ الدددددك ور / عمدددددار السدددديد أحمددددد يدددددونس
     سددددددنا  سدددددد م  أحمددددددد عددددددو   ر/ الدددددددك واألسدددددد اذ 
   العشدددماوالر/ مهدددا عبدددد  محمدددد عبددددالددددك واألسددد اذ 

 

             
 

 ال سدددددددددددددددددددددددددديولوجياقسددددددددددددددددددددددددددم  بأسدددددددددددددددددددددددددد اذ 

  وقددددددائم بعمددددددب رئدددددديس قسددددددم ال يروسددددددداتأسدددددد اذ 

    قسددددددددم ال رايددددددددة وأمددددددددرا  سددددددددو  ال رايددددددددة بأسدددددددد اذ 

 قسدددددددددددددم الطدددددددددددددب الشدددددددددددددرع  والسدددددددددددددموابأسددددددددددددد اذ 

 االمددددددرا  الباطنددددد  والمعديدددددد  واالسددددددما  قسددددددمبأسددددد اذ 

    الكيميددددددا  الحيويددددددة وكيميددددددا  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 

                          االرويدددددددددددددددددددةقسدددددددددددددددددددم ورئددددددددددددددددددديس أسددددددددددددددددددد اذ 

 أسدددددددددد اذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم أمددددددددددرا  الدددددددددددواج 

 وال طريدددات والمناعدددة أسددد اذ ورئددديس قسدددم البك ريدددا
                سم ال شريح      ق ورئيس اذ   س أ
                سم ال شريح      قب  اذ   س أ

                سم ال شدددددددددددددددددددددددددريح     ددددددددددددددددددددددددد قب  اذ  ددددددددددددددددددددددددد س أ
  مددددير وحددددة مدددمان الجدددورةورئددديس قسدددم ال وليدددد واسددد اذ 

  واالسدما  المعديدة اذ ورئديس األمدرا  الباطندة وأس
 ية علدددى اال ايدددة      اسددد اذ ورئددديس قسدددم الرقابدددة الصدددح

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

  أسدددددددد اذ بقسددددددددم الصددددددددحة واألمددددددددرا  المشدددددددد ركة

                               األروية قسمب أس اذ

 أسددددد اذ ورئددددديس قسدددددم ال رايدددددة وأمدددددرا  سدددددو  ال رايدددددة

 المعديةواالسددما أسد اذ األمدرا  الباطنددة واألمدرا   
 أسدددددد اذ بقسددددددم األمددددددرا  الباطنددددددة واألمددددددرا  المعديددددددة

              أمدددددددددددرا  الددددددددددددواج  سم     ددددددددددد قب  اذ  ددددددددددد س أ
            أسددددددددد اذ بقسدددددددددم الرقابدددددددددة الصدددددددددحية علدددددددددى اال ايدددددددددة
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 ر/ رجدددددددب عبدددددددد اللددددددد  ررويددددددد الددددددددك واألسددددددد اذ 

  ر/ عصاا مصباح محمد محمورالدك واألس اذ 

 الددددددددك ور/ محمدددددددور محمدددددددد بددددددددران االسددددددد اذ

 أحمددددددد سددددددوقى اسددددددماعيباالسدددددد اذ الدددددددك ور/ 
 ماجدددددددددددددد ر م سدددددددددددددعبان االسدددددددددددددقرلددددددددددددددك ور/ ا

    ايمددددددددددان  هدددددددددددران عبددددددددددد الحميدددددددددددد الدددددددددددك ور / 

 ة/انجى فكددددددددددددددددددددددددرال ريشددددددددددددددددددددددددةالدددددددددددددددددددددددددك ور

 الدددددددددددددددك ورة/ وال  فكددددددددددددددرال عبددددددددددددددد الوهددددددددددددددا 

  محمدددددددددددد فدددددددددددور  ابدددددددددددراهيم سددددددددددد ا/لددددددددددددك ورا
         ميددددددددارة مسددددددددعد احمددددددددد سددددددددعبانالدددددددددك ورة /

 أعضااااااااااااء مااااااااااا  ال اااااااااااار :

 محمددددددددددد جمعدددددددددد  سددددددددددالم محمدددددددددددالدددددددددددك ور/  
 األس اذ الدك ور/ عارى حساني  محمور مصط ى

   
 وقام باألعمال االدارية والسكرتارية كل م  :

 السيد / رجا  محمد البيل               

  / ماجدددددددددددددددد  محمدددددددددددددددد أحمدددددددددددددددد                لسددددددددددددددديدةا 
  

 
 وانيددددددةاسدددددد اذ بقسددددددم الرعايددددددة وتنميددددددة الثددددددروة الحي

                                                                          أسدددددددددد اذ بقسددددددددددم الجراحددددددددددة وال خدددددددددددير واالسددددددددددعة  

 بقسددددددددددددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددددددددددددريحاسدددددددددددددددددددددددددددد اذ 

 اسددددددددد اذ ورئددددددددديس قسدددددددددم الخليدددددددددة واالنسدددددددددجة

 طندد  والمعديددة واالسددما البااالمددرا  اسدد اذ مسدداعد بقسددم 

           عديددة واالسددما     الباطندد  والماسدد اذ مسدداعد بقسددم االمددرا  

 قسدم الباوولجيدا االكلينكيدةوقائم بعمب رئيس اس اذ مساعد

 اس اذ ا وقائم بعمب رئيس قسم الباوولوجيا االكلينيكية

 الكميدددددددا  الحيويدددددددة وكميدددددددا  ال رايدددددددة  مددددددددر  بقسدددددددم

 الصددددددددددحة واالمددددددددددرا  المشدددددددددد ركة مدددددددددددر  بقسددددددددددم

 

 

 ةمددددددير عددددداا مديريدددددة الطدددددب البيطدددددري بالدقهليددددد

 معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورةمدير  
 

 
 

 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة
                                                   وددددددددددددددددددددانىأخصددددددددددددددددددددائى سدددددددددددددددددددد ون اراريددددددددددددددددددددة 

 

  أسدد اذ   - ر/عبددد الهدداري محمددد أحمددد عرمدد 2أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة قددد وقدد   

 بالكلية ال راية وأمرا  سو  ال راية قسمبم  رغ 
 عميدد الكليدة م منيدا للسدارة  –نبيب ابو هيكب سديد أحمدد السيد أ.ر/  الجلسةف  ح ا

   اعن ا  المجلس ال وفي  والسدار

 بسم الل  الرحم  الرحيم                         

 
 سارة لالشكر للجنة المراجعة الداخلية م  قبب الجامعة وتوجية الشكر ل توجية

 ى مجهوراتهم اونا   يارة الجورةاعنا  هي ة ال دريس والعاملي  عل
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   اوال : التصديقات     
 

                                                  (525رقددددددم  ) ل صددددددي  علدددددد  محندددددر الجلسددددددة السدددددابقةا :الموضااااااوع-1

   2 5216/ 55/3ب اريخ 

 المصارقة  : رارالق   

 

 ثانيا :لجان مجلس الكلية
 

 لجنة شئون التعليم والطالب - 1                       
 12/4/5216 المنعقدة ب اريخ      

الطالبددة/  قبددوى عددار سدد ون ال علدديم والطدد   بشددان النظددر فددى مدداكرة   :الموضااوع – 2

إسرا  محمد على عبدد الهدارال والمقيدد  بالكليدة بال رقدة االولدى للعداا 

الوى ع  عدا ارا  ام حان ال صدب الدراسدى ا 5212/5216الجامعى 

وذلددف  5212/5216+ ال صددب الدراسددى الثددانى عدد  العدداا الجددامعى 

بنددا ا علددى حكددم المحكمددة فددى  52/3/5216لددورور مل هددا ب دداريخ 

 2 م( 13632/31رعوال رقم )

 الموافقة وقرار اللجنة:                    

 الموافقة      القرار   

ن تطبيد  قواعدد الرأفد  سد ون ال علديم والطد   بشدا النظدر فدى مداكرة :الموضوع –3

 2 5212/5216لط   مرحلة البكالوريو  للعاا الجامعى 

 الموافقة وقرار اللجنة:                  

 الموافقة     القرار   

الطالبدة  قبدوى عدار/سد ون ال علديم والطد   بشدان  النظدر فدى مداكرة   :الموضوع – 4

