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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري     

 كليةال مجلس أمانة      

       **** 

 

 اجتماع مجلس الكلية محضر
  ة الثانيةئاالم بعد والخمسون الثامنة (528)رقم  الجلسة

 

يووم  5216/  5212للعام الجامعي (528) رقم عقد مجلس الكلية جلسته     

 تمووام وذلووف فووي  هوو  1417/الحجووةذو    الموافوو  م52/9/5216 الثالثووا 

 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية ظهراالثانية عشر الساعة 

 : برئاسة           

 اسووووووووووووووووتاذ وعميوووووووووووووووود الكليووووووووووووووووة سيد احمد د/ نبيل أبيو هيكل2أ
 

 وبحضووووووء  وكوووووو   الكليووووووة
 

 

 د/ جهووووووواد رمدوووووووان محمووووووود السووووووويد2أ

 
العليوووا  اسوووتاذ ووكيووول الكليوووة لشووو ون الدراسوووات

 والبحوث

 د/ عووووووووواد  التوووووووووابع  ابوووووووووراهيم2أ

 

أسوووتاذ ووكيووول الكليوووة لشووو ون  دموووة المجتمووو  

 وتنمية البي ه

  أعضا  المجلس:

 د/ فهوووووووويم البهوووووووو  السوووووووويد وحووووووووي 2أ
 

 اأسوووووووووووووتاذ متيووووووووووووور  بقسوووووووووووووم اليسووووووووووووويولوجي
 

 اهيم القنووووووواو د/ علووووووو  علووووووو  ابووووووور2أ
 

 أسوووووووووووووتاذ متيووووووووووووور  بقسوووووووووووووم الييروسووووووووووووووات
 

 عرمووووه د/ عبوووود الهوووواد  محموووود احموووود2أ
 

 تغذيوهالتغذيوه واموراس سوو  ال أسوتاذ متيور  بقسوم
 

 د/ فتحوووووووو  ر وووووووووان علوووووووو  سووووووووليم2أ
 

 أسووتاذ متيوور  بقسووم الطووب تالشوورع  والسووموم واطجوورا ات البيطريووة
 

 أستاذ متير  بقسم األمراس الباطنة والمعدية واألسماك د/ محم  د احمد عل    ي  وسف2أ
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 د/ السوووووووووووعيد الشوووووووووووربين  السوووووووووووعيد2أ
 

 متيووور  بقسوووم الكميوووا  الحيويوووه وكميوووا  التغذيوووهأسوووتاذ 
 

 د/ صووووووالس المرسوووووو  المرسوووووو  فوووووور 2أ
 

 أسوووووووووووووووتاذ متيووووووووووووووور  بقسوووووووووووووووم التشوووووووووووووووري 
 

 د/محمووووووووووووووووود محمووووووووووووووووود فوووووووووووووووووود 2أ
 

 أسوووتاذ متيووور  بقسوووم الرعايوووه وتنميوووة الثووورو  الحيوانيوووة
 

 د/ محمووووووود الشوووووووربين  السووووووويد علووووووو 2أ
 

 أسووتاذ متيوور  بقسووم الرقابووه الصووحيه علوو  اط ذيووه
 

 احمووووود عثموووووان ابوووووو الوفوووووا د/ صوووووالس2أ
 

 اسووووووووووووووتاذ ورئوووووووووووووويس قسووووووووووووووم الطييليووووووووووووووات
 

 د/ عوووووواد  حلموووووو  نجيووووووب الجوووووووهر 2أ
 

 اسووتاذ ورئوويس قسووم الصووحه واطمووراس المشووتركه
 

 د/ مجوووود  صووووالس مصدووووطي  عووووامر2أ
 

 اسووووووووووووووووتاذ ورئوووووووووووووووويس قسووووووووووووووووم اطدويووووووووووووووووه
 

 د/ كاموووول ابووووراهيم محمووووود ابووووو العوووو م2أ
 

 اسوووووتاذ ورئووووويس قسوووووم اموووووراس الووووودواج 
 

 الجووووابر محموووود يووووونس د/ جمووووا  عبوووود2أ
 

 اسوووووتاذ ورئووووويس قسوووووم البكتريوووووا واليطريوووووات والمناعوووووه
 

 د/ مصووووووووباس عبوووووووود الجووووووووواد السوووووووويد2أ
 

 قسووووووووووووووووووووم التشووووووووووووووووووووري  ورئوووووووووووووووووووويساسووووووووووووووووووووتاذ 
 

 د/ سوووووووام  معووووووووس محمووووووود  عبووووووول2أ
 

 اسوووتاذ ورئووويس قسوووم التوليووود والتناسووول والتلقوووي  اطصوووطناع 
 

 د/ فيووووووووووط حسووووووووو   كووووووووو  محمووووووووود2أ
 

 ه واطمووراس المعديووه واطسووماكاسووتاذ ورئوويس قسووم اطمووراس البتاطنوو
 

 د/ عووووواد  عبووووود الخوووووال  سووووويد احمووووود2أ
 

 اسووووتاذ ورئوووويس قسووووم الرقايبووووه الصووووحيه علوووو  اط ذيووووة
 

 د/ ممووووووووودوس محمووووووووود ابوووووووووو المجووووووووود 2أ
 

 اسووتاذ ورئوويس قسووم الطووب الشوورع  والسووموم واطجوورا ات البيطريوووه
 

 د/ عمووووورو عبووووود اليتووووواس محمووووود عبووووود2أ
 

 كهم الصوووووووووووووحه واطموووووووووووووراس المشوووووووووووووتراسوووووووووووووتاذ بقسووووووووووووو
 

 د/ محموووووووووود جبوووووووووور السوووووووووويد جبوووووووووور2أ
 

 اسوووووووووووووووووووووووووووتاذ بقسوووووووووووووووووووووووووووم اطدويوووووووووووووووووووووووووووه
 

 د/ طوووووواره ابووووووراهيم محموووووود ابووووووراهيم2أ
 

 اسووووتاذ ورئوووويس قسووووم التغذيووووه وامووووراس سووووو  التغذيووووه
 

 د/ صووووووووووووبر  احموووووووووووود الخدوووووووووووور 2أ
 

 اسووتاذ بقسووم الباطنووه واطمووراس المعديووه واطسووماك
 

 د/ سوووووووونا  سووووووووالمه احموووووووود عوووووووووس2أ
 

 اسووووووووووووووتاذ بقسوووووووووووووووم اموووووووووووووووراس الووووووووووووووودواج 
 

