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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري     

 كليةال مجلس أمانة      

       **** 

 

 اجتماع مجلس الكلية محضر
  ة الثانيةئاالم بعد والخمسون الرابعة (524)رقم  الجلسة

 

يددوا  5216/  5212للعدداا الجددامع  (524) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسدد       

 تمددداا وذلدددي فددد   هددد  1417/شدددعبان 11 الموافددد  ا18/2/5216 االربعدددا 

 بقاعة إج ماعات مجلس الكلية ظهراالثانية عشر الساعة 

 : 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/ 
 د السدديدجهددار رمنددان محمددألسدد 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

 و ددددي  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 أ مدددددددددددعلى يوسدددددددددد  
   األس اذ الدك ور/ السعيد الشربينى السعيد

 محمددددددد محمددددددد محمددددددد فددددددور  األسددددد اذ الدددددددك ور/ 

 رى  لمددددددد  الجدددددددوهرياألسددددددد اذ الددددددددك ور/ عدددددددا

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

     األس اذ الدك ور/ جماى عبد الجابر محمد

  ددد ف المرسددد  المدددر  فدددر الددددك ور / األسددد اذ

  مصباف عبد الجوار السيدالدك ور / األس اذ

   جدددد ى أ مددددد السدددديد يوسدددد  الدددددك ور / األسدددد اذ

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

 /عارى عبدددد الخدددال  سددديد أ مددددالددددك وراألسددد اذ  

               /محمدددددد محمدددددد محمدددددد الجددددد ارالدك وراألسددددد اذ 

 ممددددددوف محمدددددد أبدددددو المجدددددد الددددددك ور/األسددددد اذ 
 األسدددد اذ الدددددك ور/ عمددددرو عبددددد ال  دددداف محمددددد عبددددد 

           مد جبر السيد جبرمح/الدك وراألس اذ 
 طددددددددددارم إبددددددددددراهيم محمددددددددددد /الدددددددددددك وراألسدددددددددد اذ 

 اسددددددددد اذ الدك ور/ دددددددددبرال ا مدددددددددد الخندددددددددرال

 االسدددد اذ الدددددك ور / عمدددددار السدددديد أ مددددد يدددددونس
     سددددددنا  سدددددد م  أ مددددددد عددددددو   ر/ الدددددددك واألسدددددد اذ 
 ر/ مهدددا عبدددد  محمدددد عبدددد  العشدددماوالالددددك واألسددد اذ 

 

             
 

 اال سدددددددددددددددددددددددددديولوجيقسددددددددددددددددددددددددددم  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

 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  سأ
  مددددير و ددددة مدددمان الجدددورةورئددديس قسدددم ال وليدددد واسددد اذ 

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

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

  أسدددددددد اذ بقسددددددددم الصددددددددحة واألمددددددددرا  المشدددددددد ركة

                               األروية قسمب أس اذ

 سددددد اذ ورئددددديس قسدددددم ال رايدددددة وأمدددددرا  سدددددو  ال رايدددددة

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

              ج أمدددددددددددرا  الددددددددددددوا 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 مصباف محمد محمورالدك واألس اذ 

 االسددددددد اذ الددددددددك ور/ محمدددددددور محمدددددددد بددددددددران
 ماجدددددددددددددد ر م شدددددددددددددعبان االشدددددددددددددقرلددددددددددددددك ور/ ا

    ايمددددددددددان  هدددددددددددران عبددددددددددد الحميدددددددددددد الدددددددددددك ور / 

 ة/انجى فكددددددددددددددددددددددددرال ريشددددددددددددددددددددددددةالدددددددددددددددددددددددددك ور

 ة/ وال  فكددددددددددددددرال عبددددددددددددددد الوهددددددددددددددا الدددددددددددددددك ور

         ميددددددددارة مسددددددددعد ا مددددددددد شددددددددعبانالدددددددددك ورة /
 أعضااااااااااااء مااااااااااا  ال اااااااااااار :

 محمدددددددددددد محمدددددددددددد جمعددددددددددد  سدددددددددددالمالددددددددددددك ور/ 
 واعتااااااعر عاااااا  عاااااا   الحضااااااور  

 األسدددد اذ الدددددك ور/  دددد ف أ مددددد عثمددددان ابددددو الوفددددا

 االسددددددددد اذ الددددددددددك ور/ أ مدددددددددد شدددددددددوقى اسدددددددددماعيب

 للةا مدالسدددددددددددديد محجددددددددددددو هبددددددددددددة ا/لدددددددددددددك ورا

 األس اذ الدك ور/ عارى  ساني  محمور مصط ى
 

 وقا  باألعمال االدارية والسكرتارية كل م  :

/ لسدديدةالسدديد / رجددا  محمددد البيلدد                ا

  ماجدددددددددددددددددددددددددددد  محمدددددددددددددددددددددددددددد أ مدددددددددددددددددددددددددددد                
  

 
 اسدددددد اذ بقسددددددم الرعايددددددة وتنميددددددة الثددددددروة الحيوانيددددددة

                                                                          دير واالشددددددددددعةأسدددددددددد اذ بقسددددددددددم الجرا ددددددددددة وال خدددددددددد  

 بقسددددددددددددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددددددددددددريحاسدددددددددددددددددددددددددددد اذ 
 طندد  والمعديددة واالسددما البااالمددرا  اسدد اذ مسدداعد بقسددم 

               الباطندد  والمعديددة واالسددما اسدد اذ مسدداعد بقسددم االمددرا  

 ولجيدا االكلينكيدةقسدم البا وقائم بعمب رئيس اس اذ مساعد

 اس اذ ا وقائم بعمب رئيس قسم البا ولوجيا االكلينيكية

 الصددددددحة واالمددددددرا  المشدددددد ركة مدددددددر  بقسددددددم

 
 ةمددددددير عددددداا مديريدددددة الطدددددب البيطدددددري بالدقهليددددد

 

 

 الط يليدددددددددددددددات   أسددددددددددددددد اذ ورئددددددددددددددديس قسدددددددددددددددم

 ورئددددددددديس قسدددددددددم الخليدددددددددة واالنسدددددددددجةاسددددددددد اذ 

 البا واوجيددددددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددم

 منصدورةمددير معهدد بحدوث  دحة الحيدوان بال
 

 
 

 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة
                                                    ددددددددددددددددددددانىأخصددددددددددددددددددددائى شدددددددددددددددددددد ون اراريددددددددددددددددددددة 

 

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

 بالكلية ال راية وأمرا  سو  ال راية قسمبم  رغ 
  عميد الكلية م منيا للسارة اعند ا   –ب ابو هيكب سيد أ مد نبيالسيد أ.ر/ الجلسة اف  ح

 المجلس ال وفي  والسدار 

 بسم الل  الر م  الر يم                         

 اس ه ى

 مرورة سرعة تقديم اورام اس لة االم حانات للكن روى 

 الورقة االم حانية االل  اا بنوابط 
   اوال : التص يقات         

 

                                                  (521رقددددددم  ) ل صددددددي  علدددددد  محندددددر الجلسددددددة السدددددابقةا :الموضااااااوع-1

   2 5216/ 17/4ب اريخ 
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 المصارقة  : رارالق   

 

 ثانيا :لجان مجلس الكلية
 

 لجنة شئون التعليم والطالب - 1                       
 11/2/5216 المنعقدة ب اريخ      

النظر فى ماكرة ش ون ال عليم والط   بالكلية بشأن رفع اسم  :ضوع المو– 2

المقيد بالكلية بال رقة  –الطالب/ منصور عبد اللة عبد العظيم شدار 

ا نارة ا ب وذلي لعدا  5212/5216االولى للعاا الجامعى 

  اس مارة الثانوية العامة بعد تصحيحها

 2قة المواف وقرار اللجن :                    

 الموافقة    : القرار           

: النظر فى ماكرة ش ون ال عليم والط   بالكلية بشأن الموافقة الموضوع – 3

المقيدة بالكلية  –على قبوى عار الطالبة / نورهان ر م بدير 

ع  ال  رة م  يوا  5212/5216بال رقة الخامسة للعاا الجامعى 

 ع() اجا ة وم 17/2/5216  ى  18/4/5216

 2الموافقة  وقرار اللجن :                    

 الموافقة     القرار      

 الة الطالبة : النظر فى ماكرة ش ون ال عليم والط   بالكلية بشأن الموضوع –4

للعاا  الم صولة بال رقة الخامسة –سماف خ ف عبدة السيد /

يب الس ن اذ عدر مرات الرسو   تم تحو   5212/ 5214الجامعى 

الطالبة الماكورة الى االرارة الطبية الجرا  الكش  الطبى عليها وتمت 

 5212/5216مواف نا بمنحها اجا ة مرمية ع  العاا الجامعى 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                    

 الموافقة  القرار        
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لطلب المقدا : النظر فى ماكرة ش ون ال عليم والط   بالكلية بشأن االموضوع -5

للعاا  المقيد بال رقة الثانية –م  الطالب/ يوس  محمد يوس  محمد 

لل رخيص لة بدخوى ام حان مارة  5212/5216الجامعى 

مع جمع  5212/5216)الهس ولوجى( لل صب الدرسى ال انى عاا 

+ال صب الدراسى الثانى  5214/5212ررجات ال صب الدراسى االوى 

5212/5216 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                    

 الموافقة   القرار        

 

: النظر فى ماكرة ش ون ال عليم والط   بالكلية بشأن قبوى الموضوع -6

المقيد بال رقة  –عارالطالبة / محمد مصط ى عبد الحميد المنسى 

ع  عدا ارا  ام حانات ال صب  5212/5216للعاا الجامعى  االولى

ب الدراسى الثانى ع  العاا الجامعى الدراسى + ال ص

بنا  على  4/5216/ 9وذلي لورور مل ة ب اريخ  5212/5216

 م(12169/17 كم المحكمة فى رعوال رقم )