خامسد  للعداا محى محمدور محمدد احمدد والمقيددة بالكليدة بال رقدة ال

ح دددددى  14/3/5216فدددددى ال  دددددر  مددددد   5212/5216الجدددددامعى 

 2)اجا ة ومع (  15/4/5216

 الموافقة وقرار اللجنة:                     
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 الموافقة       القرار   

الطلب المقدا م   س ون ال عليم والط   بشان النظر فى ماكرة :الموضوع – 5

راطى والمقيدة بالكلية الطالبة/ أسما  مجدال بدير رروي  البس

وال ى تل مس في   5212/5216بال رقة الخامس  للعاا الجامعى 

الموافقة على تصحيح اسم اال  م  / أسما  مجدال بدير رروي  

البسراطى والمقيدة بالكلية بال رقة الخامسة للعاا الجامعى 

وال ى تل مس في  الموافقة على تصحيح اسم اال   5212/5216

بدير رروي  البسراطى الى/ اسما  مجدال بدير  م  أسما  مجدال

رروي  البصراطى وذلف بنا ا على صورة تصحيح وتثبيت وابطاى 

( 141قيد الصارر م  سجب مدنى ال رقا محافظة رمياط تحت رقم )

 2 52/1/5212( ب اريخ 1ج   )

 الموافقة وقرار اللجنة:                   

 الموافقة      القرار  

 

 

 

 الدراسات العليا لجنة -5                
 11/4/5216والمم دة ح ى  4/5216/ 13 ب اريخالمنعقدة           

 

 بالكلية ب اريخ الباوولوجيا االكلينيكية موافقة مجلس قسم النظر ف :الموضوع– 6

عل  كب م  : ال قارير ال ررية وال قرير الجماع   للجنة  15/4/5216

حس  محمد  / 2الخاصة بالطالب طلماجس ير االمناقشة والحكم لرسالة 

ف   16/4/5213ب اريخ ريا  محمور حس     المسجب م  الخار  

 وعنوانها :   ، الباوولوجيا االكلينيكي مارة ال خصص/ 
 رراسات باوولوجيا اكلينيكية ومناعية على تأوير إمافة سبيرولينا للراا  ف  ال  ران                 

Clinicopathological and Immunological Studies on the 

Effect of Dietary Supplementation of Spirulina in Rats 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانت  و
 ر/ نصر عبدالوها  محمد       2  أ1
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 جامعة ال قا ي   –اس اذ الباوولوجيا االكلينيكي  كلية الطب البيطرال       
 السعيد الشربينى السعيد             ر/ 2  أ5

 اس اذ ورئيس قسم الكيميا  الحيوي  وكيميا  ال راية بالكلي       
 ر/ اسام  على محمد عبدالل          2  أ3
جامعة قناة  –اس اذ الباوولوجيا االكلينيكي  كلية الطب البيطرال       

 السويس " مشرفا 
  ر/ انجى فكرال محمد حس  ريشة      -4
اس اذ مساعد وقائم باعماى رئيس قسم الباوولوجيا االكلينكي  بالكلي       

 " مشرفا "

 على ان يكون الثالث والرابع بصوت واحد .

ف  العلوا الطبيدة البيطريدة   الماجس يرال وصية بمنح ررجة : اللجنةقرارو

فد  مدو  توصدية  المداكور "  للطالدبالباوولوجيا االكلينيكي  "  تخصص

 م .، وموافقة مجلس القس لجنة المناقشة والحكم كب م 

 الموافقة   القرار        

 15/4/5216 بالكليدة ب داريخ االرويدة موافقدة مجلدس قسدم النظر ف  :الموضوع– 7

علدد  كددب مدد  : ال قددارير ال رريددة وال قريددر الجمدداع   للجنددة المناقشددة 

د سدمير  / مدرو  محمد2ط ةالخاصة بالطالبدالماجس ير والحكم لرسالة 

ف  مارة  16/4/5213ب اريخ المسجلة م  الخار    بركات حامد راور

 وعنوانها : ال ارماكولوجيا ، ال خصص/ 

 األبقاررراسات فارماكولوجية على بعض منشطات النمو ف  
Pharmacological Studies on Some Growth Promoters in Cattle 

  ال  : لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال كانت  و

 ر/ السيد احمد عبدالع ي         2  أ1

 كلية الطب البيطرال / جامعة ال قا ي  –اس اذ االروي       

 ر/ طارم ابراهيم محمد         2  أ5

 اس اذ ورئيس قسم ال راي  وامرا  سو  ال راية بالكلي      

 ر/ محمد جبر السيد جبر         2  أ3

 رفا"أس اذ األروية بالكلية "مش   

فددد  العلدددوا الطبيدددة  الماجسددد يرال وصدددية بمدددنح ررجدددة : اللجنةقددد رارو

فدد  مددو   ةالمدداكور ة"  للطالبدد ال ارماكولوجيددا"  البيطريددة  تخصددص

مددع  م، وموافقددة مجلددس القسدد توصددية كددب مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم

 تحديد عنوان الرسالة ليصبح على النحو ال ال :
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 الجامو ات النمو ف  رراسات فارماكولوجية على بعض منشط
Pharmacological Studies on Some Growth Promoters in buffalo 

 الموافقة   القرار      
 

 15/4/5216 بالكلية ب اريخ االروية موافقة مجلس قسم النظر ف  :الموضوع– 8

عل  كب م  : ال قارير ال ررية وال قرير الجماع   للجنة المناقشة 

محمد محمد محمور  / 2الخاصة بالطالب طس ير الماجوالحكم لرسالة 

ف  مارة  13/4/5212ب اريخ  م  الخار  المسجب-السيد عميرة

 :   وعنوانهاال ارماكولوجيا ، ال خصص/ 

 رراسات فارماكولوجية على ال رايك  بندا وى فى األبقار
Pharmacological Studies on Triclabendazole in Cattle 

 م والمناقشة عل  النحو ال ال  : لجنة الحك كانت  و

 ر/ محمد حس  خيرال     2  أ1

 اس اذ االروي  بكلية الطب البيطرال/ جامعة ال قا ي        

 ر/جهار رمنان محمد السيد  2  أ5

اسدد اذ الكيميددا  الحيويدد  وكيميدددا  ال رايدد  ووكيددب الكليددة لشددد ون      

 الداسات العليا والبحوث بالكلي       

 مد جبر السيد جبر     ر/ مح2  أ3

 اس اذ األروية بالكلية "مشرفا"       

 ر/عمار السيد يونس         2  أ4

 أس اذ األمرا  المعدي  بالكلية "مشرفا"     

   على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد.

فددد  العلدددوا الطبيدددة  الماجسددد يرال وصدددية بمدددنح ررجدددة : اللجنةقددد رارو

فدد  مددو   المدداكور "  للطالددب ارماكولوجيدداال "  البيطريددة  تخصددص

 م .، وموافقة مجلس القس توصية كب م  لجنة المناقشة والحكم

  الموافقة   القرار              

  

 15/4/5216 بالكلية ب اريخ االروية موافقة مجلس قسم النظر ف :الموضوع– 9

 عل  كب م  : ال قارير ال ررية وال قرير الجماع   للجنة المناقشة

 / حم   حس  محمد 2الخاصة بالطالب طالماجس ير والحكم لرسالة 
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ف  مارة  55/4/5214ب اريخ   وافد ليب  الجنسية المسجب  احمد

 :   وعنوانهاال ارماكولوجيا ، ال خصص/ 

 اآلوار السام  لبعض منارات الميكروبات فى ال  ران

Toxic Effects of Some Antimicrobials in Rats 

 جنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : ل كانت  و

 ر/ محمد حس  خيرال         2  أ1

 اس اذ االروي  بكلية الطب البيطرال/ جامعة ال قا ي        

 ر/عبدالعليم فؤر عبدالعليم       2  أ5

اسدد اذ االرويددة ووكيددب كليددة طددب بيطددري لشدد ون الداسددات العليددا      

 والبحوث/ جامعة ال قا ي       

 ر/ مجدي ص ح مصط ى عامر 2  أ3

 أس اذ األروية ورئيس القسم بالكلية "مشرفا"     

   ر/ انج  فكري محمد حس  ريش   4

أس اذ مساعد الباوولوجيا اإلكلينيكية وقائم بعمدب رئديس القسدم بالكليدة                     

 "مشرفا"