 رجوووووووووب عبووووووووود اللوووووووووه درويووووووووو د/ 2أ
 

 اسووتاذ عوو  قسووم الرعايووه وتنميووة الثوورو  الحيوانيووه
 

 د/ عصووووووام مصووووووباس محموووووود محمووووووود2أ
 

 اسوووتاذ ورئووويس قسوووم الجراحوووه والتخووودير واط وووعه
 

 د/ احمووووووووووووود  ووووووووووووووق  اسوووووووووووووماعيل2أ
 

 اسووووووووتاذ ورئوووووووويس قسووووووووم الخليووووووووه واطنسووووووووجه
 

 د/ عبووووووود المووووووونعم منتصووووووور محموووووووود2أ
 

 تلقوي  واطصوطناع استاذ بقسم التوليد والتناسل وال
 

 د/ إنجوووووووووووووووووو  فكوووووووووووووووووور  ريشووووووووووووووووووه
 

 اسووتاذ مسوواعد وقووائم بعموول ورئوويس قسووم الباثولوجيووا اطكلينيكووه
 

 د/ وط  فكووووووووووووور  عبووووووووووووود الوهوووووووووووووا 
 

 اسووتاذ مسوواعد وقووائم بعموول رئوويس قسووم الباولوجيووا
 

 د/ سووحر السوويد السوويد علوو  عبوود الوورحم 
 

 رئوويس قسووم الييروسوواتقووائم بعموول اسووتاذ مسوواعد و
 

 طي  عبووود الحميووود ابوووراهيمد/ فاطموووه مصووو
 

 اسوووووتاذ مسووووواعد بقسوووووم الباثولوجيوووووا اطكلينيكيوووووة
 

 د/ سوووومير محموووود عبوووود الغنوووو  عبوووود اللووووه
 

 استاذ مساعد بقسم الرقابه الصحيه عل  اط ذية

 مووووونعم القبوووووان / يوووووارا محسووووو  عبووووود الد
 

 موووووووووووووووووووووووودر  بقسووووووووووووووووووووووووم الطييليووووووووووووووووووووووووات
 

 د/محموووووووود محمووووووود اطليووووووو  الحينووووووواو 
 

 موم واطجرا ات البيطريهمدر  بقسم الطب الشرع  والس

  أعضا  من الخا ج

 د/ عوواد  حسووانيي  محمووود مصووطي 2أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 

 مدير عام مديرية الطب البيطريه بالقهليه   د/ محموووووود محمووووووود جمعووووووه سوووووووالم
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 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية كل من 

      السوووووويد / رجووووووا  محموووووود البيلوووووووي  

 
 قسوووووووم أمانوووووووة مجلوووووووس الكليوووووووة رئووووووويس

 

   السووووووويدة/ ماجووووووود  محمووووووود أحمووووووود

             

                                                   أ صوووووووووووووائ   ووووووووووووو ون اداريوووووووووووووة ثوووووووووووووان 

 

 
 أسوتاذ  - د/عبد الهادي محمد أحمود عرموه2أالسيد  الجلسةام بأمانة قد وق 

 بالكلية التغذية وأمراس سو  التغذية قسمبمتير  
 عميود الكليوة متمنيوا  –نبيول ابوو هيكول سويد أحمود السويد أدد/ الجلسة تت  اف

 للسادة اعد ا  المجلس التوفي  والسداد 
 د/عميووود الكليوووة بالتهن وووة للسوووادة أعدوووا  مجلوووس الكليوووة 2تقووودم السووويد أ

بمناسبة حلو  عيد اط ح  المبارك أعاد  علي اطمة العربية واطسوالمية 

 بالخير واليم  والبركات
 رعة اطنتها  م  اعما  الجودةس 

 تحليل الورقة اطمتحانية 

 د/عميود الكليوة بالسواد  اطعدوا  الجودد بالودورة الجديودة 2السويد أ كما رحوب

 2لمجلس الكلية 

 

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (527رقووووم  ) لتصوووودي  علووووي محدوووور الجلسووووة السووووابقةا :المءضووووءع-1

   2 5216/ 51/8بتاريخ 

 المصادقة   : را الق    

 

 2النظر ف  تحديد ميعاد اطنعقاد العاد  لمجلس الكلية : المءضءع-5

الموافقة عل  تحديود يووم الثالثوا  الثوان  مو  كول   وهر مويالد   :القرا                 

   2د/ عميد الكلية ورئيس المجلس2اوما يقررة السيد أ
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 5217/  5216ا تيار امينا للمجلس ف  الدورة الحالية    المءضءع-1

عبد الهادي محمد أحمد عرمه  د/2الموافقة عل  ا تيار السيد أالقرا                  

  - التغذية وامراس سوو  التغذيوةبقسم  المتير  ستاذاأل –

 0 أمينا للمجلس
 

  2 د/ عميد الكلية2النظر ف  التيويدات الخاصة للسيد أ: المءضءع-4

د/ عميود الكليوة طبقوا للموادتي  2عل  تيووي  السويد أواف  المجلس :      القرا           

( م  قانون تنظيم الجامعات ف  بع  ا تصاصوات 41( و )14)

مجلووس الكليووة فوو  المسووائل التنييذيووة التاليووة وذلووف  عوو  العووام 

 :  5216/5217الجامع  

 2تحويل الطال  ونقل قيدهم م  الكلية واليها  - 1                       

 2ند  اعدا  هي ة التدريس م  الكلية واليها  - 5                

التر ي  للمهمات العلمية واطعوارات واطجوا ات واجوا ات  -1 

 2التير  العلم  

نتوووائل الطوووال  لمرحلتووو  البكوووالوريو  والدراسوووات العليوووا  -4 

حنوووي  والتصوووحي  ونتيجوووة واعتمووواد قووورارات لجوووان الممت

   2التدريب الصيي 

 2اطعتذارات الطارئة للطال  ع  ادا  اطمتحانات  -2   

 تشكيل لجان اطمتحانات لمرحلت  البكالوريو  والدراسات العليا -6   
 

 

 

 ثانيا :لجان مجلس الكلية
 

 لجنة شئءن التعليم والط ب - 1                       
 9/5216/ 51خ المنعقدة بتاري     

 

الطلب المقدم م  الطالبه/ إسورا  عبود الحو  السويد عبود النظر في   : :المءضووءع -5 

والمقيووود  بالكليوووه باليرقوووة اطولووو  بووواه بعوووذر للعوووام  - الووورحم 
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والذ  تلتمس فيه الموافقوه علو  قيودها  5216/5217الجامع  

ببرنوووامل تميووو  صوووحة الغوووذا  باليرقوووة اطولووو  للعوووام الجوووامع  

5216/5217 

 الموافقة :وقرار اللجنة             

 الموافقة     : القرا 

 

قبو  تحويالت اليرقوة اطولو   مذكر    ون الطال  بشأن النظر في  :المءضووءع -6

 ( طالب محو  وهم 5وعددهم ) 5216/5217للعام الجامع  

ريو  الطالووب/ محمووود محسوو  علوو  مبووروك الحاصوول علوو  بكووالو -1                  

العلوم ال راعيه  عبة اطنتوا  الحيووان  والوذ  ير وي فو  التحويول 

  5216/5217ال  كلية الطب البيطر  ف  العام

الطالبووه / لورانووا مصووطي  احموود محموود والمنقووو  قيوودها موو  كليووة  -2                   

التموووري  جامعوووه المنصوووور  الووو  كليوووة الطوووب البيطووور  جامعوووه 

 2 5216/5217امع المنصور  ف  العام الج

 الموافقة :وقرار اللجنة                   

 الموافقة   :القرا 

 

