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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري     

 كليةال مجلس أمانة      

       **** 

 

 اجتماع مجلس الكلية محضر
  ة الثانيةئاالم بعد والخمسون السادسه (652)رقم  الجلسة

 

يمو   6212/  6215للعما  الجمامع  (652) رقمم عقد مجلس الكلية جلسته     

 تمممما  وذلمممي فممم   هممم  1417/شممموا  17 الموافممم   11/7/6212 االثنمممي 

 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية ظهراالثانية عشر الساعة 

 : برئاسة                    

 

   نبيمممب ابمممو هيكمممب سممميد أ ممممد ألسمممتاذ المممدكتور/ ا

 
 ةعميمممممممممممممممممممممممممممممممممد الكليممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

 حضور :و ب
 وكالء الكلية

   محمد الشربينى السيد علىاألستاذ الدكتور/ 
 السمميدجهمماد رمنممان محمممد ألسممتاذ الممدكتور/ ا

 االسممممتاذ الممممدكتور/عاد  التممممابعى ابممممراهيم   لممممو 
 

  

 
 

 التعلممميم والطممم  وكيمممب الكليمممة لشممم ون 
 وكيب الكلية للدراسات العليا والبحوث

 المجتمع وتنمية البي ةخدمة وكيب الكلية لش ون 
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 : أعضاء المجلس

 األسممممتاذ الممممدكتور/ فهمممميم البهمممم  السمممميد و ممممي 

  على على إبراهيم القناوياألستاذ الدكتور/

    محمد عرمه الهادياألستاذ الدكتور/ عبد 

 األسممممتاذ الممممدكتور/ فتحمممم  رممممموان علمممم  سممممليم

   االسممممممممممتاذالدكتور/محمد أ مممممممممممدعلى يوسمممممممممم  
   األستاذ الدكتور/ السعيد الشربينى السعيد

 محمممممممد محمممممممد محمممممممد فممممممود  األسمممممتاذ الممممممدكتور/ 

 أ مممد عثمممان ابممو الوفمما األسممتاذ الممدكتور/  مم   

 األسمممممممتاذ المممممممدكتور/ عممممممماد   لمممممممم  الجممممممموهري

  مجمممدال  مم   مصمممط ى عمممامر األسممتاذ المممدكتور/ 
 األسمممممتاذ المممممدكتور/ كاممممممب ابمممممراهيم أبمممممو العممممم  

  ممم   المرسممم  الممممر  فمممر المممدكتور / األسمممتاذ

  مصبا  عبد الجواد السيدالدكتور / األستاذ

   جمممم   أ مممممد السمممميد يوسمممم  الممممدكتور / األسممممتاذ

 ر/ سمممممممامى معمممممممو   عبمممممممبالمممممممدكتواألسمممممممتاذ 

 فيوال  سمممممممممممم   كممممممممممممىالممممممممممممدكتور/األسممممممممممممتاذ  
 /عاد  عبممممد الخممممال  سمممميد أ مممممدالممممدكتوراألسممممتاذ 

               /محممممممد محممممممد محممممممد الجممممم ارالدكتوراألسمممممتاذ 

 مممممممدو  محممممممد أبمممممو المجمممممد المممممدكتور/األسمممممتاذ 
 األسممممتاذ الممممدكتور/ عمممممرو عبممممد ال تمممما  محمممممد عبممممد 

 طممممممممممارم إبممممممممممراهيم محمممممممممممد /الممممممممممدكتوراألسممممممممممتاذ 

 اسمممممممممتاذ الدكتور/ مممممممممبرال ا ممممممممممد الخنمممممممممرال
     سممممممنا  سمممممم مه أ مممممممد عممممممو   ر/ الممممممدكتواألسممممممتاذ 

 

 

              
 

 

 ال سمممممممممممممممممممممممممميولوجياقسممممممممممممممممممممممممممم  بأسممممممممممممممممممممممممممتاذ 

  وقممممممائم بعمممممممب رئمممممميس قسممممممم ال يروسممممممماتأسممممممتاذ 

    قسممممممممم الترايممممممممة وأمممممممممرا  سممممممممو  الترايممممممممة بأسممممممممتاذ 

 قسمممممممممممممم الطمممممممممممممب الشمممممممممممممرع  والسممممممممممممممو بأسمممممممممممممتاذ 

 المممممممرا  الباطنمممممه والمعديممممممه واالسممممممما ا قسمممممممبأسمممممتاذ 

    الكيميما  الحيويمة وكيميما  الترايمة ورئميس قسمم أستاذ

 وتنميمة الثمروة الحيوانيمةالرعايمة  أستاذ ورئيس قسمم

   الط يليممممممممممممات أسممممممممممممتاذ ورئمممممممممممميس قسممممممممممممم 

 قسممم الصممحة واألمممرا  المشممتركةورئمميس أسممتاذ 

                          االدويمممممممممممممممممممةقسمممممممممممممممممممم ورئممممممممممممممممممميس أسمممممممممممممممممممتاذ 

 ورئمممممممممميس قسممممممممممم أمممممممممممرا  الممممممممممدواج  أسممممممممممتاذ
                سم التشريح      ق ورئيس اذ   ستأ
               سم التشريح      قب  اذ   ستأ

                سم التشممممممممممممممممممممممممريح     مممممممممممممممممممممممم قب  اذ  مممممممممممممممممممممممم ستأ 
 ممممدير و مممدة مممممان الجمممودةورئممميس قسمممم التوليمممد واسمممتاذ 

 أسممتاذ ورئمميس األمممرا  الباطنممة والمعديممة واالسممما  

 ستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية علمى اال ايمة      ا

   اسممتاذ بقسممم الرقابممة الصممحية علممى اال ايممة
 أسمممممتاذ ورئممممميس قسمممممم الطمممممب الشمممممرع  والسممممممو 

 أسممممممممتاذ بقسممممممممم الصممممممممحة واألمممممممممرا  المشممممممممتركة 
 أسممتاذ ورئمميس قسممم الترايممة وأمممرا  سممو  الترايممة

 أسممممتاذ األمممممرا  الباطنممممة واألمممممرا  المعديةواالسممممما  

              أمممممممممممممممممممرا  الممممممممممممممممممدواج  سم     مممممممممممممممممم قب  اذ  مممممممممممممممممم ستأ
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 ر/ رجمممممممب عبمممممممد اللمممممممه درويممممممم المممممممدكتواألسمممممممتاذ 

  ر/ عصا  مصبا  محمد محمودالدكتواألستاذ 

 االسمممممممتاذ المممممممدكتور/ محممممممممود محممممممممد بمممممممدران
 االسمممممممممتاذ المممممممممدكتور/ أ ممممممممممد شممممممممموقى اسمممممممممماعيب

 د/ عبممممممممممممد المممممممممممممنعم منتصممممممممممممر محمممممممممممممود2أ
 االشمممممممممممممقرماجمممممممممممممد ر م شمممممممممممممعبان لمممممممممممممدكتور/ ا

    ايمممممممممممان  همممممممممممران عبممممممممممد الحميمممممممممممد الممممممممممدكتور / 

 ة/انجى فكممممممممممممممممممممممممرال ريشممممممممممممممممممممممممةالممممممممممممممممممممممممدكتور

 الممممممممممممممدكتورة/ وال  فكممممممممممممممرال عبممممممممممممممد الوهمممممممممممممما 

 ميممممممممادة مسممممممممعد ا مممممممممد شممممممممعبانالممممممممدكتورة /
         هبممممممممممممة اللةا مدالسمممممممممممميد محجممممممممممممو /لممممممممممممدكتورا

 أعضااااااااااااء مااااااااااا  ال اااااااااااار :

 األسمممتاذ المممدكتور/ عممماد   سممماني  محممممود مصمممط ى

 واعتذر ع  عد الحضور

 الممممدكتور/ جممممما  عبممممد الجممممابر محمممممد األسممممتاذ

 محمممممممد جبممممممر السمممممميد جبمممممممرالدكتور/األسممممممتاذ 
 ر/ مها عبد  محمد عبد  العشماوالالدكتواألستاذ 

              محممممممممممممد محممممممممممممد جمعمممممممممممه سمممممممممممالمالمممممممممممدكتور/ 
 

 وقام باألعمال االدارية والسكرتارية كل م  :

 السيد / رجا  محمد البيل               

  أ ممممممممممممممممد                / ماجمممممممممممممممد  محممممممممممممممممد لسممممممممممممممميدةا 
  