 .حد  على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت وا              

فددد  العلدددوا الطبيدددة  الماجسددد يرال وصدددية بمدددنح ررجدددة : اللجندددةرارقو

فدد  مددو   المدداكور "  للطالددب ال ارماكولوجيددا"  البيطريددة  تخصددص

 م .، وموافقة مجلس القس توصية كب م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة:   القرار           

 

 13/4/5216 لكلية ب اريخبا ال يروسات موافقة مجلس قسم النظر ف  :الموضوع– 11

عل  كب م  : ال قارير ال ررية وال قرير الجماع   للجنة المناقشة 

 / عو  سامى حنا 2بالطالب طالخاصة الماجس ير والحكم لرسالة 

ف  مارة  52/4/5211ب اريخ المسجب م  الخار     منقريو 

   وعنوانها : ال يرولوجيا ، ال خصص/ 

 وجية على فيرو  االل ها  الشعب  المعدي ف  الدجا رراسات فيرول              
Virological Studies on Infecious Bronchitis Virus in Chicken 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانت  و

 ر/ جبر فكري الباجوري     2  أ1
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 أس اذ ال يرولوجيا الم  رغ بكلية الطب البيطري مش هر/ جامعة بنها     

 ر/ سام  عبدالس ا خليب   2  أ5

 أس اذ ورئيس قسم ال يرولوجيا بكلية الطب البيطري/ جامعة األسكندرية     

 ر/ على على إبراهيم القناوي  2  أ3

 أس اذ ال يرولوجيا الم  رغ ورئيس قسم ال يروسات بالكلية "مشرف"      

لطبية ف  العلوا ا الماجس ير: ال وصية بمنح ررجة اللجنةق رارو

ف  مو   الماكور "  للطالبال يرولوجيا "  البيطرية  تخصص

 م .مجلس القس ، وموافقة توصية كب م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة   :  القرار           

 

بالكلية  الرقابة الصحي  على اال اي  موافقة مجلس قسم النظر ف  :الموضوع– 11

رير ال ررية وال قرير عل  كب م  : ال قا 13/4/5216 ب اريخ

بالطالبة الخاصة الماجس ير الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسالة 

ب اريخ اي  محمد ابراهيم اماا المسجلة م  الخار   / 2ط

  على االلبان يالرقابة الصحف  مارة ال خصص/  16/4/5213

   وعنوانها :ومن جاتها ، 

 نة المنصورةتقييم نوعية األلبان الم خمرة المباعة بمدي
Quality Assessment of Fermented Milks Sold in Mansoura 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانت  و

 ر/ محمد احمد حس  منصور                2  أ1

 اس اذ صحة االلبان بكلية الطب البيطرال / جامعة ال قا ي       

         ر/ مها عبد  محمد عبد  العشماوال 2  أ5

 اس اذ الرقابة الصحي  على االلبان الكلي       

 ر/ عارى عبد الخال  سيد احمد              2  أ3

 "مشرفا "اب  الصحي  على اال اي  بالكلي  أس اذ ورئيس قسم الرق    

 ا.ر / احمد محمد عبدالجوار الجمب              -4

 شرفا "اس اذ بمعهد صحة الحيوان بالمنصور  " م     

 على ان يكون الثالث والرابع بصوت واحد .

فددد  العلدددوا الطبيدددة  الماجسددد يرال وصدددية بمدددنح ررجدددة : اللجندددةرارقو

"    علدددى االلبدددان ومن جاتهدددا الرقابدددة الصدددحي"  البيطريدددة  تخصدددص
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،  فدد  مددو  توصددية كددب مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم ةالمدداكور ةللطالبدد

 2 موموافقة مجلس القس

  الموافقة:   رارالق            

  

بالكلية  الرقابة الصحي  على اال اي  موافقة مجلس قسم النظر ف   :الموضوع– 12

عل  كب م  : ال قارير ال ررية وال قرير  13/4/5216 ب اريخ

 / 2الخاصة طالماجس ير الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسالة 

ب اريخ المسجلة م  الخار   مها رجب سعد عطي  حس   

الرقابة الصحب  على االلبان ف  مارة ال خصص/  16/12/5215

 وعنوانها :  ومن جاتها ، 

مدال تواجد البي ا الك اا فى الحليب وبعض من جات  وتاويرها على 

 الصحة العامة
Prevalence of Beta-Lactam Antibiotic and Their Public 

Health Hazards in Raw Milk and Some Dairy Products 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانتو  
 ر/ محمد الشربينى السيد على        2  أ1

 اس اذ ووكيب الكلي  لش ون ال عليم والط   بالكلي        
 ر/ حمدال عبدالسميع محمد فر       2  أ5
 جامعة بنها –اس اذ صحة االلبان بكلي  الطب البيطرال      
 خال  سيد احمد      ر/ عارى عبد ال2  أ3
 أس اذ ورئيس قسم الرقاب  الصحي  على اال اي  بالكلي   "مشرفا"    

 ا.ر / احمد محمد عبدالجوار الجمب              -4
 اس اذ بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة "مشرفا"     

 . على ان يكون الثالث والرابع بصوت واحد

فدد  العلددوا الطبيددة  ماجسدد يرالال وصددية بمددنح ررجددة : اللجنددةرارقو

"    علدددى االلبدددان ومن جاتهدددا الرقابدددة الصدددحي"  البيطريدددة  تخصدددص

،  فد  مدو  توصدية كدب مد  لجندة المناقشدة والحكدم ةالماكور ةللطالب

مددع تعددديب لجنددة المناقشددة والحكددم برفددع اسددم  موموافقددة مجلددس القسدد

حيدوان السيد ا.ر/ احمد محمد عبدالجوار الجمب   اس اذ بمعهد صدحة ال

وذلدف بندا ا علدى االع داار المقددا مد  سديارت   بالمنصور  "مشرفا "

 .لظروف س رة خار  الب ر
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 الموافقة:  القرار        

 

 االمرا  الباطنة واالمرا  المعدية واالسما  موافقة مجلس قسم النظر ف  :الموضوع– 13

عل  كب م  : ال قارير ال ررية  13/4/5216 بالكلية ب اريخ

الماجس ير رير الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسالة وال ق

سيما  محمور فكرال عبد الس ار عبد  / 2ط ةالخاصة بالطالب

ف  مارة  16/12/5215ب اريخ المسجلة م  الخار    المقصور

   وعنوانها :,  ورعاي ها األسما  أمرا ال خصص/ 

  الميا  العاب  مع اسارة بعض الدراسات على أمرا  خياسيم اسما                  

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

 Reference to Control Methods 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانتو  

 ر/ أحمد محمد عبدالجوار الجمب     2  أ1

 بالمنصورة أس اذ بمعمب بحوث صحة الحيوان    

 ر/ طلعت طلعت سعد عطية      2أ 5

 بطب بيطري/ جامعة االسكندرية ورعاي ها األسما  أس اذ أمرا     

 ر/ فيوال حس   ك  محمد     2  أ3

أس اذ االسما  ورئيس قسم األمرا  الباطنة واألمرا  المعدية     

 واألسما  بالكلية "مشرف"

فدد  العلددوا الطبيدددة  جسدد يرالماال وصددية بمددنح ررجدددة : االجنددةرارقو

ة "  للطالبددددد ورعاي هددددا األسددددما  أمددددرا "  البيطريددددة  تخصددددص

، وموافقدة  ف  مو  توصية كب م  لجندة المناقشدة والحكدمة الماكور

 ممجلس القس

 :  الموافقةالقرار       

 

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

عل  تقرير الص حية لرسالة  15/4/5216 ريخبالكلية ب اواالسما  
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  المسجب   / احمد محمد احمد السيد2الخاصة بالطالب طالماجس ير 

االمرا  ف  مارة ال خصص/  16/12/5215ب اريخ م  الخار  

   :وعنوانها  ، المعدية ، للمناقشة والحكم

 مر  البروسي  ف  محافظة البحر االحمر
Prevalence of Brucellosis in Red Sea Governorates 

   واق راح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 ر/ عبدالمنعم محمد مصط ى  2  أ1
 اس اذ االمرا  المعدية بكلية الطب البيطرال / جامعة بنها      
 ر/ فاطم  محمد  انم       2  أ5
 قناة السويساس اذ االمرا  المعدية بكلية الطب البيطرال / جامعة     

 ر/ عمار السيد احمد يونس    2  أ3
 أس اذ االمرا  المعدية بالكلي   "مشرفا "     
 ا.ر / محمد مصباح الديسط       -4
اس اذ مساعد االمرا  المعدية بمعهد صحة الحيوان بالمنصور      

 " مشرفا "
 على ان يكون الثالث والرابع بصوت واحد .                