مذكرة   ون الطال  بشان قبو  تحويالت اليرقة الثانيوه النظر في   : :المءضووءع -7

( طالووب محووو  اولهووم 1وعووددهم ) 5216/5217للعووام الجووامع  

يوور  الطالبووه/  وويما  محمووود حسووي  السوويد وا وورهم الطالبووه/ ام

 صدي  محمد صدي 

 الموافقة :وقرار اللجنة            

 الموافقة     :القرا 

عودم الموافقوة علو  قبوو  موذكرة  و ون الطوال  بشوان النظور فوي   : :المءضووءع -8

طال  م  كلية الطب البيطر  جامعوة كيور الشويخ ( 2 تحويل عدد)

/ ةاولهوووم الطالبووو 5216/5217باليرقوووة الثانيوووة للعوووام الجوووامع 

/ نودا  محمود ةنانيس فتح  محمد محمد ابو  اهي  وا رهم الطالب

 وذلف لعدم مطابقة المقررات الدراسية للكلية 2محمد اطلي  
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 الموافقة :وقرار اللجنة                     

 موافقةال     :القرا 

 

موذكرة  و ون الطوال  بشوان تعوديل الموواد المحمول بهوا النظر فوي  : :المءضووءع -9

  المحووولي  موو  كليووة الطووب البيطوور  جامعووة كيوور الشوويخ للطووال

 2 5216/5217باليرقة الثانيه للعام الجامع  

 الموافقة :وقرار اللجنة                   

 الموافقة     :القرا 

 

موذكرة  وو ون الطووال  بشوان قبووو  تحووويالت اليرقووة النظوور فووي  : :المءضووووءع -12

( طالووووب 12عووووددهم )و 5216/5217الثالثووووة للعووووام الجووووامع  

اولهوووم / سووولم  محمديوسوووف حجوووا   وا ووورهم / ناديوووه فتحووو  

 المر يد  عبد الغيار

 الموافقة :وقرار اللجنة                     

 الموافقة   :القرا     

 

موذكرة  و ون الطوال  بشوان قبوو  تحوويالت اليرقوة النظر فوي  : :المءضووءع -11

( طالوب اولهوم 1دهم )وعد 5216/5217الرابعه للعام الجامع  

/موو  محسوو  رمدووان ر ه وا وورهم / رحووا  عبوود العووا  محموود 

 2 ع ام

 الموافقة :وقرار اللجنة                   

 الموافقة  :القرا     

 

 

 الد اسات العليا لجنة -5
   0202/ 9/ 02المنعقدة بتاريخ                                            
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الجراحه والتخدير واط عه  لنظر في موافقة مجلس قسما  : :المءضووءع -12

علي كل م  : التقارير اليردية  7/9/5216 بالكلية بتاريخ

 لماجستيرالرسالة والتقرير الجماعي  للجنة المناقشة والحكم 

المعيد    محمد جما  محمود سالم  /  2ط بالطالب الخاصة

ص/ في مادة التخص 16/4/5211بتاريخ بالقسم والمسجل 

   وعنوانها : ، الجراحه البيطرية
 

دراسة تصويرية تشخيصية مقارنة عل  منطقة اطصب  في اليصيلة                     

 الخيلية

Comparative Diagnostic Imaging of Digit in Equidae 
 

   وكانت لجنة الحكم والمناقشة علي النحو التالي :

         مجد  عبدالحميد سليم        د/2  أ1

 متير  بكلية الطب البيطر  / جامعة كير الشيخأستاذ      

 د/ احمد السيد بحير  صراحه      2  أ5

         أستاذ بكاية الطب البيطر  / جامعة ال قا ي       

    عاد  التابع  ابراهيم   لو         د/2أ  1

 أستاذ ووكيل الكلية لش ون البي ة و دمة المجتم      

 د/ عصام مصباس محمد محمود          اد -4

 بالكليه  استاذ ورئيس قسم الجراحه والتخدير واط عه     

العلووم الطبيوة  الماجسوتير فو التوصية بمن  درجوة : وقرار اللجنة

فووي   المووذكور    للطالووب الجراحووة البطريووةالبيطريووة  تخصووص  

، وموافقووة مجلووس   ووو  توصووية كوول موو  لجنووة المناقشووة والحكووم

 م دلقسا

 الموافقة      القرا          

 

الرقابة الصحية عل  اط ذية  النظر في موافقة مجلس قسم : :المءضووءع -11

علي كل م  : التقارير اليردية  18/9/5216 بالكلية بتاريخ

 لماجستيرالرسالة والتقرير الجماعي  للجنة المناقشة والحكم 

المسجل م     بنا احمد مدحت محمد ال /  2ط بالطالب الخاصة

في مادة التخصص/  52/12/5212بتاريخ الخار  والمسجل 

 وعنوانها :   ، الرقابة الصحية عل  اللحوم ومنتجاتها
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 مراقبة اإلجرا ات الصحية في مصن  لحوم

Controlling the hygienic measures at a meat plant 

 النحو التالي : وكانت لجنة الحكم والمناقشة علي                     

 د/ محمد محمد موس       2  أ1
 أستاذ الرقابة الصحية عل  اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطر  / جامعة اطسكندريه                           

 د/ محمد احمد حس          2  أ5
 ة الطب البيطر  / جامعة بنها أستاذ الرقابة الصحية عل  اللحوم ومنتجاتها بكلي                           

 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار  2  أ1

 أستاذ الرقابة الصحية عل  اللحوم ومنتجاتها بالكلية                            

 ادد/  الد ابراهيم ابو اليت  سالم    -4

 ليةاستاذ الرقابة الصحية عل  اللحوم ومنتجاتها بالك                        

العلوووم الطبيووة البيطريووة   الماجسووتير فوو التوصووية بموون  درجووة : وقوورار اللجنووه             

فوي   المذكور    للطالب الرقابة الصحية عل  اللحوم ومنتجاتهاتخصص  

 م د، وموافقة مجلس القس  و  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة    القرا          

 

الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية  ظر في موافقة مجلس قسمالن المءضووءع -11

علي كل م  : التقارير اليردية  18/9/5216 بالكلية بتاريخ

 لماجستيرالرسالة والتقرير الجماعي  للجنة المناقشة والحكم 

المسجلة م     رو ة عبدالح  محمد   /  2ط هبالطالب الخاصة

الكيميا  مادة التخصص/ في  55/4/5214بتاريخ الخار  والمسجل 

 وعنوانها :   ،الحيويه وكيميا  التغذية
تأثير امالس الكالسيوم لالحماس الدهنيه عل  التغيرات البيوكيميائيه و النمو ف                        

