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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري     

 كليةال مجلس أمانة      

       **** 

 

 اجتماع مجلس الكلية محضر
  ة الثانيةئاالم بعد والخمسون الخامسة (522)رقم  الجلسة

 

يددوا  5216/  5212للعدداا الجددامع  (522) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسدد       

 السداعة  تمداا وذلك ف   هـ 1417/رمضان 14 الموافق ا11/6/5216 االحد

 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/ 
 لسدديدجهددار رمضددان محمددد األسدد 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

 يشاألسدددد اذ الدددددك ور/ فهدددديم البهدددد  السدددديد وحدددد

  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/ 

 أحمددد عثمددان ابددو الوفددا األسدد اذ الدددك ور/  دد   

 األسددددددد اذ الددددددددك ور/ عدددددددارى حلمددددددد  الجدددددددوهري

  مجددددال  دد   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   المرسددد  المدددر  فدددر الددددك ور / األسددد اذ

  مصبا  عبد الجوار السيدالدك ور / األس اذ

    ج ى أحمد السيد يوس  الدك ور / األس اذ

 ر/ سدددددددامى معدددددددو   عبدددددددبالددددددددك واألسددددددد اذ 
 /عارى عبدددد الخدددالق سددديد أحمددددالددددك وراألسددد اذ   

               /محمدددددد محمدددددد محمدددددد الجددددد ارالدك وراألسددددد اذ 

 ممددددددو  محمدددددد أبدددددو المجدددددد الددددددك ور/األسددددد اذ 
 األسدددد اذ الدددددك ور/ عمددددرو عبددددد ال  ددددا  محمددددد عبددددد 

           محمد جبر السيد جبر/الدك ور األس اذ
 طددددددددددارم إبددددددددددراهيم محمددددددددددد /الدددددددددددك وراألسدددددددددد اذ 

 اسددددددددد اذ الدك ور/ دددددددددبرال احمدددددددددد الخضدددددددددرال
     سددددددنا  سدددددد م  أحمددددددد عددددددو   ر/ الدددددددك واألسدددددد اذ 
 ر/ مهدددا عبدددد  محمدددد عبدددد  العشدددماوالالددددك واألسددد اذ 

 

             
 

 ال سدددددددددددددددددددددددددديولوجياقسددددددددددددددددددددددددددم  بأسدددددددددددددددددددددددددد اذ 

  ال يروسددددددداتوقددددددائم بعمددددددب رئدددددديس قسددددددم أسدددددد 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 يليددددددددددددددددات أسدددددددددددددددد اذ ورئدددددددددددددددديس قسددددددددددددددددم 

 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 ــــــــــــــــــق ورئيس اذ ــــــــــــــــــــــــس أ
  سم ال شريح ـــــــــــــقب  اذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس أ

                سم ال شدددددددددددددددددددددددددريح ــــدددددددددددددددددددددددددـقب  اذ ـدددددددددددددددددددددددددـس أ
  مددددير وحددددة مدددمان الجدددورةورئددديس قسدددم ال وليدددد واسددد اذ 

 اسددد اذ ورئددديس قسدددم الرقابدددة الصدددحية علدددى اال ايدددة      

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

  أسدددددددد اذ بقسددددددددم الصددددددددحة واألمددددددددرا  المشدددددددد ركة

                               األروية قسمب ذأس ا

 أسددددد اذ ورئددددديس قسدددددم ال رايدددددة وأمدددددرا  سدددددو  ال رايدددددة

 أسد اذ األمدرا  الباطنددة واألمدرا  المعديةواالسددما  

              أمدددددددددددرا  الددددددددددددواج  سم ــــدددددددددددـقب  اذ ـدددددددددددـس أ
            أسددددددددد اذ بقسدددددددددم الرقابدددددددددة الصدددددددددحية علدددددددددى اال ايدددددددددة

              



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة           

   5096/ 91/6الموافق    الاحديوم  ( 522)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           

 ر/ رجدددددددب عبدددددددد اللددددددد  ررويدددددددشدك والددددددداألسددددددد اذ 

  ر/ عصاا مصبا  محمد محمورالدك واألس اذ 

 االسددددددد اذ الددددددددك ور/ محمدددددددور محمدددددددد بددددددددران
 االسددددددددد اذ الددددددددددك ور/ أحمدددددددددد  دددددددددوقى اسدددددددددماعيب

 ر/ عبددددددددددددد المددددددددددددنعم من صددددددددددددر محمددددددددددددور2أ
 ماجدددددددددددددد ر م  دددددددددددددعبان اال دددددددددددددقرلددددددددددددددك ور/ ا

    ايمددددددددددان  هدددددددددددران عبددددددددددد الحميدددددددددددد الدددددددددددك ور / 

 ة/انجى فكددددددددددددددددددددددددرال ريشددددددددددددددددددددددددةالدددددددددددددددددددددددددك ور

 ة/ وال  فكددددددددددددددرال عبددددددددددددددد الوهددددددددددددددا دك ورالدددددددددددددد

 ميددددددددارة مسددددددددعد احمددددددددد  ددددددددعبانالدددددددددك ورة /
         هبددددددددددددة اللةاحمدالسدددددددددددديد محجددددددددددددو /لدددددددددددددك ورا

 أعضااااااااااااء مااااااااااا  ال اااااااااااار :

 األسددد اذ الددددك ور/ عدددارى حسددداني  محمدددور مصدددط ى

 محمدددددددددددد محمدددددددددددد جمعددددددددددد  سدددددددددددالمالددددددددددددك ور/ 
 واعتذر ع  عدم الحضور:  

 فيوال حسددددددددددد   كدددددددددددىالددددددددددددك ور/األسددددددددددد اذ 
 االدارية والسكرتارية كل م  :وقام باألعمال 

 السيد / رجا  محمد البيل                

  / ماجدددددددددددددددد  محمدددددددددددددددد أحمدددددددددددددددد                لسددددددددددددددديدةا
  

 
 اسدددددد اذ بقسددددددم الرعايددددددة وتنميددددددة الثددددددروة الحيوانيددددددة

                                                                          أسدددددددددد اذ بقسددددددددددم الجراحددددددددددة وال خدددددددددددير واال ددددددددددعة  

 بقسددددددددددددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددددددددددددريحاسدددددددددددددددددددددددددددد اذ 

 ورئددددددددديس قسدددددددددم الخليدددددددددة واالنسدددددددددجةاسددددددددد اذ 

 اسد اذ بقسددم ال وليددد وال ناسدب وال لقدديح اال ددطناعى
 طندد  والمعديددة واالسددما البااالمددرا  اسدد اذ مسدداعد بقسددم 

               الباطندد  والمعديددة واالسددما اسدد اذ مسدداعد بقسددم االمددرا  

 لباثولجيدا االكلينكيدةقسدم اوقائم بعمب رئيس اس اذ مساعد

 اسددددددد اذ ا وقدددددددائم بعمدددددددب رئددددددديس قسدددددددم الباثولوجيدددددددا 

 الصددددددحة واالمددددددرا  المشدددددد ركة مدددددددر  بقسددددددم

 وجيدددددددددددددددددددددددداالباثول مدددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددم

 

 مددير معهدد بحدوث  دحة الحيدوان بالمنصدورة

 ةمددددددير عددددداا مديريدددددة الطدددددب البيطدددددري بالدقهليددددد

 

 أسددد اذ ورئددديس األمدددرا  الباطندددة والمعديدددة واالسدددما 
 

 
 

 ة مجلددددددددس الكليددددددددةرئدددددددديس قسددددددددم أماندددددددد
                                                   ثددددددددددددددددددددانىأخصددددددددددددددددددددائى  دددددددددددددددددددد ون اراريددددددددددددددددددددة 

 

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

 بالكلية ال راية وأمرا  سو  ال راية قسمبم  رغ 
  عميد الكلية م منيا للسارة اعضدـا   –نبيب ابو هيكب سيد أحمد السيد أ.ر/ الجلسة اف  ح

 المجلس ال وفيق والسدار 

 بسم الل  الرحم  الرحيم                         

 اس ه ى

   عميددد الكليددة بال هن ددة للسددارة اعضددـا  المجلددس بحلددوى  ددهر السدديد أ.ر/ تقدددا

رمضان المبار  أعار  الل  علينا وعلى مصر واالمة العربية واالس مية بدالخير 

  2اليم  والبركات و
  2كما أكد سيارت  على مرورة وسرعة االن ها م  اعماى الجورة بالكلية   

   2سرعة االن ها  م  أعماى ال صحيح والن ائج  

   ثم ان قب المجلس بعد ذلك لمناقشة الموموعات الواررة بجددوى االعمداى واتخدا

 بشأنها القرارات ال الية :
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   اوال : التصديقات         
 

                                                  (524رقددددددم  ) ل صدددددديق علدددددد  محضدددددر الجلسددددددة السدددددابقةا :الموضااااااوع-1

   2 5216/ 11/2ب اريخ 

 المصارقة  : رارالق   

 

 ثانيا :لجان مجلس الكلية
 

 لجنة شئون التعليم والطالب - 1                       
 16/6/5216 المنعقدة ب اريخ      

اعدارة قيدد الطالدب/  مداكرة  د ون ال علديم والطد   بشدان النظرفدى :الموضوع – 2

الاال كان مر دحا الدى الكليدة  -السيد عبد الرحيم عو  علم الدي 

ولم ي قدا الى الكليدة  5212/5216بال رقة االولى للعاا الجامعى 

عدداا  5212/5216بملدد  اوراقددة مددع اح سددا  العدداا الجددامعى 

 رسو  بدون عار

 2الموافقة  وقرار اللجن :                  

 الموافقة     القرار        

 د ون ال علديم والطد   بشدان قبدوى عدار الطالبدة /  :   النظر فى مداكرةالموضوع – 3

للعداا  الرابعدةوالمقيدة بالكلية بال رقدة  -فاطمة الع ريس عبد الع ي 

والددداال يشدددمب  52/2/5216عددد  يدددوا  5212/5216الجدددامعى 

 م حان مارة ) االق صار( تخل اتا

 الموافقة وقرار اللجنة:                         

 الموافقة      القرار         

 د ون ال علديم والطد   بشدان قبدوى عدار الطالبدة /  :   النظر فى مداكرةالموضوع – 4

والمقيدددة بالكليددة بال رقددة الرابعددة للعدداا  -عائشددة عددارى فددىار  كددى 
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والددداال يشدددمب  52/2/5216عددد  يدددوا  5212/5216الجدددامعى 

 ام حان مارة ) االق صار( تخل ات

 الموافقة وقرار اللجنة:                         

 الموافقة       القرار         

 د ون ال علديم والطد   بشدان قبدوى عدار الطالبدة /  :   النظر فى مداكرةالموضوع – 5

ليددة بال رقددة الثالثددة للعدداا والمقيدددة بالك -رينددا  كددى السددعيد السدديد 

والدددداال يشددددمب  6/6/5216عدددد  يددددوا  5212/5216الجددددامعى 

 ام حان مارة ) ال يرولوجى( فصب رراسى تانى

 الموافقة وقرار اللجنة:                         

 الموافقة      القرار         

/  لطالدبيم والطد   بشدان قبدوى عدار ا د ون ال علد :   النظر فى مداكرةالموضوع – 6

والمقيددة بالكليدة بال رقدة الثالثدة  -خالد ر دال محمدد ابدو المعداطى 

والداال يشدمب  1/6/5216عد  يدوا  5212/5216للعاا الجامعى 

 ام حان مارة ) الط يليات( فصب رراسى تانى

 الموافقة وقرار اللجنة:                          

 الموافقة   القرار         

 

 د ون ال علديم والطد   بشدان قبدوى عدار الطالبدة /  ظر فدى مداكرةالن  :  الموضوع –7

والمقيدة بالكليدة بال رقدة الثالثدة للعداا الجدامعى  - سمر فر  محمور

والاال يشدمب ام حدان مدارة )  6/6/5216ع  يوا  5212/5216

 ( فصب رراسى تانىال يرولوجى

 الموافقة وقرار اللجنة:                          

 الموافقة        ارالقر     

 