 2الموافقة  وقرار اللجن :                    

 الموافقة   القرار        

 

بوى : النظر فى ماكرة ش ون ال عليم والط   بالكلية بشأن قالموضوع -7

للعاا  المقيد بال رقة الثالثة –عارالطالبة / اية اكرا  كى الشاعر 

والاال يل مس فية الموافقة على قبوى عارها  5212/5216الجامعى 

  ى  15/1/5216ت فى ال  رة م  اع  ارا  االم حان

12/4/5216 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                    

 الموافقة   القرار        

 

 

 ال راسات العليا لجنة -5                
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 18/2/5216والمم دة   ى  2/5216/ 17 ب اريخالمنعقدة           
 

النظر ف  موافقة مجلس الرقابة الصحي  على اال اي   :الموضوع– 8

ل  تقرير الص  ية لرسالة ع 9/2/5216بالكلية ب اريخ 

مق در ايها  فؤار عبدال / 2خا ة بالطالب طال الدك ورا 

ف   19/4/5229  المسجب م  الخار  ب اريخ  السباعى

  على االلبان ومن جاتها ، الصحي مارة ال خصص/ الرقابة

 للمناقشة والحكم ، وعنوانها :
 جودة وسالمة لبن المزارع المستخدم في صناعة المنتجات اللبنية          

Quality and safety of farms milk used for manufacture of dairy products 

 التالي : لجنة الحكم والمناقشة علي النحو واقتراح تشكيلـ
 د/ ابراهيم محمد أمان              0ـ أ1

االلبان ومن جاتها بكلية الطب أستاذ الرقابة الصحبه على      

 البيطرال/ جامعة ك ر الشيخ 

 ر/ عارى عبد الخال  سيد ا مد   2  أ5

 الرقابة الصحي  على اال اي   بالكلي   أس اذ ورئيس قسم      

 ر/ محمد الشربينى السيد على  2  أ1

 أس اذ ووكيب لش ون ال عليم والط   بالكلي  "مشرفا"     

 ر/ ابراهيم ابراهيم الهوارال    2  أ4

 أس اذ وعميد كلية الطب البيطرال/ جامعة ك ر الشيخ "مشرفا"     

 وال ر/ مها عبد  محمد عبد  العشما2أ -2

 "أس اذ الرقابة الصحب  على االلبان ومن جاتها بالكلي  "مشرفا    

 على ان يكون الثالث والرابع والخامس بصوت واحد .
 2وقرار اللجن : الموافقة                    

  القرار    

 

: النظر ف  موافقة مجلس قسم البك يريا وال طريات والمناع  بالكلية الموضوع– 9

عل  تقرير الص  ية لرسالة  15/2/5216ب اريخ 

 – رينا ابراهيم عبدالرنى  امد  / 2الماجس يرالخا ة بالطالب   ط
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ف  مارة ال خصص/  16/4/5211المسجل  م  الخار   ب اريخ 

        وعنوانها:، البك ريولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا 

 رراسات ع  تواجد السموا ال طرية ف  من جات االلبان

Studies on the Presence of Fungal Mycotoxins in 

Milk Products 

   واق راف تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :

       ر/ طلعت عبد الرا م عثمان   2  أ1

 أس اذ الميكروبيولوجيا بكلية طب/ جامعة المنصور      

 ر/ عارى عبد الخال  سيد ا مد 2  أ5

 يس قسم الرقاب  الصحي  على اال اي   بالكلي أس اذ ورئ      

 ر/ جماى عبد الجابر محمد ا مد يونس 2أ  1

قسم البك يريا وال طريات والمناع  بالكلي  أس اذ ورئيس      

 "مشرفا"

 

 2وقرار اللجن : الموافقة                    

  القرار    

والسموا واالجرا ات الطب الشرعى : النظر ف  موافقة مجلس قسم الموضوع– 11

      بالكلية ب اريخ  البيطرية

عل  تقرير الص  ية لرسالة الماجس يرالخا ة  14/2/5216  

لمسجب وافد ا –عبدالر م  عبدالعالى الجالى طاهر  / 2بالطالب  ط

ف  مارة ال خصص/  19/11/5211ب اريخ   ليب  الجنسية والمسجب

        وعنوانها:، الطب الشرعى 
دراسات سمية على التأثير التشوهي للمبيد الحشرى فنتروثيون وخالت                      

 الرصاص في الفئران البيضاء
Toxicological Studies on the Teratogenic Effects of  Fenitrothion 

 insecticide and lead acetate in Albino Rats 

 

 النحو ال ال  :  واق راف تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  

 ر/ خلور محمد ابراهيم        2  أ1

 أس اذ الطب الشرعى والسموا بكلية الطب البيطرال / جامعة ال قا ي      

 ر/ ياسر سعيد السيد سالم    2  أ5
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 أس اذ الطب الشرعى والسموا بكلية الطب البيطرال / جامعة رمنهور      

 ر/ ممدوف محمد ابو المجد     2  أ1

 س اذ ورئيس قسم الطب الشرعى والسموا بالكلي  "مشرفا"أ      

 ر/ ف ح  رموان عل  سليم   2  أ4

 أس اذ الطب الشرع  والسموا الم  رغ بالكلية "مشرفا"      

 ر/ مصباف عبدالجوار السيد  2  أ2

 أس اذ بقسم ال شريح بالكلية "مشرفا"     

 بصوت وا د .والخامس على ان يكون الثالث والرابع 
 2وقرار اللجن : الموافقة                  

 الموافقة     القرار    

  

الطب الشرعى والسموا واالجرا ات : النظر ف  موافقة مجلس قسم الموضوع– 11

عل  تقرير الص  ية لرسالة  2/5216/ 12بالكلية ب اريخ  البيطرية

عبيد ظاهر عبيد ظاهر  جي     / 2الماجس يرالخا ة بالطالب  ط

 16/12/5215ب اريخ   وافد كوي   الجنسية والمسجب –لعا م ا

        وعنوانها:، الطب الشرعى ف  مارة ال خصص/ 

     رراسات سمية على مدال تواجد بعض العنا ر الثقيلة ف  البان                 

 النوم والنعا 

 
Toxicological Studies on the Incidence of Some Heavy Metals in 

 Milk of she-Camels and Ewes 

 

   واق راف تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :             

 ر/ ف حى رموان على سليم    2أ  1
 أس اذ م  رغ بقسم الطب الشرعى والسموا بالكلي        
 ر/   ف ف حى عبد العاى     2  أ5

 ية الطب البيطرال جامعة /  ال قا ي أس اذ الرقاب  الصحي  على االلبان بكل     

 ر/ ممدوف محمد ابو المجد   2  أ1
 أس اذ ورئيس قسم الطب الشرعى والسموا بالكلي  "مشرفا"    
 ر/ عارى عبدالخال  سيد أ مد      2أ -4
 أس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال اية بالكلي  "مشرفا"    
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 ا د .على ان يكون الثالث والرابع بصوت و

 2وقرار اللجن : الموافقة                 

 الموافقة   القرار    

 

االمرا  الباطن  واالمرا  المعدي  : النظر ف  موافقة مجلس قسم الموضوع– 12

عل  تقرير الص  ية  2/5216/ 12واالسما   بالكلية ب اريخ

 ا مد مجدال جماى سليم  /2الماجس ير الخا ة بالطالب  ط لرسالة

ف  مارة ال خصص/  55/4/5214لمسجب م  الخار   ب اريخ ا –

        وعنوانها:، االمرا  المعدية

 رراسات وبائية وتشخيصية على مر  السب الكاذ  فى اال ناا           

Epidemiological and Diagnostic Studies on Caseous 

Lymphadenitis in Sheep 

 :شة عل  النحو ال ال    واق راف تشكيب لجنة الحكم والمناق
 ر/ محمد ابراهيم عيسى شرف الدي     2  أ1
 أس اذ االمرا  المعدي  جامعة / ال قا ي     
 ر/ مجدال  ساني  الجعبرال     2  أ5

 أس اذ االمرا  المعدي  جامعة / ك ر الشيخ     
 ر/  عطي  عبد الل  الجداوال                 -1
 د بحوث  حة الحيوان "مشرفا"با ث أوى البك يريولوجيا بمعه   

 2وقرار اللجن : الموافقة                   

 الموافقة   القرار    
 

بالكلية ب اريخ  ال يروساتالنظر ف  موافقة مجلس :الموضوع–13

 ل  تقرير الص  ية لرسالة الماجس يرع 12/2/5216

م   ة  المسجل امانى امي  السيد عيد / 2ط ةخا ة بالطالبال

ف  مارة ال خصص/  9/12/5211  ب اريخ الخار

 :   وعنوانهاوعنوانها، للمناقشة والحكم ،  ال يرولوجيا
 رراسات على فيرو  مر   دة فابريشيس المعدي ف  الطيور

Studies on Infectious Bursal Disease Virus in Poultry 
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   واق راف تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 لبكري عبد الر يم          ر/ محمد ا2  أ1
 أس اذ الميكروبيولوجيا )ال يرولوجيا( بطب بيطرال/ جامعة ال قا ي     

 ر/ جبر فكري الباجوري    2  أ5

 أس اذ ال يرولوجيا الم  رغ بطب بيطرال مش هر/ جامعة بنها     

 ر/ عل  عل  ابراهيم القناوي   2  أ1
 م ال يروسات بالكلية "مشرفا"أس اذ ال يرولوجيا الم  رغ ورئيس قس     

 2وقرار اللجن : الموافقة                  

 الموافقة القرار    
 

 