 .  الموافقة:  اللجنةقرارو                 

 الموافقة  :  القرار     

 

 بالكليدة ب داريخالرقابدة الصدحي  علدى اال ايد  موافقدة مجلدس  النظر ف :الموضوع–15

الخاصدددة الماجسددد ير علددد  تقريدددر الصددد حية لرسدددالة  14/4/5216

 د المسدجلة مد   رنا عبدالناصر محمد محمدد ابوالنعدا  / 2ط ةبالطالب

الرقابدة الصدحب  فد  مدارة ال خصدص/  12/12/5211ب داريخ الخار  

 وعنوانها :   ، ومن جاتها ، للمناقشة والحكم على اللحوا

 تلوث اسما  بحيرة المن لة بالمعارن الثقيلة وتأويرها على صحة اإلنسان
Heavy Metals Contamination in Fish From Manzala Lake and 

Their Effect on Human Health 

   واق راح تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

 ر/ محمد احمد حس                     2  أ1
 اس اذ الرقابة الصحب  على اللحوا ومن جاتها بكلية الطب البيطرال/ جامعة بنها      

 ر/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار    2  أ5
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 ومن جاتها بالكلي   اس اذ الرقابة الصحي  على اللحوا     

 ر/ خالد ابراهيم ابو ال  ح س ا        2  أ4

 أس اذ الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتها بالكلي  "مشرفا"    

   ر/ سمير محمد عبدالعن  عبدالل            2
 أس اذ مساعد الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتها بالكلي  "مشرفا"     

 لث والرابع بصوت واحد .على ان يكون الثا 

 .  الموافقة:  اللجنةقرارو                    

 الموافقة   :  القرار         

 

ال وليد وال ناسب وال لقيح  النظر ف  موافقة مجلس قسم :الموضوع–16

ال قرير العلم   عل  14/4/5216 بالكلية ب اريخاالصطناعى 

محمد /   2ط  بالطالب الدك ورا  الخاصةلرسالة  حلقة الدراسي لل

ب اريخ والمسجب فو ال على ابو الع   المدر  المساعد بالقسم 

الوالر  وامرامها وال لقيح ف  مارة ال خصص/  52/12/5214

      :وعنوانهااالصطناعى ، 

رور المناعة الطبيعية المومعية فى الحمب المبكر فى االبقار    

 الح بة السليمة مقارنة بالمرينة
Local innate immunity for early pregnancy in dairy cows : heath vs. disease 

 والمشكلة م  : 13/4/5216   اج معت اللجنة ب اريخ 

 ر/ السعيد الشربينى السعيد          2  أ1

 أس اذ ورئيس قسم الكيميا  الحيوي  وكيميا  ال راي  بالكلي      

 ر/ ج ى احمد السيد يوس        2  أ5

 أس اذ بقسم ال شريح بالكلي       

 ر/ سامى معو  محمد  عبب         2  أ3

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

   ر/ يوس  يحيى عو  الصعيدال   4

 أس اذ مساعد بقسم ال سيولوجيا بالكلي      

   ر/ عبدالمنعم من صر محمور          2

 لمساعد بقسم ال وليد وال ناسب وال لقيح االصطناعى بالكلي أس اذ ا    

  حيدث قداا الطالدب بشدرح ت صديل  للخطدة البحثيدة للرسدالة ومددال 

امكانيددة تطبيقهددا عمليددا ومدددال افارتهددا فدد  خدمددة المج مددع وتنميددة 
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البي ددة وقددد وافقددت اللجنددة علددى قبددوى الخطددة ومددا توصددب اليددة مددع 

 للرسالة.  ال وصية باس كماى الخطة البحثية

 .  الموافقة:  اللجنةقرارو                   

 الموافقة    :  القرار     
  

بالكليدة  الرقابدة الصدحية علدى اال ايدة النظر ف  موافقة مجلس قسدم :الموضوع–17

لرسددددالة  تشددددكيب الحلقددددة الدراسددددي  علدددد  13/4/5216 ب دددداريخ

عبدددالرا م اميددر  حسددي  البددا  /   2ط  ةالدددك ورا  الخاصددة بالطالبدد

فد   16/4/5213ب داريخ والمسدجلة   المدر  المساعد بالقسم  ط 

الرقابددددة الصددددحب  علددددى االلبددددان ومن جاتهددددا ، مددددارة ال خصددددص/ 

 مدال تواجد بعض ميكروبات الراا  الممرمة ف  الحليب وبعض من جات                    :       وعنوانها
Prevalence of Some food Borne Pathogens in Milk 

 and Some Dairy Products 

 وذلف عل  النحو ال ال  :
 ر/ محمد الشربين  السيد عل            2  أ1
 أس اذ االلبان ووكيب الكلية لش ون ال عليم والط   بالكلي  "مشرفا"       
 ر/ جماى عبدالجابر محمد يونس       2  أ5
 ة بالكلي أس اذ ورئيس قسم البك ريا وال طريات والمناع     
 ر/ عارى عبد الخال  سيد أحمد          2  أ3
 "مشرفا" بالكليةأس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال اية      

 ر/ خالد ابراهيم ابو ال  ح س ا       2  أ4
 أس اذ الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتها بالكلي      
 ر/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي   2  أ2
 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها بالكلي  "مشرفا"    

 .  الموافقة:  اللجنةقرارو                  

 الموافقة:   القرار       

علد   16/3/5216 بالكلية ب اريخ ال يروسات قسمالنظر ف  موافقة  :الموضوع– 18

الع يدد  يونددا عبددد  / 2ط البددةإلرددا  ال سددجيب لدرجددة الماجسدد ير  للط

فد  مدارة  16/12/5215المسدجلة مد  الخدار  ب داريخ  د  السيد فور 

، وذلدف بندا ا علدى توصدية السدارة المشدرفي   ال خصص/ ال يرولوجيا
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اسدد جاب ها ل عليمددات المشددرفي  بال قددارير بالرددا  تسددجيلهم نظددرا لعدددا 

وعدددا اجدددرا  اال جددد   مددد  عملددد  رسدددال ها وعددددا حندددورها ر دددم 

 . اراتاناارها بعدر و ث ان

 على ماجا  بال قارير موافقةال: وقرار اللجن  

 الموافقة  :القرار            

 

بالكليددة  الكيميددا  الحيويددة وكيميددا  ال رايددة قسددمالنظددر فدد  موافقددة   :الموضااوع–19

إلرا  ال سجيب لدرجة الماجسد ير  للطالبدة عل   13/4/5216 ب اريخ

ة مدد  الخدددار   دد المسددجل بسددم  رأفددت محمددد المرسددى عبدددد  / 2ط

وكيميدا  الكيميدا  الحيويدة ف  مارة ال خصدص/  53/4/5215ب اريخ 

 .ال راية ، وذلف بنا ا على ما جا  ب قرير السارة المشرفي 

 على ماجا  بال قارير موافقةال وقرار اللجن                   

 الموافقة      القرار        

 15/4/5216 بالكليدة ب داريخ ويدةاالر النظر فد  موافقدة مجلدس قسدم: الموضوع–21

للطدد   االتدد  بيددانهم بعددد إلرددا  ال سددجيب لدرجددة الماجسدد ير  علدد  

المسجلي  بمارة ال خصص / ال ارماكولوجيا ، وذلف بنا ا على ماجدا  

ب قددارير السددارة المشددرفي  بسددبب عدددا ان ظددامهم ر ددم اندداارهم بعدددر 

 ، وبيانهم على النحو ال ال :  و ث انارات

 تاريخ التسجيل الوظيفة الطالباسم  م

1 
احمد محمد  ا ال حامد على   /2ط

 صيص 
 م  الخار 

55/4/5214 

 3/12/5213 م  الخار  وفا  ابراهيم على عبدرب   /2ط 5

    على ماجا  بال قارير موافقةال: اللجنةرارقو                        

 الموافقة:   القرار         

 