 
 اسممممممتاذ بقسممممممم الرعايممممممة وتنميممممممة الثممممممروة الحيوانيممممممة

                                                                          أسممممممممممتاذ بقسممممممممممم الجرا ممممممممممة والتخممممممممممدير واالشممممممممممعة  

 بقسممممممممممممممممممممممممممممم التشممممممممممممممممممممممممممممريحاسممممممممممممممممممممممممممممتاذ 

 اسمممممممممتاذ ورئممممممممميس قسمممممممممم الخليمممممممممة واالنسمممممممممجة

 ب والتلقمميح اال ممطناعىاسمتاذ بقسممم التوليممد والتناسم
 طنممه والمعديممة واالسممما البااالمممرا  اسممتاذ مسمماعد بقسممم 

           الباطنممه والمعديممة واالسممما     اسممتاذ مسمماعد بقسممم االمممرا  

 قسمم الباثولجيما االكلينكيمةوقائم بعمب رئيس استاذ مساعد

 اسمممممممتاذ   وقمممممممائم بعممممممممب رئممممممميس قسمممممممم الباثولوجيممممممما 

 المشممممممتركةالصممممممحة واالمممممممرا  مممممممدر  بقسممممممم 

 مممممممممممممممممممممممممدر  بقسممممممممممممممممممممممممم الباثولوجيمممممممممممممممممممممممما

 

 ممدير معهمد بحموث  محة الحيموان بالمنصمورة

 

 
 وال طريمممممات والمناعمممممة أسمممممتاذ ورئممممميس قسمممممم البكتريممممما

 األدويمممممممممممممممممممممممممممممة                              قسممممممممممممممممممممممممممممممب أسمممممممممممممممممممممممممممممتاذ

   أسمممممتاذ بقسمممممم الرقابمممممة الصمممممحية علمممممى اال ايمممممة
 ةمممممدير عممممما  مديريمممممة الطمممممب البيطمممممري بالدقهليممممم 

        

  
 س قسممممممممم أمانممممممممة مجلممممممممس الكليممممممممةرئممممممممي

                                                   ثممممممممممممممممممممانىأخصممممممممممممممممممممائى شمممممممممممممممممممم ون اداريممممممممممممممممممممة 

 

  أسمتاذ   - د/عبمد الهمادي محممد أ ممد عرممه2أالسميد  الجلسمةا  بأمانمة قمد وق   

 بالكلية التراية وأمرا  سو  التراية قسمبمت رغ 
  عميممد الكليممة متمنيمما للسممادة  –يد أ مممد نبيممب ابممو هيكممب سممالسمميد أ/د/ الجلسممة افتممتح

 اعن ا  المجلس التوفي  والسداد 

 بسم الله الر م  الر يم                         

 استه  

   2سرعة االنتها  م  أعما  التصحيح والنتائج  

 

 

   اوال : التصديقات         
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                                                  (655رقمممممم  ) لتصمممممدي  علممممم  محنمممممر الجلسمممممة السمممممابقةا :الموضاااااوع-1

   2 6212/ 11/2بتاريخ 

 المصادقة  : رارالق   

 

 ثانيا :لجان مجلس الكلية
 

 لجنة شئون التعليم والطالب - 1                       
 11/7/6212 المنعقدة بتاريخ      

لب المقد  م  بشأن الطماكرة ش ون التعليم والط    النظرفى :الموضوع – 2

المقيدة بالكلية  –الطالبة /اسما  محمد على محمد النادال 

التى تلتمس فية  6215/6212بال رقة االولى للعا  الجامعى 

والتى تشمب امتحان مادة  11/2/6212قبو  عارها ع  يو  

 ) الهستولوجى ( فصب دراسى تانى 

 وقرار اللجنة :الموافقة

 الموافقة   القرار     
بشأن الطلب المقد  م  ماكرة ش ون التعليم والط    النظرفى: ضوع المو– 3

المقيدة بالكلية  –الطالب /مصط ى عبد الحميد عبد الشافى 

التى تلتمس فية  6215/6212بال رقة االولى للعا  الجامعى 

قبو  عار  ع  عد  ادا  امتحانات ال صب الدرسى االو  + 

 6212/ 6215معى ال صب الدراسى الثانى ع  العا  الجا

بنا  على  كم  11/2/6212وذلي لورود مل ة بتاريخ 

 م(  11111/17المحكمة فى الدعوال رقم )

 وقرار اللجنة :الموافقة

 الموافقة     القرار  
بشأن الطلب المقد  م  ماكرة ش ون التعليم والط    النظرفى: الموضوع – 4

لية بال رقة المقيدة بالك –الطالبة /اية السعيد ا مد  وتية 

التى تلتمس فية قبو   6215/6212الثانية للعا  الجامعى 
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والتى تشمب امتحان مادة )  11/2/6212عارها ع  يو  

 التشريح ( فصب دراسى تانى 

 وقرار اللجنة :الموافقة

   الموافقة  القرار       
بشأن الطلب المقد  م  ماكرة ش ون التعليم والط    النظرفى: الموضوع – 5

المقيدة بالكلية  –لطالبة /سارة عبد المحس  محمد سليم ا

التى تلتمس فية  6215/6212بال رقة الثانية للعا  الجامعى 

والتى تشمب امتحان مادة  11/2/6212قبو  عارها ع  يو  

 ) االنتا  الحيوانى ( فصب دراسى تانى 

 وقرار اللجنة :الموافقة

  الموافقة   القرار    
بشأن الطلب المقد  م  ماكرة ش ون التعليم والط    نظرفىال: الموضوع – 6

بالكلية بال رقة  المقيد –/مصط ى  مدال  جا ال  الطالب

راا  للعا  الجامعى االولى ببرنامج تمي   حة وس مة ال

لتمس فية قبو  عار  ع  يو  الاال ي 6215/6212

التشريح واالجنة ( والتى تشمب امتحان مادة )  62/2/6212

  راسى تانفصب د

 وقرار اللجنة :الموافقة

 الموافقة    القرار   

بشأن الطلب المقد  م  ماكرة ش ون التعليم والط    النظرفى: الموضوع – 7

المقيد بالكلية  –الطالب /ا مد السيد السعيد ا مد  الح  

الاال يلتمس فية  6215/6212ابعة للعا  الجامعى بال رقة الر

والتى تشمب امتحان مادة )  62/2/6212ع  يو   قبو  عار 

 الباثولوجى االكلينيكى ( فصب دراسى تانى 

 وقرار اللجنة :الموافقة

 الموافقة القرار       
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بشأن الطلب المقد  م  ماكرة ش ون التعليم والط    النظرفى: الموضوع – 8

المقيد بالكلية بال رقة  –الطالب /ا مد ماهر السيد  شة  

التى تلتمس فية قبو   6215/6212عى الرابعة للعا  الجام

ع  مادتي  )  12/2/6212 تى 62/2/6212عار  ع  يو  

الباثولوجى االكلينيكى+ اسما   ( فصب دراسى تانى للعا  

6215/6212 
 وقرار اللجنة :الموافقة  

 الموافقة      القرار      

 بشأن القواعدفى ماكرة ش ون التعليم والط    النظر :الموضوع – 9

والنوابط المنظمة للتحويب الى الكلية للعا  الجامعى 
 :وه  كاالتى 6212/6217

عد  قبو  تحويب الطالب المحو  عند نقلة او تحميلة الكثر  -1
 م  مادتي  باالمافة الى المواد التكميلية

عد  قبو  تحويب الطالب المسجب بنظا  الساعات المعتمدة -6
 لل رم االعلى م  خار  الكلية 

و  تحويب الطالب الحا ب على الحد االدنى الاال قبلتة كليات الطب بق-1
على برنامج تمي   حة  6212/6217البيطرال للعا  الجامعى 

 وس مة الراا  بنظا  الساعات المعتمدة فقط
   وقرار اللجنة :الموافقة  

 الموافقة    القرار      

شأن الطلب المقد  م  بالنظرفى ماكرة ش ون التعليم والط   : الموضوع – 11

المقيد بالكلية بال رقة  –الطالبة /فاطمة محمد ابو  يد السيد 
التى تلتمس فية قبو   6215/6212الخامسة للعا  الجامعى 