 دد ون الخددريجي  بشددأن تصددحيح ومحددب مددي ر  النظددر فددى مدداكرة  :الموضااوع – 8

 1/12/1111الخريجة /اال  عبد الر ار على عبد الكدريم محمدد مد  

مواليدد الخدار  السدعورية بندا   1111/ 11/12الدىمواليد ركدرنس 
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 على تصحيح وتثبيت وابطاى قيدد لجندة االحدواى المدنيدة سدجب مددنى

 ركرنس محافظة الدقهلية

 الموافقة وقرار اللجنة:                         

 الموافقة    القرار       

 

 

/  يم والطد   بشدان قبدوى عدار الطالدب د ون ال علد النظر فدى مداكرة  :  الموضوع –1

بالكليدة بال رقدة الثالثدة  والمقيدد -د المطلدب عبد الرحم  ابراهيم عب

ماعدددا  االوى عدد  ال صددب الدراسددى 5212/5216للعدداا الجددامعى 

المدددوار ال دددى رخلهدددا ل ال صدددب الدراسدددى ال دددانى للعددداا الجدددامعى 

5212/5216 

 الموافقة وقرار اللجنة:                         

 الموافقة      القرار     

 

 الدراسات العليا لجنة -5                
  12/6/5216 ب اريخالمنعقدة           

 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على اال اية  :الموضااوع -11

عل  كب م  : ال قارير ال ررية  6/6/5216بالكلية ب اريخ 

وال قرير الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسالة الماجس ير 

 / رنا عبدالنا ر محمد محمد  ـ المسجل  2الخا ة بالطالب  ط

ف  مارة ال خصص/ الرقابة  11/12/5211م  الخار   ب اريخ 

 : وعنوانهاالصحي  على اللحوا ومن جاتها، 
 

 تلوث اسما  بحيرة المن لة بالمعارن الثقيلة وتأثيرها على  حة اإلنسان                   
Heavy Metals Contamination in Fish FromManzala Lake and Their  

Effect on Human Health 
 

 كم والمناقشة عل  النحو ال ال  :ـ وكانت لجنة الح

 ر/ محمد احمد حس             2ـ أ1
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بكلية الطب  الرقابة الصحي  على اللحوا ومن جاتها أس اذ      

 بنهاالبيطري/ جامعة 

 ر/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار 2ـ أ5

 أس اذ الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهابالكلي      

 يم ابوال  ح س ا        ر/ خالد ابراه2ـ أ1

 أس اذ الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهابالكلي      

 ر/ سمير محمد عبد الرنى عبدالل           -4

 اس اذ مساعد الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهابالكلي      

                    

جسددد ير فدددى العلدددوا الطبيدددة ال و دددية بمدددنح ررجدددة الما: اللجندددةقرارو                   

البيطرية  تخصص" الرقابدة الصدحية علدى اللحدوا ومن جاتهدا "  

للطالبدد  المدداكور   فدد  مددو  تو ددية كددب مدد  لجنددة المناقشددة 

 والحكم، وموافقة مجلس القسم .

 الموافقة   القرار                   

 
ال اية النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على ا :الموضااوع -11

عل  تقرير الص حية لرسالة  6/6/5216بالكلية ب اريخ 

 / هب  محمد السيد مصط ى 2الماجس ير الخا ة بالطالب  ط

ف    55/4/5214عمار  ـ المسجب م  الخار  والمسجب ب اريخ 

مارة ال خصص/ الرقابة الصحية على ال لبان ومن جاتها  ، 

 ,للمناقشة والحكم
 وعنوانها :                                     

  

 تواجد ع رات السالموني  ف  الحليب وبيض المائدة      
Prevalence of Salmonella Serovars in Milk and Table Eggs 

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

 ر/ محمد الشربينى السيد على  2ـ أ1

لدددى االلبدددان ووكيدددب الكليدددة لشددد ون أسدد اذ الرقابدددة الصدددحية ع     

 الط   بالكلية

 ر/ مجدال  رف السيد  2ـ أ5

ومن جاتهدا ووكيدب الكليدة لشد ون  أس اذ الرقابة الصحية على االلبان    
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كليددة الطددب البيطددرال / جامعددة  –خدمددة المج مددع   وتنميددة البي ددة 

 ال قا يق

 ـ ا.ر/ عارى عبدالخالق سيد احمد     1

 قسم الرقابة الصحي  على اال اية بالكلية أس اذ ورئيس      

  ر/ احمد محمد الجمب           2ـ أ4

أس اذ البك ريولوج  بمعمب بحوث  حة الحيدوان بالمنصدور       

. 

 على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد . -  

 2الموافقة  وقرار اللجن :                        

 قةالمواف     القرار        

االمرا  الباطن  واالمرا  النظر ف  موافقة مجلس قسم  :الموضااوع -12

عل  تقرير  15/6/5216ب اريخ  المعدية واالسما  بالكلية

مرو   / 2الص حية لرسالة الماجس ير الخا ة بالطالب  ط

م  الخار  والمسجب ب اريخ  ةـ المسجل بحى عطي  يونس 

،     الباطن االمراف  مارة ال خصص/   16/12/5215

  ,للمناقشة والحكم
 وعنوانها :                                     

insulin Resistance in Ketotic Cows  
 -واق را  تشكيب اللجنة على النحو ال الى:                   

 ر/  بحى المراورال محمد  نب2أ -1                  
 كلية الطب البيطرال جامعة ال قا يق –  الباطن  أساذ االمرا                      

 ر/  برال احمد الخضرال نصار2أ -5                  

 بالكلية أس اذ االمرا  الباطن                        

 )مشرفا (  ر/ محمد احمد على يوس 2أ -1                  

 أس اذ االمرا  الباطن                        

 )مشرفا(  ر/ ماجد ر م  عبان اال رم -4                 

 أس اذ ا االمرا  الباطن  بالكلية                      

 2على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد                    

 2الموافقة  وقرار اللجن :                      

 الموافقة     القرار          
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الباثولوجي  االكلينيك  بالكلية  ظر ف  موافقة مجلس قسمالن :الموضااوع -13