موافقدة مجلدس قسدم الطدب الشدرع  والسدموا واالجدرا ات  فد النظر   :الموضوع–21

علدددى مدددد ال سدددجيب لرسدددالة  12/4/5216البيطريدددة بالكليدددة ب ددداريخ 

   احمد عبدالجوار حلمى عبددالجوار / 2الماجس ير الخاصة بالطالب ط
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فد  مدارة ال خصدص/ الطدب  53/4/5215المسجب م  الخار  ب اريخ 

ح ددى  53/4/5216را مدد  الشددرع  ، وذلددف لمدددة عدداا خددامس اع بددا

 الخاصة بالطالب الماكور ل ن ها  م  اعدار الرسالة  55/4/5211

 2الموافقة  : وقرار اللجن                      

 الموافقة  :   القرار      

بالكليددة ب دداريخ  أمددرا  الدددواج النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم  :الموضااوع–22

 ةجسد ير الخاصدة بالطالبدعلى مد ال سجيب لرسدالة الما 11/4/5216

مد  الخدار  ب داريخ  ة د المسدجل اسما  احمد على علدى ال يدات / 2ط

،  فددد  مدددارة ال خصدددص/ امدددرا  الددددواج  واالراندددب 53/4/5215

ح ددددددى  53/4/5216وذلددددددف لمدددددددة عدددددداا خددددددامس اع بددددددارا مدددددد  

الرسددالة الخاصددة  الجدد   العملدد  وك ابددةل ن هددا  مدد   55/4/5211

 2 ةالماكور ةبالطالب

 2الموافقة  : وقرار اللجن                       

 الموافقة:   القرار         

 

بالكليددة  الكيميددا  الحيويددة وكيميددا  ال رايددة قسددمالنظددر فدد  موافقددة  :الموضااوع– 23

ال سجيب لدرجة الماجسد ير  للطالبدة  وق عل   13/4/5216 ب اريخ

خ  ددد المسدددجلة مددد  الخدددار  ب ددداري نددددال احمدددد الم دددولى صدددلى / 2ط

 الكيميا  الحيوية وكيميدا  ال رايدةف  مارة ال خصص/  14/4/5212

 31/3/5211ح دددى  1/4/5216لمددددة عددداا اع بدددارا مددد   ، وذلدددف

 .لظروف س رها الى المملكة العربية السعورية

 وقرار اللجن  : الموافقة                    

 الموافقة:   القرار        

 

قسم الكيميدا  الحيويد  وكيميدا  ال رايد  بالكليد  ب داريخ ظر ف  موافقة الن  :الموضوع–24                

على تعديب عنوان رسالة الماجس ير الخاصد  بالطالبد   13/4/5216

 ةالمسدجل – ايمان احمد كمداى عبدد الحكديم احمدد احمدد عومدي ط. / 
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الكيميددا  الحيويدد   بمددارة ال خصددص/ 52/12/5214 مدد  الخددار  ب دداريخ

 ال ال : ليصبح العنوان على النحو وكيميا  ال راية 

 العنوان قبب ال عديب :                                            

ث دتريير ال عبير الجينى للجلوتاويون بروكسيدي  الكبدال فى الجرذان المصابة بدا  السكرال المس ح                          

 بالس رب و وتسي 

Alteration of Hepatic Glutathione Peroxidase Gene Expression 

 in Streptozotocin Induced Diabetic Rats 

 العنوان بعد ال عديب :                         

 اس خداا بعض تقنيات البيولوجيا الج ئية ف  تشخيص مر  الحمى الق عية ف  البقر                      

Using Some Molecular Techniques in Diagnosis of Foot and Mouth 

 Disease in Cattle 
 

 وقرار اللجن  : الموافقة                    

 الموافقة  :   القرار      

 

األمددرا  الباطنددة واألمددرا  المعديددة ى موافقددة مجلددس قسددم النظددر فدد: الموضااوع–25

علدددى تعدددديب عندددوان رسدددالة  13/4/5216بالكليددد  ب ددداريخ  واالسدددما 

 –سدددامي  عبددددالرحم  محمدددد احمدددد لخاصددد  بالطالبددد  ط. / ا الددددك ورا 

بمددددارة  16/4/5213 المسددددجلة ب دددداريخالمدددددر  المسدددداعد بالقسددددم و

 ال ال : ليصبح العنوان على النحو أمرا  األسما  ورعاي ها،ال خصص/ 

 العنوان قبب ال عديب :    
 رراسات تكميلية على امرا  االسما  ال طرية                  

Further Studies on Some Fungal Diseases of Fish 
 العنوان بعد ال عديب :                  

توصي  الجينات الخاصة بخ يا را الجمبري اليابانى ل هم ال  اعب بي                    
 الجمبري والميكروبات

Characterization of Marsupenaeus japonicus hemocytes 
specifically expressing genes for understanding 

 host-pathogens interaction 

 وقرار اللجن  : الموافقة                    

 الموافقة  :  القرار        
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فاطمد  ال هدرا   / 2ط ةالطالبدطلب ايقاف القيد المقدا مد  ف  النظر   :الموضوع– 26

 مراقبدة اال ايدةبددبلوا/  المقيددة د  ص ح الدي  عبدالحكيم محمد خل 

وذلددف لمدددة عدداا اع بددارا مدد   ،  5214/5212فدد  العدداا الجددامع  

لظروف س رها خدار  الدب ر )رولدة  31/3/5211ح ى  1/4/5216

 2 الكويت(

 2الموافقة  وقرار اللجن :                      

 الموافقة  :القرار          

 

باسم رافدت محمدد  / 2الطالب ططلب ايقاف القيد المقدا م  النظر ف   الموضوع- 27

فدددد  العدددداا الجددددامع  ،  بدددددبلوا/ مراقبددددة اال ايددددة المقيددددد دددد  قبدددديض

ح ددددى  1/4/5216وذلددددف لمدددددة عدددداا اع بددددارا مدددد   5214/5212

لظدددددروف سددددد ر  خدددددار  الدددددب ر )بالمملكدددددة العربيدددددة  31/3/5211

 2 السعورية(

 2الموافقة  وقرار اللجن :                      

 الموافقة   :القرار         

ر/ نائدب رئديس الجامعدة لشد ون 2الخطا  الوارر م  السيد أف  النظر  :الموضوع–28

الدراسات العليا والع قات الثقافية والبحوث ، بشدأن موافقدة سديارت  

( 32( رسددالة للكليددات العمليددة و)52مدد  االسددراف علددى اكثددر مدد  )

ان ي يدد بددان رسدالة للكليدات النظريددة علدى ان يدد م موافداة سديارت  ببيدد

اعنددا  هي ددة ال دددريس االخددريي  بدداات القسددم قددد اسدد وفوا النصددا  

الخدداب بعدددر رسددائب االسددراف طبقددا لقددرار مجلددس الدراسددات العليددا 

 2والبحوث 

 2يعر  على مجلس الكلية وقرار اللجن :                       

 احيط المجلس علما    : القرار        
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ألمدرا  الباطندة واألمدرا  المعديدة واالسدما  اقسدم افقدة النظر ف  مو:الموضوع– 29

تقريدر مشدرف معدار لطد   الدراسدات علد   15/4/5216 بالكلية ب اريخ

العليددددا المسددددجلي  لدددددرج   الماجسدددد ير والدددددك ورا  بمددددارة ال خصددددص/ 

ر/ عمدار السديد أحمدد يدونس   2االمرا  المعدية ، والمقدمدة مد  السديد أ

 الكلية والمعار خار  الب ر .اس اذ االمرا  المعدية ب

  ..    الموافقة على ماجا  :  وقرار اللجن                    

 الموافقة     :  القرار       

طلبددات ال سددجيب لطدد   الدراسددات العليددا )ماجسدد ير   فدد  النظددر  :الموضااوع–31

رك ددورا (  الددواررة مدد  االقسدداا  العلميددة بالكليددة تسددجي ت )مددار  

 2( م  ال ئحة الداخلية للكلية53نص المارة )( طبقا ل5216

 2( 1الموافقة طبقا للمرف  ) مرف   وقرار اللجن :      

 الموافقة:   القرار              

 

 لجنة العالقات الثقافية - 3                     
   5216 /4 /13 ب اريخ المنعقدة       

 