والتى تشمب امتحان مادة )  62/2/6212عارها ع  يو  
 الجرا ة ( فصب دراسى تانى 

 وقرار اللجنة :الموافقة  

 الموافقة  القرار       

بشأن الطلب المقد  م  ماكرة ش ون التعليم والط    النظرفى: الموضوع – 11   

المقيد بالكلية بال رقة  –الطالبة /هبة السعيد الششتاوال عو  
بام ل عادة برفع  6215/6212الخامسة للعا  الجامعى 

م لتعديب نتيجة مادة ) الباطنة ( فأن 17211/12دعوال رقم 
وع درجات فيها لل صب الدراسى الطالبة الماكورة تستح  مجم

درجات االو  سبع درجات وال صب الدراسى الثانى تسع 
تخل  م  ال رقة الرابعة( )االلبان ونص  بالنسبة لمادة 
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تستح  مجموع درجات فيها لل صب الدراسى االو  ا دال 
درجة  عشر درجة وفى ال صب الدراسى الثانى اربعة عشر 

 ونص 
 وقرار اللجنة :الموافقة

 الموافقة    القرار     

الطلمب المقمد  مم   بشأنماكرة ش ون التعليم والط    النظرفى: الموضوع – 12

شمممرح ا ممممد ر م متمممولى المقيمممدة بالكليمممة ياسممممي  االطالبمممة/ 

والتى تلتمس فيمه  6215/6212بال رقة االولى للعا  الجامعى 

الموافقمممة علمممى قبمممو  عمممارها عممم  عمممد  ادا  امتحمممان ال صمممب 

االو + ال صممب الدراسممى الثممانى عمم  العمما  الجممامعى الدراسممى 

بنما ا  11/7/6212وذلي لورود مل ها بتاريخ  6215/6212

 1( م1141/4على  كم المحكمة فى العوال رقم )
 وقرار اللجنة :الموافقة

 الموافقة   القرار    

 الدراسات العليا لجنة -6                            
 71/1/1076والممتدة حتى 71/1/1076 بتاريخالمنعقدة                                             

بالكليمة  الباثولوجيما االكلينيكيمة موافقمة مجلمس قسمم النظمر فم : الموضاوع – 13

علم  كمب مم  : التقمارير ال رديمة والتقريمر  14/7/6212 بتاريخ

الخا ممة الماجسممتير الجممماع   للجنممة المناقشممة والحكممم لرسممالة 

المعيمد بالقسمم   ا مد محمد السمباعى علمى  سم   /2ط ببالطال

الباثولوجيما ف  مادة التخصص/  66/4/6214والمسجب بتاريخ 

 وعنوانها , االكلينيكية

لبعض  دراسات على التاثيرات الدمويه البيوكيميائية ومنادات االكسد                                     

 طه مناعياالنباتات الطبيه ف  ال  ران المثب

Studies on the Hematological, Biochemical, Immunomodulatory and 

Antioxidant Effects of Some Medicinal Plants in Immunosuppressive Rats 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كانت  و

 د/ ناريمان محمد ادريس        2  أ1

 ية بطب بيطري/ جامعة ال قا ي أستاذ الباثولوجيا االكلينيك
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 د/ انج  فكري محمد ريشه    2  أ6
 أستاذ مساعد وقائم بعمب رئيس قسم الباثولوجيا االكلينيكية بالكلية

 د/ اسامة على محمد عبدالله     2  أ1

 " أستاذ الباثولوجيا االكلينيكية بطب بيطري/ جامعة قناة السويس "مشرفا  

 حميد   د/ فاطمة مصط ى عبدال2  أ4

 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا االكلينيكية بالكلية"مشرفا" 

   على أن يكون الثالث والرابع معا بصوت وا د/

ف  العلو  الطبيمة  الماجستير: التو ية بمنح درجة وقرار اللجنة  

 المماكور " الباثولوجيما االكلينيكيمة " للطالمب البيطرية  تخصص

, وموافقممة  اقشممة والحكمممفمم  مممو  تو ممية كممب ممم  لجنممة المن

 م مجلس القس

 الموافقة   القرار                 

 بالكليمممة بتممماريخ ال يروسمممات موافقمممة مجلمممس قسمممم النظمممر فممم  :الموضاااوع – 14

عل  كب م  : التقارير ال رديمة والتقريمر الجمماع    17/7/6212

ة الخا مممة بالطالبمممالماجسمممتير للجنمممة المناقشمممة والحكمممم لرسمممالة 

  المسممجلة ممم  الخممار  بتمماريخ  امممي  السمميد عيممدامممانى  / 2ط
 وعنوانها ف  مادة التخصص/ ال يرولوجيا ,  1/12/6211
 دراسات على فيرو  مر   دة فابريشيس المعدي ف  الطيور                   

Studies on Infectious Bursal Disease Virus in Poultry                     

 المناقشة عل  النحو التال  : لجنة الحكم و كانت  و

 د/ محمد البكري عبد الر يم2  أ1
 أستاذ الميكروبيولوجيا )ال يرولوجيا( بطب بيطرال/ جامعة ال قا ي       

 د/ جبر فكري الباجوري     2  أ6
 أستاذ ال يرولوجيا المت رغ بطب بيطرال مشتهر/ جامعة بنها     

 د/ عل  عل  ابراهيم القناوي  2  أ1
 "أستاذ ال يرولوجيا المت رغ ورئيس قسم ال يروسات بالكلية "مشرفا    

ف  العلو  الطبية  الماجستير: التو ية بمنح درجة وقرار اللجنة 

ف  مو  ة الماكورة " للطالبال يرولوجيا "  البيطرية  تخصص

 م , وموافقة مجلس القس تو ية كب م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة      القرار   
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 الطب الشرع  والسمو  واالجرا ات البيطرية موافقة مجلس قسم النظر ف   :الموضوع– 15

عل  كب م  : التقارير ال ردية  17/7/6212 بالكلية بتاريخ

الماجستير والتقرير الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسالة 

 –عبدالر م  عبدالعالى الجالى طاهر  / 2ط الخا ة بالطالب

ف   11/11/6211ليب  الجنسية والمسجب  بتاريخ  المسجب وافد

        وعنوانها:, الطب الشرعى مادة التخصص/ 

دراسات سمية على التأثير التشوه  للمبيد الحشرال فنتروثيون 

 وخ ت الر اص ف  ال  ران البينا 
Toxicological Studies on the Teratogenic Effects of  Fenitrothion 

insecticide and lead acetate in Albino Rats 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كانت  و

 خلود محمد ابراهيم  د/ 2  أ1
 أستاذ الطب الشرعى والسمو  بكلية الطب البيطرال / جامعة ال قا ي      

 د/ ياسر سعيد السيد سالم       2  أ6
 طرال / جامعة دمنهورأستاذ الطب الشرعى والسمو  بكلية الطب البي     

 د/ ممدو  محمد ابو المجد    2  أ1

 أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعى والسمو  بالكليه "مشرفا"    

 د/ فتح  رموان عل  سليم     2  أ4

 أستاذ الطب الشرع  والسمو  المت رغ بالكلية "مشرفا"     

 د/ مصبا  عبدالجواد السيد  2  أ5

 لية "مشرفا"أستاذ بقسم التشريح بالك     

   على ان يكون الثالث والرابع والخامس بصوت وا د /
فممم  العلمممو  الطبيمممة  الماجسمممتير: التو مممية بممممنح درجمممة اللجنمممةرارقو

فمم  مممو   الممماكور " للطالممب " الطممب الشممرعى البيطريممة  تخصممص

   م, وموافقة مجلس القس تو ية كب م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة     القرار   

 

 األممرا  الباطنممة واألممرا  المعديمة واألسممما  موافقممة مجلمس قسممم النظمر فم  :لموضااوعا– 16

علمممم  كممممب ممممم  : التقممممارير ال رديممممة  17/7/6212 بالكليممممة بتمممماريخ

الماجسمممتير والتقريمممر الجمممماع   للجنمممة المناقشمممة والحكمممم لرسمممالة 
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  المسجب م  الخمار    / ا مد محمد ا مد السيد2بالطالب طالخا ة 

 االممممرا  المعديمممة , فممم  ممممادة التخصمممص/  12/12/6216بتممماريخ 
     وعنوانها :

 مر  البروسي  ف  محافظة البحر اال مر                                    

Prevalence of Brucellosis in Red Sea Governorates 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كانت  و
  ى     د/ عبدالمنعم محمد مصط2  أ1
 استاذ االمرا  المعدية بكلية الطب البيطرال / جامعة بنها      
 د/ فاطمه محمد  انم               2  أ6
 استاذ االمرا  المعدية بكلية الطب البيطرال / جامعة قناة      