على تقرير الص حي  لرسالة الماجس ير  15/6/5216ب اريخ 

المعيد  – / احمد محمد السباعى على 2الخا   بالطالب ط

فى مارة ال خصص/  55/4/5214بالكلية المسجب ب اريخ 

 :وعنوانها  2للمناقش  الحكم  2الباثولوجيا االكلي يك  
رراسات على ال اثيرات الدموي  البيوكميائي  ومضارات االكسد  لبعض                      

 النباتات الطبي  فى ال  ران المنبط  مناعيا
Studies on the Hematological . Biochemical , ImmunomoduIatory   and 

Antioxidant Effects of Some Medicinal Plant in 

Immunosupessive Rats 

 واق را  تشكيب لجنة الحكم والمناقش  على النحو ال الى :                     

 ر/ ناريمان محمد ارريس 2أ -1                     

 اس اذ الباثولوجيا االكلينيكية كلية الطب البيطرال / جامعة ال قا يق                          

 كرال محمد ريش ر/ انجى ف -5                     

 اس اذ مساعد وقائم بعمب رئيس قسم الباثولوجيا / االكلينيكية بالكلية                         

 ر/ اسام  على محمد عبد الل 2أ -1                   

 كلية الطب البيطرال/ جامعة قناة السويس -اس اذ الباثولوجيا االكلينيكية                        

 ر/ فاطم  مصط ى عبد الحميد ابراهيم2أ-4                    

 اس اذ ا  الباثولوجيا االكلينيكية                         

 2على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد                   

 2الموافقة  وقرار اللجن :                     

 الموافقة   القرار         

الرعايددة ةتنميددة الثددرو  الحيوانيدد   مجلددس قسددم نظددر فدد  موافقددةال :الموضااوع-14

علدددددى تقريدددددر الصددددد حي  لرسدددددالة  1/6/5216بالكليدددددة ب ددددداريخ 

 –الماس يجر الخا   بالطالبة / نهى محمد وحيد السيد ابدو ال  دو  

فددى مددار  ال خصددص/  6/4/5211المسددجل  مدد  الخددار  ب دداريخ 

 ، وعنوانهااالق صار وارارة م ارع ، للمناقش  والحكم 

 الك ا   االق صارية لس الت الدواج  على ان ا  بدارال ال سمي  تأثير                  
Economieny Effeciency of ChicKen Breeds on Broiler Production         

                                                    

 طم والمناقش  على النحو ال الى:واق را  تشكطيب لجنة الحك                

 ر/ محمد عاط  يوس  ه ى2أ



 

 

 

-12- 

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة    

   5096/ 6/ 91الموافق     الاحديوم  ( 522) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           

 

 

 اس اذ ورئيس قسم تنمية الثرو  الحيوانية بطب بيطرال  / مدين  السارات

 ر/ محمد احمد السيد عمر

 اس اذ مساعد االق صار وارار  الم ارع بطب بيطرال  / ال قا يق

 ر/ محمد محمد فور 2أ

 ثرو  الحيواني  بالكلية )مشرف(اس اذ ورئيس قسم الرعاي  وتنمية ال

 ر/ سند طلعت عطا الل  2أ

 اس اذ االق صار وارراة الم ارع بطب بيطرال  / االسكندري  )مشرف(

 ر/ رجب عبد الل  ررويش2أ

 اس اذ بقسم الرعاية وتنمية الثرو  الحيوانية بالكلية )مشرف(

 الموافقة  وقرار اللجن : 

 الموافقة      القرار   

 

الكميا  الحيوية وكميا  ال راية  النظر ف  موافقة مجلس قسم :ااوعالموض -15

على تعديب لجنة اال راف لرسالة  1/6/5216بالكلية ب اريخ 

 / ريم محمد ف حى محمد جماى 2الخا   بالطالب  ط الماجس ير

بمارة  14/4/5212المسجلة م  الخار  ب اريخ  –الدي  

ة ، بامافة السيدة ر/ ال خصص/ الكميا  الحيوية وكميا ال عاي

اس شارال مساعد جراح  بيطرية بمرك   –نشو  محمد بركات 

ل صبح لجنة ’ جامعة المنصور   –الكلى والمسالك البولية 

 اال راف على النحو ال الى :

 – السيدر/ جهار رمضان 2أ                    
كيب الكلية لش ون الدراسات اس اذ الكميا  الحيوية وكميا  ال راية وو                     

 العليا والبحوث والع قات الثقافية

  –ر/ محمور جميب السباعى                     
 مدر  الكميا  الحيوية وكميا  ال راية                    

مرك    -اس شارال مساعد جرح  بيطرية –ر/ نشوة محمد بركات                    

 بجامعة المنصور  الكلى والمسالك البولية

 2الموافقة  وقرار اللجن :                      

 الموافقة     القرار         

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيوية وكيميا  ال راية     :الموضوع-16
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على تعديب العنوان لرسالة  1/6/5216بالكلية  ب اريخ 

ف حى محمد جماى   / ريم محمد2الماجس ير الخا ة بالطالبة ط

بمارة  14/4/5212الدي  ـ المسجلة م  الخار  ب اريخ 

ال خصص/الكيميا  الحيوية وكيميا  ال راية ، وذلك على النحو 

 ال الى :

 العنوان قبب ال عديب :                    

 تعدر األ كاى الجينية ف  سرطان الكبد
Gene polymorphism in hepatocellular carcinoma 

 العنوان بعد ال عديب :                         

              الدراسات الكيميائي  الحيوي  لمارة السيلماري  على الكلى اثنا                       

 انقطاع ال روية الدموي  واعارة سريانها فى ال  ران
Biochemical studies of the role of silymarin on renal ischemia 

 reperfusion injury in rats 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                     

 الموافقة   القرار        

 
 

النظر ف  موافقة مجلس الرقابة الصحية على اال اية  بالكلية   :الموضوع-17

على تعديب العنوان لرسالة الماجس ير الخا ة  6/6/5216ب اريخ 

المهدال الرريب ـ المسجلة م    / هاجر امير نجيب2بالطالبة ط

بمارة ال خصص/الرقابة الصحية  52/12/5212الخار  ب اريخ 

 على االلبان ومن جاتها  ، وذلك على النحو ال الى :

