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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري     

 كليةال مجلس أمانة      

       **** 

 

 اجتماع مجلس الكلية محضر
  ة الثانيةئاالم بعد والخمسون السابعة (752)رقم  الجلسة

 

يمو   7216/  7215للعما  الجمامع  (752) رقمم عقد مجلس الكلية جلسته     

 تمممما  وذلمممي فممم   هممم  1412/ذو القعمممدة   الموافممم   71/8/7216 االحمممد

 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية ظهراالثانية عشر الساعة 

 : برئاسة                

 

   نبيمممب ابمممو هيكمممب سممميد أحممممد ألسمممتاذ المممدكتور/ ا

 
 ةعميمممممممممممممممممممممممممممممممممد الكليممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

 حضور :و ب
 وكالء الكلية

 جهاد رمضان محمد السيدألستاذ الدكتور/ ا
 م زغلولاالستاذ الدكتور/عادل التابعى ابراهي

 

 

  

 
 

 وكيب الكلية للدراسات العليا والبحوث
 المجتمع وتنمية البيئةخدمة وكيب الكلية لشئون 
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 : أعضاء المجلس

 األسممممتاذ الممممدكتور/ فهمممميم البهمممم  السمممميد وحممممي 

  على على إبراهيم القناوياألستاذ الدكتور/

    محمد عرمه الهادياألستاذ الدكتور/ عبد 

 األسممممتاذ الممممدكتور/ فتحمممم  رممممموان علمممم  سممممليم

   االسممممممممممتاذالدكتور/محمد أحمممممممممممدعلى يوسمممممممممم  
   األستاذ الدكتور/ السعيد الشربينى السعيد

 محمممممممد محمممممممد محمممممممد فممممممود  األسمممممتاذ الممممممدكتور/ 

 األسممتاذ الممدكتور/ أممد  أحمممد عثمممان ابممو الوفمما 

 األسمممممممتاذ المممممممدكتور/ عمممممممادل حلمممممممم  الجممممممموهري

    مصمممطاى عمممامرمجمممدل أممد األسممتاذ المممدكتور/ 
 األسمممممتاذ المممممدكتور/ كاممممممب ابمممممراهيم أبمممممو العممممم  

 األسمممممتاذ المممممدكتور/ جممممممال عبمممممد الجمممممابر محممممممد 

  أمممد  المرسممم  الممممر  فمممر المممدكتور / األسمممتاذ

   محمد الشربينى السيد علىاألستاذ الدكتور/  
 األسمتاذ مصبا  عبد الجواد السميدالدكتور / األستاذ

األسممممتاذ    جممممدل أحمممممد السمممميد يوسمممم  الممممدكتور /

 ر/ سممممممممممممممامى معممممممممممممممو  زعبممممممممممممممبالممممممممممممممدكتو

 فيوال حسمممممممممممم  زكممممممممممممىالممممممممممممدكتور/األسممممممممممممتاذ 
 /عادل عبممممد الخممممال  سمممميد أحمممممدالممممدكتوراألسممممتاذ 

               /محممممممد محممممممد محممممممد الجممممم ارالدكتوراألسمممممتاذ 

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

 محمممممممممممد جبممممممممممر السمممممممممميد جبممممممممممرالدكتور/األسممممممممممتاذ  

 طمممممممممار  إبمممممممممراهيم محممممممممممد /المممممممممدكتوراألسمممممممممتاذ 

 اسمممممممممتاذ الدكتور/أمممممممممبرل احممممممممممد الخضمممممممممرل
     سممممممنا  سممممممدمه أحمممممممد عممممممو   ر/ الممممممدكتواألسممممممتاذ 

 ر/ مهممما عبمممد  محممممد عبمممد  العشمممماولالمممدكتواألسمممتاذ  

 

              
 

 

 الاسممممممممممممممممممممممممممميولوجياقسمممممممممممممممممممممممممممم  بأسمممممممممممممممممممممممممممتاذ 

  قسمممممممممممممممممممممممممممممم الايروسممممممممممممممممممممممممممممماتبأسمممممممممممممممممممممممممممممتاذ 

    أممممممممرا  سمممممممو  الت  يمممممممة قسمممممممم الت  يمممممممة وبأسمممممممتاذ 

 قسمممممممممممممم الطمممممممممممممب الشمممممممممممممرع  والسممممممممممممممو بأسمممممممممممممتاذ 

 االمممممممرا  الباطنممممممه والمعديممممممه واالسممممممما  قسمممممممبأسممممممتاذ 

 الت  يمةوكيميا  الكيميما  الحيويمة قسممرئميس وقائم بعممب  أستاذ
 وتنميمممممة الثمممممروة الحيوانيمممممةالرعايمممممة  قسممممممبسمممممتاذ أ 

   الطايليمممممممممممممات أسمممممممممممممتاذ ورئممممممممممممميس قسمممممممممممممم 

 را  المشمممتركةقسمممم الصمممحة واألممممورئممميس أسمممتاذ 

                          االدويممممممممممممممممممممةقسممممممممممممممممممممم ورئمممممممممممممممممممميس أسممممممممممممممممممممتاذ 

 أسمممممممممممتاذ ورئممممممممممميس قسمممممممممممم أممممممممممممرا  المممممممممممدواج 

 والاطريممممات والمناعممممة أسممممتاذ ورئمممميس قسممممم البكتريمممما 
   سم التشممممممممممممممممممممممممممممممممري      مممممممممممممممممممممممممممممممم قب اذ  مممممممممممممممممممممممممممممممم ستأ

 اسممممممممممممتاذ الرقابممممممممممممة الصممممممممممممحية علممممممممممممى االغ يممممممممممممة

                سم التشري       قب  اذ   ستأ

                سم التشممممممممممممممممممممممممممري     مممممممممممممممممممممممممم  قب  اذ  مممممممممممممممممممممممممم ستأ
 ممممدير وحمممدة مممممان الجمممودةورئممميس قسمممم التوليمممد واسمممتاذ 

 أسممتاذ ورئمميس األمممرا  الباطنممة والمعديممة واالسممما  

 استاذ ورئميس قسمم الرقابمة الصمحية علمى االغ يمة      

   اسمممتاذ بقسمممم الرقابمممة الصمممحية علمممى االغ يمممة
 أسممممممتاذ ورئمممممميس قسممممممم الطممممممب الشممممممرع  والسمممممممو 

 بقسمممممممممم الصمممممممممحة واألممممممممممرا  المشمممممممممتركةأسممممممممتاذ 
                              األدويممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة قسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب أسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتاذ

 أسمممتاذ ورئممميس قسمممم الت  يمممة وأممممرا  سمممو  الت  يمممة
 أسمممممتاذ األممممممرا  الباطنمممممة واألممممممرا  المعديةواالسمممممما  

              أممممممممممممممممممرا  المممممممممممممممممدواج  سم     ممممممممممممممممم قب  اذ  ممممممممممممممممم ستأ

   أسمممممممتاذ بقسمممممممم الرقابمممممممة الصمممممممحية علمممممممى االغ يمممممممة 
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 ر/ رجمممممممب عبمممممممد اللمممممممه درويممممممم المممممممدكتواألسمممممممتاذ 

  ر/ عصا  مصبا  محمد محمودالدكتواألستاذ 
 االسمممممممممتاذ المممممممممدكتور/ محممممممممممود محممممممممممد بمممممممممدران
 االسمممممممممتاذ المممممممممدكتور/ أحممممممممممد  ممممممممموقى اسمممممممممماعيب

 د/ عبمممممممممممممممد الممممممممممممممممنعم منتصمممممممممممممممر محممممممممممممممممود2أ
 ماجمممممممممممممد رز   مممممممممممممعبان اال مممممممممممممقرلمممممممممممممدكتور/ ا

 ة/ وال  فكممممممممممممممرل عبممممممممممممممد الوهمممممممممممممما الممممممممممممممدكتور

 رة/سممممحر السمممميد السمممميد علممممى عبممممد الممممرحم الدكتو

 ميممممممممممادة مسممممممممممعد احمممممممممممد  ممممممممممعبانالممممممممممدكتورة /
 :أعضاااااااااء ماااااااا  ال اااااااااار 

 محممممممممممد محممممممممممد جمعمممممممممه سمممممممممالم/ المممممممممدكتور
 األسمممتاذ المممدكتور/ عمممادل حسممماني  محممممود مصمممطاى

 واعتااااا ر عااااا  عااااا   الحضاااااور
    الممممممممممدكتور / ايمممممممممممان زهمممممممممممران عبممممممممممد الحميمممممممممممد 

 ة/انجى فكممممممممممممممممممممممممرل ريشممممممممممممممممممممممممةالممممممممممممممممممممممممدكتور
   لسمممممممممممميد محجممممممممممممو هبممممممممممممة اللةاحمدا/لممممممممممممدكتورا

 وقا  باألعمال االدارية والسكرتارية كل م  :
السممممممممميد / رجممممممممما  محممممممممممد البيلممممممممم                

  / ماجمممممممممد  محممممممممممد أحممممممممممد                لسممممممممميدةا
  

 
 اسمممممممممتاذ بقسمممممممممم الرعايمممممممممة وتنميمممممممممة الثمممممممممروة الحيوانيمممممممممة

                                                                          الجراحمممممممة والتخمممممممدير واال مممممممعة ورئممممممميس قسممممممممأسمممممممتاذ   

 بقسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممري اسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممتاذ 

 اسممممممممممممممتاذ ورئممممممممممممممميس قسممممممممممممممم الخليمممممممممممممممة واالنسمممممممممممممممجة

 اسممممممتاذ بقسممممممم التوليممممممد والتناسممممممب والتلقممممممي  االأممممممطناعى
 طنممممه والمعديممممة واالسممممما البااالمممممرا  اسممممتاذ مسمممماعد بقسممممم 