 السويس
                      عماد السيد ا مد يونسد/ 0ـ أ3 

 بالكليه  "مشرفا "دأستاذ االمرا  المعدية 2أ      
 ا/د / محمد مصبا  الديسط  -4

استاذ مساعد االمرا  المعدية بمعهد  حة الحيوان        
 بالمنصور  " مشرفا "

 على ان يكون الثالث والرابع بصوت وا د /

ف  العلو  الطبية  الماجستيرالتو ية بمنح درجة : اللجنةق  رارو

ف  مو   الماكور الب" للطألمرا  المعدية ا"  البيطرية  تخصص

مع  م, وموافقة مجلس القس تو ية كب م  لجنة المناقشة والحكم

 :تحديد عنوان الرسالة ليصبح على النحو التال 

 العنوان باللرة العربية:   

 الجما  ف  منطقة الش تي مر  البروسي  ف           

 – Brucellosis in camel in Al العنوان باللرة االنجلي ية :

Shalateen Area         

 

 الموافقة      القرار      

 

بالكلية  التراية وامرا  سو  التراية موافقة مجلس قسم النظر ف  :الموضوع– 17

عل  كب م  : التقارير ال ردية والتقرير  17/7/6212 بتاريخ
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الخا ة بالطالب الماجستير الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسالة 

  مصط ى عبدالباقى محمد    المسجب م  الخار   سا  الدي / 2ط

تراية الحيوان والدواج  ف  مادة التخصص/  62/4/6211بتاريخ 

 وعنوانها :   واالسما  وسو  التراية , 

 نظم التراية ف  األرانب  ديثة الوالدة
Feeding Strategy for the Early Weaned Rabbits 

 

 نحو التال  : لجنة الحكم والمناقشة عل  ال كانت  و

 د/ السيد اسماعيب  ساني   2  أ1

 كلية الطب البيطرى / جامعة الزقازيق –أستاذ التغذية وامراض سوء التغذية      

 عبدالنا ر عيداللطي  بكر د/ 2أ ـ1

كلية الطب  –أستاذ ورئيس قسم الترايه وامرا  سو  التراية      

 /جامعةك ر الشيخالبيطرال

 مد ا مد عرمه   د/ عبدالهادال مح2  أ1

 أستاذ التراية وامرا  سو  التراية المت رغ بالكلية "مشرح"    

   ا/د/ طارم ابراهيم محمد          4

 أستاذ ورئيس قسم التراية وامرا  سو  التراية بالكلية "مشرح"    

 على ان يكون الثالث والرابع بصوت وا د /

العلممو  الطبيممة  فمم  الماجسممتيرالتو ممية بمممنح درجممة : اللجنممةرارقو

ترايممة الحيمموان والممدواج  واالسممما  وسممو  "  البيطريممة  تخصممص

ف  ممو  تو مية كمب مم  لجنمة المناقشمة  الماكور " للطالبالتراية 

م ممع تحديمد عنموان الرسمالة ليصمبح , وموافقة مجلمس القسم والحكم

 :على النحو التال 

 العنوان باللرة العربية:          

  طا األرانب  ديثة النظم التراية ف       

 العنوان باللرة االنجلي ية :     
      Feeding Strategy for the Early Weaned Rabbits 

  الموافقة      القرار            
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بالكلية  الرقابة الصحية على اال اية موافقة مجلس قسم ف النظر  :الموضوع– 18

ردية والتقرير عل  كب م  : التقارير ال  11/7/6212 بتاريخ

 ةالخا ة بالطالبالماجستير الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسالة 

  المسجلة م  الخار    / هبه محمد السيد مصط ى عمار 2ط

ف  مادة التخصص/ الرقابة الصحية على  66/4/6214بتاريخ 

 وعنوانها :   , ومنتجاتهااأللبان 

 مائدةتواجد عترات السالموني  ف  الحليب وبيض ال

Prevalence of Salmonella Serovars in Milk and 

Table Eggs 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كانت  و

 د/ محمد الشربين  السيد عل  2  أ1

 أستاذ  حة االلبان ووكيب الكلية لش ون التعليم والط       

 د/ مجدي شرح السيد     2  أ6

كلية طب بيطري/ جامعة ال قا ي  لش ون استاذ االلبان ووكيب      

 تنمية البي ة وخدمة المجتمع

 د/ عاد  عبدالخال  سيد ا مد   2  أ1

 أستاذ  حة االلبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال اية بالكلية "مشرح"     

   ا/د/ أ مد محمد الجمب    4

 مشرح"عمب بحوث  حة الحيوان بالمنصورة "مأستاذ بكتريولوج  ب    

 على ان يكون الثالث والرابع بصوت وا د /  

لعلو  الطبية ف  ا الماجستيرالتو ية بمنح درجة : اللجنةق رارو

"  ومنتجاتهاالرقابة الصحية على األلبان "  تخصص البيطرية

,  ف  مو  تو ية كب م  لجنة المناقشة والحكم ةالماكور ةللطالب

 /م وموافقة مجلس القس

 لموافقةا      القرار  
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األمرا  الباطنة واألمرا  المعدية موافقة مجلس قسم  النظر ف  الموضوع – 19

عل  تقرير الص  ية  12/7/6212 بالكلية بتاريخواالسما  

 / هبه عاد  محر  محمود 2ط ةالخا ة بالطالبالماجستير لرسالة 

ف  مادة  12/12/6216بتاريخ   المسجلة م  الخار   عرابى

 وعنوانها :  ا  الباطنة , للمناقشة والحكم , االمرالتخصص/ 

 دراسة وبائية بالبايولوجيا الج ي ية على التها  النرع فى األبقار                   
Molecular Epidemiological Investigation on Mastitis in Cows 

 and Buffalo 
   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ أ مد مجدي  افظ           2  أ1
 استاذ االمرا  الباطنة بكلية الطب البيطرال / جامعة ك ر الشيخ      

 د/ محمد أ مد على يوس       2  أ6

 استاذ االمرا  الباطنة المت رغ بالكلية      

 ) مشرفا(د/ مد ت نا   نا   محمد    2  أ1
 يطرال / جامعة ك ر الشيخاستاذ االمرا  الباطنة بكلية الطب الب    

 الموافقة:وقرار اللجنة

 الموافقة       القرار    

 

 بالكلية بتاريخالباثولوجيا موافقة مجلس قسم  النظر ف :الموضوع –62

الخا ة الماجستير عل  تقرير الص  ية لرسالة  61/2/6212

  المعيد بالقسم   / عمر سمير ا مد عبدالوا د ا مد2بالطالب ط

الباثولوجيا , ف  مادة التخصص/  12/4/6211تاريخ بوالمسجب 

 وعنوانها :  للمناقشة والحكم , 
 الع قة بي  تركيب المبيض والتريرات الباثولوجية ف  ار ا  ال صيلة الخيلية                    

Correlation between ovarian structures and pathological 

affections of    uterus in equine 

 واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ محمود بدوي البجاوي       2  أ1
 استاذ الباثولوجيا المت رغ بكلية الطب البيطرال/ جامعة بن  سوي        

 د/ أ مد على على السوام       2  أ6
 الشيخ استاذ الباثولوجيا المت رغ بكلية الطب البيطرال/ جامعة ك ر      
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 / خالد عل  النسر                د2  أ1
 "استاذ الباثولوجيا بكلية الطب البيطرال/ جامعة بن  سوي  "مشرفا     

       ) مشرفا(  د/ وال  فكري عبدالوها      4
 استاذ مساعد الباثولوجيا وقائم بعمب رئيس القسم بالكلية "مشرفا"      

 ا بصوت وا د/  على ان يكون الثالث والرابع مع

 الموافقة:وقرار اللجنة  

 الموافقة      :القرار   

 

 بالكلية بتاريخالباثولوجيا موافقة مجلس قسم  النظر ف :الموضوع –21

الخا ة الماجستير عل  تقرير الص  ية لرسالة  61/2/6212

  المسجب م    / محمد مصط ى عبدالخال  عبدالحليم2بالطالب ط

الباثولوجيا , ف  مادة التخصص/  62/12/6212بتاريخ الخار  

 وعنوانها :  للمناقشة والحكم , 

 دراسات باثولوجية على بعض األمرا  الجلدية فى الجما                 
Pathological Studies on Some Skin Diseases in Camel                         