ال رايدة ب داريخ    رايدة وأمدرا  سدوالنظر ف  موافقة مجلدس قسدم ال : الموضوع–31

  على ال قرير النهائ  المقدا م  ر/ عمدرو عبدد الوهدا 53/3/5216

 للمشروع البحث  ال نافس  بعنوان : -المدر  بالقسم  - حس 

" تددأوير ال كددوي  الردداائ  والسددك  علددى ظهددور وحدددة ال هددا  وسددارة 

 القدا ف  الدواج "

إلددددددى  2/15/5214جنيددددددة فدددددد  ال  ددددددرة مدددددد   12222ب كل ددددددة 

12/3/5216 2    

 2الموافقة  وقرار اللجن :                      

 الموافقة   :   القرار       
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 54/3/5216: النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم ال سدديولوجيا ب دداريخ  :الموضااوع–32

على الطلدب مد  السديدة ر/ رسدا محمدد صدالح المددر  بالقسدم وال د  

جددائ ة أحسدد  رسددالة رك ددورا  للعدداا  تطلددب فيهددا ترسدديحها لل قدددا إلددى

   2 5212/5216الجامع  

 2الموافقة  وقرار اللجن :                    

 احيط المجلس علما:   القرار            

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الصحة واألمرا  المش ركة ب داريخ  :الموضوع–33  

عد احمددد علددى الطلددب المقدددا مدد  السدديدة ر/ ميددارة مسدد 3/4/5216

سعبان جويدة مددر  األمدرا  المشد ركة بالقسدم يشدان ترسديحها 

للحصدددددوى علدددددى جدددددائ ة الجامعدددددة ال شدددددجيعية للعددددداا الجدددددامع  

5212/5216 2   

 2الموافقة  وقرار اللجن :                        

 الموافقة : القرار            

 

 3/4/5216ة ب اريخ النظر ف  موافقة مجلس قسم الخلية واألنسج  الموضوع–34

مددر  بالقسدم  –على الطلب المقدا م  السيدة ر/ امدانى فدر  أمدي  

/  5212بشان ترسيح سيارتها لجائ ة أحسد  رسدالة رك دورا  للعداا 

 2ا  5216

 2الموافقة  وقرار اللجن :                       

 الموافقة :  القرار          

 

سم ال راية وأمرا  سدو  ال رايدة ب داريخ : النظر ف  موافقة مجلس قالموضوع–35

 –على ال قرير  المقدا م  ر/ عمدرو عبدد الوهدا  حسد   3/4/5216

المدر  بالقسم بشان ورسة العمب ال   أقيمت فد  رحدا  كليدة الطدب 

 بعنوان: 56/3/5216البيطري جامعة المنصورة يوا السيت 

" Awareness Workshop for Responsible Science" 
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 مر ف  ورسة العمب ك  م : وقد حا

ر/ عمرو عبد الوها  حس  ، ر/ انج  فكرال محمدد ، ر/ مدروة فدو ي    

 –الم ددول  ،ر/ إيمددان  هددران عبددد الحميددد ، ر/ محمددد صدد ح الثلددث 

   2أعنا  هي ة ال دريس بالكلية

 2: أحيط المجلس علماوقرار اللجن     

 الموافقة:   القرار         

 

ف  موافقة مجلس قسم ال وليد وال ناسدب وال لقديح االصدطناع  ر النظ :الموضوع– 36

 على االتى:  13/4/5216ب اريخ 

أسددد اذ  –ر/ سدددام  معدددو  محمدددد  عبدددب 2أوال: ترسددديح السددديد ا

ورئدديس القسددم لجددائ ة الجامعددة لعبددداع العلمدد  بجامعددة المنصددورة 

  2 5216/ 5212لعاا 

المددر   –اى الددي  وانيا: ترسيح السيد ر/ حساا الشديخ علدى جمد   

  5216-5212بالقسم لجائ ة الجامعة ال شجيعية للعاا الجامع  

المددر   – / محمدد فدو ي علدى أبدو العد  2والثا: ترسيح السديد ط 

المسددداعد بالقسدددم لجدددائ ة أحسددد  رسدددالة ماجسددد ير للعددداا الجدددامع  

5212-5216 2 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                         

 الموافقة:   القرار        

 

: النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم األمدرا  الباطندة والمعديدة واألسدما  الموضوع–37

 على  13/4/5216ب اريخ 

ترسدديح السددارة االتددى أسددماوهم للحصددوى علددى جددوائ  الجامعددة للعدداا 

 وهم :  5212/5216

ر/ صدبري احمدد الخنددري للحصدوى علدى جددائ ة الجامعدة لل  ددوم 2ا -1

 2العلمى

ر/ ماجد ر م سدعبان األسدقر للحصدوى علدى جدائ ة الجامعدة لعبدداع  -5

   2العلمى
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ر/ إيمددددان  هددددران عبددددد الحميددددد للحصددددوى علددددى جددددائ ة الجامعددددة  -3

 2ال شجيعية

 وكالف ترسيح كب م  :

 السيد ر/ حساا محمدد محمدد ابدراهيم للحصدوى علدى احسد  رسدالة -1
 2كمرسح اساسى

جددائ ة أحسدد  رسددالة ر/ محمددد عبددد  محمددد حسدد  للحصددوى علددى  -5

 2رك ورا  كمرسح اح ياطى

 2الموافقة  وقرار اللجن :                     

 الموافقة:   القرار        

علدى  14/4/5216النظر ف  موافقة مجلس قسم الباوولوجيدا ب داريخ  :الموضوع–38

بشدان تقددمها  –الطلدب المقددا مد  السديدة ر/ وال  فكدري عبدد الوهدا  

-5212ائ ة الجامعدددة ال شدددجيعية للعددداا الجدددامع  للحصدددوى علدددى جددد

5216 2 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                     

 الموافقة : القرار        

 

النظر فد  موافقدة مجلدس قسدم الرقابدة الصدحية علدى األ ايدة ب داريخ  :الموضوع–39

 ر/ خالددد إبددراهيم أبددو ال دد ح سدد ا 2علدى ترسدديح السدديد ا 14/4/5216

   2 5216/  5212ئ ة الجامعة لل  وم العلم  للعاا الجامع  لجا

 2الموافقة  وقرار اللجن :                  

 الموافقة:   القرار        

الصدح  واالمدرا  المشد رك  ب داريخ  النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم: الموضوع–41

على الطلب المقدا م  السديد  الددك ور / مدرو  فدو ال  13/4/5216

مددددر  صدددحة الحيدددوان والبي دددة بالقسدددم والباحدددث  -لى احمدددد الم دددو

الرئيسددى للمشددروع بشددأن اع مددار ال قريددر النهددائى للمشددروع الخدداب 

ا  5212-5214بها مم  مشاريع الجامعة ال نافسية للعاا الجامعى 

جنيد   112222والممدوى مد  وحدد  إرارة البحدوث بالجامعد  بمبلد  )

 تحت عنوان: يامائة وعشر  ال  جني  مصرمصرال( 
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 ) رور ال دددابير الوقائيددة وال رايددة السدددليم  فددى ال خ يدد  مدد  تلدددوث   

 الهوا  بالملووات البيولوجية والرا ات فى م ارع رجا  ال حم (

وان   2/15/5214مددع العلددم أن تدداريخ بدايددة العمددب فددى المشددروع هددو                    

 32/2/5216تاريخ ان ها  العمب فى المشروع هو 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                  

 الموافقة على المد مع تقديم الحسا  الخ امى:   القرار        

 

ال رايدة وامدرا  سدو  ال رايدة ب داريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسدم: الموضوع–41

علددى الطلددب المقدددا مدد  السدديد  الدددك ور / مددرو  احمددد  15/4/5216

سدددم بشدددأن ال رسددديح للحصدددوى علدددى المددددر  المسددداعد بالق –حسددد  

جائ ةاحسددد  رسدددائب ماجسددد ير تخصدددص ترايدددة الحيدددوان والددددواج  

 واالسما  وسو  ال راية 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                  

 الموافقة: القرار         

 

الرقابدة الصدحية علدى اال ايدة ب داريخ  النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم: الموضوع–45

ر/ عددارى عبددد الخددال  سدديد 2الطلددب المقدددا مدد  أ علددى 13/4/5216

بشددأن ترسدديح سدديارتة لنيددب جددائ ة الجامعددة ال شددجيعية للعدداا  –احمددد  

  5212/5216الجامعى 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                  

 الموافقة:   القرار        

 

علدى  11/4/5216ال يروسات  ب اريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسم: الموضوع–43