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيوية وكيميا  : الموضوع– 14

عل  إلرا  ال سجيب لدرجة  8/2/5216ال راية بالكلية ب اريخ 

القناوال     / ايم   امد عبد السميع2الماجس ير  للطالبة ط

ف  مارة  9/12/5211المسجب م  الخار  ب اريخ 

ال خصص/ الكيميا  الحيوية وكيميا  ال راية ، وذلي 

 الس ن اذ  عدر مرات رخوى االم حان ال مهيدال

 : الموافق  على الرا  تسجيب الطالب الماكور وقرار اللجنة                

 الموافقة القرار      
 

  

ف  موافقة مجلس قسم الرقاب  الصحي  على اال اي    النظر: الموضوع– 15

عل  إلرا  ال سجيب لدرجة  9/2/5216بالكلية ب اريخ 

  المسجب  عمرو محمد على شمع  / 2الماجس ير  للطالب ط

الرقابة ف  مارة ال خصص/  9/12/5211م  الخار  ب اريخ 

، وذلي الس ن اذ  عدر مرات الصحية على األلبان ومن جاتها

 االم حان ال مهيدال رخوى

 : الموافق  على الرا  تسجيب الطالب الماكوروقرار اللجنة                

 الموافقة    القرار    
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النظر ف  موافقة مجلس قسم االمرا  الباطن  والمعدي  : الموضوع– 16

على الرا  ال سجيب  12/2/5216واالسما  بالكلية ب اريخ 

ا مد محمد  / 2لب طلرسالة الماجس ير الخا ة بالطا

ف   51/4/5215  المسجب م  الخار  ب اريخ  ابراهيم خلي  

، وذلي لعدا االن ظاا ف   االمرا  الباطنةمارة ال خصص/ 

الحنور الى القسم وعدا انجا  أي ج   م  خطة الرسالة 

 2وعدا االس جابة ل عليمات السارة المشرفي  

 2ة وقرار اللجن : الموافق                   

 الموافقة      القرار    

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم االمرا  الباطن  والمعدي  : الموضوع– 17

على مد ال سجيب  11/2/5216واالسما  بالكلية ب اريخ 

امير  محمد محمد  / 2لرسالة الماجس ير الخا ة بالطالبة ط

ف   51/4/5215ن    المسجلة م  الخار  ب اريخ الشربي

، وذلي لمدة عاا امرا  االسما  ورعاي ها/ مارة ال خصص

 55/4/5217  ى  51/4/5216خامس اع بارا م  

ل ن ها  م  الج   العمل  وك ابة الرسالة الخا ة بالطالبة 

 الماكورة 

 2وقرار اللجن : الموافقة                    

 الموافقة     القرار    

 

بالكلية ب اريخ  يروساتل : النظر ف  موافقة مجلس قسم االموضوع– 18

على مد ال سجيب لرسالة الماجس ير الخا ة  12/2/5216

  المسجلة م  الخار   رشا مصط ى محمد  را ا / 2بالطالبة ط

، وذلي ل يرولوجيا اف  مارة ال خصص/  51/4/5215ب اريخ 

 55/4/5217  ى  51/4/5216لمدة عاا خامس اع بارا م  
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بة الرسالة الخا ة بالطالبة ل ن ها  م  الج   العمل  وك ا

 2الماكورة 

 2وقرار اللجن : الموافقة                      

 الموافقة  القرار         

 

: النظر ف  موافقة مجلس قسم االمرا  الباطن  والمعدي  الموضوع–19

لرسالة على مد ال سجيب  12/2/5216واالسما  بالكلية ب اريخ 

   خالد عمار عبدالس ا محمد / 2ط الماجس ير الخا ة بالطالب

ف  مارة ال خصص/  51/4/5215م  الخار  ب اريخ  المسجب

، وذلي لمدة عاا خامس اع بارا م   االمرا  الباطنة

ل ن ها  م  الج   العمل   55/4/5217  ى  51/4/5216

 2وك ابة الرسالة الخا ة بالطالبة الماكورة 

 2موافقة وقرار اللجن : ال                     

 الموافقة  القرار         

 
 

 

: النظر ف  االعاار المرمية واالج ماعية المقدم  م  ط   الموضوع– 21

 5216الدراسات العليا  المقرر عليهم ارا  ام حانات رور ابريب 

 وبيانهم على النحو ال ال  :

 أوال : االم حان ال كميلى لدرجة الدك ورا :

 العار ال خصص االسم ا

 مرم  االمرا  الباطن   الشيما  محمد محمد على فر  1

  

  انيا : االم حان ال مهيدي لدرجة الماجس ير:
 ايام العذر العذر التخصص االسم م

  رانيا احمد عبد الحميد والى 1
الرقابة الصحية على األلبان 

 ومنتجاتها
 كل االيام مرضي

 مرضي الباثولوجيا زينب محمد بدير على بدر 2

ى/ الباثولوجيا مادة مقرر

(الطفيليات 11تخصص ، )

 البيطريه
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3 
محمد محمد مى مصطفى 

 موسى

الكيمياء الحيوية وكيمياء 

 التغذية
 كل االيام مرضي

 

  الثا : ربلومات الدراسات العليا  : 
 العذر التخصص االسم م
 اجتماعى الكيمياء الحيويه االكلينيكيه  ايمان احمـــــد حسن عبــاس  1
 مرضي الكيمياء الحيويه االكلينيكيه ايمان السيد احمــــد صالـــح 2
 مرضي الكيمياء الحيويه االكلينيكيه محمد حلمى حامـــد يوســـف 3
 مرضي الكيمياء الحيويه االكلينيكيه منه القرنى جــــالل راشـــــد 4
 اجتماعى همراقبــــــــة االغذيــــــ امير محمد ابـــراهيم السيد الفقى 5
 مرضي مراقبــــــــة االغذيــــــه مروى حماده احمــــد غـــازى 6

 مرضي التنــــــــــاسليــــــــات كريم محسن فتحــــــى نصر 7

 مرضي االدويه والمستحضرات الطبيه محمود الصادق الجوهرىاحمد السيد  8
 

 

فددد  مدددو  الموافقدددة علددد  قبدددوى األعددداار المرمدددية :  وقدددرار اللجندددة

                                                                                                                                                                                                                            ال قارير الطبية الواررة م  اإلرارة العامة لش ون الطبية

 الموافقة      القرار          

   لسدارة األطبدا  ا تدليد ا لإلردا  قيدد لددبلومات الدراسدات الع النظر فدى :الموضوع–51

مدرات (  4، وذلي  السد ن اهم عددر مدرات رخدوى االم حدان ) بعدهم بيان

( فقدرة )ا( مد  ال ئحد ة الداخليدة للكليدة ، وكدالي 15ف  مو  المدارة )

 5212/5216لعدددا سدددارهم الرسددوا الدراسددية عدد  العدداا الجددامع   

 (  ر م إناارهم أكثر م  مر  )مرف  طي  اإلناارات
 ال خصص االسم ا ال خصص االسم ا

اي  عبدالل  عبدال  اف  1

 خلي  

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

1

2 

شيما  محمد 

 محمد محمور

  ة اال اي  ة مراقب

الشيما  مصط ى عمار  5

 نصر الدي 

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

1

6 

عمار محمد 

 محمد يوس 

 ة مراقب ة اال اي

الكيميا  الحيوي   ندا الهاا عارى سليمان 1

 االكلينيكي  

1

7 

 ار  نصر خطا  

 طلح 

 مراقب ة اال اية 



 

 

 

-14- 

 لية الطب البيطريك جامعة المنصورة    

   4016/ 5/ 18الموافق    الاربعاء يوم  ( 452) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           

 

 