 دجا  التسمي 

Effect of Fatty Acid Calcium Salts on Biochemical Changes and 

 Growth in Broilers Chickens 

   وكانت لجنة الحكم والمناقشة علي النحو التالي :

    السعيد الشربين  السعيد        د/2  أ1

 أستاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية بالكلية      

 د/  الد عبدالعليم كحيلو        2  أ5

  شيخجامعة كير ال –ستاذ الكيميا  الحيويه بكلية الطب البيطر  ا     

 جهاد رمدان السيد              د/2أ  1
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 استاذ ووكيل الكلية لش ون الدراسات العليا والعالقات الثقافية بالكلية     

العلوووم الطبيوووة  الماجسووتير فوو التوصووية بموون  درجووة : قوورار اللجنووه      

 ه   للطالبوو الكيميووا  الحيويووه وكيميووا  التغذيووةالبيطريووة  تخصووص  

،  توصوووية كووول مووو  لجنوووة المناقشوووة والحكوووم فوووي  وووو    الموووذكور

 م دوموافقة مجلس القس

 الموافقة    :القرا           

 

الرعاية وتنمية الثروة الحيوانيه  النظر في موافقة مجلس قسم المءضووءع - 15

علي كل م  : التقارير اليردية  18/9/5216 بالكلية بتاريخ

 لدكتورا اسالة لروالتقرير الجماعي  للجنة المناقشة والحكم 

   نجوان عبدالحكيم ابراهيم السيد احمد    /  2ط هبالطالب الخاصة

في مادة  52/12/5212بتاريخ المسجلة م  الخار  والمسجل 

 وعنوانها :  ،  اطنتا  الحيوان التخصص/ 
 ياطنتخا  الوراثي لبع  الصيات المناعية في ساللة م  الدجا  المصري المحل                  

Genetic Selection of Some Immunological Traits in Local Egyptian  

Chicken Strain 

 

 وكانت لجنة الحكم والمناقشة علي النحو التالي :  

 د/ محمد عاطف يوسف هال       2  أ1
 أستاذ ورئيس قسم اطنتا  الحيوان  بكلية الطب البيطر  / جامعه السادات     

 د صالس       د/ محمود محم2  أ5
 أستاذ اطنتا  الحيوان  ورئيس قسم تنمية الثروة الحيواينه  بكلية الطب      

 البيطر  / جامعه ال قا ي 

 د/  ير  محمد البيوم         2  أ1
 أستاذ التربية و اطنتا  الحيوان  بكلية الطب البيطر  / جامعه ال قا ي      

  ادد/ فو   عل  عبدالغن            -4

استاذ تربية الدواج  بمعهد بحوث النتا  الحيوان  / مرك  البحوث     

 ال راعية
 ادد/ رجب عبدالله دروي         -2

 استاذ الرعاية وتنمية الثروة الحيوانيه بالكليه       

لعلووم الطبيوة الدكتورا   اليلسوية االتوصية بمن  درجة  قرار اللجنه:

فووي    المووذكور ه   للطالبوو ن اطنتووا  الحيووواالبيطريووة  تخصووص  
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م ، وموافقة مجلس القس  و  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم

 د

 الموافقة     :القرا          

 

الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية  قسم النظر في موافقة مجلس المءضووءع - 16

علي كل م  : التقارير اليردية  52/9/5216 بالكلية بتاريخ

 لماجستيرالرسالة جماعي  للجنة المناقشة والحكم والتقرير ال

المسجلة م     اسما  نبيه محمد مصطي  /  2ط هبالطالب الخاصة

في مادة التخصص/  16/4/5211بتاريخ الخار  والمسجل 

 وعنوانها :   ،الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية

ط در عل  الي ران دراسات ج ي يه بيولوجيه ع  تاثير الشا  ا                   

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

 

    وكانت لجنة الحكم والمناقشة علي النحو التالي :

 ياقوت عبداليتاس السنوس    د/2  أ1 
 بنهاجامعة  –أستاذ الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية بكلية الطب البيطر  بمشتهر   

 جهاد رمدان السيد    د/2أ  5
 استاذ ووكيل الكلية لش ون الدراسات العليا والعالقات الثقافية بالكلية    

 د /  الد عبدالعليم كحيلو         2  أ1
 جامعة كير الشيخ –استاذ الكيميا  الحيويه بكلية الطب البيطر       

لعلوووم الطبيووة ا الماجسووتير فوو التوصووية بموون  درجووة : قوورار اللجنووه  

 ه   للطالبوو الكيميووا  الحيويووه وكيميووا  التغذيووةالبيطريووة  تخصووص  

،  فوووي  وووو  توصوووية كووول مووو  لجنوووة المناقشوووة والحكوووم   الموووذكور

 م دوموافقة مجلس القس

 الموافقة    :القرا        

 

 بالكلية بتاريخ لباثولوجيا قسم النظر في موافقة مجلسالمءضووءع -17

الخاصة  ماجستيرالر الصالحية لرسالة علي تقري 19/9/5216

المسجل م  الخار     ياسمي  نبيل المر د   / 2ط هبالطالب
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الباثولوجيا  ، مادة التخصص/ في   16/12/5215 بتاريخالمسجل و

 وعنوانها :  للمناقشة والحكم ، 

طبقار و دراسات باثولوجية عل  اطمراس المسببه طلتها  اطمعا  ف  ا                     

 الجامو 

Pathological studies on diseases causing enteritis in cattle 

 and buffaloes 

   واقتراس تشكيل لجنة الحكم والمناقشة علي النحو التالي :                  

 احمد عل  عل  السواه د/ 2  أ1

 ر الشيخأستاذ الباثولوجيا المتير  بكلية الطب البيطر  / جامعة كي     

       عبدالمنعم احمد عل  د/ 2  أ5

 أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا ي        

      وق  احمد مصطي   د/ اد  1

 الباثولوجيا بكلية الطب البيطر  / جامعة بنها أستاذ            

 وط  فكر  عبدالوها       د/ 2  أ4

 المساعد وقائم رئيس قسم الباثولوجيا بالكلية  داستاذ            

 الثالث والراب  معا بصوت واحد دعل  ان يكون  -    

 وقرار اللجنه : الموافقه     
 

 الموافقة    :القرا         
 

 

النظور فو  موافقوة اطقسووام العلميوه بالكليوة علو  مود تسوجيل لطووال    :المءضوووءع -11

التخصصوووات  فووو درجوووة الماجسوووتير المسوووجلي  لالدراسوووات العليوووا 

 لتال  :المو حة قري  كل منهم وهم عل  النحو ا
موافقة  تاريخ التسجيل التخصص الدرجة اطسم م