 اسمممممممممتاذ   وقمممممممممائم بعممممممممممب رئممممممممميس قسمممممممممم البا ولوجيممممممممما 

 قسمممممممممم الايروسممممممممماتاسمممممممممتاذ   وقمممممممممائم بعممممممممممب رئممممممممميس 

 الصمممممممممممحة واالممممممممممممرا  المشمممممممممممتركةممممممممممممدر  بقسمممممممممممم 

 

 

 

 ةمممممدير عمممما  مديريممممة الطممممب البيطممممري بالدقهليمممم

 معهمد بحموث أمحة الحيموان بالمنصممورةممدير 
 

               الباطنممممه والمعديممممة واالسممممما اسممممتاذ مسمممماعد بقسممممم االمممممرا  

 اسمممتاذ مسممماعدوقائم بعممممب رئممميس قسمممم البا ولجيممما االكلينكيمممة
  لبا ولوجيممممممممممممممممممممممممممممممممممامممممممممممممممممممممممممممممممممممدر  بقسممممممممممممممممممممممممممممممممممم ا

   
 

 رئمممممممميس قسممممممممم أمانممممممممة مجلممممممممس الكليممممممممة

                                                    مممممممممممممانىأخصمممممممممممممائى  مممممممممممممئون اداريمممممممممممممة 
 

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

 بالكلية الت  ية وأمرا  سو  الت  ية قسمبمتارغ 
   عميممد الكليممة متمنيمما للسممادة  –نبيممب ابممو هيكممب سمميد أحمممد د/ السمميد أ الجلسممة افتممت

 اعض ا  المجلس التوفي  والسداد 

                          

 

 

   اوال : التص يقات         
 

                                                  (756رقمممممم  ) لتصمممممدي  علممممم  محضمممممر الجلسمممممة السمممممابقةا :الموضاااااوع-1

   2 7216/ 18/2بتاريخ 

 المصادقة  : رارالق   
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 ثانيا :لجان مجلس الكلية
 

 لجنة شئون التعليم والطالب - 1                       
 8/7216/ المنعقدة بتاريخ      

الطلب المقد  م  الطالب/ أحمد محس  مصبا  عبمد النظر ف   :الموضوع – 2

امعى والمقيممممد بالكليممممة بالارقممممة الثالثممممة للعمممما  الجمممم -النبممممى 

وال ل يلتمس فيه قبول وق  قيمد  عم  العما   7216/7212

 2 7216/7212الجامعى 

 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة    : رارالق      

الطلب المقد  م  الطالب/ إسد  منصور عبد اللطي  النظر ف  :الموضوع – 3

جمامعى والماصول تجنيدل بالارقمة الخامسمه للعما  ال -زغبى 

قبمول اعماد   وال ل يلتمس فيه الموافقة على 7215/7216

 قيد الطالب بالارقة الخامسه با  لدعاد 

 وقرار اللجنة الموافقة                 

 الموافقة  : رارالق       

الطلمب المقمد  مم  الطالبمة/ ممادلي  مممدو  السميد النظمر فم  :الموضوع – 4

ا  لدعمماد  بالارقممة الثانيممة والمقيممدة بمم -عبممد المجيممد الكنممانى 

والتممى تلممتمس فيممه الموافقممة  7216/7212للعمما  الجممامعى 

 على قبول اعادة قيدها ببرنامج تمي  أحة وسدمة ال  ا  

 وقرار اللجنة الموافقة                   

 عد  الموافقة لمخالاة الدئحة   : رارالق       

 

 راسات العلياال  لجنة -7                            
   6172/ 8/ 71المنعقدة بتاريخ                                                    
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 الرعايه وتنمية الثرو  الحيوانيه النظر ف  موافقة مجلس قسم :الموضااوع -5

عل  كب م  : التقارير الاردية  14/8/7216بالكلية بتاريخ

كم لرس الة الماجستير والتقرير الجماع   للجنة المناقشة والح

   نهى محمد وحيد السيد ابوالاتو  / 2الخاأة بالطالبة ط

ف  مادة  16/4/7211المسجلة بتاريخ المعيدة بالكلية و

 , وعنوانها :االقتصاد وادارة م ارعالتخصص/ 
 تأ ير الكاا ة االقتصادية لسدالت الدواج  على انتا  بداري التسمي                  

Economic Efficiency of Chicken Breeds on Broiler 

Production 
   وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 د/ محمد عاط  يوس  هدل     2  أ1
أستاذ ورئيس قسم تنمية الثرو  الحيوانيه بكلية الطب      

 البيطري/ جامعة مدينة السادات
 د/ محمد احمد السيد عمر       2  أ7
أستاذ مساعد االقتصاد وادارة الم ارع بكلية الطب البيطري/     

 جامعة ال قازي 
 د/ محمد محمد فود            2  أ1

 أستاذ ورئيس قسم الرعايه وتنمية الثرو  الحيوانيه "مشرفا"      

 د/ سند طلعت عطاالله   2أ -4
أستاذ االقتصاد وادارة الم ارع ورئيس قسم الرعايه بكلية      

 طب البيطري/جامعة االسكندريهال
 د/ رجب عبدالله دروي         2  أ5
 أستاذ الرعايه وتنمية الثرو  الحيوانيه بالكليه "مشرفا"     

التوأية بمن  درجة الماجستير ف  العلو  الطبية : اللجنةقرارو                

" للطالبة الم كورة  االقتصاد وادارة م ارعالبيطرية  تخصص" 

و  توأية كب م  لجنة المناقشة والحكم، وموافقة مجلس ف  م

 القسم  

 الموافقة      رارالق    

الطب الشرعى والسمو  النظر ف  موافقة مجلس قسم  :الموضااوع -6

عل  كب م  :  12/8/7216بالكلية بتاريخ واالجرا ات البيطرية

التقارير الاردية والتقرير الجماع   للجنة المناقشة والحكم 
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عبيد ظاهر عبيد ظاهر حجياه رس الة الماجستير الخاأة بالطالب ل

 16/12/7217بتاريخ   وافد كويت  الجنسية والمسجب –العازم 

 وعنوانها:، الطب الشرعى ف  مادة التخصص/ 

دراسات سمية على مدل تواجد بعض العناأر الثقيلة ف  البان النو                      

 والنعا 
Toxicological Studies on the Incidence of Some Heavy Metals 

 in Milk of she-Camels and Ewes 

 
   وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 د/ فتحى رموان على سليم         2  أ1

 أستاذ متارغ بقسم الطب الشرعى والسمو  بالكليه      

 د/ أد  فتحى عبد العال  2  أ7

الرقابه الصحيه على االلبان بكلية الطب البيطرل/ أستاذ      

 جامعة ال قازي 

 د/ ممدو  محمد ابو المجد     2  أ1

 أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعى والسمو  بالكليه "مشرفا"     

 د/ عادل عبدالخال  سيد أحمد    2أ -4

 أستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على االغ ية بالكليه "مشرفا"     

 لى ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد   ع

 

التوأممية بمممن  درجممة الماجسممتير فمم  العلممو  الطبيممة : اللجنممةرارقو

" للطالبالمممم كورف  ممممو   الطمممب الشمممرعىالبيطريمممة  تخصمممص" 

 توأية كب م  لجنة المناقشة والحكم، وموافقة مجلس القسم  

 الموافقة   رارالق        
فقة مجلس األمرا  الباطنة واألمرا  المعدية موا النظر ف :الموضااوع -2

عل  كب م  : التقارير  14/8/7216 واالسما  بالكلية بتاريخ

لرسالة الاردية والتقرير الجماع   للجنة المناقشة والحكم 

 / هبه عادل محر  محمود عرابى 2الماجستير الخاأة بالطالبة ط

لتخصص/ ف  مادة ا 16/12/7217  المسجلة م  الخار  بتاريخ 

 وعنوانها:، االمرا  الباطنة ، للمناقشة والحكم

 دراسة وبائية بالبايولوجيا الج يئية على التها  الضرع فى األبقار                     
Molecular Epidemiological Investigation on Mastitis in Cows and Buffalo 
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   وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ أحمد مجدي حافظ             2  أ1
 استاذ االمرا  الباطنة بكلية الطب البيطرل/ جامعة كار الشيخ     

 د/ محمد أحمد على يوس    2  أ7
 استاذ االمرا  الباطنة المتارغ بالكلية      
 د/ مدحت ناأ  ناأ  محمد      2  أ1
 امعة كار الشيخ )مشرفا(استاذ االمرا  الباطنة بكلية الطب البيطرل/ ج     

: التوأممية بمممن  درجممة الماجسممتير فمم  العلممو  الطبيممة اللجنممةرارقو

البيطريممة  تخصممص" االمممرا  الباطنممة " للطالبممه الممم كور  فمم  

مممو  توأممية كممب ممم  لجنممة المناقشممة والحكممم، وموافقممة مجلممس 

 القسم مع تحديد عنوان الرسالة ليصب  على النحو التال :

  

العربيممة:بعض الدراسممات علممى التهمما  الضممرع فممى العنمموان بالل ممة 

 االبقار

 Some Studies on Mastitis inالعنموان بالل مة االنجلي يمة :

Cattle 

 

 الموافقة  رارالق         
 
موافقة مجلس األمرا  الباطنة واألمرا  المعدية  النظر ف :الموضااوع -8

ارير عل  كب م  : التق 14/8/7216 واالسما  بالكلية بتاريخ

لرسالة الاردية والتقرير الجماع   للجنة المناقشة والحكم 

   مروة أبحى عطية يونس / 2الماجستير الخاأة بالطالبة ط

ف  مادة التخصص/  16/12/7217المسجلة م  الخار  بتاريخ 

 وعنوانها:، االمرا  الباطنة ، للمناقشة والحكم

 لتخلون الد  فى االبقار مقاومة االنسولي  المصاحبة                     
Insulin Resistantance in Ketotic cow 

 

   وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :



 

 

 