 حكم والمناقشة عل  النحو التال  : واقترا  تشكيب لجنة ال                          

 د/ عبدالمنعم ا مد على        2  أ1
 استاذ ورئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطرال/ جامعة ال قا ي       

 د/ عبدالله السيد مرس           2  أ6
 استاذ الباثولوجيا بكلية الطب البيطرال/ جامعة ال قا ي  "مشرفا"     

 عبدالوها          د/ وال  فكري -1
 استاذ مساعد الباثولوجيا وقائم بعمب رئيس القسم بالكلية 

 الموافقة:وقرار اللجنة

 الموافقة       :القرار   

 

الجرا ة والتخدير واالشعة موافقة مجلس قسم  النظر ف  :الموضوع –66

عل  تقرير الص  ية لرسالة  16/7/6212 بالكلية بتاريخ

    / محمد جما  محمود سالم2لطالب طالخا ة باالماجستير 
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ف  مادة  12/4/6211بتاريخ المعيد بالقسم والمسجب 

 وعنوانها  الجرا ة البيطرية , للمناقشة والحكم , التخصص/ 

دراسة تصويرية تشخيصية مقارنة على منطقة اال بع ف         

 الخيلية ال صيلة
Comparative Diagnostic Imaging of Digit in Equidae        

                      

   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  
 د/ مجدي عبدالحميد سليم     2  أ1
 استاذ الجرا ة المت رغ بكلية الطب البيطرال/ جامعة ك ر الشيخ      
 د/ أ مد السيد بحيري  را ة  2  أ6

 البيطرال/ جامعة ال قا ي  استاذ الجرا ة المت رغ بكلية الطب      

 د/ عاد  التابع  ابراهيم   لو   2  أ1
 استاذ ووكيب الكلية لش ون خدمة البي ة وتنمية المجتمع "مشرفا"

 د/ عصا  مصبا  محمد محمود  2  أ4
 استاذ الجرا ة ورئيس القسم بالكلية "مشرفا"
   على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت وا د/

 الموافقة:ةوقرار اللجن     

 الموافقة    :القرار        

 

 بالكلية بتاريخالخلية واالنسجة موافقة مجلس قسم  النظر ف  :الموضوع –61

الخا ة الماجستير عل  تقرير الص  ية لرسالة  11/7/6212

  المعيدة بالقسم   /  ينب عبدالرنى السعيد شومان2ط ةبالطالب

تخصص/ ف  مادة ال 12/4/6211بتاريخ والمسجلة 

 وعنوانها :  الهستولوجيا , للمناقشة والحكم , 
 تمي  الخ يا الجاعية العصبية الى الخ يا قليلة ال وائد الشجرية               

Differentiation of Olfactory Bulb Neural Stems Cells into 

 Oligodendrocytes 

 

 ال  :   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الت

 د/ هان  السيد مرع  مام    2  أ1

 ) معار بدولة قطر(استاذ الخلية واالنسجة بالكلية      

 د/ محمد محمد عاط  كسا        2  أ6
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استاذ الخلية واالنسجة ورئيس القسم بكلية الطب البيطرال/ جامعة     

 ك ر الشيخ

 د/ أ مد شوق  اسماعيب عبدالمقصود   2  أ1

 قسم الخلية واالنسجة بالكلية "مشرفا" استاذ ورئيس    

 الموافقة:وقرار اللجنة  

 الموافقة      :القرار      

 

 بالكلية بتاريخلخلية واالنسجة موافقة مجلس قسم  النظر ف   :الموضوع –64

الخا ة الماجستير عل  تقرير الص  ية لرسالة  11/7/6212

  المسجلة م    / ايه محب محى الدي  محمود الجمب2ط ةبالطالب

الهستولوجيا , ف  مادة التخصص/  1/12/6211بتاريخ الخار  

 وعنوانها :  للمناقشة والحكم , 
 تمي  الخ يا المي نشيمية المستخلصة م  النسيج الدهن  الى خ يا عصبية                         

Neural Differentiation of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells 

   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ هان  السيد مرع  مام    2  أ1

 استاذ الخلية واالنسجة بالكلية      

 د/ فاروم السيد عبدالمهدي         2  أ6
 استاذ الخلية واالنسجة بكلية الطب البيطرال/ جامعة ك ر الشيخ     

 عيب عبدالمقصود  د/ أ مد شوق  اسما2  أ1

 استاذ ورئيس قسم الخلية واالنسجة بالكلية "مشرفا"     

 الموافقة:وقرار اللجنة

 الموافقة :القرار          

االلتمما  المقمد  مم  السمادة االطبما  البيطمريي  العماملون  فمى النظر :الموضوع–65

بالكلية والمقيدي  بمر لة الدراسات العليا بشأن اع ماههم مم  رسمم 

سي  الخدمة التعليمية الوارة بقمرار مجلمس الجامعمة الصمادر فم  تح

سمممموة بالسممممادة باالطبمممما  العمممماملون بكليممممة الطممممب 61/4/6224

والمستش يات الجامعية مع تنمي  المستش ى التعليم  بشها قمرار 

د/ رئمميس الجامعممة والمماي وافمم  علممى االع مما  ممم  مقابممب 2السمميد ا
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 121ر مجلمس الجامعمة رقمم تحسي  الخدمة التعليمية الواردة بقمرا

 61/4/6224بتاريخ 

عر  على مجلس الكلية علما بأن تحسمي  الخدممة طبقما  :وقرار اللجنة                 

وقممممرار مجلممممس   61/4/6224لقممممرار مجلممممس الجامعممممة بتمممماريخ 

والقمممرار المممو اري قيمتمممه علمممى  65/11/6214الجامعمممة بتممماريخ 

 النحو التال :

)قبب 61/4/6224لقرار مجلس الجامعة بتاريخ مقابب تحسي  الخدمة طبقا 

 التعديب( 

مقابب تحسي  الخدمة طبقا لقرار 

مجلس الجامعة بتاريخ 

 )بعد التعديب(  65/11/6214

مقابب تحسي  الخدمة طبقا 

 للقرار الو اري  

 دبلو  دكتورا  ماجستير دبلو 
ماجست

 ير
 دبلو  دكتورا 

ماجس

 تير

دكتو

 را 

222  122  1222  
1522

  

6222

  

6522

  

122

  
122  

622

  

 عد  الموافقة      القرار    

                

د/ وكيب الكلية لشم ون 2الماكرة المعرومة على السيد أ فى النظر :الموضوع–62

الدراسممات العليمما والبحمموث بشمممأن تعممديب محممب المممي د وتممماريخ 

 / اال  عبممدالر ار 2المممي د والممرقم القمموم  الخمماص بالطالبممة ط

علممى عبممدالكريم   الحا مملة علممى دبلممو  الدراسممات العليمما فمم  / 

 6212/6211الكيميا  الحيوية االكلينيكية خ   العما  الجمامع  

  يث ارفقت بالطلب اآلت  :

( اسمتع   وتصمويب بيمان علمى الحاسمب 1   مورة نمم   رقمم )1

 االل  م  مصلحة اال وا  المدنية بما ي يد التصحيح/

 د رقم قوم  بالبيان الجديد/   ورة شهادة مي 6

    ورة بطاقة رقم قوم  بعد التعديب/1

    ورة جوا  س ر بعد التعديب/ 4

 عر  على مجلس الكلية/  :وقرار اللجنة                      

    الموافقة    :القرار

 

النظر فم  موافقمة مجلمس الصمحة واالممرا  المشمتركة بالكليمة     ::الموضوع–67

د/ عممرو عبمدال تا  2على ترشيح السميد أ 11/7/6212بتاريخ 

محمد عبد    استاذ األمرا  المشتركة بالقسم فم  وظي مة با مث 

 اث القسم العلمية بالكلية/بحومطور ال
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   عر  على مجلس الكلية/ :وقرار اللجنة                 

 الموافقة      القرار              

 