امير  عبدالعظيم عمر  4

 ا مد

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

1

8 

لميا  

عبدالرسوى  امد 

 العطار

 مراقب ة اال اية 

امير  ع ت عبدالمعطى  2

 العشرال

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

1

9 

محمد ابراهيم 

 محمد جمع 

 مراقب ة اال اية 

بدر ابراهيم بدر  6

 مصط ى 

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

2 

محمد ب ى ا مد 

 محمد ع ا

 مراقب ة اال اية 

 نان  افظ  س   7

 المر  اوال

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

1 

محمد  مدال 

محمد سليم 

 عبدالر يم

 مراقب ة اال اية 

 هرا   س  ابراهيم  8

 محمد

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

5 

محمد سيد ط  

 عو  بحيرال 

 مراقب ة اال اية 

سار  السيد  س   9

 ابراهيم كسيب 

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

1 

محمد   ف 

الدي  مجدال 

ا مد ا مد 

 عو  البنا

 مراقب ة اال اية 

1

2 

سمر السيد محمد 

  ريب

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

4 

محمد محمد خالد 

 عن رال 

 مراقب ة اال اية 

1

1 

شروم السيد عطي  

 ا مد

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

2 

محمور محمد 

عو  محمد 

 ال ينى

 مراقب ة اال اية 

1

5 

شيما  محمد عو  

 نجم

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

6 

محمور مصط ى 

 مصط ى الماظنى

 مراقب ة اال اية 

1

1 

ا مد  س  عليا  على 

 هيب 

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

7 

مصط ى محمد 

مصط ى ا مد 

 الشري 

 مراقب ة اال اية 

1

4 

عمرو  س  محمد 

  س  شري 

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

8 

ندا محمور محمد 

عبدالع ي  سرا  

 الدي 

 مراقب ة اال اية 

1

2 

عمرو عثمان سيد ا مد 

 الدمرراش

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

4

9 

وساا محمد 

السطو ى محمد 

 السطو ى

 مراقب ة اال اية 
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1

6 

محمد ا مد فؤار على 

 ا مد سعد

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

2

2 

ا مد سعيد محمد 

 ط  خاطر

 الطيور واالرانب

1

7 

محمد الصدي  

 اسماعيب البا 

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

2

1 

ا مد عبد  محمد 

 المراكبى

 لطيور واالرانبا

1

8 

محمد سعد  الح ر م 

 بدوال

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

2

5 

سماف  سي  

  سي  الشيوال

 الطيور واالرانب

1

9 

محمد محمد اشرف 

 محمد رسمى ابو الع 

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

2

1 

محمد على محمد 

 محمور الدجا 

 الطيور واالرانب

5

2 

محمور عبد الع ي  

  مدابوسبع ا

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

2

4 

عمرو ا مد 

 مصط ى ا مد

 ال ناسليات

5

1 

الكيميا  الحيوي   منار ا مد راور راور

 االكلينيكي  

2

2 

مجدال السيد 

 ا مد سالم

 ال ناسليات

5

5 

منار شعبان ا مد 

  يدان محمد

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

2

6 

محمد  س  الم ولى 

 على

 امرا   يوانات

 الم رع 

5

1 

منى عارى عبدالس ا 

 عبدالع ي  رفاعى

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

2

7 

محمد محب 

عبدالحميد فهمى 

 منصور

امرا   يوانات 

 الم رع 

5

4 

نريمان جماى محمد 

 توفي 

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

2

8 

نسم   برال 

محمد يوس  

 المعداوال

امرا   يوانات 

 الم رع 

5

2 

  الم ولى نهاى جمع

 خلي  

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

2

9 

ا مد عبدالمنعم 

 وهب  عبدالنبى 

ميكربيولوجيا 

 الحيوان

5

6 

وائب كماى خاطر 

 ابوربع

الكيميا  الحيوي  

 االكلينيكي  

6

2 

ا مد محمد 

 عبدالرنى محر 

ميكربيولوجيا 

 الحيوان

5

7 

وائب وليم نجيب بطر  

 شنورة

الكيميا  الحيوي  

 ينيكي  االكل

6

1 

 ساا الدي  

محمد شاكر 

 شلبى

ميكربيولوجيا 

 الحيوان
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5

8 

ا مد جماى ف وف 

 الم ولى العجمى

6 مراقب   ة اال اي   ة 

5 

اينا  محمد ف ح 

 الل  محمد عامر

البا ولوجيا 

 االكلينيكي 

5

9 

ا مد سعيد عبدال  اف 

 ا مد الشاذلى

6  ة ة اال ايمراقب  

1 

طارم يحيى 

محمور محمور 

 عيد

البا ولوجيا 

 االكلينيكي 

1

2 

ا مد  بحى مصط ى 

 محمور الشربينى

6  ة اال اي  ة مراقب

4 

محمد محمد 

 عبدالحميد خنر 

 رعاية الحيوان

1

1 

ا مد محمد ف حى 

 عو  الكنانى 

6  ة  ة اال ايمراقب 

2 

ا مد فو ال 

 مصط ى ا مد

 مخل ات  يواني 

1

5 

بسم  رفعت الشربينى 

 على

6  مراقب  ة اال اي   ة

6 

ابراهيم عبدالعاى 

تحمد محمد 

 الصرير

 الحيوانات المن لي 

1

1 

سالى ع ت فهيم 

 المح وال

6 مراقب   ة اال اي  ة 

7 

محمد عو  

 ارم عو  

 ع ي ى 

االروية 

والمس حنرات 

 الطبي 

1

4 

سعد عبدالبديع على 

 محمد شارال

6 مراقب  ة اال اي   ة 

8 

شريهان ا مد 

 عبدالحى اماا

الطب الشرعى 

 لسموا البيطري وا

 
 2الموافقة  وقرار اللجن :                 

 الموافقة    :القرار        

   

ر/ نائدب رئديس الجامعدة لشد ون 2النظر ف  الخطا  الدوارر مد  السديد أ  : الموضوع–55

الدراسددات العليددا والع قددات الثقافيددة والبحددوث ، بشددأن الخطدد  البحثيدد  

، ومق درف العددار طد   الدراسدات العليدا  المق ر   فى المر لد  المقبلد 

المصريي  والوافدي  الاي  ي م ال سجيب لهم م  الخار  بما ي ناسدب مدع 

عدددر اعنددا  هي ددة ال دددريس بكددب قسددم مدد  االقسدداا العلميدد  وذلددي طبقددا 

 2( م  الئحة الدراسات العليا 7( فقر  )4لنص المار  )

 ( 1طبقا للمرف  رقم ) الموافق  : وقرار اللجن                    

 الموافقة: القرار        
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 لجنة العالقات الثقافية - 1                     
   5216 /2 /17 المنعقدة ب اريخ       

ال رايددة   النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم ال رايددة وأمددرا  سددو  :الموضااوع–51

 / شيما  محمد رامى سدالم 2س ر ط على 4/2/5216ب اريخ 

لبعثدددة  5216ر  المسددداعد بالقسدددم فددد  شدددهر يوليدددو المدددد –

أشراف مش ر  لمدة عاا قابب للمد عاا آخر إلى جامعدة اوبدورن 

  2بالواليات الم حدة األمريكية بمرتب يصرف م  الداخب
 2الموافقة  وقرار اللجن :                  

 الموافقة   :القرار        

علدى  12/2/5216األروية ب داريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسم :الموضوع–54

 / إيمددان  ددالح إبددراهيم العشددري 2الطلددب المقدددا مدد  السدديدة ط

المدر  المساعد بالقسم بشان س رها إلى اليابان  يث أنها عندو 

بالنظداا ال نافسد  وذلدي  5212/ 5214أشراف مش ر  لعاا  ةبعث

 لبدا الج   الخارج  م  رسالة الدك راة الخا ة بها وذلدي اع بدارا

م  تاريخ الس ر لمدة عاا قابب لل جديد وبمرتب يصرف م  الداخب 

  2)مرف  موافقة المشرف المصري على الس ر(
 2الموافقة  وقرار اللجن :               

 الموافقة   :القرار         

 

 12/2/5216البا ولوجيدا ب داريخ  النظر ف  موافقدة مجلدس قسدم :الموضوع–52

ة اللدد  السدديد محجددو  المدددر  بالقسددم الطلددب المقدددا مدد  ر/ هبدد

 والبا ث الرئيس  للمشروع البحث  بعنوان : 
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" تحليب االخ  ف الجين  ال  ابعى ف  بك يريا السب المع ولة مد  

" على المدد لمددة عداا األبقار والجامو  المصرية المعدية طبيعيا

  2اع بارا م  تاريخ ان ها  المشروع 
 2الموافقة  ن :وقرار اللج                 

 الموافقة    :القرار        

 

: 12/2/5216البا ولوجيا ب داريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسم  :الموضوع–56

الطلددب المقدددا مدد  ر/ هبددة اللدد  السدديد محجددو  المدددر  بالقسددم 

علدى اع مدار إرسداى ال قريدر  والبا ث الرئيس  للمشدروع البحثد 

 2)مرف  ال قرير( األوى
 2الموافقة  وقرار اللجن :                 

 الموافقة    :القرار        

 

األمدددرا  الباطندددة والمعديدددة  النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم:الموضاااوع–57

على الطلب المقددا مد  السديد ر/  12/2/5216واألسما  ب اريخ 

المددددر  بالقسدددم )تخصدددص  –محمدددد عبدددد  محمدددد  سددد  ر م 

  اع بددددارا مدددد  أمددددرا  باطنددددة( علددددى سدددد ر  إلددددى رورة تدربيدددد

ولمدة س ة أشهر بمرتب يصرف م  الداخب بجامعة  1/7/5216

 بدون ن قات م  الجامعة 2اوبيهيرو للطب البيطري اليابان
 2الموافقة  وقرار اللجن :                

 الموافقة  :القرار        

 

 الكيميدا  الحيويدة وكيميدا  ال رايدة النظر فد  موافقدة مجلدس قسدم  :الموضوع–58

علددى النظددر فددى ال قريددر ال نددى االوى الخددا   8/2/5216ب دداريخ 

 بمشروع بعنوان:

فددى االسددما  كوسدديلة مح ملددة للدد حكم فددى تحسددي  ال دداا الجددروف 

 االمرا 
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المدددر  بالقسددم )  -للبا ددث الرئيسددى ر/ محمددد علددى مدداهر العدددى

 مرف  ال قرير(
 2الموافقة  وقرار اللجن :               

 الموافقة  :القرار        

 

الطددب الشددرع  والسددموا ب دداريخ  النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم :الموضااوع–59

 / عدد  علددى 2علددى الطلددب المقدددا مدد  الطالبددة ط 14/2/5216

السدديد  ب دد  المدددر  المسدداعد بالقسددم بشددان سدد رها إلددى جامعددة 

كاجوشدديما باليابددان وذلددي إلجددرا  الجدد   الخددارج  مدد  الرسددالة 

ا  يث أنها عنو بعثة أشدراف مشد ر  وذلدي الدك ورا  الخا ة به

لمدة عاا قابب لل جديدد اع بدارا مد  تداريخ السد ر وبمرتدب يصدرف 

  2م  الداخب )مرف  موافقة المشرف المصري على الس ر(
 2الموافقة  وقرار اللجن :               

 الموافقة :القرار         

 

ال وليدد وال ناسدب وال لقديح اال دطناع   النظر فد  موافقدة مجلدس قسدم:الموضوع–12

 على الطلب المقدا م  كب م  : 17/2/5216ب اريخ 
  2ر/ سام  معو  محمد  عبب ) رئيس القسم ومدير و دة ممان الجورة(2ا

ر/  ساا الشديخ علدى جمداى الددي  )مددر  بالقسدم ونائدب مددير و ددة 

  2ممان الجورة(

قسدم ورئديس المك دب ال ند  ر/ منصور أبو العيني  منصور ) مدر  بال

     2بو دة ممان الجورة(

بخصو   نور سيارتهم ورشة عمب ) معايير اع مار كليدات ومعاهدد 

ال علدديم العددال  اإل دددار الثالددث( بمقددر الهي ددة القوميددة لنددمان الجددورة 