 القسم

 مدة المد

طد / عمرو حامد  1

 محمد  اهي 

/18/9 16/12/5215 اطمراس المشتركه ماجستير

5216 

عام  امس ابتدا  

 م 

16/12/5216 

وحت  

12/12/5217 

/ سلم  طد  5

عبدالحكيم عوس 

 ابراهيم

الباثولوجيا  ماجستير

 اطكلينيكيه

16/12/5215 18/9/

5216 

عام  امس ابتدا  

 م 

16/12/5216 

وحت  

12/12/5217 
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طد / هيثم جال   1

 السيد عامر

/18/9 16/12/5215 امراس الباطنه ماحستير

5216 

عام  امس ابتدا  

 م 

16/12/5216 

وحت  

12/12/5217 

ر  ابراهيم طد / سا 4

 اسماعيل

/18/9 16/12/5215 امراس الباطنه ماحستير

5216 

عام  امس ابتدا  

 م 

16/12/5216 

وحت  

12/12/5217 

طد / ساميه صالس  2

 الدي  الدمرداش

/18/9 16/12/5215 امراس الباطنه ماجستير

5216 

عام  امس ابتدا  

 م 

16/12/5216 

وحت  

12/12/5217 

طد / عبدالعليم  6

 عاد  عبدالعليم

امراس اطسماك  ماجستير

 ورعايتها

16/12/5215 18/9/

5216 

عام  امس ابتدا  

 م 

16/12/5216 

وحت  

12/12/5217 

طد / ياسمي  نبيل  7

 المر د  

/19/9 16/12/5215 الب  اثولوجي ا ماجستير

5216 

عام  امس ابتدا  

 م 

16/12/5216 

وحت  

12/12/5217 

 يما  طد  /  8

 محمد عل  سليمان

الكيميا  الحيوية  ماجستير  

 وكيميا  التغذية

 عام  امس ابتدا  م  18/9/5216 16/12/5215

وحت   16/12/5216

12/12/5217 

طد / عبير عاطف  9

 محمود محمد

الكيميا  الحيوية  ماحستير 

 وكيميا  التغذية

 عام  امس ابتدا  م  18/9/5216 16/12/5215

ت  وح 16/12/5216

12/12/5217 
1

 / محمد فريد 2ط 2

 محمد محمد عود 

 عام ساد  ابتدا  م  18/9/5216 18/12/5211 امراس الباطنه دكتورا 

وحت   18/12/5216

17/12/5217 

 

 وقرار اللجنة : الموافقة

 الموافقة     القرا         

 

 اريخبالكليوووة بتوووقسوووم اطدويوووة النظووور فوووي موافقوووة مجلوووس النظووور   المءضوووووءع -19

تعووديل لجووان اط ووراص الخاصووة بطووال  الدراسووات  علووي 18/9/5216

العليا المسجلي  لدرجتي الماجستير والدكتورا  فوي موادة التخصوص/ 
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اليارماكولوجيا برف  اسم السويد  ادد/ احمود محمود عبودالجواد الجمول 

 الجمل )وذلف بسبب الوفا (، وذلف عل  النحو التال  :

 
 اللجنه بعد التعديل اللجنة قبل التعديل تسجيلتاريخ ال الدرجة اطسم م

1 

طد / ايمان 

عبدالحميد اطلي  

 محمد البغداد 

 14/4/5212 دكتورا 

ادد/ مجد  صالس 

 مصطي  عامر

ادد/ احمد محمد 

 عبدالجواد الجمل

 د/ مجدي صالس مصطي  عامر2ا

 د/ ع   السيد حسان 

5 
هبةالله محمد  / 2ط

 محمود ابو اليدل
 58/12/5214 دكتورا 

ادد/ مجد  صالس 

 مصطي  عامر
 د/ نجو  السيد البدري2أ

ادد/ احمد محمد 

 عبدالجواد الجمل

 ادد/ محمد حس   ير 

 ادد/ جيهان نبيل جاد

 د/ نجو  السيد البدري2أ

1 

طد / اميرة 

عبدالناصر عبدالمنعم 

 محمد

 55/4/5214 ماجستير

ادد/ مجد  صالس 

 مصطي  عامر

د/ ريهام احمد 

 س يوسفعبداليتا

 د/ مجد  صالس مصطي  عامر2أ
د/ عبداليتاس حمد  

 عبداليتاس العد 

د/ ريهام احمد عبداليتاس 

 يوسف

4 
طد / ريهام احمد 

 مصطي 
 17/4/5216 ماجستير

د/ السيد عبد 2أ

 الع ي  احمد

د/عبداليتاس حمد  

 عبداليتاس العد 

 دد/ مجد  صالس مصطي  عامرا

 ادد/ السيد عبد الع ي  احمد

بداليتاس حمد  د/ ع

 عبداليتاس العد 

2 
 / مرو  محس  طد

 حسي 
 58/12/5214 ماجستير

ادد/ مجد  صالس 

 مصطي  عامر

د/ ر ا احمد عبد 

 الجليل احمد

ادد/ مجد  صالس مصطي  

 عامر 

 د/ ايمان  هران عبدالحميد 
 د/ ر ا احمد عبد الجليل احمد

 

 وقرار اللجنة : الموافقة

 ةالموافق     القرا      

 

 اطمراس الباطنه واطمراس المعدية  قسم النظر في موافقة مجلس  المءضووءع -52

عل  تعديل العنوان لرسالة  528/9/5216واطسماك بالكلية  بتاريخ 
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 / ال هرا  كما  الطنطاو     المدر  2الخاصة بالطالبة ط الدكتورا 

بمادة التخصص/اطمراس  9/12/5211مساعد بالكلية بتاريخ ال

 لمعدية ، وذلف عل  النحو التال  :ا

  العنوان قبل التعديل :                 
 اجرا ات تشخيصية متقدمة م  اطمراس الطييلية ف  الحيوانات   

Advanced diagnostic procedures of parastitc diseases in ruminant 

 

 العنوان بعد التعديل :                        

 ص الج ي   لطييليات الدم ف    طن السيكا والقرادالتشخي      
Molecular diagnosis of blood protozoa in sika deer and ticks 

 وقرار اللجنة : الموافقة                 

 الموافقة      القرا      

 

الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية  قسم النظر في موافقة مجلس  :المءضووءع -51

عل  ايقاص تسجيل الطالبه / هبه الله 18/9/5216ية بتاريخ بالكل

المسجلة م  الخار  لدرجة الماجستير ف   –صاده فر  المتول  

مادة التخصص )الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية ( بتاريخ 

وذلف لظروص سيرها ال  المملكه العربية  52/12/5212

 د 11/8/5216وحت   1/9/5216السعوديه وذلف ابتدا  م  

 وقرار اللجنة : الموافقة

 الموافقة       القرا       

 

الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية  قسم النظر في موافقة مجلس  :المءضووءع -55

عل  الغا  تسجيل الطالبه / امير  18/9/5216بالكلية بتاريخ 

المسجلة م  الخار  لدرجة الماجستير ف   –محمود عبدالرا ه  

ص )الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية ( بتاريخ مادة التخص

 د 16/12/5215

 وقرار اللجنة : الموافقة   

 الموافقة         القرا      
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الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية  قسم النظر في موافقة مجلس  :المءضووءع -51

