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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 18/10املوافق    الثالثاءيوم  ( 259)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

           
   

   
 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  ة الثانيةئاالم بعد والخمسون  التاسعة (259)رقم  الجلسة

 
يددوا  2016/  2015للعدداا الجددامع  (259) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددت  

 تمدداا وذلددف فدد   هددد 1437/الحجددةذو  17  الموافدد  ا18/10/2016 الثالثددا 
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية ظهراالثانية عشر  الساعة 

 : برئاسة           

 اسددددددددددددددددددتاذ وعميددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددة سيد احمد د/ نبيل أبيو هيكل0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 د/ جهدددددددداد رم ددددددددان محمددددددددد السدددددددديد0أ
 

العليدددا اسدددتاذ ووكيدددل الكليدددة لشددد ون الدراسدددات 
 والبحوث

 د/ عددددددددددادا التددددددددددابع  ابددددددددددراهيم0أ
 

أسدددتاذ ووكيدددل الكليدددة لشددد ون  دمدددة المجتمددد  
 وتنمية البي  

  أعضا  اجمللس:
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 د/ فهددددددددديم البهددددددددد  السددددددددديد وحدددددددددي 0أ
 

 اأسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الوسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القنددددددددداو  د/ علددددددددد  علددددددددد  ابدددددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الويروسددددددددددددددددات
 

 عرمدددد د/ عبددددد الهدددداد  محمددددد احمددددد 0أ
 

 تغذيدد التغذيدد  وامددراء سددو  ال أسددتاذ متوددر  بقسددم
 

 د/ فتحدددددددددد  رلددددددددددوان علدددددددددد  سددددددددددليم0أ
 

 أسدددتاذ متودددر  بقسدددم الطدددب تالشدددرع  والسدددموا وا جدددرا ات البيطر دددة
 

 أستاذ متور  بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماك د/ محمددد احمد علدد  يددوسف0أ
 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ين  السدددددددددددددعيد0أ

 

 توددددر  بقسددددم الكميددددا  الحيو دددد  وكميددددا  التغذيدددد أسددددتاذ م
 

 د/ صدددددددالى المرسددددددد  المرسددددددد  فدددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 د/ محمددددددددد الشددددددددر ين  السدددددددديد علدددددددد 0أ
 

 أسددتاذ متوددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علدد  ا  ذيدد 
 

 احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفددددداد/ صدددددالى 0أ
 

 اسدددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطويليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادا حلمددددددد  نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم الصدددح  وا مدددراء المشدددترك 
 

 د/ مجددددد  صدددددالى مص دددددطو  عدددددامر0أ
 

 اسدددددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم ا دو ددددددددددددددددددد 
 

 د/ كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد ا0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء الدددددددواج 
 

 الجددددابر محمددددد يددددونسد/ جمدددداا عبددددد 0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم البكتر ددددددا والوطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/ مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددددتاذ 
 

  دشر دددسم التددددددتاذ بقددددداس وسفدددد السيد يددأد/ جالا احم
 د/ سددددددددام  معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ

 

 طناع اسدددتاذ ورئدددديس قسدددم التوليددددد والتناسدددل والتلقددددي  ا صدددد
 

 د/ فيدددددددددددو  حسددددددددددد   كددددددددددد  محمدددددددددددد0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم ا مدددراء البتاطنددد  وا مدددراء المعديددد  وا سدددماك
 

 د/ عدددددادا عبدددددد الخدددددال  سددددديد احمدددددد0أ
 

   الصددددحي  علدددد  ا  ذيددددةاسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

   ا  ذيةددبقسم الرقاب  الصحي  عل استاذ  د/ محمددد محمدددد محمد الج ار0أ

 حمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد د/ ممدددددددددددوى م0أ
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشدددرع  والسددددموا وا جددددرا ات البيطر دددد 
 

 د/ عمدددددرو عبدددددد الوتددددداى محمدددددد عبدددددد0أ
 

 م الصدددددددددددددددح  وا مدددددددددددددددراء المشدددددددددددددددترك اسددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددد
 

   ا  ذيةددبقسم الرقاب  الصحي  عل استاذ  د/  دددالد ابراهيم ابددو الوت  0أ
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 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ
 

 دو دددددددددددددددددددددددددددددددد اسددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم ا 
 