-8- 

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة    

   5026/ 8/ 52الموافق     الاحديوم  ( 527) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           

 

 

              أبحى الم اورل محمد  نبد/2  أ1
 ال قازي استاذ االمرا  الباطنة بكلية الطب البيطرل/ جامعة     

    أبرل احمد الخضرلد/ 2  أ7
 مرا  الباطنة بالكلية استاذ اال     
       محمد احمد على يوس د/ 2  أ1

 استاذ االمرا  الباطنة بكلية )مشرفا(     

 د/ ماجد رز   عبان اال قر -4

 استا   االمرا  الباطنة بالكلية ) مشرف(     

التوأمممية بممممن  درجمممة الماجسمممتير فممم  العلمممو  الطبيمممة : اللجنمممةقرارو                      

فمم    الممم كور ه" للطالبمماالمممرا  الباطنممة تخصممص"   البيطريممة

مممو  توأممية كممب ممم  لجنممة المناقشممة والحكممم، وموافقممة مجلممس 

 القسم  

 الموافقة      رارالق         

موافقة مجلس األمرا  الباطنة واألمرا  المعدية  النظر ف  :الموضااوع -9

ر عل  كب م  : التقاري 14/8/7216 واالسما  بالكلية بتاريخ

لرسالة الاردية والتقرير الجماع   للجنة المناقشة والحكم 

 –احمد مجدل جمال سليم  / 2طبالطالب الماجستير الخاأة 

ف  مادة التخصص/  77/4/7214بتاريخ   -المعيد بالقسم

 وعنوانها:،  االمرا  المعدية

 ا دراسات وبائية وتشخيصية على مر  السب الكاذ  فى االغن                   

Epidemiological and Diagnostic Studies on Caseous 

Lymphadenitis in Sheep 

 

   وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 د/ محمد ابراهيم عيسى  رف الدي     2  أ1

 أستاذ االمرا  المعديه / جامعة ال قازي      

 د/ مجدل حساني  الجعبرل         2  أ7

 االمرا  المعديه / جامعة كار الشيخ أستاذ     

 د/  عطيه عبد الله الجداول            -1

 باحث أول البكتيريولوجيا بمعهد بحوث أحة الحيوان "مشرفا"     
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التوأمممية بممممن  درجمممة الماجسمممتير فممم  العلمممو  الطبيمممة : اللجنمممةقرارو                      

ورف  مممو  " للطالبالممم كاالمممرا  المعديممةالبيطريممة  تخصممص" 

 توأية كب م  لجنة المناقشة والحكم، وموافقة مجلس القسم  

 الموافقة    رارالق              

 
 

بالكلية  البا ولوجيا قسم موافقة مجلس النظر ف  :الموضااوع-11

عل  كب م  :التقارير الاردية والتقرير  9/8/7216بتاريخ

ر الخاأة لرسالة الماجستيالجماع   للجنة المناقشة والحكم 

 المعيد بالقسم –عمر سمير احمد عبدالواحد احمد  / 2طبالطالب 

 وعنوانها:، البا ولوجياف  مادة التخصص/  16/4/7211بتاريخ 

العدقة بي  تركيب المبيض والت يرات البا ولوجية ف  ارحا  الاصيلة                     

 الخيلية
Correlation between ovarian structures and pathologica 

l affections of uterus in equine 

 

   وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ محمود بدوي البجاوي           2  أ1
  استاذ البا ولوجيا المتارغ بكلية الطب البيطرل/ جامعة بن  سوي       
 د/ أحمد على على السوا             2  أ7
 ا ولوجيا المتارغ بكلية الطب البيطرل/ جامعة كار الشيخاستاذ الب     

 د/ خالد عل  النسر                   2  أ1
 استاذ البا ولوجيا بكلية الطب البيطرل/ جامعة بن  سوي  "مشرفا"     

   د/ وال  فكري عبدالوها           4
 "مشرفا"استاذ مساعد البا ولوجيا وقائم بعمب رئيس القسم بالكلية      

   على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد 

التوأية بمن  درجة الماجستير ف  العلو  الطبية : اللجنةق رارو

الم كورف  مو   " للطالبالبا ولوجياالبيطرية  تخصص" 

توأية كب م  لجنة المناقشة والحكم، وموافقة مجلس القسم مع 

 :ال تحديد عنوان الرسالة ليصب  على النحو الت

 العنوان بالل ة العربية:
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العدقة بي  تراكيب المبيض والت يرات البا ولوجية ف  ارحا  اناث 

 الحمير

 Correlation between ovarianالعنوان بالل ة االنجلي ية :

 structures and pathological affections of uteri in 

she-donkeys 

 

 الموافقة:اللجنةقرارو

 الموافقة      رارالق         

 

 بالكليممممة بتمممماريخالبا ولوجيا قسممممم موافقممممة مجلممممس النظممممر فمممم  :الموضااااااوع -11

علمم  كممب ممم  :التقممارير الارديممة والتقريممر الجممماع    9/8/7216

  / 2طبالطالمب لرسالة الماجستير الخاأة للجنة المناقشة والحكم 

المسجب م  الخار   بتماريخ  –محمد مصطاى عبدالخال  عبدالحليم

 وعنوانها:، البا ولوجياف  مادة التخصص/  72/12/7212

 دراسات با ولوجية على بعض األمرا  الجلدية فى الجمال
Pathological Studies on Some Skin Diseases in Camel 

   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ عبدالمنعم احمد على             2  أ1
ورئمميس قسممم البا ولوجيمما بكليممة الطممب البيطممرل/ جامعممة  اسممتاذ     

 ال قازي  
   د/ وال  فكري عبدالوها             7
 استاذ مساعد البا ولوجيا وقائم بعمب رئيس القسم بالكلية      
 د/ عبدالله السيد مرس           2  أ1
اسمممتاذ البا ولوجيممما بكليمممة الطمممب البيطمممرل/ جامعمممة ال قمممازي       

 فا""مشر

التوأممية بمممن  درجممة الماجسممتير فمم  العلممو  الطبيممة : اللجنممةرارقو

الممممم كورف  مممممو   " للطالممممبالبا ولوجيمممماالبيطريممممة  تخصممممص" 

توأية كب م  لجنة المناقشة والحكمم، وموافقمة مجلمس القسمم ممع 

 :تحديد عنوان الرسالة ليصب  على النحو التال 

 العنوان بالل ة العربية:
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 بعض األمرا  الجلدية فى الجمال دراسات با ولوجية على

 Pathological Studies on Someالعنوان بالل ة االنجلي يمة :

Skin affections of Camel 

 الموافقة     رارالق      

 

بالكلية  البكتيريا والاطريات والمناعه موافقة مجلس قسم النظر ف :الموضااوع -12

والتقريمممر يمممة علممم  كمممب مممم  : التقمممارير الارد 2/8/7216بتممماريخ

الجمممماع   للجنمممة المناقشمممة والحكمممم لرسمممالة الماجسمممتير الخاأمممة 

مم  الخمار   ه  المسمجل دينا ابراهيم عبدال نى حامد/  2بالطالبه ط

البكتريولوجيمممممما فمممممم  ممممممادة التخصممممممص/  16/4/7211بتممممماريخ 

 : وعنوانها، واألمينولوجيا والميكولوجيا 

 مو  الاطرية ف  منتجات االلباندراسات ع  تواجد الس                      
Studies on the Presence of Fungal Mycotoxins in Milk Products 

   وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ طلعت عبد الراز  عثمان       2  أ1

 أستاذ الميكروبيولوجيا بكلية طب/ جامعة المنصورة     

 د احمد  د/ عادل عبد الخال  سي2  أ7

 أستاذ ورئيس قسم الرقابه الصحيه على االغ يه  بالكليه     

 د/ جمال عبد الجابر محمد احمد يونس  2  أ1

 أستاذ ورئيس قسم البكتيريا والاطريات والمناعه بالكليه "مشرفا"   

 

التوأممية بمممن  درجممة الماجسممتير فمم  العلممو  الطبيممة : اللجنممةرارقو

" جيا واألمينولوجيما والميكولوجيما البكتريولوالبيطرية  تخصص" 

ا  مو  توأمية كمب مم  لجنمة المناقشمة والحكمم، هالم كورهللطالب

وموافقممة مجلممس القسممم مممع تحديممد عنمموان الرسممالة ليصممب  علممى 

 :النحو التال 

 العنوان بالل ة العربية:

 دراسات ع  تواجد السمو  الاطريه فى الحليب وبعض منتجاته
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 ية :العنوان بالل ة االنجلي 

Studies on the Presence of 

 Mycotoxins in Milk and some dairy Products 

 الموافقة      رارالق     

 

بالكلية الخليممممة واالنسممممجةموافقممممة مجلممممس مجلممممس  النظممممر فمممم   :الموضااااااوع -13

علمم  كممب مممم  : التقممارير الارديممة والتقريمممر  12/8/7216بتمماريخ

الة الماجسمممتير الخاأمممة لرسمممالجمممماع   للجنمممة المناقشمممة والحكمممم 

 / زينممب عبممدال نى السممعيد  ممومان   المعيممدة بالقسممم 2بالطالبممة ط

فممممممم  ممممممممادة التخصمممممممص/  16/4/7211والمسمممممممجلة بتممممممماريخ 

 وعنوانها :الهستولوجيا،

 تمي  الخديا الج عية العصبية الى الخديا قليلة ال وائد الشجرية

Differentiation of Olfactory Bulb Neural Stems 

Cells into Oligodendrocytes 

   وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 د/ هان  السيد مرع  مام       2  أ1