عل  الغا  تسجيل الطالبه / ايمان احمد 52/9/5216بالكلية بتاريخ 

المسجلة م  الخار  لدرجة الماجستير ف  مادة  –لبدويه    طلعت ا

التخصص )الكيميا  الحيويه وكيميا  التغذية ( بتاريخ 

وذلف لظروص  اصة تحو  دون استمرارها د 58/12/5214

 د بالدراسة

 وقرار اللجنة : الموافقة       

 الموافقة      القرا        

البكتريا واليطريات والمناعه بالكلية بتاريخ  النظر ف  موافقة قسم   :المءضووءع -54

عل  استحداث مقرر جديد لطلبة الدراسات العليا )  18/9/5216

)الوراثة البكترية والمناعية  دكتورا  ( تحت مسم  –ماجستير 

 ( Bacterial ,Immune and Mycotic genetics)واليطريه( 

تشوكيل لجنوة للنظور فو  اسوتحداث مقوررات علو   وقرار اللجنة : الموافقة                   

 2ساعات معتمد  للدراسات العليا 

 الموافقة       القرا      

النظر فيما ورد م  اطقسام العلميه بالكلية بشان تشكيل امتحانات  : المءضءع – 25

 دكتورا د –ماجستير  –) دبلوم  5216الدراسات العليا دور اكتوبر
 للجنه : الموافقه عل  ماجا  بمجالس اطقسام العلميهوقرار ا                    

 الموافقة    القرا         

 

سالم ايم    /2لطالب ططلب وقف القيد المقدم م  افي  النظر : المءضءع – 26

وذلف لمدة عام او  ،  عبدالرؤص   المقيد بدبلوم )الجراحه البيطريه(

ير  لظروص س، 12/9/5217وحت   11/9/5216اعتبارا م  

 دبنا ا عل  طلبه   ار  البالد

 وقرار اللجنه : الموافقه                    

 الموافقة      القرا       

 



 

 

 

-16- 

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة    

   8226/ 9/ 82الموافق     الثلاثاءيوم  ( 852) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           

 

 

 لجنة الع قات الثقافية - 1                                
   0202/ 9/ 02 المنعقدة بتاريخ                                          

الجراحة والتخدير واأل عة بتاريخ  موافقة مجلس قسم  النظر ف المءضءع – 27

عوووس /السويد الودكتور علو  الطلوب المقودم مو  51/8/5216

 / 2والسويد ط - المسواعد بالقسوم سوتاذاأل -ر ه  عبله حس 

المعيوود بالقسووم بشووان مشوواركتهم -محموود جمووا  محمووود سووالم 

الم موو  عقوودة فووي تمر العلمووي الثوام  ؤببحوث لكوول منهمووا فووي الموو

  2في الغردقة 5216سبتمبر  12-58ليترة م  ا

 2بعد تقديم ما يييد قبو  البحث الموافقة :وقرار اللجنه                     

 عل  اط تراك ف  المؤتمر الموافقة    القرا          

 

 الجراحووة والتخوودير واأل ووعة موافقووة مجلووس قسوومالنظوور فوو   المءضووءع – 21

 ر ه عووووس  عبلوووه حسووو / 2مووو  السووويد د التقريووور المقووودم

العلميووة فووي التقريوور عوو  المهمووة  – المسوواعد بالقسووم سووتاذاأل

بجامعوة طبيو    5216-8-19حتو   5216-5-19اليترة م  

   2بالمانيا

 2عل  ما جا  بالتقرير الموافقةوقرار اللجنه                     

 الموافقة    القرا         

 

الرقابووة الصووحية علوو  األ ذيووة  س قسوومالنظوور فووي موافقووة مجلوو :المءضووءع– 22

المقدمة م  المؤتمر الدولي  الدعوة عل  18/9/5216بتاريخ 

نووفمبر  52-18فوي اليتورة مو  للغذا  والتغذية المنعقد بتيوان 

لحدوووور  -/عووواد  عبووود الخوووال  سووويد احمووودد2ا للسووويد 5216

المووؤتمر ليكووون  ووم  المتحوودثي  فووي المووؤتمر علوو  أن تتحموول 

  2واإلقامة رالسي الجامعة نيقات

 الموافقةوقرار اللجنه                     
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األمووراس الباطنووة واألمووراس  النظوور فووي موافقووة مجلووس قسووم :المءضووءع– 10

علوو  موود سووير السوويد الوودكتور /  18/9/5216المعديووة بتوواريخ 

المودر  بالقسوم )تخصوص األموراس  -محمد عبود  حسو  ر ه

 ل  جامعة اوبيهيرو لدورة تدريبية تحت عنوان:الباطنة (إ
"Evaluation of malaria box compounds against Babesia 

 parasites in mice" 
بمرتووب يصورص موو   1/12/5216وذلوف لمودة ثالثووة أ وهر اعتبووارا مو                      

   2الدا ل

 الموافقةوقرار اللجنه                    

 الموافقة   القرا         

 

الباثولوجيووا اإلكلينيكيووة بتوواريخ  النظوور فووي موافقووة مجلووس قسووم :المءضووءع– 11

 / جهوواد 2الطلووب المقوودم موو  السوويدة ط علوو  18/9/5216

الموودر  المسوواعد بالقسووم  -السووعيد عبوود الجليوول احموود الشووبكي

والتي تلتمس فيه الموافقة عل  مد إجا تها الدراسية لمود عوام 

حيوث أن  52/1/5218حتو   56/1/5217مو   اثاني اعتبار

وأنها عدو  56/1/5217 في أجا تها الدراسية سوص تنتهي

  2بعثة أ راص مشترك بجامعة ميا اك  باليابان

 الموافقةوقرار اللجنه                      

 الموافقة   القرا         

أموووراس الووودواج   بتووواريخ  النظووور فوووي موافقوووة مجلوووس قسوووم :المءضوووءع– 12

د/ كاموول أبووو العوو م 2االطلووب المقوودم موو   علوو  18/9/5216

بالموافقووة علوو  سوويرة أللمانيووا لحدووور معوورس هووانوفر موو  
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-14 وووووركة نموووووا  لصوووووناعة األعوووووالص فوووووي اليتووووورة مووووو  

19/11/5216  
أط تتحمول الجامعوة ا  الموافقة علو  سوير سويادته علو  قرار اللجنه:                  

   2نيقات

 افقةالمو   القرا          

 

األمووراس الباطنووة والمعديووة  النظوور فووي موافقووة مجلووس قسووم  :المءضووءع– 11