الرعاية وتنمية البثروة الحيوانيمة  قسمالنظر ف  موافقة مجلس  :  الموضوع– 61

التقريمممر العلمممم  للحلقمممة  علممم  17/7/6212 بالكليمممة بتممماريخ

/ نجمموان   2ط ة الممدكتورا  الخا ممة بالطالبمملرسممالة  الدراسمميه

بتماريخ   المسمجلة مم  الخمار   عبدالحكيم ابمراهيم السميد ا ممد

االنتمممما  الحيمممموان  , فمممم  مممممادة التخصممممص/  62/12/6212

      :وعنوانها

االنتخا  الوراث  لبعض الص ات المناعية ف  س لة م  الدجا                       

 المصري المحل 
Genetic Selection of Some Immunological Traits in 

 Local Egyptian Chicken Strain 

    اجتمعت اللجنة المشكلة م  :

 د/ محمد محمد فودة محمد        2  أ1

 بالكليةئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية أستاذ ور      

 د/ عل  عل  ابراهيم القناوي       2  أ6

 أستاذ ال يرولوجيا المت رغ ورئيس القسم بالكليه     

 د/ خيري محمد البيوم      2  أ1

بيطري/  أستاذ ورئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية بطب       

 ال قا ي 

 ابوالع           د/ كامب ابراهيم 2  أ4

 أستاذ ورئيس قسم امرا  الدواج  بالكليه      

 د/ طارم ابراهيم محمد ابراهيم       2  أ5

 أستاذ ورئيس قسم التراية وامرا  سو  التراية بالكليه     

 د/ رجب عبدالله دروي           2  أ2

 بالكليةأستاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية      

 اسامة أ مد أبو اسماعيب          د/7

               بالكليةأستاذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية      

 مم  يممث قامممت الطالبممة بشممر  ت صمميل  للخطممة البحثيممة للرسممالة 

ومدال امكانية تطبيقها عمليا ومدال افادتهما فم  خدممة المجتممع 



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة           

   5186/ 81/7الموافق    الاثنينيوم  ( 526كلية  الجلسة    )محضر  اجتماع   مجلس  ال          

الخطمة ومما تو ملت وتنمية البي ة وقد وافقت اللجنة على قبمو  

 الية مع التو ية باستكما  الخطة البحثية  للرسالة/

 الموافقة :وقرار اللجنة                 

 الموافقة       القرار        

 

الرعاية وتنميمة البثمروة الحيوانيمة  النظر ف  موافقة مجلس قسم :الموضوع– 61

ة التقريممممر العلممممم  للحلقمممم علمممم  17/7/6212 بالكليممممة بتمممماريخ

/ ا همممار   2ط ة المممدكتورا  الخا مممة بالطالبممملرسمممالة  الدراسممميه

بتماريخ   الممدر  المسماعد والمسمجلة   رما مصمط ى الطنما  

االنتممممما  الحيممممموان  , فممممم  ممممممادة التخصمممممص/  11/12/6211

      :وعنوانها

 التقييم الوراث  لبعض الص ات االنتاجيه والتناسلية فى أبقار اللب          
Genetic Evaluation of Some Productive and Reproductive Traits in Dairy Cattle 

    اجتمعت اللجنة المشكلة م  :

 د/ محمد محمد فودة محمد    2  أ1

 بالكليةأستاذ ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية      

 د/ عبدالهادي محمد ا مد         2  أ6

 وامرا  سو  التراية بالكليهأستاذ مت رغ بقسم التراية        

 د/ خيري محمد البيوم            2  أ1

 أستاذ ورئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية بطب بيطري/ ال قا ي       

 د/ محمد الشربين  السيد عل        2  أ4

 أستاذ  حة االلبان ووكيب الكلية لش ون التعليم والط   بالكليه     

 وي             د/ رجب عبدالله در2  أ5

 بالكليةأستاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية      

   د/ اسامة أ مد أبو اسماعيب          2

               بالكليةأستاذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية       

 مم  يممث قامممت الطالبممة بشممر  ت صمميل  للخطممة البحثيممة للرسممالة 

بيقهما عمليما وممدال افادتهما فم  خدممة المجتممع ومدال امكانية تط

وتنمية البي ة وقد وافقمت اللجنمة علمى قبمو  الخطمة ومما تو ملت 

 الية مع التو ية باستكما  الخطة البحثية  للرسالة/

 الموافقة :وقرار اللجنة                
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 الموافقة       القرار        

 

يميما  الحيويمه وكيميما  الترايمه ى موافقمة مجلمس قسمم الكالنظمر فم: الموضوع–12

علممممى تعممممديب عنمممموان رسممممالة  17/7/6212بالكليممممه بتمممماريخ 

 – مها  س  محممود المرما الالماجستير الخا ه بالطالبه ط/ / 

بممممادة التخصمممص/  61/12/6214 المسمممجلة مممم  الخمممار  بتممماريخ

 الكيميمما  الحيويممه وكيميمما  الترايممة  ليصممبح العنمموان علممى النحممو

 :التال 

 العنوان قبب التعديب :                      
 ال يروس  ومناعة االنسولي  ف  االنسان Cالتها  الكبد الوبائ                   

Hepatitis C virus infection and insulin resistance 

 in human 
 العنوان بعد التعديب :                  

 ان السمينة المصابة بالسكري ومقاومة االنسولي السيلماري  ف  ال  ر                       

Silymarin in obese diabetic rats and insulin resistance 

 الموافقة:وقرار اللجنة                 

 الموافقة     القرار           

 
 

د/ وكيب الكليمة لشم ون الدراسمات العليما 2الماكرة السيد أالنظر ف   :الموضوع–11

د/ عميممد 2الع قممات الثقافيممة المعرومممة علممى السمميد أوالبحمموث و

الكليممممة , بشممممأن نتممممائج الدراسممممات العليمممما المتحممممان ) دبلومممممات 

الدراسات العليا   تمهيدي ماجستير   تكميل  دكتورا  ( دور ابريمب 

6212 / 

 الموافقة:وقرار اللجنة                 

 الموافقة      القرار            
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 17/7/6212النظممر فمم  موافقممة مجلممس األدويممة بالكليممة بتمماريخ   ::الموضااوع–16

على ترشميح السميدة د/ ريهما  أ ممد عبمدال تا  الشمافع    ممدر  

ال ارماكولوجيمما بالقسممم فمم  وظي ممة با ممث ومطممور ألبحمماث القسممم 

 العلمية بالكلية/

 عر  على مجلس الكلية/  :اللجنةراروق    

 الموافقة     القرار            
 

النظمممر فممم  موافقمممة مجلمممس اممممرا  المممدواج  بالكليمممة بتممماريخ   ::الموضاااوع–11

د/ سنا  س مة أ ممد عمو   2على ترشيح السيدة أ 11/7/6212

  استاذ أمرا  الدواج  بالقسمم فم  وظي مة با مث ومطمور ألبحماث 

 القسم العلمية بالكلية/

 عر  على مجلس الكلية/ :اللجنةراروق                    

 الموافقة      القرار  

 

بالكليمة  الرقابة الصمحية علمى اال ايمة مجلس قسمموافقة  النظر ف  :الموضوع–14

 مممد التسممجيب لمممدة عمما  ثممام  وأخيممرعلمم   11/7/6212 بتمماريخ

ايهما  فمداد عبدالمقتمدر  / 2طالخا مة بالطالمب الدكتورا  لرسالة 

فمم  مممادة  11/4/6221  المسممجب ممم  الخممار  بتمماريخ  السممباعى

,  وذلي اعتبمارا  ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على اال التخصص/

, ل نتها  م  تشمكيب لجنمة  11/4/6217 تى  11/4/6212م  

 المناقشة والحكم ومنح الدرجة للطالب الماكور/

 الموافقة:وقرار اللجنة                 

 الموافقة      القرار        

 

 جنة العالقات الثقافيةل - 1                                
   1076/ 1/ 71المنعقدة بتاريخ                                           

           موافقممممة مجلممممس قسممممم األمممممرا  الباطنممممة والمعديممممة  النظرفممممى: الموضااااوع – 35

 /  2الطلممب المقممد  ممم  طعلممى  12/7/6212واألسممما  بتمماريخ 
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اعد أممرا  األسمما  مدر  مسم -سامية عبد الر م  محمد ا مد 

ورعيتها بالقسم وعنو بعثة األشراح المشتر  مم  اددارة العاممة 

مم  الخطمة الخمسمية  6214/ 6211للبعثات )بعثات السنة الثانية 

بجامعمممممممة طوكيمممممممو للعلمممممممو  البحريمممممممة  6216/6217السمممممممابعة 

باليابمممان بشمممان الممممد لممممدة عممما  ثمممان  اعتبمممارا مممم   اوالتكنولوجيممم