 استاذ الخلية واالنسجة بالكلية ) معار لدولة قطر (    

 د/ محمد محمد عاط  كسا   2  أ7

 ر الشيخاستاذ الخلية واالنسجة ورئيس القسم بكلية الطب البيطرل/ جامعة كا  

 د/ أحمد  وق  اسماعيب عبدالمقصود  2  أ1

 استاذ ورئيس قسم الخلية واالنسجة بالكلية "مشرفا 

التوأمية بممن  درجمة الماجسمتير فم  العلمو  الطبيمة : وقرار اللجنمه

ا  ممممو  هالمممم كوره" للطالبالهسمممتولوجياالبيطريمممة  تخصمممص" 

 م  توأية كب م  لجنة المناقشة والحكم، وموافقة مجلس القس

 

 الموافقة  رارالق

 

بالكلية الخليمممممممة واالنسمممممممجةموافقمممممممة مجلمممممممس  النظمممممممر فممممممم :الموضاااااااااوع -14

علمم  كممب مممم  : التقممارير الارديممة والتقريمممر  12/8/7216بتمماريخ

لرسمممالة الماجسمممتير الخاأمممة الجمممماع   للجنمممة المناقشمممة والحكمممم 

 م المسمجلة مم    / ايه محب محى الدي  محمود الجممب2بالطالبة ط
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ف  ممادة التخصمص/ الهسمتولوجيا ،  9/12/7211اريخ الخار  بت

 وعنوانها :

تمي  الخديا المي نشيمية المستخلصة م  النسيج الدهن  الى خديما 

 عصبية

Neural Differentiation of adipose tissue-derived 

mesenchymal stem cells 

   وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 السيد مرع  مام        د/ هان 2  أ1

 استاذ الخلية واالنسجة بالكلية     

 د/ فارو  السيد عبدالمهدي       2  أ7

 استاذ الخلية واالنسجة بكلية الطب البيطرل/ جامعة كار الشيخ 

 د/ أحمد  وق  اسماعيب عبدالمقصود  2  أ1

 استاذ ورئيس قسم الخلية واالنسجة بالكلية "مشرفا"   

التوأمية بممن  درجمة الماجسمتير فم  العلمو  الطبيمة : وقرار اللجنمه

ا  ممممو  هالمممم كوره" للطالبالهسمممتولوجياالبيطريمممة  تخصمممص" 

 توأية كب م  لجنة المناقشة والحكم، وموافقة مجلس القسم  

 

 الموافقة    رارالق    

   

موافقمممة مجلمممس اممممرا  المممدواج  بالكليمممة بتممماريخ  : النظمممر فممم  الموضااااوع -15

  تقريمممر الصمممدحية لرسمممالة الماجسمممتير الخاأمممة علمم 2/8/7216

 / محممممد احممممد السممميد حسممم  جمممادو   المسمممجب مممم  2بالطالمممب ط

فممم  مممممادة التخصمممص/ امممممرا  72/12/7212الخمممار  بتمممماريخ 

 الدواج  واألرانب، للمناقشة والحكم،

 وعنوانها :                      

 ري التسمي األمرا  البكتيرية المسببة للوفيات ف  بدا           
Bacterial Diseases Causing Mortalities in Baby Chicks 

 :    واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال 
 د/ محمد عبدالع ي  لبد    2  أ1
اسممتاذ ورئمميس قسممم امممرا  الممدواج  بكليممة الطممب البيطممرل      

 /جامعة ال قازي 
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 د/ أ رف  محمود عو   2  أ7
 تاذ امرا  الدواج  بكلية الطب البيطرل/ جامعة االسكندريهاس     

 د/ كامب ابراهيم ابو الع    2  أ1
 استاذ ورئيس قسم امرا  الدواج  بالكليه)مشرفا(     
 د / سنا  سدمه احمد2أ -4

 استاذ امرا  الدواج  بالكلية )مشرفا(     
 على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد

  لموافقةا: اللجنةرارقو

 الموافقة   رارالق                               

 

بالكلية  الدواج  امرا موافقة مجلس  النظر ف :الموضااوع-16

عل  تقرير الصدحية لرسالة الماجستير  2/8/7216بتاريخ

 البهنساولعبد المنعم البهى على  ريها  / 2ط هالخاأة بالطالب

ف  مادة التخصص/  16/4/7211م  الخار  بتاريخ  هالمسجل

 ، للمناقشة والحكم،امرا  الدواج  واألرانب

وعنوانها :دراسة ع  فيرو  البارامكسوفيرو  وانتشار  ف  

 الحما 

Studies on Currenthy Circulating paramyxovirus 

   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
              د/ احمد محمد الصاد         2  أ1
 استاذ امرا  الدواج  بكلية الطب البيطرل/ جامعة ال قازي      

 د/ امال انيس مهدل  2  أ7
 استاذ امرا  الدواج  بكلية الطب البيطرل/ جامعة ال قازي      

 د/ كامب ابراهيم ابو الع    2  أ1
 استاذ ورئيس قسم امرا  الدواج  بالكليه)مشرفا(      
 سدمه احمد د / سنا 2أ -4

 استاذ امرا  الدواج  بالكلية )مشرفا(     
 د/ عبد الاتا  حمدل عبدالاتا              -5

 استاذ مساعد امرا  الدواج  بالكليه )مشرفا(      
 على ان يكون الثالث والرابع والخامس معا بصوت واحد

  الموافقة: اللجنةرارقو
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 الموافقة   رارالق                                 

 

 الرعايه وتنمية الثرو  الحيوانيه قسم موافقة مجلس النظر ف :الموضااوع -11

عل  تقرير الصدحية لرسالة 14/8/7216بالكلية بتاريخ

نجوان عبدالحكيم ابراهيم السيد  /2ط هالخاأة بالطالب الدكتوراة

ف  مادة  72/12/7212م  الخار  بتاريخ  ه  المسجلاحمد

 ، للمناقشة والحكم،الحيوانىاالنتا  التخصص/ 

وعنوانها :االنتخا  الورا   لبعض الصاات المناعية ف  سدلة 

 م  الدجا  المصري المحل 

Genetic Selection of Some Immunological Traits 

in Local Egyptian Chicken Strain 

 

   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 مد عاط  يوس  هدل    د/ مح2  أ1
استاذ االنتا  الحيوانى ورئيس قسم تنمية الثرو  الحيوانيه     

 بطب بيطرل / جامعة السادات
 د/ محمود محمد أد  2  أ7
استاذ االنتا  الحيوانى ورئيس قسم تنمية الثرو  الحيوانيه      

 بطب بيطرل / جامعة ال قازي 
 د/ خيرل محمد البيومى     2  أ1
استاذ ورئيس قسم تنمية الثرو  الحيوانيه بطب بيطرل /      

 جامعة ال قازي  )مشرفا(
  د / فوزل على عبد ال نى2أ -4

مرك   –استاذ تربية الدواج  بمعهد بحوث االنتا  الحيوانى      
 البحوث ال راعيه )مشرفا(

 د/ رجب عبدالله دروي        2أ -6
 لحيوانيه بالكليه )مشرفا(استاذ بقسم الرعاية وتنمية الثرو  ا    

 على ان يكون الثالث والرابع والخامس معا بصوت واحد

  الموافقة: اللجنةرارقو

 الموافقة     رارالق                          

 



 

 

 

-16- 

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة    

   5026/ 8/ 52الموافق     الاحديوم  ( 527) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           

 

 

 الرعايممه وتنميممة الثممرو  الحيوانيممه قسممم موافقممة مجلممس النظممر فمم الموضااااوع -11

لرسممممالة  علمممم  تقريممممر الصممممدحية 14/8/7216بالكليممممة بتمممماريخ

   ازهمار رمما مصمطاى الطنماح  / 2ط هالخاأة بالطالبمالدكتوراة

فمم   18/12/7211بتمماريخ  هالمممدر  المسمماعد بالقسممم والمسممجل

 ، للمناقشة والحكم،االنتا  الحيوانى/مادة التخصص

 وعنوانها :                                     

 ية فى أبقار اللب التقييم الورا   لبعض الصاات االنتاجيه والتناسل
Genetic Evaluation of Some Productive and Reproductive 

Traits in Dairy Cattle 

   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمود محمد عبد الصبور    2  أ1
 ريهاستاذ االنتا  الحيوانى كلية الطب البيطرل بادفينا / جامعة االسكند     

 د/ محمود محمد أد   2  أ7
اسممتاذ االنتمما  الحيمموانى ورئمميس قسممم تنميممة الثممرو  الحيوانيممه بطممب      

 بيطرل/ جامعة ال قازي 

 د/ محمد محمد فود        2  أ1
اسممتاذ ورئمميس قسممم الرعايممه تنميممة الثممرو  الحيوانيممه بالكليممه      

 )مشرفا(
 د/ خيرل محمد البيومى        2  أ1
سممتاذ ورئمميس قسممم تنميممة الثممرو  الحيوانيممه بطممب بيطممرل/ ا      

 جامعة ال قازي  )مشرفا(
 د/ رجب عبدالله دروي          2أ -5
 استاذ بقسم الرعاية وتنمية الثرو  الحيوانيه بالكليه )مشرفا(    

 
 على ان يكون الثالث والرابع والخامس معا بصوت واحد

  الموافقة: اللجنةرارقو

 الموافقة     رارالق                          

  

بالكليمة  قسم الرقابه الصحيه علمى االغ يمهموافقة مجلس  : النظر ف الموضااوع -19

علممم  تقريمممر الصمممدحية لرسمممالة الماجسمممتير  14/8/7216بتممماريخ

  احممممد ممممدحت محممممد محممممد احممممد البناممم / 2الخاأمممة بالطالمممب ط
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التخصمص/  فم  ممادة 72/12/7212المسجب مم  الخمار  بتماريخ 

 ، للمناقشة والحكم،الرقابة الصحية على اللحو  ومنتجاتها

 وعنوانها :                      

 مراقبة اإلجرا ات الصحية ف  مصنع لحو 
Controlling the hygienic measures at a meat plant 

   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
  د موسىد/ محمد محم2  أ1

اسممتاذ الرقابممه الصممحيه علممى اللحممو  ومنتجاتهمما بطممب بيطممرل/      
 جامعة االسكندريه