 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابددددددددراهيم0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم التغذيدددد  وامددددراء سددددو  التغذيدددد 
 

 د/ صدددددددددددددددبر  احمدددددددددددددددد الخ ددددددددددددددددر  0أ
 

 اسددتاذ بقسددم الباطندد  وا مددراء المعديدد  وا سددماك
 

 اسدددددتاذ بقددددددسم الدددتشر   د/ صددووت عبادة محمددد مرس 0أ
 د/ سدددددددددنا  سدددددددددالم  احمدددددددددد عدددددددددوء0أ

 

 امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواج اسددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددم 
 

 د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد 0أ
 

 قسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيدددد ورئدددديس اسدددتاذ 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمدددددددود0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  والتخدددددير وا  ددددع 
 

 د/ احمدددددددددددددددد  دددددددددددددددوق  اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الخليدددددددددد  وا نسددددددددددج 
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم منتصددددددددر محمددددددددود0أ
 

 قسم التوليدد والتناسدل والتلقدي  وا صدطناع استاذ ب
 

 د/ إنجدددددددددددددددددددددد  فكددددددددددددددددددددددر  ر شدددددددددددددددددددددد 
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم الباثولوجيددا ا  لينيكدد 
 

 د/ و   فكدددددددددددددددددر  عبدددددددددددددددددد الوهدددددددددددددددددا 
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الباولوجيددا
 

 د/ سددحر السدديد السدديد علدد  عبددد الددرحم 
 

 الويروسددات رئدديس قسددمقددائم بعمددل اسددتاذ مسدداعد و 
 

 د/ فاطمددد  مصدددطو  عبدددد الحميدددد ابدددراهيم
 

 اسددددددتاذ مسدددددداعد بقسددددددم الباثولوجيددددددا ا  لينيكيددددددة
 

 د/ سدددددمير محمدددددد عبدددددد الغنددددد  عبدددددد  
 

 استاذ مساعد بقسم الرقاب  الصحي  عل  ا  ذية
 مددددددنعم القبددددددان يددددددارا محسدددددد  عبددددددد ال /د

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددددددم الطويليددددددددددددددددددددددددددددات
 

 د/محمددددددددود محمددددددددد ا لودددددددد  الحوندددددددداو  
 

 ر  بقسم الطب الشرع  والسموا وا جرا ات البيطر  مد

  أعضا  من اخلااج

 د/ عددادا حسددانيي  محمددود مصددطو 0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 د/ محمدددددددد محمدددددددد جمعددددددد  سدددددددالم

 

 مدير عاا مدير ة الطب البيطر   بالقهلي   
 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية لل من 

     محمدددددددد البيلددددددد    السددددددديد / رجدددددددا 

 

 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة
 

   السددددددددديدة/ ماجدددددددددد  محمدددددددددد أحمدددددددددد
             

                                                   أ صددددددددددددددددددائ   دددددددددددددددددد ون ادار ددددددددددددددددددة ثددددددددددددددددددان 
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 د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدد 0أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة قددد وقدد -  
 بالكلية ء سو  التغذيةالتغذية وأمرا قسمبمتور   أستاذ

   عميد الكليدة متمنيدا  –نبيل ابو هيكل سيد أحمد السيد أ.د/ الجلسة افتت
 للسادة اع دا  المجلس التوفي  والسداد 

 د/ عدددادا حلمددد  نجيدددب 0أ د/0للسددديد أتقددددا سددديادت  بواجدددب العددد ا    مدددا
فدد  وفدداة  –اسددتاذ ورئدديس قسددم الصددح  وا مددراء المشددترك  - الجددوهر  
ادت  ونسأا   أن يتغمد الوقيدة بواس  رحمتدة وأن يلهدم أهلهدا والدتة سي

 0الصبر والسلوان

 سرعة تسديد المصروفات  اصة للورقة الرابعة والخامسة 

 سرعة ا نتها  م  ا عماا الخاصة بالمؤتمر 

  0كما أ د سيادت  عل  لرورة وسرعة ا نتها م  اعماا الجودة بالكلية  

   وا ع دددا  الجددددد  –قسددداا بالتجديدددد والتعيدددي  تهن دددة السدددادة رلسدددا  ا
 بالمجلس