 2 1/1/6217 تى 1/1/6212

 2: الموافقةوقرار اللجنة                         

 الموافقة     القرار  

           موافقمممة مجلمممس قسمممم األممممرا  الباطنمممة والمعديمممة  النظرفمممى: الموضاااوع – 36

مممد سمم ر السمميد الممدكتور/ علممى  12/7/6212واألسممما  بتمماريخ 

الممممدر  بالقسمممم ) تخصمممص  - سممم  ر م محممممد عبمممد  محممممد 

لباطنمممة(  إلمممى جامعمممة اوبيهيمممرو باليابمممان السمممتكما  األممممرا  ا

 الج   العمل  الخاص بمشروع تحت عنوان :
Study on the novel drug development with malaria box 

compounds  against piroplasmosis"" 

 يث أنة عنمو  1/1/6212وذلي لمدة خمس أشهر اعتبارا م  

   2اساسى ف  هاا المشروع

 2: الموافقةوقرار اللجنة                        

 الموافقة   :القرار 

مجلمس قسمم الصمحة واألممرا  المشمتركة بتماريخ موافقمة  النظرفى :الموضوع – 37

على الطلب المقد  م  السيدة الدكتورة / ميادة مسمعد  11/7/6212

أستاذ مساعد األمرا  المشتركة بالقسم بشمان -ا مد شعبان جويدة 

علمممممى إ مممممدال المهممممممات العلميمممممة للعممممما  الرابمممممع  طلممممب ترشممممميحها

لمممدة  6217-6216ممم  الخطممة الخمسممية السممابعة  6215/6212

   2ستة أشهر بدولة ألمانيا االتحادية

 2: الموافقةوقرار اللجنة                     

 الموافقة     :القرار 
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عمة بتماريخ النظر ف  موافقة مجلمس قسمم البكتيريما وال طريمات والمنا : الموضوع –38

د/ جممما  عبممد الجممابر محمممد 2علممى اشممترا  السمميد ا 11/7/6212

األسممتاذ بالقسممم فمم  مممدتمر الكليممة الم مممع انعقمماد  بمدينممة  -يممونس 

بن قمممات مممم   6212سمممبتمبر  12 – 61الرردقمممة فممم  ال تمممرة مممم  

   2الجامعة

 2: الموافقةوقرار اللجنة                    

 الموافقة   :القرار   

 

الصممحة واألمممرا  المشممتركة  النظممر فمم  موافقممة مجلممس قسممم :لموضااوعا–39

علممى الطلممب المقممد  ممم  السممادة أعنمما   11/7/6212بتمماريخ 

 هي ة التدريس بالقسم وهم :

فاطممممة ال همممرا  عبمممد الحميمممد ا ممممد الجممموهري أسمممتاذ  2د -1

 مساعد  حة الحيوان والبي ة 

البي ة مروة فو ي المتول  ا مد مدر   حة الحيوان و2د -6

 بالقسم 

 مما    سمم  السمميد محمممود رمنممان مممدر  األمممرا  2د -1

 المشتركة بالقسم 

يوليمو  66-11بشان  نورهم جميعا دورة تدريبية ف  ال تمرة 

    تحت عنوان:6212

"Prevention and detection of infectious 

zoonotic diseases in Egyptian agriculture and 

public health sector "  

جامعة ناكس يب  –وذلي بالتعاون مع مرك  ال راعة واأل اية 

بوالية تينيسى بالواليات المتحدة األمريكية وذلي بدون ن قات 

 2م  الجامعة
 2: الموافقةوقرار اللجنة                    

 الموافقة :القرار   
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لترايمة ا  الحيويمة وكيميما  الكيميما النظر ف  موافقة مجلس قسم  :الموضوع–41

 على االتى 17/7/6212بتاريخ 

أسمتاذ  –د / جهماد رمنمان السميد 2الطلب المقمد  مم  السميد ا أوال:                  

الدراسمممات العليممما والبحممموث والع قمممات  نووكيمممب الكليمممة لشمممدو

الثقافيممة بشممان االشممترا  ببحممث بن قممات فمم  المممدتمر الممدول  

نميمممة الثمممروة التاسمممع للكليمممة بعنممموان:" ةفمممام جديمممدة نحمممو ت

-61الحيوانية والسمكية والداجنة" والمقمرر عقمدة فم  ال تمرة 

 بعنوان :  6212سبتمبر  12

"تأثير أم   الكالسيو  لأل ما  الدهنية على التريرات 

 البيوكيميائية والنمو ف  دجا  التسمي "

 2الموافقة بعد تقديم ما ي يد قبو  البحث :وقرار اللجنة                    

 

 –الطلممب المقممد  ممم  السمميد د/ محمممود جميممب السممباع   ثانيمما:

ممممدر  بالقسمممم بشمممان االشمممترا  ببحمممث بن قمممات فممم  الممممدتمر 

 الدول  التاسع للكلية بعنوان :

 دراسات ج ي ية بيولوجية ع  تأثير الشاي األخنر على ال  ران السمينة" "

 2الموافقة بعد تقديم ما ي يد قبو  البحث :وقرار اللجنة

 الموافقة    القرار           

 

الطمب الشمرع  والسممو  بتماريخ  النظمر فم  موافقمة مجلمس قسمم :الموضوع–41

على الطلب المقد  م  السمادة المشمرفون علمى  17/7/6212

ممدر   -رسالة الدكتورا  الخا ة بالطالبمة / ةال  ا ممد فهيمد 

مساعد بالقسم وعنو بعثة األشراح المشمتر  باليابمان بشمان 

بعثة األشراح المشتر  لسيادتها ومنحها إجا ة دراسية  إنها 

وبمرتمممب يصمممرح مممم   5/7/6212لممممدة عممما  اعتبمممارا مممم  

 2الداخب

 الموافقة وقرار اللجنة                      
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 الموافقة    القرار          

طنمة واالممرا  المعديمة النظر فى موافقة مجلس قسم االممرا  البا  الموضوع–42 

علمى الطلمب المقمد  مم  السميدة د/  17/7/6212بتاريخ واالسما  

اسممتاذ مسمماعد امممرا  االسممما   -ن ممي  كامممب محمممد عبممد الخممال 

ورعايتهمما بالقسممم علممى ترشمميح سمميادتها ال ممدال المهمممات العلميممة 

قصيرة االجب لمدة ستة اشهر وذلي على خطة البعثات للعما  الرابمع 

 6216/6217م  الخطة الخمسية السابعة  6215/6212

 الموافقة وقرار اللجنة                      

 الموافقة     :القرار        

التراية وأمرا  سو  التراية بتاريخ  النظر فى موافقة مجلس قسم  الموضوع–43

 / ممممروة  سمممي  2علمممى الطلمممب المقمممد  مممم  ط 11/7/6212

الممممدر  المسممماعد بالقسمممم بخصممموص موافقمممة - سممان  سممم  

ا ببحمث مقبمو  النشمر فم  الممدتمر العلمم  القسم على اشمتراكه

المممدول  التاسمممع الممماي تنظممممه كليمممة الطمممب البيطمممري جامعمممة 

 المنصورة بالتعاون مع

ألمانيا بمدينة الرردقمة فم  ال تمرة  –جامعة الطب البيطري بهانوفر                     

 2 6212سبتمبر12-61م  

  2تقديم ما ي يد قبو  البحث الموافقة بعد :وقرار اللجنه                    

 الموافقة      :القرار      

التوليمممد والتناسمممب والتلقممميح  النظمممر فممم  موافقمممة مجلمممس قسمممم :الموضاااوع–44

علمممى الطلمممب المقمممد  مممم   17/7/6212اال مممطناع  بتممماريخ 

 السادة االتى أسمائهم: 

 د/ سام  معو  محمد  عبب   رئيس مجلس القسم2ا

 ود     أستاذ بالقسم د/عبد المنعم منتصر محم2ا

 المدر  بالقسم   د/ محمد ا مد ا مد المتول       

 المدر  بالقسم    السيد بدير إبراهيم       بد/ وائ 

 د/  سا  الشيخ على جما  الدي     المدر  بالقسم  
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 د/ منصور أبو العني  منصور      المدر  بالقسم 