 

 العنوان قبب ال عديب :                

 تواجد بقايا الكلورم ينيكوى  ف  الحليب وبيض المائدة  
Prevalence of chloramphenicol  residues in milk and table egg 

 العنوان بعد ال عديب :                   

 تواجد بعض بقايا المضارات الحيوي  فى بيض المائدة    
Prevalence of some antibiotic residues in table eggs 

 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                   

 الموافقة      القرار            
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النظر ف  موافقة مجلس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيواني  بالكليدة  :الموضوع-18

على تشدكيب الحلقد  الدراسدية للطالبد  ط. / ا هدار 1/6/5216ب اريخ 

المددر  المسداعد بالقسدم والمسدجل  لدرجدة  –رما مصط ى الطناحى 

 11/12/5211الددددددك ورا  فدددددى العلدددددوا الطبيددددد  البيطريددددد  ب ددددداريخ 

 و عنوانها :( ، حيوانى تخصص) ان ا 

 ال قييم الوراث  لبعض الص ات االن اجي  وال ناسلية فى أبقار اللب 

Genetic Evaluation of Some Productive and 

Reproductive Traits in Dairy Cattle 
 

 : على ان يكون تشكيب اللجن  كاالتى

 ا.ر/ محمد محمد فورة                  -1

 ية وتنمية الثروة الحيواني  بالكلية اعس قسم الراس اذ ورئي      

 ا.ر/ عبدالهارال محمد عرم      -5

  ال راية وامرا  سو  ال راية بالكليةاس اذ       

 ا.ر/ خيرال محمد البيومى          -1

–بكلية الطب البيطرال  ية الثروة الحيوانيةمتناس اذ ورئيس قسم       

 جامعة ال قا يق 

 الشربينى السيد    ا.ر/ محمد  -4

 وكيب الكلي  لش ون ال عليم والط   بالكلي       

 ا.ر/ رجب عبدالل  ررويش           -2

 تنمية الثروة الحيواني  بالكلي   ة اس اذ بقسم الرعاي    

 ر/ اسامة احمد ابواسماعيب           -6

 ة اس اذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلي    

 2الموافقة  وقرار اللجن :                   

 الموافقة       القرار            

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيواني    :الموضوع-19

على تشكيب الحلق  الدراسية للطالب  ط. / 1/6/5216بالكلية ب اريخ 

لة م  الخار  لدرجة المسج –نجوان عبدالحكيم ابراهيم السيد احمد 

 تخصص5212/ 52/12الدك ورا  فى العلوا الطبي  البيطري  ب اريخ
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 و عنوانها : ( ، ) ان ا  حيوانى                    

االن خا  الوراث  لبعض الص ات المناعية ف  س لة م  الدجا  المصري              

 المحل 
Genetic Selection of Some Immunological Traits in Local Egyptian 

 Chicken Strain 

 

 على ان يكون تشكيب اللجن  كاالتى :

 ا.ر/ محمد محمد فورة                       -1

 ية وتنمية الثروة الحيواني  بالكلية اعاس اذ ورئيس قسم الر    

 ا .ر/ على على ابراهيم القناوال      -5

 روسات بالكلية اس اذ م  رغ وقائم بعمب رئيس قسم ال ي    

 ا.ر/ خيرال محمد البيومى      -1

–بكلية الطب البيطرال  تنمية الثروة الحيوانيةاس اذ ورئيس قسم      

 جامعة ال قا يق 

 ا.ر/ كامب ابراهيم ابو الع ا   -4

 اس اذ ورئيس قسم امرا  الدواج  بالكلي      

 ا.ر/ طارم ابراهيم محمد          -2

 م ال راية وامرا  سو  ال راية بالكلي اس اذ ورئيس قس     

 ا.ر/ رجب عبدالل  ررويش     -6

 اس اذ بقسم الرعايو تنمية الثروة الحيواني  بالكلي      

 ر/ اسامة احمد ابواسماعيب         -7

 اس اذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية    

 2قة المواف وقرار اللجن :                 

 الموافقة    القرار            

 

الرقابة الصحية على اال اية  بالكلية النظر ف  موافقة مجلس قسم  :الموضوع-21

لرسالة   ال قريرالعلم  للحلقةالدراسية عل 6/6/5216ب اريخ 

 / اميرة حسي  البا  عبدالرا م ط   ـ 2الدك ورا  الخا ة بالطالب  ط

ف  مارة  16/4/5211مسجل  ب اريخ المدر  المساعد بالقسم و ال

 وعنوانها :ال خصص/الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها  ، 
 مدال تواجد بعض ميكروبات الراا  الممرمة ف  الحليب وبعض من جات 

Prevalence of Some food Borne Pathogens in Milk and Some Dairy Products 
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 المشكلة م  :16/2/5216ـ وقد اج معت اللجنة ب اريخ 

 ر/ محمد الشربينى السيد على  2ـ أ1

 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ووكيب الكلية لش ون الط   بالكلية     

 ر/ جماى عبدالجابر محمد       2ـ أ5

 أس اذ ورئيس قسم البك ريا وال طريات والمناع   بالكلية    

 ـ ا.ر/ عارى عبدالخالق سيد احمد       1

 أس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحي  على اال اية بالكلية      

 ر/ خالد ابراهيم ابوال  ح س ا  2ـ أ4

 بالكلية أس اذ الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتها     

 ـ ا.ر/ مها عبد  محمد عبد  العشماوال 2

 بالكليةأس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها      

  بشدر  ت صديل  للخطدة البحثيدة الخا دة برسدال ها ـ حيث قامت الطالب

ومدال امكانية تطبيق  عمليا مع رقة تسجيب الن ائج ال   تو لت اليها 

وتوميح مدال افارة الرسالة لخدمة المج مدع ، وقدد رات اللجندة قبدوى 

الخطة وما تو دب اليد  مدع ال و دية باسد كماى خطدة البحدث للرسدالة 

 سجيب.طبقا لما هو مدون باس مارة ال 

 2الموافقة  وقرار اللجن :                      

 الموافقة      القرار            

 