بن قدات مد   59/2/5216القاهرة وذلي يدوا  –واالع مار بمدينة نصر 

   2الجامعة

 2الموافقة  رار اللجن :وق                

 الموافقة  :القرار        
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 لجنة شئون البيئة -4
  12/2/5216المنعقدة ب اريخ            

 

ر/ وكيددب الكليددة لشدد ون خدمددة المج مددع 2النظددر فددى مدداكرة السدديد ا  :الموضااوع-11

وتنميددة البي ددة بشددأن امددافة و دددة  يوانددات ال جددار  )وال ددى سددب  

علدى انشدائها( الدى و ددات المركد  الجدامعى  لمجلس الكلية ان واف 

للخدددمات البيطريددة علددى ان يكددون رئدديس الو دددة السدديد الدددك ور/ 

اس شددددارال مسدددداعد ال وليددددد  –اشدددرف محمددددد مصددددط ى الدسدددوقى 

 وال ناسب وال لقيح اال طناعى

 2الموافقة  وقرار اللجن :                   

 الموافقة   :  القرار     

 

لنظر فى قيداا قطداع شد ون خدمدة المج مدع وتنميدة البي دة بال عداون ا : الموضوع-15

مع كلية ال راعدة بعمدب ورشدة العمدب  دوى المخداطر البي يدة الري يدة 

 بقاعة المؤتمرات بالكلية 57/4/5216وذلي يوا االربعا  المواف  

 2الموافقة  وقرار اللجن :  

 الموافقة :   القرار      

 

 المكتبات لجنة -6                                

  2/5216 /12  والمنعقدة ب اريخ            
 

 

لجندة تشكيب  م  السيدة /مديرة المك بة بشأن  النظر فى الطلب المقدا :الموضوع-11

 2ل حص وتسعير المج ت والرسائب المهداة لمك بة الكلية 

الرسدائب  جنة ل حدص وتسدعير وقرار اللجنة : الموافقة على تشكيب ل                     

 ل كون كال الى:  – المهداة لمك بة الكلية 

 رئيسا                       ر/ عبد الهارال محمد ا مد2أ                       

 عنوا مد السيد يوس                  ر/ ج ى ا2أ                      

 عنوار                    محمد جبر السيد جبر/ 2أ                      
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   المك بة مديرة     السيدة /سو ان  ينهم محمد                                   

  الموافقة   : القرار             

 

 موضوعات متنوعة          
الصدح  واالمدرا  المشد رك  ب داريخ  النظر ف  موافقة مجلدس قسدم: الموضوع:-14

المقددددا مددد  السددديد  الددددك ور / مدددرو  علدددى الطلدددب  11/4/5216

مددددر   دددحة الحيدددوان والبي دددة بالقسدددم  -فدددو ال الم دددولى ا مدددد 

والبا ددددث الرئيسددددى للمشددددروع بشددددأن اع مددددار ال قريددددر النهددددائى 

للمشدددروع الخدددا  بهدددا مدددم  مشددداريع الجامعدددة ال نافسدددية للعددداا 

ا والممددددوى مدددد  و ددددد  إرارة البحددددوث  5212-5214الجددددامعى 

مائددة وعشددر  الدد  جنيدد  جنيدد  مصددرال(  112222بالجامعدد  بمبلدد  )

 تحت عنوان: يامصر

الهدوا    ) رور ال دابير الوقائية وال راية السليم  فى ال خ ي  م  تلوث   

 بالملو ات البيولوجية والرا ات فى م ارع رجا  ال سمي  (

 2الموافقة  وقرار اللجن :                    

 الموافقة:   القرار            

 

النظر فى ماكرة ش ون اعنا  هي ة ال دريس بالكليدة بشدأن  موافقدة  :الموضوع-12

مجلس قسم ال وليدد وال ناسدب وال لقديح اال دطناعى بالكليدة ب داريخ 

علددى علددى ماجددا  ب قريددر اللجنددة العلميددة الدائمددة رقددم  4/2/5216

( الجرا ددددددات البيطريددددددة لوظددددددائ  االسدددددداتاة  واالسدددددداتاة 124)

اسد اذ   -السديد ر/ عبدد المدنعم من صدر محمدورالمساعدي  وترشديح 

مسددداعد ال وليدددد وال ناسدددب وال لقددديح اال دددطناعى بالكليدددة لل عدددي  

بالكليدة  يدث ال وليدد وال ناسدب وال لقديح اال دطناعى بوظي ة أس اذ 

 أن سيارت  مل  ا فى عمل  ومسلك  ويقوا بواجبات  على اكمب وج 

 الموافقة  :   القرار            
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ر/علدى علدى ابدراهيم القنداوال 2النظر فى الهدية المقدمة م  السديد أ  وضوع:الم-16

 622رئدديس قسددم ال يروسددات وهدد  جهددا  طددرر مركدد ال بمبلدد    –

 جنيها الى قسم ال يروسات 5522جنيها و  جة بمبل  

 لسيارتةالموافقة مع تقديم الشكر     القرار             

 

بشدددان عمدددب  –دمدددة مدد  أ/ امدددي  الكليدددة النظدددر فدددى المددداكرة المق الموضاااوع:-17

الحسددددابات الخ اميددددة لكليددددة الطددددب البيطددددرال ) سددددا   ددددندوم 

المركدد  الجددامعى –مس شدد ى شددها البيطددرال  –الخدددمات ال عليميددة 

 تكافب اج ماعى الط    ( –اتحار الط    –للخدمات البيطرية 

 -5211/5215- 5212/5211عددددددددددد  االعدددددددددددواا وذلدددددددددددي 

5215/5211 – 5211/5214 – 5214/5212 

 الموافقة     القرار             

 

النظر فى ماكرة ش ون اعنا  هي ة ال دريس بالكلية بشأن  موافقة  الموضوع:-18

مجلس قسم االمرا  الباطنة واالمرا  المعدية واالسما  ب داريخ 

ر/ا مدددد عبددددة علدددى 2علدددى تجديدددد اعدددارة السددديد أ 12/6/5212

بقسدددم االمدددرا  الباطندددة  اسددد اذ االمدددرا  المعديدددة–الصدددوالحى 

للعمب بوظي ة ) مددير مك دب –واالمرا  المعدية واالسما  بالكلية 

البلدان االفريقية للموارر الحيوانية بال حار االفريقى ( للعاا الحدارال 

ولمدددة  17/7/5216عشددر واع بارهددا مهمددة قوميددة اع بددارا مدد  

 عاا

 الموافقة:    القرار             

 

 ر/ عميددد الكليددة بشددأن تشددكيب لجنددة2ر فددى مدداكرة السدديد أالنظدد الموضااوع:-19

مم حني  لط   مر لة البكالوريو  ال صدب الدراسدى الثدانى للعداا 

للنظدددددر فدددددى ن دددددائا المقدددددررات واتخددددداذ 5212/5216الجدددددامعى

 االجرا ات لرفع نسبة م وية راخب الكن روالت لكب الط  
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 الموافقة:    القرار              

 

 السدار  تو يدع ر/ عميدد الكليدة بشدأن2النظدر فدى مداكرة السديد أ  عالموضو -42

 تنظدديم لجددان علددى بالكليدد  االراريددي  و ال دددريس هي ددة  أعنددا 

  -: ال اسع الدول  العلم  المؤتمر

-: النشر و الطباع  و االبحاث لجنة أوال                             

السيد الجوار عبد مصباف/  ر.أ  

ر/ سامى معو   عبب2أ                             

الج ار محمد محمد محمد/  ر.أ  

س ا ابراهيم خالد/  ر.أ  

اسماعيب شوق  ا مد/  ر.أ  

الر م  عبد السيد سحر/  ر   

ا مد مسعد ميار /  ر  

ر/ منصور ابو العني  منصور                                

-: راريي الا       

مصط ى محمد  لم / أ     

-: اللجن  مهاا                               

  العلمي  االبحاث تلق 

. االبحاث تصني  و مراجعة  
     العلمي  اللجان ف  االلقا  بعد النشر و للطباع  االبحاث ارساى

 ال   االبحاث نسخ كالي و المؤتمر مطبوعات و مج ت اعدار   

. للمشاركي  س سلم  

  المشاركي  على يعهال و  المؤتمر  نور شهارات اعدار   

  مي و علمي  لجن  كب مع الشهارات تو يع ي م ان على بالمؤتمر

االلقا  بعد االبحاث مع تسليمها    

 

. مسبقا   اخطارهم و اللجان رؤسا  االساتا  السار  مع االت ام                         

 هام  على محامرات لعمب االساتا  ببعض االتصاى مرورة

. المؤتمر           
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-: المالي  الموارر لجنة  انيا  

يوس  عل  أ مد محمد/  ر.أ  

الع ا ابو ابراهيم كامب/  ر.أ  

السيد جبر محمد/  ر.أ  

محمد ابراهيم طارم/  ر.أ  

محمد عبار    وت/  ر.أ  

-: االراريي   

العاى عبد سعيد شاري /  أ  

طرباي فاروم محمد/  أ  

-: اللجن  مهاا  

. بالمؤتمر المالي  المساهم  و االسما  و الماشي  و لدواج ا و االروي  شركات مخاطبة  

. بالكلي  االش راكات تسديد على االشراف  

 الشركات معر  القامة ممي  مكان اعدار ف  القاعات تجهي  لجنة مع ال نسي 

. المؤتمر ف  المساهم   

 رئيس / الدك ور االس اذ السيد رعاية تحت المؤتمر  ندوم أمانة لجنة مع ال نسي 

. المؤتمر على الصرف ف  المؤتمر  

. الكلي  مجلس على للعر  للمؤتمر الخ ام  الحسا  اعدار  

.   ور و أ ب م  النقدي  توريد و باس  ا ت يد ايصاالت رفاتر اس خرا  مرورة  

-: ال سجيب و االس قباى و االس ع مات لجنة   الثا  

الجوهري  لم  عارى/  ر.أ  

  ك   س  فيوال/  ر.أ
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ابراهيم فور  محمد/  ر  