 د/ محمد احمد حس  2  أ7
اسممتاذ الرقابممه الصممحيه علممى اللحممو  ومنتجاتهمما بطممب بيطممرل/      

 جامعة بنها
 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار 2  أ1

 اتها بالكليه)مشرفا(استاذ الرقابه الصحيه على اللحو  ومنتج     
  د / خالد ابراهيم ابو الات  سد 2أ -4

 استاذ الرقابه الصحيه على اللحو  ومنتجاتها بالكليه)مشرفا(     
 على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد  

  الموافقة: اللجنةرارقو

 الموافقة    رارالق                          

 

 قسممم الكيميمما  الحيويممه وكيميمما  الت  يممهموافقممة مجلممس  : النظممر فمم الموضااااوع -21

علمممم  تقريممممر الصممممدحية لرسممممالة  14/8/7216بالكليممممة بتمممماريخ

 م  رومه عبد الحمى محممد علمى / 2ط هالماجستير الخاأة بالطالب

فمم  مممادة التخصممص/  77/4/7214ممم  الخممار  بتمماريخ  هالمسممجل

 ، للمناقشة والحكم،الكيميا  الحيوية وكيميا  الت  ية

 وعنوانها :

تمممممأ ير اممممممد  الكالسممممميو  لدحمممممما  الدهنيمممممه علمممممى الت يمممممرات 

 البيوكيميائيه و النمو فى دجا  التسمي 
Effect of Fatty Acid Calcium Salts on Biochemical 

Changes and Growth in Broilers Chickens 

   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
   د/ السعيد الشربينى السعيد2أ  1
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 استاذ ورئيس الكيميا  الحيويه وكيميا  الت  يه بالكليه     
 د/ خالد عبد العليم كحيلو2  أ7

 استاذ الكيميا  الحيويه بكلية الطب البيطرل / جامعة كار الشيخ     

 د/ جهاد رمضان السيد محمد   2  أ1
 عليا والبحوث)مشرفا(استاذ ووكيب الكليه لشئون الدراسات ال     

  الموافقة: اللجنةرارقو

 الموافقة       رارالق                       

 

 قسممم الكيميمما  الحيويممه وكيميمما  الت  يممهموافقممة مجلممس  : النظممر فمم الموضااااوع -21

علمممم  تقريممممر الصممممدحية لرسممممالة  14/8/7216بالكليممممة بتمممماريخ

 مم  مممد مصممطاىاسممما  نبيممه مح / 2ط هالماجسممتير الخاأممة بالطالبمم

فمم  مممادة التخصممص/  16/4/7211ممم  الخممار  بتمماريخ  هالمسممجل

 ، للمناقشة والحكم،الكيميا  الحيوية وكيميا  الت  ية

 وعنوانها :                                   

دراسمممات ج يئيمممه بيولوجيمممه عممم  تممما ير الشمممال االخضمممر علمممى الائمممران                     

 السمينة
Molecular Biological Studies on the Effect of Green Tea on Obese Rats 

 

   واقترا  تشكيب لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ ياقوت عبد الاتا  2  أ1

 استاذ الكيميا  الحيويه بكلية الطب البيطرل بمشتهر / جامعة بنها     

 د/ جهاد رمضان السيد محمد    2  أ7
 كيب الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوثاستاذ وو     
 د/ خالد عبد العليم كحيلو2  أ1

استاذ الكيميا  الحيويه بكلية الطب البيطرل / جامعة كار الشميخ      
 )مشرفا(

  الموافقة: اللجنةرارقو

 الموافقة    رارالق                         

 

بالكلية بتاريخ   ولوجياالباالنظر فى موافقة مجلس قسم  :الموضااوع -22

لجنة اال راف لرسالة الدكتورا  الخاأة  تعديب على  9/8/7216
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  المدر  المساعد  ايمان عبدالوها  احمد ابراهيم / 2بالطالبة ط

بمادة التخصص/  16/4/7211بالكلية والمسجلة بتاريخ 

 قسمالمدر  ب   احمد السيد النجاراسم السيد د/  بح ف، البا ولوجيا

 - وامافة السيد د/ وال  فكرل عبد الوها  نة اال رافلج م 

الخاأة بالطالبة  االستاذ المساعد والقائم بعمب رئيس القسم بالكليه

 : لتصب  على النحو التال الم كورة 

 الوظيفة اسم المشرف  م

 د/محمود بدول البجاول2أ 1
أستاذ البا ولوجيا المتارغ بطب بيطمرل بنمى سموي  

 "رئيس "

 استاذ ورئيس قسم االدويه بالكليه مجدل أد  مصطاى عامر د/2أ 7

 د/ اتيد كارسى2أ 1
اسمممممتاذ بجامعمممممة المسيسمممممبى بالواليمممممات المتحمممممد  

 االمريكيه

 االستاذ المساعد بالقسم والقائم بعمب رئيس القسم د/ وال  فكرل عبد الوها  4

  الموافقة: اللجنةرارقو

 الموافقة     رارالق                           

 

بالكلية  الصحه واالمرا  المشتركهالنظر فى موافقة مجلس قسم  :الموضااوع -23

لجنة اال راف لرسالة الدكتورا   تعديب على  2/8/7216بتاريخ 

   على الباز على المحمودل /  يما  2الخاأة بالطالبة ط

بمادة  12/4/7216المدر  المساعد بالكلية والمسجلة بتاريخ 

حاز  حس  د/ 2د، بامافة اسم السياالمرا  المشتركة/ التخصص

الى لجنة  مدر  بقسم االمرا  المشتركه   السيد محمود

 لتصب  على النحو التال  :اال راف الخاأة بالطالبة الم كورة 

 

 الوظيفة اسم المشرف  م

 د/عادل حلمى نجيب الجوهرل2أ 7
أسمممتاذ ورئممميس قسمممم الصمممحه واالممممرا  

 ة "رئيس "المشتركه بالكلي

 استاذ االمرا  المشتركه بالقسم د/ عمرو عبدالاتا  محمد عبد 2أ 6

 االمرا  المشتركه بالقسم استاذ مساعد د/ مياد  مسعد احمد  عبان جويد  3
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 مدر  االمرا  المشتركه بالقسم د/ حاز  حس  السيد محمود رمضان 4

  الموافقة: اللجنةرارقو                 

 الموافقة    رارالق                         

 

النظر فى موافقة مجالس االقسا  العلمية بالكلية على تعديب لجان  :الموضااوع -24

اال راف الخاأة بطد  الدراسات العليا المسجلي  لدرجتى 

الماجستير والدكتوراة وذلي برفع اسم السيدة د/ مايار عثمان السيد 

ورا ية بالكلية ) بنا ا على مدر  الورا ة والهندسة ال–على 

االعت ار المقد  م  سيادتها( لتصب  لجنة اال راف على النحو 

 :التالى
موافقة  التخصص  الدرجة االسم 

 القسم

لجان اال راف بعد 

 التعديب

هدل عبد المنعم عطية -1

 ابراهيم
الورا ة والهندسة  دكتوراة

 الورا ية
 د/ محمد محمد فودة2أ 14/8/7216

احمد محمد ابو د/ اسامة 

 اسماعيب

الورا ة والهندسة  ماجستير مريم مصطاى محمد متولى -7

 الورا ية
د/  عبان عبد اللطي  2أ 14/8/7216

 حميدة

د/ رجب عبد اللة 2أ

 دروي  فضب

وائب الشحات عبد الحميد  -1

 احمد
الكيميا  الحيوية  ماجستير

 وكيميا  الت  ية

د/ محمد فودة ابراهيم  14/8/7216

 ةسدم

د/ يوس  يحى عو  

 الصعيدل

 
  الموافقة: اللجنةرارقو                   

 الموافقة    رارالق                         

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الصحه واالمرا  المشتركه بالكلية  :الموضااوع -25

عل  ال ا  التسجيب لرسالة الدكتورا  الخاأة  71/2/7216بتاريخ 



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري نصورةجامعة الم           

   5026/ 52/8الموافق    الاحديوم  ( 527)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           

 / أمير  حس  على خليب  و ه   المدر  المساعد 2بالطالبة ط

) موافقة الكليه (  ف  مادة  71/4/7217بالقسم والمسجله بتاريخ 

التخصص/ األمرا  المشتركه ، بنا ا على طلبها  بتاريخ 

، وك لي حصولها على درجة دكتوراة الالساه فى  18/2/7216

يينا بدولة النمسا العلو  الطبيه البيطريه م  جامعة الطب البيطرل با

فى تخصص ) االمرا  المشتركه ( بتمويب خارجى بتاريخ 

6/12/7215 2  
  الموافقة: اللجنةرارقو                  

 الموافقة       رارالق                 

 

 / محمد سامى 2النظر ف  طلب إل ا  القيد المقد  م  الطالب ط  :الموضااوع -26

  المقيد بدبلو  )التناسليات( ف  العا   الكافورل محب عبداللطي 

، وذلي بنا ا على الطلب المقد  م  الطالب  7214/7215الجامع  

 تحول دون استمرار  بالدراسة التى  خاأةال هلظروفنظرا الم كور 

  الموافقة: اللجنةرارقو                    

 الموافقة       رارالق                   

 

د/ وكيممب الكليممة للدراسممات العليمما والبحمموث 2ممم كرة السمميد أ النظرفممى :الموضااااوع -21

د/ عميممد الكليممة ، بشممأن تحديممد موعممد بممد  2المعرومممةعل  السمميد أ

 : عل  النحو التال 7216امتحانات الدراسات العليا دور اكتوبر 
 

أوال: االمتحان التكميل  لدرجة الدكت ورا  : اعتبارا 

 71/12/7216م 

حان التمهيدي لدرج   ة الماجستير :اعتبارا م   اني ا: االمت

71/12/7216 

 الث ا: امتح ان دبلوم ات الدراسات العلي ا :اعتبارا 

 74/12/7216م 

  الموافقة: اللجنةرارقو                  

 الموافقة      رارالق                 
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 ةلجنة العالقات الثقافي - 1                                
   6172/ 8/ 71المنعقدة بتاريخ                                           