الجراحدد  وال خدددير واال ددع   النظددر فددى موافقددة مجلددس قسددم :الموضااوع-21

فى تقرير مشرف معار المقدا م  السيد ر/  7/6/5216ب اريخ 

السدديد احمددد عددو  الشددافعى عدد  رسددالة الماجسدد ير الخا دد  

الدددب ط. / محمدددد جمددداى محمدددور سدددالم والمسدددجب لدرجدددة بالط

فى مارة ال خصص )الجراحد   57/2/5211الماجس ير ب اريخ 

 وال خدير واال ع  ( .
 2الموافقة  وقرار اللجن :                      

 الموافقة     القرار               
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د الطالب  / الميس على ايقاف قيالدراسات العليا النظر ف  موافقة   :الموضوع-22

بدبلوا الكيميا  الحيوي   –يسرال محمد حامد بركات المقيد  

وذلك لمدة عاا  5212/5216االكلينيكي  المقيد  فى العاا الجامعى 

وذلك لظروف س ر الطالب   11/2/5217وح ى  1/6/5216م  

 الى المملكة العربية السعوري  .
 

 

 2قة المواف وقرار اللجن :                   

 الموافقة      القرار              
 

ب اريخ  مجلس قسم ال راية وامرا  سو  ال راية النظر ف  موافقة :الموضوع-23

على مدد ال سدجيب لرسدالة الماجسد ير الخا د  بطالدب  1/6/5216

المسدجب مد  الخدار  ب داريخ حساا الدي  مصط ى عبدالباقى ط. / 

لحيدددوان والددددواج  ترايدددة افدددى مدددارة ال خصدددص )  52/4/5211

( لمدددة عدداا سددار  واخيددر اب دددا ا  مدد  واالسددما  وسددو  ال رايددة 

وذلك السد كماى اجدرا ات المدنح 11/4/5217ح ى  52/4/5216

 للرسال  .

 2الموافقة  وقرار اللجن :                   

 الموافقة   القرار                 

 

العاملي   ر  االطبا  البيطري االل ما  المقدا م  السا النظر ف  :الموضوع-24

المقيدي  بمرحلة الدراسات العليا  بالكلية ومس ش ى  ها البيطرال

بالكلي  بشأن اع اؤهم م  رسم تحسي  الخدم  ال عليمي  الواررة 

و المرفق ب   51/4/5214بقرار مجلس الجامع  الصارر فى 

 الماكرة ال ى وافق عليها السيد ا.ر/ رئيس الجامع  بقرار رقم

باع ا   51/4/5224المنعقد  ب اريخ  124( بجلس   رقم 121)

السارة المدرسي  والمدرسي  المساعدي  والمعيدي  واالطبا  

 العاملي  بكليات الطب والمس ش يات ال عليمى بشها .

 العر  على مجلس الكلي وقرار اللجن :                 

 ارمة لم يد م  الدراسةيعر  على الجلسة الق        القرار            
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 لجنة العالقات الثقافية - 1                     
   5216 /6 /12 المنعقدة ب اريخ       

 

الجراحدة وال خددير واأل دعة ب داريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسدم :  الموضوع–52

 / مدروة السدعيد 2على الطلب المقددا مد  السديدة ط 7/6/5216

عد بالقسددم وعضددو بعثددة األ ددراف محمددد عبددا  المدددر  المسددا

للخطددة الخمسددية  5211/5214المشدد ر  بسويسددرا مدد  بعثددات 

السدددابعة والددداي تلددد مس فيددد  الموافقدددة علدددى المدددد للعددداا الثدددان  

ح دى  7/1/5216الس كماى جمع المارة العلمية وذلك اع بارا م  

    2على ن قة البعثات وبمرتب يصرف م  الداخب 17/1/5217
 2الموافقة  وقرار اللجن :

    القرار  

الرقابددة الصددحية علددى األ ايددة  النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم:  الموضااوع–56

 على االتى :  6/6/5216ب اريخ 

  الطلب المقدا م  السيد ر/ سمير محمد عبدد الرندى عبدد اللد أوال:

أسدد اذ مسدداعد بالقسددم بشددان الموافقددة علددى تر دديح  إلحدددال  –

 قبب اإلرارة العامة للبعثات  المهمات العلمية المقدمة م  
 الموافقة وقرار اللجن :                     

 – / محمددور عبددا   كددى ع ي دد  2الطلددب المقدددا مدد  السدديد ط ثانيااا:

المدر  المسداعد بالقسدم بشدان تر ديح  علدى إحددال بعثدات األ دراف 

   2المش ر  المقدمة م  قبب اإلرارة العامة للبعثات

 الموافقة  وقرار اللجن :                    
 –ر/ عارى عبد الخالق سديد احمدد 2الطلب المقدا م  السيد ا ثالثا:

أس اذ ورئيس القسم بشان عقد مىتمر لقسم الرقابة الصحية على 

األ اية تحت عنوان " س مة الراا  و حة اإلنسدان" لمددة يدوا 

 2 11/1/5217ف  
 الكلية راال مجلس  وقرار اللجن :                    
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 : الموافقةالقرار                    

ر/ عدارى عبدد الخدالق سديد احمدد 2الطلب المقدا م  السيد ا رابعا:

ل يددارة أسدد اذ ورئدديس القسددم بشددان الدددعوة الموجددة لسدديارت   –

مدد  مىسسددة ايددو  لو ايددة واالسدد  راع السددمك  بدولددة علميددة 

 2 12/7/5216-54النرويج ف  ال  رة م  
     

 الجامعةم   بدون ن قاتالموافقة  ر اللجن :وقرا 

 الموافقة      القرار      

 

ال يروسددددات  ب دددداريخ  النظددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددم :  الموضااااوع–57

علددى الطلددب المقدددا مدد  السدديد الدددك ور/ محمددد  15/6/5216

مدددر  ال يروسددات بالقسددم للسدد ر إلددى  – دد   محمددد الثلددث 

 12/12/5216ال  درة مد  جامعة برونيدب لنددن بدانجل را فد  

كمنحدة رراسدية لدارسدة اسد خداا ال قنيدات  12/1/5217إلى 

الحديثدددة لل شدددخيص السدددريع لل يروسدددات  بددددون ن قدددات مددد  

  2الجامعة وبمرتب يصرف م  الداخب
 2الموافقة  وقرار اللجن :    