 الطلوووب المقووودم مووو  علووو  18/9/5216واألسوووماك بتووواريخ 

/سمر مجدي محمد عطوة مودر  األموراس المعديوة  ةالدكتور

إلوو   الموافقووة علوو  سووير سوويادتها بالقسووم والووذي تلووتمس فيووه

أ وهر  تسوعةيوة لمودة جامعة كنتاك  بالوطيات المتحودة األمريك

مهموة بحثوي بمرتب يصرص م  الدا ل حيث أنها حاصلة عل  

 با  الباحثي  المصريي  الممولة م  صندوه العلووم   لتطوير

والتنميوووة التكنولوجيوووا المصووورية باط وووتراك  مووو  األكاديميوووة 

الوطنية للعلوم بالوطيوات المتحودة األمريكيوة لدراسوات موا بعود 

 اريخ السيراعتبار م  ت2الدكتورا 

 الموافقة :قرار اللجنهو                    

 الموافقة    :القرا         

 

التوليد والتناسل والتلقي  اطصطناع  موافقة مجلس النظر ف   المءضءع – 11

علو  الطلوب المقودم مو  السويد د/ احمود  18/9/5216بتاريخ 

اطسووتاذ المسوواعد بالقسووم بخصووو  موود  -بلبولووة  كوو  محمووود

ا  سيادتة ف  جامعة هوكايودو باليابوان للعوام الثوان  اعتبوارا بق

وذلوووف لالسوووتيادة مووو  المنحوووة العلميوووة  52/11/5216مووو  

( لتوودريب jspsالمقدمووة موو  الجمعيةاليابانيووة لتع يوو  العلوووم )

 با  العلما  الباحثي  عل  مستو  العوالم وبودون نيقوات مو  

علووو   الجامعووة وبمرتوووب يصووورص مووو  الوودا ل وذلوووف للتووودريب



 

                                                          

                                                       

 كلية الطب البيطري جامعة المنصورة           

   8226/ 82/9الموافق    الثلاثاءيوم  ( 852)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           

البيواوجيا الج ئية ف  مجا  اط صا  المعمل  واطستنسوا  ) 

 مرف  صورة م   طا  المنحة (

  الموافقةوقرار اللجنه                     

 الموافقة     القرا         

 

 لجنة شئءن البيئة -1
 01/9/0202 المنعقدة بتاريخ                                                

د/ وكيل الكليوة لشو ون  دموة 2النظر ف  التقارير المقدمة م  السيد أ المءضءع– 15

 و ون البي وة بالكليوة بتنييوذ المجتم  وتنمية البي ة بشأن قيام قطاع 

( موو  القوافوول الطبيووة العالجيووة البيطريووة وهوو  علوو  النحووو 5عوودد)

 التال : 

مركوو   -الوو  قريووة نجيوور 51/8/5216يوووم اطحوود الموافوو   -1

 محافظة الدقهلية -رنسدك

 –ال  قرية اويو  الحجور  58/8/5216يوم اطحد المواف   - 5

   محافظة الدقهلية –مرك  المنصورة 

 وقرار اللجنة : الموافقة   

 الموافقة        القرا   

 

 المكتبات لجنة - 6

  9/5216 /18  والمنعقدة بتاريخ            
 

 

تشوكيل  م  السويدة /موديرة المكتبوة بشوأن  النظر ف  الطلب المقدم :المءضءع-16

 لجنة ليحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية 
وقرار اللجنة : الموافقة عل  تشكيل لجنة ليحص وتسوعير الرسوائل                   

 لتكون كالتال :  – المهداة لمكتبة الكلية 

 احمد                   رئيسا د/ عبد الهاد  محمد2أ                       

 د/ جال  احمد السيد يوسف                 عدوا2أ                   

 د/ محمد جبر السيد جبر                    عدوا2أ                   
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   السيدة /سو ان  ينهم محمد               مديرة المكتبة                   

 الموافقة    : القرا           

                                 

 وحدة ضمان الجءدة            
جامعوة  -النظر فو   طوة التحسوي  الخاصوة بكليوة الطوب البيطور  المءضءع-17

بنووا ا علوو  التحليوول 5217/ 5216المنصووورة للعووام الجووامع  

ونتوووائل  5216/5252البي ووو  الحوووديث للخطوووة اطسوووتراتيجية 

اجعة الدا لية اط يورة للكليوة  وال  اليتورة مو  تقرير  يارة المر

6-7 /4 /5216 

 الموافقة     القرا 
 

 النظر ف  اعتماد توصيات اطجتماعات وورش العمل التالية : المءضءع-11

عووو  التخطوووير اطسوووتراتيج  والتووو  توووم تنييوووذها  ور وووةعمل د1

 –وقد حا ر فيها : د/ أموان  السويد  بوور  11/2/5216بتاريخ

التخطووير اطسووتراتيج  بجامعووة المنصووورة حيووث تووم موودير وحوودة 

فيهووا عوورس أساسوويات كتابووة الخطووة اطسووتراتيجية وتووم اطتيوواه 

علووو  تطبيقهوووا فووو  كتابوووة الخطوووة اطسوووتراتيجية الحديثوووة للكليوووة 

 د 5216-5252

ور وووت  عمووول توصووويف بووورامل الدراسوووات العلياوالوووذ  توووم  د5

قة حيث تم  رس طري 5216-6-2و  5216-2-52تنييذهم ف  

توصوووويف بوووورامل  ومقووووررات الدراسووووات العليووووا وتووووم التوصووووية 

بدرورة اطنتها  م  برامل ومقررات الدراسات العليا ف  أقور  

 وقت ممك  د
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الملتقوو  التوووظيي  السوواد  للكليووة والووذ  تووم تنييووذ  بتوواريخ  د1

برعاية  ركة الدقهلية للدواج  حيوث توم اطعوالن  56/7/5216

 فرصه للتوظيف د 125ب فرصة للتدري522ف  الملتق  ع  

 منسوووق  مووودير وحووودة  ووومان الجوووودة بالكليوووة مووو  جتمووواعا-4

حيووووث تووووم مناقشووووة   5216-8-17المعاييروالووووذ  تووووم بتوووواريخ 

 الو   الراه  وو    طة العمل للمرحلة القادمه د

 لألمووووووووووووووراس الحيووووووووووووووو  واألمووووووووووووووان عاييرالسووووووووووووووالمةم-2

 -8- 55والتووووو  توووووم تنييوووووذها بتووووواريخ المشوووووتركةالعابرةللحدود

حيووث تووم توعيووة األطبووا  البيطووريي  بوودورهم فووي تطبيوو  5216

إجوورا ات األمووان الحيووو  فووي الموو ارع والمعاموول وتووم توودريبهم 

المالبوس الوقائيوة فوي حوا   -  PPEعمليا عل  كيييوة اسوتخدام  

ظهووووور أوب ووووة جديوووودة وذلووووف لتجميوووو  العينووووات موووو  الموووو ارع 

اليقور  والتشخيص في المعامولد وتمثول هوذ  اإلجورا ات العموود 

وحجر األسا  في مواجهة أي أمراس وفو  حوا  و و  الخطور 

 الوقائية لتياد  ظهور األمراس في المستقبلد

 الموافقة   القرا 
 

 مءضءعات متنءعة                           
 

بشووأن انتهووا  قسووم الكليووة  أمووي / ذالنظوور فوو  مووذكرة السوويد اطسووتا: المءضووءع – 12