االشقر ر م ماجد/  ر  

السباع  جميب محمور/  ر  

الخال  عبد كامب ني ي /  ر  

  الح محمد رشا/  ر

مسعد الس ا عبد شيما /  ر  

الحميد عبد ال هرا  فاطم /  ر  

الدي  جماى عل  الشيخ  ساا/  ر  

-: االراريي   

الشويح  المنص  عبد خالد/  أ  

يال هير  سني  عبير/  أ  

-: اللجن  مهاا  

. المؤتمر ف  للمشاركي  ال سجيب كشوف اعدار  

. المشاركي  اس قباى مكان تجهي  و تحديد  

. مشار  لكب ورر  ل قديم ورر الشرا  على االشراف  

. لالي المعد  الكشوف ف  المشاركي  تسجيب  

. لهاا المعد  بالكشوف توقيعهم بعد للمشاركي  المؤتمر شنط  تسليم  

. المؤتمر قاعة الى لمشاركي ا ا طحا   

-: القاعات لجنة رابعا    

السيد أ مد ج ى/  ر.أ  

الصعيدي يحيى يوس /  ر      
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العرب  الس ا عبد مصط ى/  ر       

    ابراهيم محمد محمد  ساا/  ر

  س  الوها  عبد عمرو/  ر

السيد  س   ا ا/  ر  

-: االراريي   

القط الحميد عبد وليد/  أ  

محمد عبا  وليد/  أ  

-: اللجن  مهاا  

   سجيبال و االس قباى لجنة مع بال نسي  المشاركي  اس قباى مكان تجهي  على االشراف

 ئبالوسا كافة توافر م  ال أكد و االف  ا ي  المؤتمر قاعة تجهي  على االشراف

. بالقاع  المرئي  و السمعي   

  رللمؤتم شارك الم االروي  شركات لمعار  ممي   أماك  تجهي  ىعلى االشراف

 روجو م  ال أكد و المخ ل   العلمي  الندوات قاعات تجهي  على االشراف

 – شو الداتا) المرئي  و( السماعات و الميكروفونات) السمعي  الوسائب

( .الشاشات – البروجيك ور  

. ال و يات القا  و المؤتمر بخ اا الخا   القاع  اعدار  
    العلمي  للجان االقب على 5 أو قاعات 1 توفير لنرورة علي  الم    ال ندم مراجعة

-: االعاش  و ال سكي  لجنة خامسا    

محمد رمنان جهار/  ر.أ  

الخنري  بري/  ر.أ  

ال  اف عبد عمرو/  ر.أ  

العدى ماهر عل  محمد/  ر  

اسماعيب شوق  أ مد/  ر  

ال  اف عبد أ مد ريهاا/  ر  

الثلث   ف محمد/  ر  

ال نب وأب محمد أ مد ايمان/  ر  

الم ول  أ مد محمد/  ر  

محمور   ف خالد/  ر  

الشحات السيد سماف/  ر  
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-: االراريي   

الحسين  الجليب عبد جماى/  أ  

أمي  محمد جماى/  أ  

-: اللجن  مهاا  

 قام اال امكانية  سب االفرار تقسيم و بالمؤتمر المشاركي  باعدار بيان تجهي 

 حجراتال  سب االفرار ل سكي  خيبت ومع ي سنى   ى( فرر – فرري  – اسر )

. المطلوب  الررف عدر تحديد يمك  بال ال  و(  رباعي  –    ي  –  وجي )  

 ل  ا الوجبات و الخدمات معرفة و المطلوب  الررف لحج  ال ندم ارارة مع ال رتيب

.للمشاركي  ال ندم سيقدمها  

. جورتها م  ال أكد و الررف على االط ع  

. ل  المخ  العلمي  اللجان مع ال نسي  و بال ندم المؤتمرات تقاعا على االط ع  

( .بع ار –      – فرري ) فصيب كب  رف تحديد و االفرار ل سكي  كشوف اعدار  

. لل سكي  للمشاركي  الررف م اتيح تسليم  

.  خ ي  وجب  توفير مع الرررق  الى للنقب المعد  االتوبيسات على االشراف  

-: االع ا و اف الصح لجنة سارسا    

ابراهيم ال ابع  عارى/  ر.أ  

عامر   ف مجدي/  ر.أ  

المجد أبو محمد ممدوف/  ر.أ  

أ مد سيد الخال  عبد عارى/  ر.أ    

ر/ مها عبدة العشماوال2أ  

أ مد س م  سنا /  ر.أ  

محمور مصباف عصاا/  ر.أ  
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ر/مها عبدة العشماوال2أ  

محمور من صر المنعم عبد/  ر.أ  

النجار الحميد عبد ران ه ايمان/  ر  

-: االراريي   

اله ل  سيد رما هان /  أ  

المجد ابو محمور محمد وليد/  أ  

-: اللجن  مهاا  

 عدة ف  ومعها و المؤتمر ع  ل ع ن البانر  م  عدر تجهي  على االشراف

. ممي   اماك   

. المؤتمر ع  ل خطار الصح  و بالجامع  االع م  المرك  مع اتصاالت عمب  

. القاعات الى االتجاهات كالي و بالمؤتمر المخ ل   االماك  ع  ارشاري  ع مات عدارا  

 اتقدمه ال   الخدمات و الخا  الطابع ذات و داتها و الكلي  ع  بروشورات اعدار

. المؤتمر ع  و  

 لعرمها   المق ر ال و يات ل سجيب المؤتمر ا نا  المخ ل   العلمي  اللجان م ابعة

. ل و ياتا لجنة على  

 رتقري اعدار و المؤتمر ع  عام  بص   للمشاركي  رأي اس ط ع اس مارة اعدار

. المؤتمر مقرر الى تقديم  و االس ط ع ن يجة ع   

 معد ال المحاور و بالمؤتمر ال اكير و بأوى أوال االع ا وسائب مع ال وا ب مرورة

. االبحاث و للمناقش   

 

: ال و يات لجنة سابعا    

السيد البه  فهيم/  ر.أ  
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القناوي عل  عل /  ر.أ  

أ مد محمد الهاري عبد/  ر.أ  

عل  رموان ف ح /  ر.أ  

السعيد الشربين  السعيد/  ر.أ  

فور  محمد محمد/  ر.أ  

الوفا أبو عثمان   ف/  ر.أ  

أ مد السيد الشربين  محمد/  ر.أ  

محمد الجابر عبد جماى/  ر.أ  

-: االراريي   

   ف رمنان رباف/  أ

جماى محمد عمرو/  أ  

-: اللجن  مهاا  

. لمي الع اللجان م  المق ر ات على الحصوى قبب لل و يات مبدئ  تصور ومع  

.  المق ر  ال و يات مراجعة و االع ا و الصحاف  لجنة م  العلمي  اللجان مق ر ات تسليم  

 و ؤتمرالم رئيس/  ر.أ السيد مع بال نسي  النهائي   ورتها ف  ال و يات اعدار

. المؤتمر خ اا ف  القائها ذلي  

 

   الموافقة    القرار
 

 الجوده ضمانوح ة 

 

ال اليددةعلى  ال كددرا بالموافقددة علددى عددر  المومددوعات  الموضااوع:-41

 :مجلس الكلية

 :الموموع األوى
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أسدد اذ مسدداعد بقسددم  –اع مددار ر/ أمددانى السدديد السدديد  بددور 

جامعددة  –وعيددة كليددة ال ربيددة الن –العلددوا ال ربويددة والن سددية 

المنصورة ورئيس لجندة إعددار الخطدة االسد راتيجية لجامعدة 

كخبيددر اسدد راتيجى للخطددة االسدد راتيجية لكليددة  –المنصددورة 

 جامعة المنصورة. –الطب البيطرال 

 الموموع الثانى:

النظر فى ماكرة السيد أ.ر/ مدير و دة ممان الجدورة بشدأن اع مدار 

جية علددى أن يكددون ال شددكيب تحددديث فريدد  إعدددار الخطددة االسدد راتي

 كال الى :

 فري  اإلعدار والصيا ة:

 أ.ر/ سامى معو  محمد  عبب       مدير و دة ممان الجورة

 ) خبير اس راتيجى ( انى السيد السيد  بور          ر/ أم

 عنوا-أس اذ مساعد بالكلية ر/ يوس  يحيى عو  الصعيدال  

 عنوا -د بالكلية ر/ أ مد  كى محمور بلبولة     أس اذ مساع

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

 عنوا

 عنوا -مدر  بالكلية  ر/  ساا الشيخ على جماى الدي    

 عنوا -ر/ منصور ابوالعيني  منصور    مدر  بالكلية 

 –طالب رراسات عليا رك ورا      طالب/ أ مد منير فهمى محمد  

 عنوا

 -طالب  بال رقة الخامسة طمة ال هرا  رجب عثمان / فا طالب

 عنوا

 طالب / مجدال البراشى   

 عنوا -طالب بال رقة الخامس  

 طالب/ محمد  س  محرو       
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 عنوا -طالب بال رقة الرابعة   

 فري  العمب ف  مجاى ال عليم والط  :