 الموافقة       القرار  

 

طنددة واألمددرا  األمددرا  البا النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم : الموضااوع–51

 على االتى :  15/6/5216المعدية واألسما  ب اريخ 

 الطلب المقدا م  السارة االتى أسمائهم :     أوال:

 ر/ محمد احمد على يوس  2ا -1

 ر/ فيوال حس   كى 2ا -5

 ر/ ماجد ر م  عبان األ قر -1

     ر/ ايمان  هران عبد الحميد-4

كهم بددالمىتمر العلمدد  والدداي يل مسددوا فيدد  الموافقددة علددى ا دد را

جامعدددة  –الددددول  ال اسدددع الددداي تنظمددد  كليدددة الطدددب البيطدددري 
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 12-51المنصورة والم مع عقدة ف  مدينة الرررقدة فد  ال  درة 

بن قددات مدد  الجامعددة حيددث أن لكددب مددنهم بحددث  5216سددب مبر 

  2خاص مقبوى النشر

 بعد تقديم ما ي يد قبوى البحثالموافقة  وقرار اللجن :

 

ر/  بري احمد الخضري والاي 2طلب المقدا م  السيد اال ثانيا:

-GEVA يل مس فيد  الموافقدة علدى ا د را  سديارت  بدالمىتمر

GPM congress 5216   والم مع عقدة ف  مدينة برلي  فد

بن قدات مد  الجامعدة حيدث أن  5216اك دوبر 51-51ال  رة م  

 2بحث خاص مقبوى النشرلسيارت  

 2الموافقة  وقرار اللجن :

 

 الطلب المقدا م  كب م  السارة :  :الثاث

 ر/  بري احمد الخضري 2ا -1

 ر/ماجد ر م  عبان األ قر     -5

  -  ر/ محمد عبد  محمد حس  ر م -1

والدداي يل مسددوا فيدد  الموافقددة علددى تقددديمهم بالمهمددات العلميددة 

 2والمقدمة م  البعثات  قصيرة األجب ما بعد الدك ورا
 الموافقة  وقرار اللجن :                      

 الموافقة     القرار         

 

أمدددرا  الددددواج  ب ددداريخ  النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم : الموضاااوع–51

 / إيمددان أحمددد جددارو 2علددى الطلددب المقدددا مدد  ط 4/6/5216

 2على ال قدا وال ر ح لبعث  أ راف مش ر  بالبعثات 
 الموافقة وقرار اللجن :                      

 الموافقة   :القرار          
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الطدب الشدرعى والسدموا ب داريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسدم : الموضوع–12

 -على االتى : 11/6/5216

اوال: النظددر فددى الخطددا  الددوارر مدد  االرار  العامدد  للبعثددات بشددأن                   

المدددر   -الطلددب المقدددا مدد  الدارسدد  / أال  احمددد احمددد فهيددد

وعضددو بعثددة اال ددراف المشدد ر  باليابددان  -د بالقسددم المسدداع

والدداال تلدد مس فيدد  انهددا  بعثددة اال ددراف المشدد ر  لسدديارتها 

) نهاية مدة العامي  بالخار ( ومنحها  6/7/5216اع بارا م  

اليدوا ال دالى  7/7/5216أجا   رراسية لمدة عداا اع بدارا مد  

ن قددة  لنهايددة العددامي  بالخددار  للحصددوى علددى الدددك ورا  علددى

المشدددرف االجنبدددى وذلدددك فدددى مدددو  موافقدددة المك دددب الثقدددافى 

والمشرف االجنبدى علدى الشدروط ال دى اقرتهدا اللجندة ال ن يايدة 

 2 51/12/5221للبعثات فى

منحهددا اجددا   امددافية لمدددة عدداا اللجنددة: الموافقددة علددى وقددرار 

 وبمرتب يصرف م  الداخب  7/7/5216اع بارا م  

2 

ر/ ممددو  محمدد ابدو المجدد 2السديد أ الطلدب المقددا مد  ثانيا:

قد  فدى ال  در  ربشأن ا  راك  فى المىتمر الكلية والمنعقد بالرر

وذلدددك بن قدددات مددد  الجامعددد  حيدددث ان  12/1/5216-51مددد  

  2لسيارت  بحث منشور فى المىتمر

)يح د  لحدي   بعد تقديم ماي يدد قبدوى البحدث الموافقة وقرار اللجنة:

 ورور رر م  الجامعة (

 الموافقة   :القرار         

 

الباثولوجيددا االكلينيكيددة ب دداريخ  النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم    : الموضااوع–11

 على االتى: 15/6/5216

 –الدك ور / فاطمد  مصدط ى عبدد الحميدد اوال: الطلب المقدا م  

حدددد المهمدددات االسددد اذ المسددداعد بالقسدددم بشدددأن تر دددحها علدددى ا

 2العام  للبعثات  االرار العلمية المقدم  م  قبب 

 الموافقة وقرار اللجنة:                      
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 –ثانيددا: الطلددب المقدددا مدد  الدددك ور  / انجددى فكددرال محمددد حسدد  ريشدد                        

االس اذ المساعد بالقسم بشأن تر يحها علدى احددال المهمدات العلميد  

 2المقدم  م  قبب االرار  العام  للبعثات 

 الموافقة وقرار اللجنة:                      

 الموافقة   :القرار         

 

ال وليدددد وال ناسدددب وال لقددديح  النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم : الموضاااوع–15

علددى الطلددب المقدددا مدد  السدديد ر/  16/6/5216اال ددطناعى ب دداريخ 

حساا الشيخ علدى جمداى الددي  المددر  بالقسدم بشدأن الموافقدة علدى 

اليددات الم حددد  خ السدد ر( إلددى جامعددة كن دداكى بالويسدد ر  ) مدد  تددار

( أ دهر حيدث أن سديارت  حا دب علدى منحد  بحثيدة 1االمريكية لمدة )