 
 
 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (258رقدددددم  ) لتصددددددي  علددددد  مح دددددر الجلسدددددة السدددددابقةا :امل ضووووو ع-1
   0 2016 /20/9بتار خ 

 المصادقة   : رااالق    
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 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 10/2016/ المنعقدة بتار خ      

 
النظددر فدد  مددذكرة  دد ون الطددال  بشددأن قبددوا الطلددب المقدددا مدد    : :امل ضوووو ع -2 

المقيدد بالكليدة  –الطالب/ مصطو  حمد  حجا   محمود السديد 
ذا  للعداا ) بالمستو  التدان  ( ببرندامت تميد  صدحة وسدالمة الغد

والذ  يلتمس فية الموافقدة علد  قبدوا  2016/2017الجامع  
 10/2016 /16حتددد   3/10/2016عدددذرة عددد  المددددة مددد   

 وذلف بسبب مرلة
 الموافقة :وقرار اللجنة             

 الموافقة م  العرء عل  اللجنة الطبية     : القراا
 

ن قبددوا الطلددب المقدددا مدد  النظددر فدد  مددذكرة  دد ون الطددال  بشددأ : :امل ضوووو ع -3   
بالورقدة المقيدد بالكليدة  – نرمي  احمدد السديد الشدو ح   /ةالطالب

قبدوا والذ  يلتمس فية  2016/2017الجامع   الخامسة للعاا
) ايقدددددددا  قيددددددددها للمدددددددرة ا ولددددددد  ( عددددددد  العددددددداا الجدددددددامع  

 ) رعاية طول ( 2016/2017
 الموافقة :وقرار اللجنة             

 لموافقةا:      القراا
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التظلم المقدد مد  الطالبدة / النظر ف  مذكرة   ون الطال  بشأن  : :امل ضوو ع -4
المقيددددة بالكليدددة بالورقدددة  – و و عدددادا عبدددد المدددنعم حسددداني  

وذلف لتعديل رصد نتيجدة  2015/2016الرابعة للعاا الجامع  
 الطالبة المذكورة ف  مادة ا سماك )  طأ برنامت (

 الموافقة :رار اللجنةوق               
 الموافقة عل  تعديل النتيجة:    القراا

 
مذكرة للعرء عل  مجلس الكلية بشأن تحديدد مواعيدد امتحاندات  : :امل ضوو ع -5

  2016/2017العاا الجامع  
  الفصل الدااسى االوىل او :                      

 18/12/2016ا متحانات العملية   -1
 28/12/2016و      امتحانات الشق -2

 5/1/2017ا متحانات التحر ر     -3

 12/2016/ 28امتحانات التخلوات     -4
 الفصل الدااسى الثانى ثانيا:                         

 10/5/2017ا متحانات العملية    -1
 18/5/2017امتحانات الشقو       -2

 23/5/2017ا متحانات التحر ر     -3

 5/2017/ 18امتحانات التخلوات     -4
 اعالن النتيجة ف   الا  هر م  نهاية ا متحان -5                   
) دورسبتمبر(  لمرحلة البكالور و  امتحانات الدوا الثانىتبدا ثالثا:                    

 16/9/2017حت   10/9/2017ف  الوترة م  
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 متحاناعالن النتيجة ف   الا  هر م  نهاية ا  -5                 
 الموافقة :وقرار اللجنة                

 الموافقة        القراا        
 
 

 الدااسات العليا جلنة -2
 18/10/2016واملمتدة بتاريخ   2016 /10/  16املنعقدة بتاريخ                           

 

كليددة بال ا مددراء الباطنددة والمعديددة وا سددماكموافقددة مجلددس  النظددر فدد :امل ضوو ع– 6
 الدددددكتورا علدددد  تقر ددددر الصددددالحية لرسددددالة  11/10/2016 بتددددار خ

مدد   د المسددجل مصددطو  محمددد نبيدد  محمددد / 0الخاصددة بالطالددب  
أمراء ا سددماك فدد  مددادة التخصدد / 14/10/2008بتددار خ  الخددار 

   وعنوانها : ، ، للمناقشة والحكمورعايتها 
 ء المشتركةدراسات عل  أسماك الميا  العذبة كمصدر لبعض األمرا