 أ.ر/ محمد الشربينى السيد     

   وكيب الكلية لش ون ال عليم والط 

ر/ امب عبد المنعم عل    وة                            مدر  

 عنوا -بالكلية 

ر/ بسمة  امد مر نى                                     مدر  

 عنوا -بالكلية 

 ر/ منصور أبو العيني  منصور  

 عنوا -مدر  بالكلية   

مدر   ر/ رموال رما أ مد شطا                               

 عنوا -بالكلية 

 ط. / ا مد محمد السباعى  

 عنوا -معيد بالكلية 

 ط. / فاطمة النبوية  سي     

 عنوا -طبيب بيطرال بالمس ش ى البيطرال ال عليمى 

 طالب/ ايمان محمدي  محمد فيال      

 عنوا -طالب بال رقة الثانية 

  طالب/ باسب ع   على السيد خنر 

 نواع-طالب بال رقة الثالثة

  طالب/ السيد شعبان السيد أبو آمن 

 عنوا -طالب بال رقة الرابعة 

  طالب/ فاطمة ال هرا  رجب عثمان

 عنوا -طالب بال رقة الخامس 

 فري  العمب مجاى الدراسات العليا والبحوث:

  أ.ر/ جهار رمنان السيد 

 وكيب الكلية لش ون الدراسات العليا والبحوث 
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          أ.ر/   ف ا مد ابوالوفا 

 عنوا-أس اذ ورئيس قسم بالكلية 

 ر/ سحر السيد عبدالر م      

 عنوا -أس اذ مساعد بالكلية 

ر/ ميارة مسعد جويدة                                      مدر  

 عنوا -بالكلية 

ر/  ساا الشيخ على  ماى الدي                          مدر  

 عنوا -بالكلية 

ف ال لت                                     مدر  بالكلية ر/ محمد   

 عنوا -

ر/  ا ا  س  رمنان                                    مدر  بالكلية 

 عنوا -

ر/ محمد على ماهر العدى                                 مدر  

 عنوا -بالكلية 

 ط. / شيما  عبد  ابراهيم 

 عنوا -معيد بالكلية 

 )ال رقة الثالثة( عنوا طالب/ أ مد على محمد الحريرال

 )ال رقة الرابعة( عنوا طالب/ محمد  س  محرو 

 طالب/ عبد الر م  عبد العالى الجالى    

 طالب رراسات عليا ) وافد ( عنوا   

 طالب/  م    س  محمد أ مد      

 طالب رراسات عليا ) وافد (عنوا  

 ى   طالب/ أسما  نبيب محمد مصط 

 طالب رراسات عليا ) ماجس ير(عنوا   

 طالب/ أ مد منير فهمى محمد     

 طالب رراسات عليا ) رك ورا  (عنوا

 فري  العمب مجاى خدمة المج مع وتنمية البي ة:

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

أس اذ                                        أ.ر / محمد جبر السيد       

 عنوا-بالكلية

 ر/ ايمان ا مد ابوال نب    

 عنوا -مدر  بالكلية 

 ر / ا مد ف حى ابوالنجا     

 عنوا -مدر  بالكلية    

 ر /  ساا الشحات جار الل          

 عنوا -مدر  بالكلية   

                     ط. / محمد فو ال على ابوالع                   

 عنوا -مدر  مساعد بالكلية 

ط. / محمور عبا   كى                                              

 عنوا -مدر  مساعد بالكلية 

ط. / ندال أ مد سعد  ساا الدي                                      

 عنوا -معيد بالكلية 

                                    طالب/ فاطمة محمد                 

 )ال رقة الرابعة( عنوا

طالب / مجدال البراشى                                       )ال رقة 

 الخامس ( عنوا

 فري  المراجعة:

أ.ر/ نبيب أبو هيكب سيد ا مد                                     عميد 

 الكلية 

    ر/ أمانى السيد السيد  بور 

 ) خبير اس راتيجى (

عميد     أ.ر./ السعيد الشربينى السعيد                          

 الكلية األسب 

أ.ر./  محمد محمد فورة                                     عميد الكلية 

 األسب 
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أ.ر/ محمد ا مد على يوس                                     عميد 

 الكلية الساب 

.ر/ ف حى رموان سليم                                        وكيب أ

 الكلية األسب 

 أ.ر./ على على ابراهيم القناوال  

 وكيب الكلية األسب    

 الموموع الثالث:

 (.5252-5216اع مار الخطة االس راتيجية لكلية الطب البيطرال )

 الموافقة القرار  

 

افقة على عر  الموموعات ال الية على مجلس برجا  ال كرا بالمو  الموضوع -42

 :الكلية

 الموموع األوى:

 :تحديث ال ري  ال ن ياال ل ري  الجورة -

 االستراتيجى التخطيط معيار

 رئيس المعيار

 د /يوسف يحى عوض الصعيدى 
 األعضاء

 منسق المعيار()فاطمة الزهراء عبد الحميد الجوهرى/ د 

 د. رشا محمد ابراهيم محمد 
 ماء محمد فرجط.ب. الشي 
 ط.ب. محمد جمال محمود سالم 
  ط.ب.وفاء محمد عبد القادر 
 ط.ب/ نادين ضياء محمد عبد الوهاب 
 أ/ شادية سعيد عبد العال 
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 أ/ رجاء محمد البيلى 
 طالب/صالح حسن حسن احمد شاهين                  

 الفرقة الخامسة
 طالب/كامل الشناوى سليمان ابراهيم الشناوى  
 
 امسةالفرقة الخ 

 التنظيـــــمى الهيــكل معيار           
 

 رئيس المعيار

 أ.د/ فتحي رضوان سليم 
 األعضاء

 أ.د/ ممدوح محمد أبوالمجد 
 )د/ انجى فكرى ريشة     ) ممنسق معيار 
 د/ محمود محمد األلفى الحفناوى 
 د.والء فكري عبد الوهاب 
 منسق المعيار(د.امل عبد المنعم علي حالوة ( 

  عباس ذكى العفيفىط.ب. محمود 
 ط.ب/ محمد سمير عبد الستار 
 ط.ب/ أسماء محمود على محمدابراهيم 
 أ/ جمال محمد أمين 
 أ/ ابراهيم عوض 
 الفرقة  عمار طالب/احمد مصطفى ابراهيم محمد

 الخامسة
 طالب/احمد السعيد الغريب محمد على  

 الفرقة الخامسة     
 

 والحوكمــــة القيــادة معيار
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 رئيس المعيار

 أ.د/ جالل أحمد السيد يوسف 

 األعضاء

                           د.نفين كامل محمد عبد الخالق 
 د.ريهام أحمد عبد الفتاح 
 د. أمل عبد الستار ابراهيم 
 د.  سمر مجدي محمد عطوة 
 د. رشا أحمد عبد الجليل 
 ط.ب.ساره طه العزب 
  منسق المعيار(ط.ب.فاطمة النبوية حسين عبد المعطى ( 
 ليد محمد أبو المجدأ/ و 
 أ/ نفين فتحي الزيات 
 الفرقة الرابعة طالب/محمد فتحى محمد رمضان سالمه 
 الفرقة الرابعة طالب/ احمد ماجد سعد السعيد 

 

 

 واألخالقيات المصداقية معيار
 

 رئيس المعيار

  أ.د. صالح المرسي المرسى فرج 
 

 األعضاء

 أ.د/ صفوت عباده محمد 
 د/ محمود محمد شعيب 
 الفتاح حمدي عبد الفتاح د. عبد 
 منسق المعيار(د.منصور أبو العنين منصور ( 
 ط.ب.أزهار رضا الطناحى 
 ط.ب. سهر ابراهيم ابراهيم 
 أ/مصطفي عبد العظيم 
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 أ/عمرو محمد جمال عبد العزيز 
 الفرقة الرابعة طالب/محمد محمود عبدالمنجى محمود بخيت 
 الفرقة الرابعة طالب/ ياسر خالد جمال 

 
 اإلدارى لجــهازا معيــار

 

 رئيس المعيار

  أ.د. عبد الهادى محمد عرمه 
 

 األعضاء

 أ.د/ محمد محمد محمد ابراهيم الجزار 
 د/ رجب عبد الله درويش 
 ) د. فاطمة مصطفى عبد الحميد ) منسق معيار 
 د/ عال عبد الهادى محمد عرمه 
  د/ ابراهيم السيد عبد القادر 
 د/ مروة فوزى المتولى 
 وهابد/ عمرو عبد ال 
 د/ رانيا السيد محمود 
  .منسق المعيار( حازم حسن السيد محمودد ( 
  منسق المعيار(ط.ب/ محمد فوزى أبو العز ( 
 ط.ب/ سارة أحمد فهمى سيد 
 أ/حلمى  محمد مصطفى 
 أ. وحيد محمد صديق 
 الفرقة الرابعة طالب/ابراهيم ناصر محمد ابراهيم خليل 
 طالب / احمد عطيه عادلى محمد درويش            
 
 

 الفرقة الرابعة
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 والمادية المالية الموارد معيــار
 

 رئيس المعيار
 

 أ.د. عادل التابعى ابراهيم زغلول 

 

 األعضاء

 أ.د. عصام مصباح محمد 
 .د/ عوض زعبله حسن 
  منسق المعيار(د/ مياده مسعد شعبان ( 
 د/ السيد أحمد عوض الشافعى 
 د/ أحمد إبراهيم عطية 
 عبد الخالق ط.ب. االء سامي السيد 
 ط.ب. مروة السعيد  محمد عباس 
 ط.ب. ساميه عبدالرحمن محمد 
 ط.ب.شيماء محمد راضى 
 .أ/ تيسير رفاعي سليمان 
 أ/ مرفت السمرى على 
 أ/ زينب مصطفى محمد 
 الفرقة الرابعة طالب/محمد مصطفى ابراهيم عامر 
 الفرقة الرابعة طالب/ سحر قدرى عبده سليمان بختيه 

 

 البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة معيــار
 

 رئيس المعيار

 أ.د/ عادل حلمى نجيب الجوهرى 
 

 األعضاء
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 .سناء سالمه أحمد /أ.د 
 .ماجد رزق األشقر /د 
 د .حسام محمد محمد ابراهيم حبوشه 
 منسق المعيار(د. ايمان أحمد محمد أبو الفضل ( 
  د. حسام الشحات على جادالله 
 د. مدحت سمير ابراهيم متولى 
 زهراء كمال الطنطاوى                               ط.ب.ال 
 ط.ب . ايمان أحمد أحمد جادو 
 ط.ب. بسمه محرم أحمد أحمد بدوى 
 ط.ب/ ندى محمد على محمد فوده 
 ط.ب/ شيماء على الباز 
 )ط.ب. ندى أحمد سعد حسام الدين ) منسق معيار 
 أ/ ماهر ناصف ابراهيم 
 أ/ نجالء وجيه 
 الفرقة الرابعة سماعيلطالب/خلود على منصور ا 
 الفرقة الرابعة طالب / هدير طارق سعد الرسول 

 

 

  

 

 الجودة وإدارة المؤسسى التقويم معيــار

 

 رئيس المعيار

 أ.د/ فيوال حسن زكى 
 

 األعضاء
  

 د. هبه الله السيد محجوب 
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 د.أمانى فرج أمين 
 د. سماح السيد الشحات 
 د. أميرة إبراهيم زكريا 
 د. منى محى الدين 
 منسق المعيار(حمد فتحى أبو النجاد.أ ( 
 ط.ب. عال علي السيد حبتة 
 ط.ب. ريهام كرم محمد فرج 
 ط.ب. هدى عبد المنعم عطيه 
 ط.ب. مى عبد المنعم محمد على السيد 
 ط.ب. عمر سمير أحمد عبد الواحد 
 ط.ب. عال عاصم محمد صالح 
 ط.ب. أحمد مجدى جمال سليم 
 أ/ رانيا الحسينى 
  الفرقة الرابعة الدسوقى الشاعرطالب/عمرو اكرم ذكى 
 طالب/ سميره محمود عبدالعظيم احمد عيسى                
 
 
 الفرقة الرابعة 

 

 والخريجون الطالب معيــار
 

 رئيس المعيار

 أ.د/ عمرو عبد الفتاح 
 

 األعضاء
 

 د/ محمد فوزى محمد شحاته 
 د / هناء محمد السيد غانم 
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  منسق المعيار(د/ بسمة حامد مرغنى ( 
 ب/ باسم محمد محمد المشمشىط. 
 ط.ب/ شيماء السيد محمد رزق 
 ط.ب/ دعاء نجيب السعيد حسان 
 ط.ب/ سمية صالح بدوى 
 ط.ب/جهاد السعيد عبد الجليل 
 أ/ سوسن حسن محمد محمد 
 أ/ سهام محمد حمام. 
 أ/ محمد محمد صبري. 
 أ/خالد عبد المنصف صبري. 
 أ/ محمد حسنين أحمد 
 الفرقة الرابعة توح المغيرطالب/اسماء عبدالعال فتوح ف 
 الفرقة الرابعة طالب/ منار محمد مصطفى البدراوى 

 
 

 التعليمية والبرامج األكاديمية المعايير معيــار
 رئيس المعيار

 

 أ.د. جمال عبد الجابر 
 

 األعضاء

 أ.د/ مهاعبده محمد العشماوى 
        د . أسامه أبو أسماعيل 
 د/ أحمد شوقى اسماعيل 
 اند/ ايمان زهر 
 د/ محمود جميل السباعى 
 منسق المعيار(د/ محمد صالح الثلث ( 
 د/ سامر سمير ابراهيم السيد 
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 ط.ب/ وفاء محمد عبد القادر 
  أ/ أحمد إبراهيم خليل. 
 أ/ سلوي محمد المتولي. 
 أ/أشواق حمدى جبر 
 الفرقة الرابعة طالب/ابراهيم صالح عبدالغنى محمد عبداللطيف 

 مد عبدالعاطىطالب/ اسالم عادل السيد مح 
   
 الفرقة الرابعة 

 

 المادية والتسهيالت والتعلم التعليم معيــار
 

 رئيس المعيار

  ا.د/ مصباح عبد الجواد السيد 

 

 األعضاء

 أ.د/ عادل عبد الخالق سيد أحمد 
 ا.د/ محمد جبر السيد جبر 
 أ. د/ عماد السيد يونس 
 د/ محمد أحمد المتولى 
 د/ نجاح عرفات حسين اسماعيل 
 ايار عثماند/ م 
 د/  رشا محمد صالح 
 منسق المعيار(د/ منصور أبو العنين منصور ( 

 
 ط.ب. رضوى رضا أحمد شطا 
 ط.ب. اميرة حسين الباز عبد الرازق 
 ط.ب/ حنان أحمد زاهر 
 ط.ب/ ناهد جمعة قاسم بدوى 
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 أ/سوزان زينهم محمد 
 الفرقة الرابعة طالب/مصطفى صالح عبدالشافى قميحه 
  الفرقة الرابعة فتوح العشرىطالب / ايمان ناصر 

 التدريس هيئة أعضاء معيــار

 

 رئيس المعيار

 أ.د. فهيم البهى السيد وحيش 
 

 األعضاء

  أ.د. طارق إبراهيم 
 منسق المعيار(د.سحر السيد عبد الرحمن ( 
  منسق المعيار(د. محمد على ماهر العدل ( 
 د. عبير السعيد يوسف 
 د/ رانيا السيد محمود 
 عد محمدد/ سماح مسعد مس 
 ط.ب/ مروة أحمد حسين 
 ط.ب/ أحمد محمد السباعى 
 ط.ب/ أسماء أحمد بدر 
 ط.ب/ رنا فهمى صالح 
 ط.ب/ أسماء سعد محمد محمد 
 أ/ هشام محمد عبد الحليم 
 طالب/ احمد اسماعيل محمد السيد الحميدى  

 الفرقة الثالثة   
 طالب / على على محمد على خضر  

 الفرقة الثالثة    
 

 العلمــــى حثالب معيــار
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 رئيس المعيار
 

 أ.د/ كامل ابراهيم أبو العزم 
 

 األعضاء

 أ.د/ صبرى أحمد الخضرى 
 أ.د/ خالد ابراهيم أبو الفتح 
 د/ عبد المنعم منتصر محمود 
 د/ أحمد زكى بلبولة 
 د/ خالد صالح أحمد محمود أبو النصر 
 منسق المعيار(د/ حسام الشيخ على جمال الدين ( 
 راهيمط.ب. أسماء عزت إب 
 ط.ب. إيمان صالح العشري 
 ط.ب. محمد عالء الدين 
 أ/ رضوي صالح مصطفي 
 الفرقة الثالثة طالب/ احمد سامى ابراهيم الشافعى 
 الفرقة الثالثة طالب/ محمد فيصل القصبى احمد 

 

 العليا الدراسات معيــار
 

 رئيس المعيار

 أ.د. صالح أحمد عثمان أبو الوفا 
 

 األعضاء

  العربيد.مصطفى عبدالسالم 
 د. سمير عبد الغنى 
 د. مروة ابراهيم المرسى الطوخى 
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 د. وائل السيد بدير 
  .منسق المعيار(احمد محمد عبد اللطيف عبد الكريم د ( 
 د. يارا محسن القبانى 
 ط.ب. منى مصطفى الغريب 
 ط.ب. أسماء محمد سادات 
 ط.ب. بسمة أحمد محمد محمد سالمة 
 ط.ب. شيماء أسعد حافظ 
  وحيد السيدط.ب. نهى محمد 
 ط.ب. السيد نبيل األلفى 
  منسق المعيار(ط.ب/ شيماء عبده رخا ( 
 أ. شادية سعيد عبد العال 
 أ/ نها ممدوح عبد الحافظ 
 أ/ رشا عباس 
 الفرقة الثالثة طالب/ احمد عاطف سالم احمد العزب 

 الفرقة الثالثة محمد خفاجى طالب/ عصام وجيه حسين 

 الموضوع الثانى:

 اجعة الداخلية  ل صبح على النحو ال الى :تحديث لجنة المر 

 أ.ر/ مها عبد  العشماوال                                           رئيسا 

 ر/ انجى فكرال ريش                                                 عنوا 

 ر/ فاطمة مصط ى عبد الحميد                                    عنوا 

 سيد عبد الر م                                        عنوار/ سحر ال 

 ر/ محمد أ مد الم ولى                                              عنوا 

 ميارة مسعد أ مد شعبان                                         عنوار/ 

                        عنوا ر/ فاطمة ال هرا  عبد الحميد الجوهري 
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 ر/ أمب عبد المنعم عل    وة                                     عنوا 

 ر/ إيمان أ مد محمد أ مد أبو ال نب                            عنوا 

 ر/  ا ا  س  محمور                                               عنوا 

                     عنوا                ر/ منصور أبو العيني  منصور 

 ر/  ساا الشيخ على جماى الدي                                   عنوا 

  /عنوا                                                   محمد   ف ال لتد 

 عنوا                                              ر/ محمد على ماهر العدى 

 عنوا                                                  ر/ بسم   امد مر نى 

  عنوا                                              ر/أ مد محمد عبد اللطي 

                                       عنواط. / محمد فو ال على أبو الع 

                                       عنوا  ط. / عمر سمير عبد الوا د 

  عنوا                                   ط. / ندال أ مد سعد  ساا الدي 

 عنوا                                      ط. / شيما  ابراهيم عبد  رخا 

            عنوا                                ط. / إيمان عو  فهمى 

 عنوا                                            ط. / فاطمة النبوية  سي 

   الموافقة  القرار
 ،،  ظهرا الثانية والنصفوانتهت الجلسة  في تمام الساعة       
 

 

 عمي  الكلية                                    ةجلسلأمي  ا                                  
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ابو هيكل سي   نبيلد/ 1أ         حم  أحم    عب  الهادى م أ.د/      
 م اح

 ماجدة