 74/2/7216الايروسات بتاريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسم الموضوع – 21

 على الطلب المقد  م  السادة االتى أسمائهم: 

 على على إبراهيم القناوي  د/2ا -1

  عبد الرحم  سحر السيد السيد علىد/  -7

 الثلث محمد د/ محمد أد   -1

وذلي ال تراكهم ف  المؤتمر الدول  التاسع للكلية بناقمات مم  

 2الجامعة حيث ان لكب واحد منهم بحث مقبول النشر

 2الموافقة بعد تقديم ما يايد قبول البحث :وقرار اللجنة

 الموافقة     رارالق         

 

يمة وإممرا  سمو  الت  يمة الت   النظر فم  موافقمة مجلمس قسمم : الموضوع – 29

 على االتى : 2/8/7216بتاريخ 

النظر ف  بيان الحسا  الختام  الخما  بالمشمروع البحثم   أوال :                  

الممدر   الوهما  حسم   عبمد الخا  بالسميد المدكتور/ عممرو

تممأ ير التكمموي  ال مم ائ  والسممك  علممى بالقسممم تحممت عنمموان : "

  "  ف  الدواج ظهور وحدة التها  وسادة القد

 الموافقة  وقرار اللجنة:
 الممدر  –د/ عممرو عبمد الوهما  حسم   الطلمب المقمد  مم  انيا:                      

بالقسم وال ي يلتمس فيه الموافقة على إهدا  سيادته األجه ة 

المشتراة م  حسا  المشمروع البحثم  الخما  بسميادته تحمت 

سمك  علممى ظهمور وحممدة تمأ ير التكمموي  ال م ائ  وال" عنموان: 

إلمى القسمم وبيانهما محمددة  التها  وسادة القد  ف  المدواج  "

 القيمة كالتال :

جنيها ) القيمة الجهاز العدد

 (مصريا



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري نصورةجامعة الم           

   5026/ 52/8الموافق    الاحديوم  ( 527)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           

1 ELIZA                             75122 

1 Food Mixer 2222 

1 PH meter  8222 

1 Water analyses 72122 

 62722 االجمالى 

 الموافقة  نة:وقرار اللج

 الموافقة   رارالق            

 

إممممرا  المممدواج  بتممماريخ  النظمممر فممم  موافقمممة مجلمممس قسمممم :الموضاااوع – 31

 على االتى:  2/8/7216

  حممممدي عبمممد الاتممما  الطلمممب المقمممد  مممم  د/ عبمممد الاتممما أوال:

  2بالمشاركة ببحث ف  مؤتمر الكلية على ناقة الجامعة

 2تقديم ما يايد قبول البحثالموافقة بعد  : وقرار اللجنة

 

الطلب المقد  م  د/ سنا  سدمة احمد بالمشاركة ببحث  ثانيا:

  2على ناقة الجامعة الكلية ف  مؤتمر

 2الموافقة بعد تقديم ما يايد قبول البحث وقرار اللجنة

 الموافقة      رارالق        

 

 8/7216/ 12الطايليمات بتماريخ النظر فم  موافقمة مجلمس قسمم :الموضوع– 31

الممدر  -العربم    لسمدا الطلب المقد  م  د/ مصطاى عبد على

بخصممو  الموافقممة علممى ا ممترا  سمميادته فمم  مممؤتمر  - بالقسممم

بناقمممات مممم   7216سمممبتمبر  12-78الكليمممة فممم  الاتمممرة مممم  

  2الجامعة حيث إن له بحث مقبول للنشر بالمؤتمر

 2تقديم ما يايد قبول البحثالموافقة بعد  :وقرار اللجنة                    
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 الموافقة  رارالق          

 

الت  يمة   الحيويمة وكيميما  الكيميما النظر ف  موافقة مجلس قسم :الموضوع– 32

مد المشمروع البحثم  الخما  بالسميد  على 14/8/7216بتاريخ

 محمد على ماهر العدل بعنوان:  د/

لتحكم ف  " تحسي  التئا  الجرو  ف  األسما  كوسيلة محتملة ل

  2 8/6/7212األمرا " لمدة عا  حتى 

 الموافقة  :وقرار اللجنة                    

 الموافقة   رارالق          

 9/8/7216البا ولوجيما بتماريخ  النظر ف  موافقمة مجلمس قسمم  :الموضوع– 33

أسمممتاذ مسممماعد  –علمممى ا مممترا  د/ وال  فكمممرل عبمممد الوهممما  

بناقممات ممم   7216سممبتمبر 12-78فممى الاتممرة ممم  بالقسممم ،

 الجامعة

 الموافقة  :وقرار اللجنة                      

 الموافقة   رارالق          

 9/8/7216البا ولوجيما بتماريخ  النظمر فم  موافقمة مجلمس قسمم :الموضوع– 34

لمممدر  ا – / عمممر سمممير احمممد عبممد الواحممد 2طعلممى ا ممترا  

ع والم ممممع عقمممد  بالقسمممم فممم  ممممؤتمر الكليمممة التاسممم المسممماعد

 2بناقات م  الجامعه 9بال ردقة ف   هر 

 الموافقة  :وقرار اللجنة                    

 الموافقة  رارالق          

 

 12/8/7216الاسيولوجيا بتاريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسم :الموضوع– 35

أسمتاذ  -على ا ترا  كب مم  د/ يوسم  يحيمى عمو  الصمعيدي 

د/ ر ما محممد أمال  ، د/ بسممة حاممد مرغنم  مساعد بالقسمم ، 



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري نصورةجامعة الم           

   5026/ 52/8الموافق    الاحديوم  ( 527)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           

 –ف  المؤتمر العلم  التاسع وال ي تنظممه كليمة الطمب البيطمري 

 7216سممممبتمبر  12-78جامعمممة المنصمممورة فمممم  الاتمممرة مممم  

  2بال ردقة ببحث بناقات م  الجامعة

 2الموافقة بعد تقديم ما يايد قبول البحث وقرار اللجنة

 الموافقة  رارالق         

 14/8/7216الايروسمات بتماريخ  النظر ف  موافقة مجلس قسم :الموضوع– 36

 على االتى: 

: الطلب المقد  م  السيدة د/ سحر السيد السيد عبد المرحم  أوال

بجامعة فيلينميس فم  الاتمرة  ةبشان سارها لحضور دورة تدريبي

 2)مرف  أورة م  الدعوة( 7216أكتوبر  12-12م  

 الموافقة اللجنةوقرار                   

الطلب المقمد  مم  السميدة د/ سمما  مسمعد مسمعد الممدر   ثانيا:

بالقسممم لحضممور المممؤتمر الممدول  بكليممة الطممب البيطممري جامعممة 

بمدينة ال ردقة بناقات م   72/8/7216-74القاهرة ف  الاترة 

 2الجامعة حيث أن لها بحث مقبول النشر 

 2قبول البحث الموافقة بعد تقديم ما يايد وقرار اللجنة

 الموافقة رارالق          

 

الصممحة واألمممرا  المشممتركة  النظممر فمم  موافقممة مجلممس قسممم :الموضااوع– 31

 على االتى: 14/8/7216بتاريخ 

الحسمما  الختممام  للمشممروع البحثمم  الخمما   النظممر فمم  :اوال

بالسميدة د/ ممروة فمموزي المتمول  احممد مممدر  أمحة الحيمموان 

    0بيمممان بالحسممما  الختمممام ( )مرفممم  أمممورة والبيئمممة بالقسمممم
 الموافقة وقرار اللجنة

الطلب المقد  م  د/ مروة فوزي المتول  احمد ممدر  أمحة  :ثانيا                 

الحيمموان والبيئممة بالقسممم والباحممث الرئيسمم  للمشممروع الخمما  

بهمما تحممت عنمموان: "دور التممدابير الوقائيممة والنظافممة والت  يممة 
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لموث الهموا  بالملو مات البيولوجيممة السمليمة فم  التخايم  ممم  ت

وال ممازات فممم  ممم ارع دجممما  التسممممي " والممممول مممم  وحمممدة 

حسممما  البحممموث بالجامعمممة ممممم  المشممماريع التنافسمممية للعممما  

  بشمممممان إهمممممدا  جميمممممع أجهممممم ة  7215 -7214الجمممممامع  

المشممروع إلمممى قسمممم الصمممحة واألممممرا  المشمممتركة وبياناتهممما 

 محددة القيمة كالتال : 

 

 

 (جنيها مصريا) القيمة جهازال العدد

1 Hot plate Magnetic stirrer                             1522 

1 Vortex 7952 

1 Balance  5522 

1 Suction pump 9252 

1 Toxic gas analyzer 72222 

1 Incubator 30-105C 11522 

1 Centrifuge 6222 

1 Multi parameter 9822 

1 Incubator-20C 4522 

 24822 االجمالى 

 الموافقة وقرار اللجنة                    

 الموافقة رارالق          



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري نصورةجامعة الم           

   5026/ 52/8الموافق    الاحديوم  ( 527)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           

الصممحة واألمممرا  المشممتركة  النظممر فمم  موافقممة مجلممس قسممم:الموضااوع– 31

علممى الطلممب المقممد  ممم  كممب ممم  السممادة  16/8/7216بتمماريخ 

 أعضا  هيئة التدريس بالقسم وهم:

بممد الحميممد الحمموهرل أسممتاذ مسمماعد / فاطمممة ال هممرا  ع2د -1

 أحة الحيوان والبيئة بالقسم 

/ مممروة فمموزي المتممول  احمممد مممدر  الصممحة الحيمموان 2د -7

 والبيئة بالقسم 

/ حمماز  حسمم  السمميد محمممود رمضممان مممدر  األمممرا  2د -1

 المشتركة بالقسم 

 بشان طلب الموافقة على عقد ندوة علمية تحت عنوان:

ان الحيوي لألممرا  المشمتركة العمابرة "معايير السدمة واألم

 بالكلية  77/8/7216للحدود" وذلي يو  اال ني  المواف  

  2رأل مجلس الكلية :وقرار اللجنة

 الموافقة   رارالق         

 
 

 لجنة شئون البيئة -4
 8/6172/ 71 المنعقدة بتاريخ                                                

د/ وكيمب الكليمة لشمئون 2النظر فى التقارير المقدممة مم  السميد أ  الموضوع– 39

( م  القوافمب 1خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بتناي  عدد)

 الطبية العدجية البيطرية ةهى على النحو التالى:

 –بنى عبيمد  مرك الى  12/2/7216يو  الخميس المواف   -1

 محافظة الدقهلية –مرك  المنصورة 

الى قرية بسماط كمريم  7216/ 75/2الخميس المواف  يو   -7

 محافظة الدقهلية –مرك   ربي   –الدي  

مركز  –الى قرية نشا  1/8/6172يوم االحد الموافق  -3

 محافظة الدقلية –نبروة 
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 الموافقة: وقرار اللجنة                       

 الموافقة    رارالق          

جامعممة  –ول التعمماون بممي  كليممة الطممب البيطممرل النظممر فممى بروتوكمم  الموضااوع– 41

المنصمممورة ومركممم  الاافيمممت للحيوانممممات االليامممة ومركممم  زووكيممممر 

 بالقاهرة والمنصورة للحيوانات االلياة

 الموافقة: وقرار اللجنة                    

 يؤجب لم يد م  الدراسة    رارالق         

د/ وكيممب الكليممة لشممئون 2السمميد أممم   النظممر فممى التقريممر المقممد   الموضااوع– 41

بشمأن نمدوة " التمدريب والتأهيمب خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

واتوظي  لخريجى كليمة الطمب البيطمرل " وذلمي يمو  الثد ما  

 بالتعاون م   ركة الدقهلية للدواج   76/2/7216المواف  

 الموافقة: وقرار اللجنة                     

 لموافقةا   رارالق           

 

 

 

 المكتبات لجنة -6

  8/7216 /12  والمنعقدة بتاريخ            
 

 

تشمكيب  مم  السميدة /ممديرة المكتبمة بشمأن  النظر فمى الطلمب المقمد  :الموضوع-42

 2لجنة لاحص وتسعير المجدت والرسائب المهداة لمكتبة الكلية 

ة لاحمص وتسمعير الرسمائب وقرار اللجنة : الموافقة على تشمكيب لجنم                  

 لتكون كالتالى:  – المهداة لمكتبة الكلية 

 د/ عبد الهادل محمد احمد                   رئيسا2أ                       

 د/ جدل احمد السيد يوس                  عضوا2أ                   

 عضوا        د/ محمد جبر السيد جبر            2أ                   

   السيدة /سوزان زينهم محمد               مديرة المكتبة                   



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري نصورةجامعة الم           

   5026/ 52/8الموافق    الاحديوم  ( 527)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           

 الموافقة    : القرار          

 لجنة السالمة والصحة المهنية                                
  8/7216 /11  والمنعقدة بتاريخ                 

ات الخاأمة بالمستشماى بممادة الهيبوكلوريمد التوأية ب سميب الخ انم الموضوع–43

ومخاطبمممة وكيمممب الكليمممة لشمممئون خدممممة المجتممممع وتنميمممة البيئمممة 

لمخاطبممة المسممئولي  لعمممب الممدز  نحممو غسمميب الخ انممات والتعاقممد 

 معهم

 الموافقة   القرار         

التوأية بملى  وأيانة طاايات الحري  التى ال تعمب ومخاطبة الكليمة  الموضوع– 44

لعمممب االز  نحمممو ذلمممي وارسمممال خطمما  الدارة الكليمممة لسمممرعة عممممب 

 المطلو 

 الموافقة    القرار        

 

 موضوعات متنوعة                           
 

 النظر فى م كرة  ئون اعضا  هيئة التدريس بالكلية بشأن موافقة: الموضوع – 45

 علممى تر ممي  8/8/7216بتمماريخ مجلممس قسممم البا ولوجيمما االكلينيكيممه                 

المعيمممد بقسمممم  – / احممممد محممممد السمممباعى علمممى حسممم  2السممميد ط

للتعيمي  فمى وظيامة ممدر  مسماعد  –البا ولوجيا االكلينيكيمة بالكليمة 

 2 ب ات القسم بالكلية

 الموافقة    القرار            
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 موافقمة لتمدريس بالكليمة بشمأنالنظمر فمى مم كرة  مئون اعضما  هيئمة ا :الموضوع – 46                 

 14/8/7216مجلممس قسممم الكميمما  الحيويممه ةكميمما  الت  يممة بتمماريخ 

( 16على ما جا  بتقرير اللجنه العلميه الدائمه للكميا  الحيويمه رقمم )

لوظممائ  االسممتاذ  واالسممتاذ  المسمماعدي  وتر ممي  السمميد د/ محمممود 

حيويمه وكميما  المدر  بقسم الكميما  ال –جميب السباعى عبد الحميد 

بالكليممه للتعممي  بوظياممه اسممتاذ مسمماعد الكميمما  الحيويممه بمم ات  الت  يممه

            2القسم بالكليه 

 الموافقة   القرار                 

فمموزل المتممولى النظممر فممى الطلمب المقممد  ممم  السميدة الممدكتتورة /مروة:الموضااوع – 41

الممممرا  ممممدر  أمممحة الحيممموان والبيئمممة بقسمممم الصمممحة وا –احممممد 

المشمممتركة بشمممأن حضمممور الممممؤتمر السممماد  والعشمممرون للمنظممممة 

 المجربة لعلو  االبقار وامرامها 

 
Xxvi international Congress of the Hungarian Association for Buiatrics 

/ 17-9والم مممع عقممدة فممى بودابسممت بدولممة المجممر فممى الاتممرة ممم  

 نشرتحت عنوانحيث ان لسيادتها بحث مقبول ال 7216اكتوبر

" مدل انتشار وعوامب خطورة طايب الكريبتو سبوريديم  فى عجول االبقمار                              

 الحدبة فى مصر

Prevalence and risk factors of Trubtosboridium in 

 dairy calves in egypt 

 وذلي بناقات م  الجامعة                  

 

 بدون ناقات م  الجامعة لموافقةا    القرار       
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 ما استج  م  اعمال                                
تشايي    بشاا  اقتارا ـ د/ عميد الكلية 2النظر فى م كرة السيد أ :الموضوع- 48    

ليياو  علاى   6172/6171مجلا  اليلياة للعاام الجاامعى 

 النحو التالى:
 رئيسا استاذ وعميد الكلية سيد احمد د/ نبيب أبيو هيكب2أ

   وكد  الكلية   
 عضوا استاذ ووكيب الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث د/ جهاد رمضان محمد السيد2أ

 عضوا أستاذ ووكيب الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه د/ عادل التابعى ابراهيم2أ

   أعضا  المجلس:

 عضوا أستاذ متارغ بقسم الاسيولوجيا د/ فهيم البهى السيد وحي 2أ
 عضوا أستاذ متارغ بقسم الايروسات د/ على على ابرتاهيم القناول2أ
 عضوا أستاذ متارغ بقسمالت  يه وامرا  سو  البت  يه / عبد الهادل محمد احمد عرمهد2أ
 عضوا شرعى والسمو  واالجرا ات البيطريةأستاذ متارغ بقسم الطب تال د/ فتحى رموان على سليم2أ
 عضوا أستاذ متارغ بقسم الكميا  الحيويه وكميا  الت  يه د/ السعيد الشربينى السعيد2أ
 عضوا أستاذ متارغ بقسم التشري  د/ أد  المرسى المرسى فر 2أ
 عضوا أستاذ متارغ بقسم الرعايه وتنمية الثرو  الحيوانية د/محمد محمد فود 2أ
 عضوا أستاذ متارغ بقسم الرقابه الصحيه على االغ يه د/ محمد الشربينى السيد على2أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الطايليات د/ أد  احمد عثمان ابو الوفا2أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الصحه واالمرا  المشتركه د/ عادل حلمى نجيب الجوهرل2أ
 عضوا االدويه استاذ ورئيس قسم د/ مجدل أد  مصضطاى عامر2أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم امرا  الدواج  د/ كامب ابراهيم محمود ابو الع  2أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم البكتريا والاطريات والمناعه د/ جمال عبد الجابر محمد يونس2أ
 عضوا استاذ ع  قسم التشري  د/ مصبا  عبد الجواد السيد2أ
 عضوا س قسم التوليد والتناسب والتلقي  االأطناعىاستاذ ورئي د/ سامى معو  محمد زعبب2أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم االمرا  البتاطنه واالمرا  المعديه واالسما  د/ فيوال حس  زكى محمد2أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الرقايبه الصحيه على االغ ية د/ عادل عبد الخال  سيد احمد2أ
 عضوا قسم الطب الشرعى والسمو  واالجرا ات البيطريهاستاذ ورئيس  د/ ممدو  محمد ابو المجد 2أ
 عضوا استاذ بقسشم الصحه واالمرا  المشتركه عمرو عبد الاتا  محمد عبدد/ 2أ
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 عضوا استاذ بقسم االدويه د/ محمد جبر السيد جبر2أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الت  يه وامرا  سو  الت  يه د/ طار  ابراهيم محمد ابراهيم2أ
 عضوا استاذ بقسم الباطنه واالمرا  المعديه واالسما  أبرل احمد الخضرلد/ 2أ
 عضوا استاذ بقسم امرا  الدواج  د/ سنا  سدمه احمد عو 2أ
 عضوا استاذ ع  قسم الرعايه وتنمية الثرو  الحيوانيه د/ رجب عبد الله دروي 2أ
 عضوا ير واال عهاستاذ ورئيس قسم الجراحه والتخد / عصا  مصبا  محمد محمودد2أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الخليه واالنسجه د/ احمد  وقى اسماعيب2أ
 عضوا استاذ بقسم التوليد والتناسب والتلقي  واالأطناعى د/ عبد المنعم منتصر محمود2أ