بشددأن ترسدديح  –ر/ علددى علددى ابددراهيم القندداوال  2الطلددب المقدددا مدد  أ

  5212/5216سيارتة لنيب جائ ة الجامعة ال قديرية للعاا الجامعى 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                  

 الموافقة:   القرار    
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 لجنة شئون البيئة -4
  4/5216/ 13 المنعقدة ب اريخ            

 

ر/ وكيب الكلية لشد ون خدمدة 2ال قرير المقدا م  السيد أالنظر فى  :الموضوع-44

المج مدددع وتنميدددة البي دددة بالكليدددة وبال عددداون مدددع مديريدددة الطدددب 

( مدد  القوافددب الطبيددة الع جيددة 3البيطددرال بالدقهليددة ب ن يددا عدددر)

 البيطرية وهى على النحوال الى:

مركد   –لباندة الى قريدة ت 11/3/5216يوا الخميس المواف   -1

 الدقهلية -المنصورة

–الددى قريددة االورمددان  54/3/5216يددوا الخمدديس الموافدد  -5

 الدقهلية –مرك  السنب وي  

 -الدى قريدة ك دور العدر  31/3/5216يوا الخميس الموافد   -3

 الدقهلية -مرك  طلخا 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                         

 لموافقةا :   القرار           

 

جامعددة –برتوكددوى ال عدداون بددي  كليددة الطددب البيطددرال النظددر فددى  : الموضااوع-42

 المنصورة وجمعية برو  الخيرال لع   الحيوان مك ب المنصورة
 2الموافقة  وقرار اللجن :                          

  الموافقة  : القرار             

 

 

 

 لجنة االجهزة والم تبرات - 2

  5216/ 4 /12والمنعقدة ب اريخ                
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فقددط وقدددر  واحددد ( 51322وقدددرة ) مبلدد  تخصدديص النظددر فددى:الموضااوع-46

اح ياجدات   على ان ي م سرا وعشرون أل  وتسعمائ  جني  ال ير 

الكليددة مدد  لجنددة االجهدد   والمخ بددرات والعلميددة بالجامعدد  للكليددة 

مددوار  -يددار) خامددات وقطددع  للصددرف منهددا علددى السددلع الوسدديط  

وسددائب ومسدد ل مات تعليميدة ( وتو يعهددا علددى االقسدداا  –ومهمدات 

 العلمية بالكلية

 احيطت اللجنة علما وقرار اللجنة:                 

 الموافقة  : القرار     

 المكتبات لجنة -6                                

  4/5216 /13  والمنعقدة ب اريخ            
 

 

لجندة تشدكيب  م  السيدة /مديرة المك بة بشأن  النظر فى الطلب المقدا :وعالموض-47

 2ل حص وتسعير المج ت والرسائب المهداة لمك بة الكلية 

وقرار اللجنة : الموافقة على تشدكيب لجندة ل حدص وتسدعير الرسدائب                      

 ل كون كال الى:  – المهداة لمك بة الكلية 

 رئيسا                   ر/ عبد الهارال محمد احمد2أ                       

 عنواحمد السيد يوس                  ر/ ج ى ا2أ                      

 عنوامحمد جبر السيد جبر                    ر/ 2أ                      

   المك بة مديرة      السيدة /سو ان  ينهم محمد                                  

 الموافقة    : القرار          

 الجوده ضمانوحدة 

 

النظر فى ماكرة السيد أ.ر/ مدير وحدة مدمان الجدورة بشدأن اع مدار فريد  إعددار  الموضوع-48

 الخطة االس راتيجية على أن يكون ال شكيب كال الى :

 فري  اإلعدار والصيا ة:

  عبب              مدير وحدة ممان الجورة أ.ر/ سامى معو  محمد            

 عنوا -ر/ يوس  يحيى عو  الصعيدال          أس اذ مساعد بالكلية 
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 عنوا -أس اذ مساعد بالكلية    ر/ أحمد  كى محمور بلبولة            

 عنوا -ر/ فاطمة ال هرا  عبد الحميد الجوهرال    أس اذ مساعد بالكلية 

 عنوا -الدي                 مدر  بالكلية  ر/ حساا الشيخ على جماى

 عنوا -ر/ منصور ابوالعيني  منصور                   مدر  بالكلية 

 عنوا–طالب/ أحمد منير فهمى محمد       طالب رراسات عليا رك ورا                    

 عنوا -ة الخامسةطالب / فاطمة ال هرا  رجب عثمان       طالب  بال رق                    

 عنوا -طالب / مجدال البراسى                   طالب بال رقة الخامس                   

 عنوا -طالب/ محمد حس  محرو          طالب بال رقة الرابعة                   

 فري  العمب ف  مجاى ال عليم والط  :                  

 وكيب الكلية لش ون ال عليم والط     د الشربينى السيد     أ.ر/ محم                    

 عنوا -ر/ امب عبد المنعم عل  ح وة                  مدر  بالكلية            

 عنوا -مدر  بالكلية        ر/ بسمة حامد مر نى                              

 عنوا -مدر  بالكلية         ر/ منصور أبو العيني  منصور                     

 عنوا -ر/ رموال رما أحمد سطا                       مدر  بالكلية           

 عنوا -ط. / احمد محمد السباعى                         معيد بالكلية           

 عنوا -ى طبيب بيطرال بالمس ش ى البيطرال ال عليمط. / فاطمة النبوية حسي                    

 عنوا -طالب/ ايمان محمدي  محمد فيالهطالب بال رقة الثانية 

 عنوا-طالب/ باسب ع   على السيد خنرهطالب بال رقة الثالثة 

  عنوا -طالب/ السيد سعبان السيد أبو آمنهطالب بال رقة الرابعة 

  عنوا -طالب/ فاطمة ال هرا  رجب عثمانطالب بال رقة الخامس 

 مجاى الدراسات العليا والبحوث: فري  العمب         

  وكيب الكلية لش ون الدراسات العليا والبحوث  أ.ر/ جهار رمنان السيد 

 عنوا-أ.ر/ ص ح احمد ابوالوفا                 أس اذ ورئيس قسم بالكلية 

                عنوا -أس اذ مساعد بالكلية  ر/ سحر السيد عبدالرحم 

        عنوا -مدر  بالكلية                        ر/ ميارة مسعد جويدة 

  عنوا -ر/ حساا الشيخ على حماى الدي                  مدر  بالكلية 

  عنوا -ر/ محمد ص ح ال لت                            مدر  بالكلية 

  عنوا -ر/ حا ا حس  رمنان                           مدر  بالكلية 
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 عنوا -لعدى                      مدر  بالكلية ر/ محمد على ماهر ا 

 عنوا -معيد بالكلية   د  ابراهيم                   ط. / سيما  عب 

 طالب/ أحمد على محمد الحريرال)ال رقة الثالثة( عنوا 

 طالب/ محمد حس  محرو )ال رقة الرابعة( عنوا 

 يا ) وافد ( عنواطالب/ عبد الرحم  عبد العالى الجالى       طالب رراسات عل 

 طالب/ حم   حس  محمد أحمد              طالب رراسات عليا ) وافد (عنوا 

 طالب/ أسما  نبيب محمد مصط ى      طالب رراسات عليا ) ماجس ير(عنوا 

 طالب/ أحمد منير فهمى محمد             طالب رراسات عليا ) رك ورا  (عنوا 

 مية البي ة:فري  العمب مجاى خدمة المج مع وتن   

 أ.ر./ عارى ال ابعى   لوى     وكيب الكلية لش ون خدمة المج مع وتنمية البي ة 

               عنوا-أس اذ بالكلية   أ.ر / محمد جبر السيد 

 عنوا -مدر  بالكلية    يمان احمد ابوال نب             ر/ ا 

               واعن -مدر  بالكلية    ر / احمد ف حى ابوالنجا 

 / عنوا -مدر  بالكلية    حساا الشحات جار الل            ر 

  عنوا -ط. / محمد فو ال على ابوالع        مدر  مساعد بالكلية 

  عنوا -ط. / محمور عبا   كى              مدر  مساعد بالكلية 

  عنوا -ط. / ندال أحمد سعد حساا الدي            معيد بالكلية 

    ال رقة الرابعة( عنوا                      طالب/ فاطمة محمد( 

 طالب / مجدال البراسى                     )ال رقة الخامس ( عنوا 

 فري  المراجعة:    