Studies on Fresh Water Fish as a Source of Some Zoonotic Fish Diseases 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد عبدالع    احمد 0د أ1

 استاذ ورئيس قسم امراء ا سماك  بطب بيطر / جامعة القاهرة     
    د/ محمد احمد عل  يوسف 0د أ2

 استاذ ا مراء الباطنة المتور  بالكلية     
 د/ فيو  حس  ذك  محمد      0د أ3

 "مشرفا" بالكليةأستاذ ورئيس قسم ا مراء الباطنة والمعدية وا سماك       
 د/ عادا حلم  نجيب الجوهري 0د أ4

 استاذ ورئيس قسم الصحة وا مراء المشتركة "مشرفا"     
 الراب  معا بصوت واحدعل  ان يكون الثالث و 

 الموافقة :وقرار اللجنة       
    الموافقة:   القراا
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 بالكليددة بتددار خ الصددحة وا مددراء المشددتركةموافقددة مجلددس  النظددر فدد :امل ضوو ع– 7
الخاصدددة الماجسدددتير علددد  تقر دددر الصدددالحية لرسدددالة  4/10/2016

وافددد د  يوسددف سددعود ناصددر السددعيد  ددر د  العددا م  / 0بالطالددب  
فدددددد  مددددددادة  28/10/2014بتددددددار خ المسددددددجل و ت  الجنسددددددية و  دددددد

   وعنوانها : ، ، للمناقشة والحكما مراء المشتركة التخص / 
مد  ا نتشار السيرولوج  لمرء ا جهاء المعدي كمرء مشدترك 

 ف  األلبان الخاا
Sero-prevalence of Brucellosis as a zoonotic disease in raw milk 

 ل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د واقتراى تشكي
 د/ محمد السيد محمد محمد      0د أ1
 استاذ ورئيس قسم ا مراء المشتركة بطب بيطر / جامعة ال قا          
 د/ محمد الشر ين  السيد عل     0د أ2
 استاذ الرقابة الصحية عل  ا لبان المتور  بالكلية     
 الجوهري    د/ عادا حلم  نجيب0د أ3

 أستاذ ورئيس قسم الصحة وا مراء المشتركة بالكلية "مشرفا"     
 د/ عادا عبدالخال  سيداحمد    0د أ4
 أستاذ ا لبان ورئيس قسم الرقابة الصحية عل  ا  ذية بالكلية "مشرفا"    
 د/ عمرو عبدالوتاى محمد عبد  0د أ5
 أستاذ ا مراء المشتركة بالكلية "مشرفا"    

 عل  ان يكون الثالث والراب  والخامس معا بصوت واحد
 الموافقة :وقرار اللجنة         

   الموافقة:     القراا     
  
عل   9/10/2016 بالكلية بتار خ ا دو ةموافقة مجلس  النظر ف : امل ض ع– 8

 / مجد  0الخاصة بالطالب  الماجستير تقر ر الصالحية لرسالة 
بتار خ د المسجل م  الخار   ي محمد ابراهيم  مس الد
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 الوارما ولوجيا ، للمناقشة والحكمف  مادة التخص /  22/4/2014
   وعنوانها : ،

استخداا بعض الم ادات الحيو ة وم ادات ا لتهابات ف  السيطرة 
 عل  التها  ال رع ف  ا بقار والجامو 

Use of Some Antibiotics and Anti-inflammatory in 

Control of Mastitis in Cattle and Buffaloes 

 ـ واقرتاح تشكيل جلنة احلكم واملناقشة علي النحو التايل : 
 د/ محمد حس   يري    0د أ1
 استاذ ا دو ة بطب بيطر / جامعة ال قا         
  د/ سام  محمد مصطو  النبتيت 0د أ2
 استاذ ا دو ة بطب بيطر / جامعة ال قا       
 جبر السيد جبر       د/ محمد 0د أ3
 أستاذ ا دو ة بالكلية "مشرفا"      

 الموافقة :وقرار اللجنة
  الموافقة:     القراا      

  
 بالكلية بتار خ الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذيةموافقة مجلس  النظر ف : امل ض ع– 9

الخاصة الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  13/10/2016
ة م  د المسجل عليا  ع الدي  محمد عبدالحافظ  /0  ةبالطالب
الكيميا  الحيو ة ف  مادة التخص /  16/4/2013بتار خ  الخار 