 قسم  /شيما  إبراهيم عبد  رخا     المعيدة بال2ط

بشممان  نممور مممدتمر العلممم  الممدول  التاسممع بالتعمماون مممع جامعممة                    

ألمانيا بمدينمة الرردقمة فم  ال تمرة مم   –الطب البيطري بهانوفر 

تحممت شممعار "ةفممام جديممدة نحممو تنميممة  6212سممبتمبر 61-12

الثمممروة الحيوانيمممة والسممممكية والداجنمممة" عممم  طريممم  اسمممتخدا  

  مجمممما  تشممممخيص أمممممرا  الحيوانممممات التقنيممممات الحديثممممة فمممم

والمممدواج  واالسمممت راع السممممك  فممم  مصمممر والشمممرم األوسمممط  

 2بن قات م  الجامعة  يث أن لسيادتهم بحث مقبو  

  2الموافقة بعد تقديم ما ي يد قبو  البحث :وقرار اللجنه                   

 الموافقة    :القرار      

ة   م الترايمة وأممرا  سمو  التراي قسممالنظر ف  موافقة مجلمس  :الموضوع–45

د/ عبد الهادي 2على الطلب المقد  م  ا 17/7/6212خ   بتاري

جامعمة  –ف  مدتمر كلية الطمب البيطمري   محمد ا مد ل شترا

وذلمي علمى ن قمة  12/1/6212-61المنصورة فم  ال تمرة مم  

  2الجامعة ولسيادته بحث منشور بالمدتمر

  2الموافقة بعد تقديم ما ي يد قبو  البحث :للجنهوقرار ا                   

 الموافقة      :القرار      

 

على  17/7/6212األدوية بتاريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسم: الموضوع–46

عممامر أسممتاذ  مم   مصممط ى  مجممدي د/2الطلممب المقممد  ممم  ا

محمممد جبممر السمميد أسممتاذ د/ 2ا , ورئمميس قسممم األدويممة  بالكليممة

همما  ا مممد عبممد ال تمما  الشممافع  مممدر  ي/ ر, دقسممم األدويممة بال

تمر العلمم  المدول  دالمم سميادتهم األدوية بالقسم بشان  نمور

التاسع لكلية الطب البيطري جامعة المنصورة  يث أن سيادتهم 

 بأبحاث وبن قات م  الجامعة مشتركي  

 البحث الموافقة بعد تقديم ما ي يد قبو  وقرار اللجنه:                      
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 الموافقة    : القرار       

 

 17/7/6212األدويمة بتماريخ  النظر فم  موافقمة مجلمس قسمم : الموضوع– 47  

المقد  مم  السميد د/ علمى عبمد الع يم  علمى محممد  الطلب على

 ةالمممدر  بالقسممم بشممان الموافقممة علممى  نممور  دورة تدريبيمم

تمب ف  جامعمة فينيما الطبيمة ودون تحممب الجامعمة ن قمات وبمر

 تممى  15/1/6212يصممرح ممم  الممداخب وذلممي اعتبممارا ممم  

15/1/6217 2 

 وقرار اللجنه :الموافقه                      

 الموافقةعد       :القرار       

 

 17/7/6212التشمريح بتماريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسم:الموضوع– 41

على الطلبات المقدمة م  السادة اعنا  هي مة التمدريس االتمى 

 مائهم :اس

 د/     المرسى فر            استاذ التشريح بالقسم2أ

 د/مصبا  عبد الجواد السيد     استاذ التشريح بالقسم2أ

 د/ج   ا مد السيد يوس       استاذ التشريح بالقسم2أ

 د/   وت عبادة محمد         استاذ التشريح بالقسم2أ

 بالقسم د/ محمود محمد بدران         استاذ التشريح2أ

 د/ ا مد محمد عبد اللطي         مدر  التشريح بالقسم

بشممأن  نممور سمميادتهم المممدتمر العلمممى الممدولى التاسممع لكليممة 

الطممب البيطممرال جامعممة المنصممورة بالتعمماون مممع جامعممة الطممب 

-61المانيا بمدينة الرردقمة فمى ال تمرة مم   -البيطرال بهانوفر

 يمممث انهمممم  وذلمممي بن قمممات مممم  الجامعمممة 6212سممبتمبر  12

 مشتركي  بابحاث مقبولة بالمدتمر 

 الموافقة بعد تقديم ماي يد قبو  البحثوقرار اللجنه :                    

 الموافقة    :القرار       
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 لجنة شئون البيئة -4
 73/1/1076المنعقدة بتاريخ                                                

د/ 2البي مة بشمأن الخطما  الموراد مم  السميد أ ماكرة شم ون النظرفى: الموضوع – 49

د/ نائممب رئمميس 2و يممر التنميممة المحليممة والموجممة الينمما ممم  السمميد أ

الجامعمة لشم ون خدممة المجتممع وتنميمة البي مة بخصموص مبمادرة " 

 لوة يابلدال" والتى تتبناها مدسسة اخبمار اليمو  للنظافمة والتجميمب 

لم ممممع اط قهممما يمممو  السمممبت علمممى مسمممتوال جميمممع المحافظمممات وا

اركة الجامعممممة فيهمممما بكافممممة واهميممممة مشمممم 12/7/6212الموافمممم  

 وكليات ال نون والعمارة و يرها (–العلمية  –الشبابية  )محاورها

وقرار اللجنة الموافقة على المشاركة والتنسي  مع قطاع ش ون خدممة               

 المجتمع وتنمية البي ة بالجامعة

 الموافقة      القرار      

 

 

 موضوعات متنوعة                     
 17/7/6212النظمر فمى موافقمة مجلمس قسمم ال يروسمات بتماريخ : الموضوع – 51

سممتاذ اال –د/ علممى علممى ابممراهيم القنمماوال 2علممى ترشمميح السمميد ا

رئممميس مجلمممس القسمممم  قائمممما بعممممب -المت مممرغ بقسمممم ال يروسمممات

لعمممممممممممما  و تممممممممممممى نهايممممممممممممة ا 1/1/6212اعتبممممممممممممارا ممممممممممممم  

 6212/6217الجامعى

 الموافقة    القرار         

 

 الكيميما  الحيويمة وكيميما  الترايمةالنظمر فمى موافقمة مجلمس قسمم : الموضوع – 51

السمعيد الشمربينى د/ 2علمى ترشميح السميد ا 17/7/6212بتاريخ 

 -الكيميا  الحيوية وكيميما  الترايمةستاذ المت رغ بقسم اال –السعيد



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة           

   5186/ 81/7الموافق    الاثنينيوم  ( 526كلية  الجلسة    )محضر  اجتماع   مجلس  ال          

و تممى  1/1/6212جلممس القسممم اعتبممارا ممم  للتعيممي  رئيسمما لم

 6212/6217نهاية العا  الجامعى 

 الموافقة      القرار     

تشمكيب الجهما  االدارال لبرنمامج االدارال لبرنمامج  محة النظمر فمى : الموضوع – 52

 1/1/6212وسمم مة الرمماا  لمممدة عمما  قابممب للتجديممد اعتبممارام  

 على النحو التالى :

 مدير مرا ب البرنامج اهيم ابو ال تح س  د/ خالد ابر2السيد أ

 مدير و دة ممان الجودة ومشرح اكاديمى د/ مها عبدة محمد العشماوال2السيدةأ

 مشرح اكاديمى السيد د/يوس  يحى عو  الصعيدال

 مشرح اكاديمى السيد د/ سمير محمد عبد الرنى

 مشرح اكاديمى السيدة د/سحر السيد السيد عبد الر م 

 مشرح اكاديمى / مروة ابراهيم المرسى الطوخىالسيدة د

 مشرح اكاديمى السيد/ محمد على ماهر العد 

 المنس  االدارال للبرنامج السيدة /فاطمة ال هرا  اسامة االما 

 ش ون الط   السيدة /سلوال ا مد على

 ش ون الط   السيدة /ايمان عبد اللطي  فريد

 استحقاقات السيدة / ينب مصط ى محمد

 ش ون مالية ومراجع  سابات البرنامج السيد / ابراهيم عو  ا مد عو 

 الو دة الحسابية السيد/ا مد يحى ا مد الحساني 

 

 الموافقة   القرار    
 ,,  ظهرا الثانية والنصفوانتهت الجلسة  في تمام الساعة       
 

 

 عميد الكلية                                    ةجلسلأمي  ا                                  
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نبيل ابو هيكل سيد د/ 1أ         حمد أحمد   عبد الهادى م أ.د/   
 دماح

 ماجدة