 عضوا استاذ مساعد وقائم بعمب ورئيس قسم البا ولوجيا االكلينيكه د/ إنجى فكرل ريشه
 عضوا استاذ مساعد وقائم بعمب رئيس قسم الباولوجيا الوها  د/ وال  فكرل عبد

 عضوا استاذ مساعد ورئيس قسم الايروسات / سحر السيد السيد على عبد الرحم د
 عضوا استاذ مساعد بقسم البا ولوجيا االكلينيكية د/ فاطمه مصطاى عبد الحميد ابراهيم
 عضوا سم الرقابه الصحيه على االغ يةاستاذ مساعد بق د/ سمير محمد عبد ال نى عبد الله

 عضوا مدر  بقسم الطايليات / يارا محس  عبد الكمنعم القبانىد
 عضوا مدر  بقسم الطب الشرعى والسمو  واالجرا ات البيطريه د/محمود محمد االلاى الحاناول

   أعضا  م  الخار 
 عضوا بالمنصور مدير معهد بحوث أحة الحيوان  / عادل حسانيي  محمود مصطاىد2أ

 عضوا مدير عا  مديرية الطب البيطريه بالقهليه   د/ محمد محمد جمعه سالم
 

 الموافقة    القرار           

النظر فى م كرة السيد االسمتاذ المدكتور/ عميمد الكليمة   بشمان    :الموضوع- 49  

اقتمممرا  تشمممكيب اللجمممان المنبثقمممة عممم  مجلمممس الكليمممة للعممما  

 لتكون على النحو التالى:  7216/7212الجامعى 
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  : لجنة شئون التعليم والطلاب-2

 رئيس   ا  د /2أ-1

 عض   وا فتح  رموان على سليمد/ 2أ -7

 عض   وا سام  مع و  زعببد/ 2أ -1

 عض   وا محم د محم د الج  ارد/ 2أ -4

  :: عليا والبحوثلجنة الدراسات ال -5 عض   وا ابراهيم أبو الات  سد  خالدد/ 2أ-5

 رئيس   ا د / جهاد رمض ان السي د2أ-1

 عض   وا أد  احمد عثمان أبو الوفاد/ 2أ-7

 عض   وا   فيوال حس  زكى د/2أ -1

 عض   وا د/ أبرل احمد الخضرل2أ -4

 عض   وا سنا  سدمة احمدد/ 2أ -5

  : العلاقات الثقافيةلجنة  -3

 رئيس   ا لسي دد / جهاد رمض ان ا2أ -1

 عض   وا محمد أحمد على يوس د/ 2أ-7

 عض   وا د/ فهيم البه  السيد وحي 2أ-1

 عض   وا كامب إبراهيم أبو الع  د/ 2أ-4

 عض   وا عادل عبد الخال  سيد أحمد/ د2أ-5

  : لبيئةلجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية ا -4 عض   وا    / عمرو عبد الاتا  محمد عبد د2أ -6

 رئيس   ا  عادل التابعى ابراهيم زغلولد/2أ-1

 عض   وا ريادل حلم  الجوه  د/ ع2أ -7

 عض   وا جمال عبد الجابر محمد يونس د/2أ-1

 عض   وا د/ ممدو  محمد أبو المجد2أ -4

 عض   وا د/ أاوت عبادة محمد مرسى2أ -5
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              القااارار
 الموافقة

 

بشممان ـاا النظممر فممى ممم كرة السمميد االسممتاذ الممدكتور/ عميممد الكليممة  الموضااوع-52  

ة االتممى أسمممائهم  لعضمموية مجلممس الكليممة للعمما  اقتممرا  مممم السمماد

مم  الخمسة أسات ة إعماال لنص الاقمرة 7216/7212الجامعى 

( م  قانون تنظيم الجامعات وهمم التمالى 42) (  م  الم ادة رقم )

 : 
       

 والمعدية واالسما  استاذ متارغ بقسم االمرا  الباطنة                                  محمد احمد على يوس د/ 2أ 1

 أستاذ بقسم  التشري   د/ جدل احمد السيد يوس       2أ  7

  الرقابة الصحية على االغ يةأستاذ بقسم                                    محمد محمد مجمد الج ارد/  2أ 1
 الرقابة الصحية على االغ يةأستاذ بقسم    خالد ابراهيم ابو الات د/ 2أ 4
 التشري بقسم  أستاذ                      أاوت عبادة مرسى د/ 2أ 5

 الموافقة     القرار        

  7216/تشكيب لجان امتحانات مرحلة البكالوريو  دور سبتمبر بشان الموضوع-51

جممان الشمماوية والتطبيقيممة وتصممحي  األورا  ( بنمما ا علممى موافقممة ل) ال

 مجالس األقسا  العلمية 

  لجنة المختبرات  : -5

 رئيس   ا راهيم القناويعلى على إب د/2أ  -1

 عض   وا د/ أد  المرسى المرسى فر 2أ -7

 عض   وا مجدل أد  مصطاى عامرد/ 2أ  -1

 عض   وا د/مصبا  عبد الجواد السيد 2أ-4

  :لجنة المكتبات  -6 عض   وا د/ طار  إبراهيم محمد2أ -5

 رئيس   ا عبد الهادي محمد احمد د/2أ-1

 عض   وا   لشربينى السعيدد/ السعيد ا2أ-7

 عض   وا   محمد محم    د فود  د/2أ-1

 عض   وا جدل أحمد السيد يوس د/ 2أ-4

 عض   وا محم  د جبر السي  دد/ 2أ-5
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 ويكون التشكيب كالتال :                   

 جزء ثان( –األمراض المشتركة  )جزء أول 
اللجان الشاوية ولجنمة تصمحي  األورا  النظريمة والعمليمة ولجنمة الممتحنمي  للجلسمات  -

 التطبيقية

 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري2أ

 د/ عمرو عبد الاتا  محمد عبد 2أ

 ميادة مسعد أحمد  عبان جويدةد/ 

   السيد محمود رمضاند/حاز  حس

 النظري المسئول ع  وضع االمتحان
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري2أ
 

 ( جزء ثان -صحة الحيوان وال واج  والبيئة  )جزء أول
  اللجان الشفوية -

 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري2أ

 د/ عمرو عبد الاتا  محمد عبد 2أ

  فاطمة ال هرا  عبد الحميد الجوهريد/ 

 ل المتولى احمدد/ مروة فوز 

 د/ منى محى الدي  السيد محمد حسي 

لجااان تصااحيو األوران النظريااة والعمليااة ولجنااة الممتحنااي  للجلسااات 
 : التطبيقية

  فاطمة ال هرا  عبد الحميد الجوهريد/ 

 د/ مروة فوزل المتولى احمد 

 د/ منى محى الدي  السيد محمد حسي 

 النظري المسئول ع  وضع االمتحان
 ال هرا  عبد الحميد  فاطمةد/ 

    د/ عادل حلم  نجيب الجوهري2أوتحت إ راف 
 

 

 

 

 

 االمراض الباطنة واالمراض المع ية واالسماك
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 االمراض الباطنة
لجااان تصااحيو األوران النظريااة والعمليااة ولجنااة الممتحنااي  للجلسااات 

 : التطبيقية
 

 د/ محمد احمد على يوس 2أ

 د/ أبرل احمد الخضرل2أ

    عبان اال قرد/ ماجد رز 

 د/ حسا  محمد محمد ابراهيم

 النظري المسئول ع  وضع االمتحان
 د/ محمد احمد على يوس 2أ

 

 : ( )جزء أول(أشعةو )خاصةجراحة 

 والعملية اللجان الشاوية ولجنة الممتحني  للجلسات التطبيقية -

 د/عادل التابع  إبراهيم زغلول2أ

 د/ عصا  مصبا  محمد محمود2أ

 له حس  رز د/ عو  زعب

 د/ اال  سامى السيد عبد الخال 

 جراحة القوائم واالشعة
 والعملية اللجان الشاوية ولجنة الممتحني  للجلسات التطبيقية -

 د/عادل التابع  إبراهيم زغلول2أ

 د/ عصا  مصبا  محمد محمود2أ

 د/ عو  زعبله حس  رز 

 د/ اال  سامى السيد عبد الخال 

 النظري المسئول ع  وضع االمتحان

 د/ عصا  مصبا  محمد محمود2أ

 أمراض الطيور واألرانب )جزء أول( :
 والعملية اللجان الشاوية ولجنة الممتحني  للجلسات التطبيقية

 كامب ابراهيم أبو الع  د/ 2أ

 سنا  سدمه أحمد عو د/ 2أ
 عبد الاتا  حمدي عبد الاتا د/ 
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 والعملي النظري المسئول ع  وضع االمتحان
   سدمه أحمد عو سناد/ 2أ
 

/ 7215اعتماد نتيجمة مرحلم ة البكمالوريو ) دور مم ايو للعما  الجمامعى  الموضوع-57

 و نتائج طد  الار  االولى والثانيمة والثالثمة والرابعمة بالكليمة ( 7216

 2واعتماد نتيجة طد  برنامج أحة وسدمة ال  ا 

 الموافقة     القرار        

 

 

 ،،  ظهرا الثانية والنصفم الساعة وانتهت الجلسة  في تما

 
 

 عمي  الكلية                                    ةجلسلأمي  ا                                  

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

  ماح
 
 

 

 البيلىرجاء