السوووونو  للكليووووة للعووووام الجووووامع   اطحصووووا  موووو  اعووووداد التقريوووور

لعر وووه علووو  مجلوووس الكليوووة  مرفووو  التقريووور()  5212/5216

 2لالعتماد 
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 عل  التقرير الموافقة :   القرا         

 

موافقوة عدا  هي ة التودريس بالكليوة بشوأن النظر ف  مذكرة   ون ا: المءضءع – 10

 14/8/5216مجلووس قسووم الصووحه واطمووراس المشووتركه بتوواريخ 

المودر   – اميورة حسو  علو   ليول  و وة/ د ةتر ي  السويدعل  

للتعيوي  فو   –بالكليوة  المساعد بقسم الصحة واطموراس المشوتركة

 بالقسم تخصص اطمراس المشتركةوظيية مدر  

 الموافقة     القرا       
موافقوة عدا  هي ة التودريس بالكليوة بشوأن النظر ف  مذكرة   ون ا: المءضءع – 11

لرعايووووووة وتنميووووووة الثووووووروة الحيوانيووووووة بتوووووواريخ مجلووووووس قسووووووم ا

نهو  محمود وحيود السويد /  2ط ةعل  تر ي  السيد 11/8/5216

 –المعيووود بقسوووم  الرعايوووة وتنميوووة الثوووروة الحيوانيوووة  – ابواليتووووس

مسووواعد بالقسوووم تخصوووص )اطقتصووواد للتعيوووي  فووو  وظييوووة مووودر  

وحسوونة مووة فوو  عملهووا ومسلكهاحيووث انهووا ملت وادارة الموو ارع ( 

  عل  اكمل وجةوتقوم بواجبها  سير والسلوكال

 الموافقة    القرا        
 
موافقوة عدا  هي ة التودريس بالكليوة بشوأن النظر ف  مذكرة   ون ا: المءضءع – 12

علوو  تر ووي  السوويد  6/9/5216مجلووس قسووم الباثولوجيووا بتوواريخ 

 –بقسووم الباثولوجيوواالمعيوود  – عمرسووميراحمد عبوود الواحوود/  2ط

 ( الباثولوجيوامسواعد بالقسوم تخصوص )ف  وظييوة مودر  للتعيي  

قووم م فو  عملوه ومسولكة وحسو  السوير والسولوك ويملتو  حيث انه

  عل  اكمل وجة هبواجب

 الموافقة    القرا        
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موافقوة عدا  هي ة التودريس بالكليوة بشوأن النظر ف  مذكرة   ون ا: المءضءع – 11

علو  تر وي   18/9/5216مجلس قسوم الخليوة واطنسوجة بتواريخ 

الخليوة المعيد بقسم  –  ينب عبد الغن  السعيد  ومان/  2طالسيد 

مسوواعد بالقسووم تخصووص للتعيووي  فوو  وظييووة موودر   –واطنسووجة

وحسووونة حيوووث انهوووا ملت موووة فووو  عملهوووا ومسلكها(  الهسوووتولوجيا)

 وتقوم بواجبها عل  اكمل وجة السير والسلوك

 الموافقة    القرا        
 
موافقوة عدا  هي ة التودريس بالكليوة بشوأن النظر ف  مذكرة   ون ا: ءضءع الم– 11

مجلوووس قسوووم اطموووراس الباطنوووة واطموووراس المعديوووة واطسوووماك  

احمد مجد  جما  /  2طعل  تر ي  السيد  18/9/5216بتاريخ 

اطمراس الباطنة واطمراس المعدية واطسوماك   المعيد بقسم– سليم

مساعد تخصوص )اطموراس المعديوة ( للتعيي  ف  وظيية مدر   –

م فوو  عمووال ومسوولكه وحسوو   ملتوو  حيووث انووه بووذات القسووم بالكليووة

 عل  اكمل وجة هقوم بواجبالسير والسلوك وي

 الموافقة    القرا        
 
موافقوة عدا  هي ة التودريس بالكليوة بشوأن النظر ف  مذكرة   ون ا: المءضءع – 15

س المعديوووة واطسوووماك  مجلوووس قسوووم اطموووراس الباطنوووة واطمووورا

ماجوا  بتقريراللجنوة العلميوة للدراسوات عل   18/9/5216بتاريخ 

( اطمراس البيطريوة ) لوظوائف اطسواتذة واطسواتذة 121طرية)بالب

المودر   –المساعدي  ( وتر ي  السويد د/محمود  كريوا سويد احمود 

بقسوووم اطموووراس الباطنوووة واطموووراس المعديوووة واطسوووماك بالكليوووة 

اسوتاذ مسواعد تخصوص اطموراس المعديوة بوذات  –وظييوة للتعيي  ب

م فوو  عمووال ومسوولكه وحسوو   السووير ملتوو  حيووث انووه القسووم بالكليووة

 عل  اكمل وجة هقوم بواجبوالسلوك وي
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 الموافقة    القرا        
 
 / الدور الثان  5212/5216احصائية نتائل للعام الجامع    المءضءع– 16

 

 الموافقة   القرا 

بخصو  تاجيل ميعاد المؤتمر العلم  الدول  التاس  والم مو    ضءعالمء– 17

عقدة بمدينة الغردقة لكلية الطوب البيطور  بجامعوة المنصوورة 

تحوووت عنوووووان: افوووواه جديوووودة نحوووو تنميووووة الثوووورو الحيوانيووووة 

-58الميعواد القوديم  2والسمكية والداجنة   وذلف مو  اليتورة 

الوووو    7/15/5216( الوووو  ) الميعوووواد الجديوووود  9/5216/-1

12/15/5216 
 الموافقة   القرا 

جامعووة –النظوور فوو  الخطووا  الوووارد موو  عميوود كليووة ال راعووة    المءضووءع– 11

اطسوتاذ بقسوم  –د/ سونا  سوالمة احمود 2انتدا  أ دمياط بشأن 

 -جامعوة دميواط  -امراس الدواج  للتدريس فو  كليوة ال راعوة

سواعة 5بواق  تدريس لطال  اليرقة الرابعة ) انتا  دواج  ( ل

سوواعة عملوو   ووال   اليصوول الدراسوو  اطو  موو   5نظوور    

 5217/ 5216العام الجام  
 الموافقة   القرا 
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 ،،  ظهرا الثانية والنصفوانتهت الجلسة  في تمام الساعة 

 
 

 عميد الكلية                               ةجلسلأمين ا                            

 
نبيل ابء هيكل سيد د/ 0أ      حمد أحمد   لهادى معبد ا أ.د/   

 دماح
 
 

 

 البيلىرجاء