   وعنوانها : ، ، للمناقشة والحكموكيميا  التغذية 
 كارنيتي  ف  الجرذان –دراسات بيوكيميائية عل  ا 

Biochemical Studies on L – Carnitine in Rats 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  د واقتراى تشكيل
 د/ السعيد الشر ين  السعيد     0د أ1

 استاذ الكيميا  المتور  ورئيس القسم بالكلية       
 د/ ياقوت عبدالوتاى السنوس        0د أ2
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 استاذ الكيميا  الحيو ة بطب بيطر  مشتهر/ جامعة بنها     
 د/ يوسف محمد عل  مصطو       0د أ3
 استاذ الكيميا  الحيو ة بطب بيطر  / جامعة ال قا    "مشرفا"    

 الموافقة :وقرار اللجنة
   الموافقة:    القراا

..  
 بالكلية بتار خ الرقابة الصحية عل  األ ذيةموافقة مجلس  النظر ف :امل ض ع– 10

الخاصة الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  16/10/2016
بتار خ د المسجلة م  الخار   ة حمادة مجد  ليلنهل / 0  ةبالطالب
الرقابة الصحية عل  اللحوا ف  مادة التخص /  16/10/2012

 وعنوانها :   ، ، للمناقشة والحكم ومنتجاتها
 النترات والنيتر ت ف  بعض انواع اللحوا المصنعة المصر ة

Nitrate and nitrite in some Egyptian processed 

meat 

 تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د واقتراى 
 د/ محمد  الد ابراهيم السيد المسلم      0د أ1

استاذ الرقابة الصحية عل  اللحوا ومنتجاتها بطب بيطري/      
 جامعة القاهرة 

 د/  الد ابراهيم ابوالوت  سالا        0د أ2
 الكليةاستاذ الرقابة الصحية عل  اللحوا ومنتجاتها ب     
 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار      0د أ3

 استاذ الرقابة الصحية عل  اللحوا ومنتجاتها بالكلية "مشرفا"     
 د د/   نب  ليل مهدي العوامري          4
رئيس بحوث المرك  ا قليم  لال ذية وا عال  بمرك  البحوث     

 ال راعية "مشرفا"
       د د/ حس  عل  محمد معرو       5
 رئيس بحوث بمعمل بحوث صحة الحيوان مينا  دميا  "مشرفا"     

 د عل  ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد.
 الموافقة :وقرار اللجنة
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 .:   الموافقة   القراا
  
موافقة مجلس الطب الشرع  والسموا وا جرا ات البيطر ة   النظر ف :امل ض ع– 11

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  16/10/2016بالكلية بتار خ 
 / محمد سمير عبدالستار ابومسلم د 0الماجستير الخاصة بالطالب  

ف  مادة التخص /  22/4/2014المعيد بالقسم والمسجل بتار خ 
 وعنوانها :الطب الشرع  ، للمناقشة والحكم،

 التسمم اخللوى لبعض املبيدات ىف حيواانت التجارب
Cytotoxicity of Some Pesticides in Experimental Animals 

 ـ واقرتاح تشكيل جلنة احلكم واملناقشة علي النحو التايل : 
 د/ عبدالعظيم على احمد خلف  0ـ أ1
 استاذ الطب الشرعي بطب بيطرى/ جامعة القاهرة     
 د/ ممدوح محمد ابو المجد    0ـ أ2

 استاذ الطب الشرعي والسموم ورئيس القسم بالكلية     
 د/ فتحي رضوان على سليم     0ـ أ3
 استاذ الطب الشرعي والسموم المتفرغ بالكلية    

 الموافقة :وقرار اللجنة
 .. الموافقة:     القراا   

 
 17/10/2016بالكلية بتار خ الطويلياتموافقة مجلس  النظر ف :امل ض ع–12

 / 0عل  تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير الخاصة بالطالب  
د رجب صال  الدسوق  د المسجل م  الخار  بتار خ  / محمو 0 
ف  مادة التخص / الطويليات ، للمناقشة  20/10/2010