ل طددوير  ددبا  البدداحثي  والممولدد  مدد   ددندوم العلددوا وال كنولوجيددا 

(STDF  وذلك بن قات م  الجامع ) 2 بمرتب يصرف م  الداخب 

 فقةالموا وقرار اللجنة:                      

 الموافقة   :القرار         

 

 16/6/5216الباثولوجيدا ب داريخ  النظر فد  موافقدة مجلدس قسدم : الموضوع–11

المدددر  بالقسدددم  –فددى تقددديم ر / هبدددة اللددة احمددد السددديد محجددو  

 تحت عنوان British Coucilللمنحة المعلنة م  
 Newton travel grants(2016 call) 

بسدد ر البدداحثي  بعددد الدددك وراة للخددار  لمدددة اقصدداها سدد ة الخا ددة                   

 ا هر

الموافقة بعد تطبيق اللوائح والقواني  بدون ن قدات مد   وقرار اللجنة:                    

 وبمرتب يصرف بالداخب  الجامعة

 الموافقة   :القرار         

 

 لجنة شئون البيئة -4
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ر/ وكيددب الكليددة لشدد ون خدمددة المج مددع 2النظددر فددى مدداكرة السدديد ا  :الموضااوع-14

البي دة  قديم قطداع  د ون خدمدة المج مدع وتنميدةوتنمية البي ة بشدأن 

بالكلية ب ن يا قوافب بيطريدة ورحد ت علميدة اثندا  ال ددريب الصدي ى 

وذلددك مددع حسددا  الددرح ت العلميددة المخصصددة بالكليددة وكددالك تن يددا 

  الددى مصددانع االرويددة بالقاهرةواالسددكندرية خدد ى ال دددريب رحل ددي

 5212/5216الصي ى للعاا 

 الموافقة   :  القرار     

 

الخطدة السدنوية لقطداع  د ون خدمدة المج مدع وتنميدة البي دة النظدر  : الموضوع-12

 5216/5217ل عم الجامعى 

 2الموافقة  وقرار اللجن :  

 الموافقة :   القرار      

النظر فى تو يات لجنة الصحة والس مة المهنية بشان تدامي  بي دة :  موضوعال-16

 الكلية مد مخاطر الحريق

 2الموافقة  وقرار اللجن :  

 الموافقة    القرار      

 

 النظر ال قرير السنوال ع  انشطة قطاع البي ة وخدمة المج مع:  الموضوع-17

 2الموافقة  وقرار اللجن :  

 الموافقة      القرار      

                                

 لجنة المكتبات -5
 12/6/5216ب اريخ
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بشددأن اعطددا   مدد  السدديدة /مددديرة المك بددة النظددر فددى الطلددب المقدددا  :الموضااوع-11

بنهايدة ف درة رؤسا  الكن روى نسخة للمك بة م  نمداذ  االم حاندات 

 ااالم حانات اليداعها بالمك بة الس  ارة الط   منه

 2الموافقة  وقرار اللجن :  

 الموافقة    القرار             

 

امددافة مد  السدديدة /مدديرة المك بددة بشدأن  النظددر فدى الطلددب المقددا :الموضاوع-11

الك ب المهداة لمك بة م ش ى  ها ال عليمى ثم  رفها باذن  رف  

اليداعها بالمك بة ال رعية بشها  نظدرا لعددا امسدا  رفداتر امدافية 

 2م  لديه

امددافة الك ددب المهددداة لمك بددة م شدد ى الموافقددة علددى وقددرار اللجنددة :                         

 :       ها ال عليمى ثم  رفها باذن  رف  على ان تكون اللجنة م  

 رئيسا                 ر/ عبد الهارال محمد احمد2أ                      

 مد السيد يوس                  عضوار/ ج ى اح2أ                      

 ر/ محمد جبر السيد جبر                    عضوا2أ                      

   السيدة /سو ان  ينهم محمد                  مديرة المك بة                      

 الموافقة        القرار            

 

 موضوعات متنوعة          
 

النظددر فددى مدداكرة  دد ون أعضددا  هي ددة ال دددريس بالكليددة  بشددأن  : عالموضااو-41

ب ددداريخ  قسدددم الصدددحة واالمدددرا  المشددد ركةموافقدددة مجلدددس 

ميددارة مسددعد احمددد  ددعبان علددى تر دديح السدديد ر/  2/6/5216

للحصوى على اللقدب العلمدى لوظي دة  –قسمالالمدر  ب  -جويدة

بدداات القسدددم ( االمددرا  المشدد ركةاسدد اذ مسدداعد  تخصددص )

 ة  فى عملها ومسلكها وتقدوا بواجباتهدامل  م بالكلية حيث انها

 على اكمب وجة 
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 الموافقة       القرار       
 

النظددر فددى مدداكرة  دد ون أعضددا  هي ددة ال دددريس بالكليددة  بشددأن :  الموضااوع-41

 -الموافقدددة علدددى تعدددي  السددديد ر/ منصدددور ابدددو العندددي  منصدددور

اال ددطناعى مددديرا  المدددر  بقسددم ال وليددد وال ناسددب وال لقدديح

لوحدددة ال علدديم االلك رونددى ال ددابع لمركدد  تطددوير االرا  الجددامعى 

 ولمدة عامي  17/6/5216اع بارا م  

  الموافقة      القرار       
 

النظددر فددى مدداكرة  دد ون أعضددا  هي ددة ال دددريس بالكليددة  بشددأن :  الموضااوع-42

  / نشددوة انددور بهجددات2الموافقددة علددى انهددا  خدمددة السدديدة ط

 –المدددر  المسدداعد بقسددم الخليددة واالنسددجة بالكليددة  –السددعيد 

نظدرا النقطاعهدا عد  العمدب وتطبيقدا  1/15/5212اع بارا م  

بشددأن  1171لسددنة  47مدد  القددانون رقددم  11لددنص " المددارة 

 العاملي  المدنيي  بالدولة

   الموافقة    القرار       
 ،،  ظهرا النصفالثانية ووانتهت الجلسة  في تمام الساعة       

 
 

 عميد الكلية                                    ةجلسلأمي  ا                                  

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

 دماح

 رجاء البيلى