  أ.ر/ نبيب أبو هيكب سيد احمد                         عميد الكلية 

  عميد الكلية األسب    السعيد                أ.ر./ السعيد الشربينى 

  أ.ر./  محمد محمد فورة                          عميد الكلية األسب 

  أ.ر/ محمد احمد على يوس                      عميد الكلية الساب 

  أ.ر/ ف حى رموان سليم                            وكيب الكلية األسب 

          سب  وكيب الكلية األ       أ.ر./ على على ابراهيم القناوال 

 الموافقة    القرار     
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إمددافة ودد ث ورل عمددب فددى مجدداى ال وعيددة ببرندداما منددع االن حدداى العلمددى    الموضااوع-49

Turnit in   للخطددة ال دريبيددة للكليددة للعدداا الجددامعى  52/4/5216اب دددا  مدد

 –ويحامر فيها السيدة الدك ور / سدحر السديد عبدد الدرحم   5212-5216

 منع االن حاى العلمى.منس  عاا الكلية للجنة 

 الموافقة     القرار      

 

 موضوعات متنوعة          
 

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

موافقدددة مجلدددس قسدددم الكميدددا  الحيويدددة وكميدددا  ال رايددد  بالكليدددة 

علدددى ماجدددا  ب قريدددر اللجندددة العلميدددة  علدددى 6/4/5216ب ددداريخ 

لوظددددائ  االسدددداتاة  واالسدددداتاة  363كيميددددا  رقددددم )لل الدائمددددة

 -محمددد فددور  إبددراهيم سدد م  / 2ط السدديد ترسدديحالمسدداعدي  و

لل عددي  بالكليددة الكميددا  الحيويددة وكميددا  ال رايدد  المدددر  بقسددم 

بوظي ة أس اذ مساعد بداات القسدم بالكليدة حيدث أن سديارت  مل د ا 

 فى عمل  ومسلك  ويقوا بواجبات  على اكمب وج 

 الموافقة   :  القرار          

 

النظدددر فدددى مددداكرة سددد ون اعنددا  هي دددة ال ددددريس بالكليدددة بشدددأن  الموضاااوع: -51

( لجراحددات 124المددوافقى علددى مددا جددا  ب قريددر اللجنددة العلميددة )

 –البيطريددة وترسدديح السدديد ر/ اسددرف محمددد مصددط ى الدسددوقى 

 عليمدى  ميب ال وليدد وال ناسدب وال لقديح االصدطناعى بالمس شد ى ال

البيطددرال بشددها ال ددابع للكليددة لل عيددي  بوظي ددة اس شددارال مسدداعد 

أن سديارت  حيدث ال وليد وال ناسب وال لقيح االصطناعى بداات القسدم 

 مل  ا فى عمل  ومسلك  ويقوا بواجبات  على اكمب وج 
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 الموافقة      القرار      

 

ي ، العمل  ( الم حانات بشأن تشكيب لجان المم حني  ) ال صحيح ، الش و  الموضوع-25

" رك دورا  ، ماجسد ير ، ربلومدات "    5216الدراسات العليا رور ابريب 

 الواررة م  األقساا العلمية بالكلي ة 

موافقة مجالس االقساا العلمية بالكلية على تشكيب لجان ام حان الش وال وال حريرال   -                            

 العليا بالكليةوال صحيح لط   الدراسات 

  الموافقة      القرار              

 

لمرحلدة بشأن تشكيب لجان المم حني  ) ال صحيح ، الش وي ، العمل  (    الموضوع-23

طبقددا لددنص  5212/5216للعدداا الجددامعى   5216 البكددالوريو  رور

 ( م  ال ئحة ال ن ياية لقانون تنظيم الجامعات12المارة )

 الموافقة       القرار      

                 

النظددر فددى مدداكرة سدد ون اعنددا  هي ددة ال دددريس بالكليددة بشددأن               :الموضااوع -24                   

موافقدددة مجلدددس قسدددم الرقابدددة الصدددحية علدددى اال ايدددة ب ددداريخ 

 / رمددوال رمددا احمددد 2ط ةعلددى ترسدديح السدديد 13/4/5216

حية علدددى اال ايدددة المددددر  المسددداعد بقسدددم الرقابدددة الصددد -سدددطا

لل عددي  بوظي ددة مدددر  تخصددص) الرقابددة الصددحية علددى اال ايددة 

باات القسم بالكلية حيث أن سديارتها مل  مد  فدى عملهدا ومسدلكها 

 وتقوا بواجباتها على اكمب وج 

 الموافقة  :   القرار         
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         النظددر فددى مدداكرة سدد ون اعنددا  هي ددة ال دددريس بالكليددة بشددأن     الموضااوع -22

ب داريخ  الرقاب  الصحي  على االلبان ومن جاتهداموافقة مجلس قسم 

محمدددور عبدددا  ذكدددى  / 2علدددى ترسددديح السددديد ط 13/4/5216

الرقابة الصحية علدى اال ايدة لل عدي  بوظي دة  المعيد بقسم -الع ي ى

 االلبدان ومن جاتهدا(تخصص) الرقابة الصدحية علدى  مساعد مدر 

قدوا يفى عمل  ومسلك  و ن سيارت  مل  اباات القسم بالكلية حيث أ

 2 بواجبات  على اكمب وج 

 الموافقة:   القرار         

 

 

 

النظددر فددى مدداكرة سدد ون اعنددا  هي ددة ال دددريس بالكليددة بشددأن              :الموضااوع-26

ب اريخ الكميددددا  الحيويددددة وكميددددا  ال رايددددة قسددددم موافقددددة مجلددددس

ا  عبدددد السددد ا سددديم / 2ط ةترسددديح السددديدعلدددى   13/4/5216

الكميددا  الحيويددة وكميددا  المدددر  المسدداعد بقسددم  -مسددعد السدديد

وظي ددة مدددر  بدداات القسددم بالكليددة حيددث أن  فددى لل عددي ال رايددة 

سديارتها مل  مد  فددى عملهدا ومسددلكها وتقدوا بواجباتهددا علدى اكمددب 

 2 وج 

 الموافقة      القرار    

 

موافقدة ل دريس بالكلية بشدأن نا  هي ة االنظر فى ماكرة س ون اع الموضوع-21

على منح السيد 11/4/5216مجلس قسم امرا  الدواج  ب اريخ 

المدر  بقسدم امدرا  الددواج   -ر/ نجاح عرفات حسي  إسماعيب

بالكليدددة أجدددا   خاصددد  بددددون مرتدددب لمرافقدددة  وج ددد  ) المددددر  

وعندددو بعثدددة االسدددراف المشددد ر  ( بالواليدددات المسددداعد بالكليدددة 

 ولمدة عاا  3/2/5216ة إع بارا م  الم حد  االمريكي

 الموافقة:   القرار        
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ماكرة نائب رئديس الجامعدة لشد ون ال علديم والطد   بشدأن  النظر فى :الموضوع-22

خدددرو  بعدددض الطددد   المقيددددي  بالكليدددات العلميدددة المسدددجوني  أو 

السددج  وطلددبهم أرا  االم حانددات العمليددة المحبوسددي  اح ياطيددا مدد  

علدى السدار  وكد   الكليدات العمليدة وتدم ال وصدية ب مداع جاالوقد تم 

 :االتى

أرا  الط   الم ر  عنهم االم حاندات فدى المدوار العمليدة فدى أقدر   -1               

فصب رراسى يؤرال في  ام حان المار  بشدرط اج يدا  الطالدب لبدراما 

للطالدب تدريبية مكث   ي م ومعها بمعرفة االقساا العلمية وال يسدمح 

  2بأرا  االم حان اال بعد اج يا ات تلف البراما 

اخ بارات فصليةأو    اخ بدارات وبالنسبة للمقررات ال ى تح وال على  -5                        

تقييم مسد مر يد م إع دا  الطد   مد  هدا  االم حاندات ويد م ال عدويض 

  2عنها حسابيا 

  ااحيط المجلس علم     : القرار          

 

 

 ،،  ظهرا الثانية والنصفوانتهت الجلسة  في تمام الساعة         
 

 

 عميد الكلية                                    ةجلسلأمي  ا                                  

 
نبيل ابو هيكل سيد د/ 1أ         حمد أحمد   عبد الهادى م أ.د/      

 مداح
 
 

 رجاء البيلى
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