 وعنوانها :والحكم،
 استخداا ا لي ا ف  تشخي  طويل السيتار ا ف  الوصيل  الخيلي 

The use of ELISA in Diagnosis of Setaria species in 

Equines 
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 :  كم والمناقشة عل  النحو التال د واقتراى تشكيل لجنة الح  
 د/ وحيد محمد عل  موس     0د أ1
 استاذ الطويليات بطب بيطر / جامعة القاهرة      
  د/ أحمد أنور السيد عبدالعاا0د أ2

 استاذ الطويليات بطب بيطر / جامعة ا سماعيلية     
 د/ صالى احمد عثمان ابوالوفا     0د أ3
 يس القسم بالكليةاستاذ الطويليات ورئ    
 الموافقة :وقرار اللجنة 

    الموافقة:    القراا   
 

 ا مراء الباطنة والمعدية وا سماك النظر ف  موافقة مجلس قسم:امل ض ع–13   
لرسالة  تشكيل الحلقة الدراسي  عل  16/10/2016 بالكلية بتار خ

د  محمد فر د محمد محمد عود  /  0   الدكتورا  الخاصة بالطالب
ف  مادة التخص /  18/10/2011بتار خ المسجل م  الخار  
 :   وعنوانهاا مراء الباطنة ، 

دراسات عل  بعض ا لطرابات اله مية ف  الجامو  م  إ ارة                 
  اصة لمؤ رات ا لتها 

Studies on Some Digestive Troubles in Buffaloes with a Special 

 Reference to Proinflammatory Mediators 

 وذلك علي النحو التايل :                     
 د/ فيو  حس  ذك  محمد    0د أ1
 أستاذ ورئيس قسم ا مراء الباطنة والمعدية وا سماك بالكلية     
 د/ جهاد رم ان محمد السيد       0د أ2
 لبحوث أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لش ون الدراسات العليا وا     
 د/ صبري احمد الخ ري نصار    0د أ3
 استاذ ا مراء الباطنة بالكلية     
 د/ محمد احمد عل  يوسف   0د أ4
 استاذ ا مراء الباطنة المتور  بالكلية"مشرفا"     



 

                                                          
                                                       

 
-13- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 18/10املوافق    الثالثاءيوم  ( 259)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 د/ عادا حلم  نجيب الجوهري    0د أ5
 استاذ ورئيس قسم الصحة وا مراء المشتركة "مشرفا"     
  ي  عبان ا  قر         د د/ ماجد ر 6

 أستاذ مساعد ا مراء الباطنة بالكلية "مشرفا"      
 الموافقة :وقرار اللجنة 

  الموافقة  :  القراا       
  
بالكلية  الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع– 14

لرسالة  ي لحلقة الدراسالتقر ر العلم  ل عل  13/10/2016 بتار خ
 يما  احمد ابراهيم مصطو   /  0  ة الدكتورا  الخاصة بالطالب

ف  مادة  22/4/2014بتار خ  م  الخار  المسجلةد  سعوان
    :وعنوانها،  الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذيةالتخص / 

ت التأثير الوقائ  لبعض مثبطات الر ني  ف  التسمم الكلوي الحاد النات                 
 ع  بعض األدو ة الم ادة للسرطان ف  الو ران

  Protective  effect of some renin inhibitors in acute nephro 

 toxicity induced by some anti-carcinogenic drugs in rats 

 وذلف عل  النحو التال  :  
 د/ نبيل أبوهيكل سيداحمد         0د أ1

 د الكليةأستاذ الوسيولوجيا وعمي      
 د/ محمد جبر السيد جبر     0د أ2

 أستاذ ا دو ة بالكلية     
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم      0د أ3
 استاذ ورئيس قسم التغذية بالكلية    
 د/ السعيد الشر ين  السعيد         0د أ4
 استاذ الكيميا  المتور  ورئيس القسم بالكلية "مشرفا"    
 ن محمد السيد        د/ جهاد رم ا0د أ5
أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لش ون الدراسات العليا والبحوث     

 "مشرفا"
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حيث قامت الطالبة بشرى توصيل  للخطة البحثية الخاصة بالرسالة 
ومد  امكانية تطبيقها عمليا م  دقة تسجيل النتائت الت  توصلت 

يث وافقت اليها وتولي  مدل  افادة الرسالة لخدمة المجتم  ح
اللجنة عل  قبوا الرسالة وما توصلت الية م  التوصية باستكماا 

  طة البحث كما هو مدون باستمارة التسجيل.

 الموافقة :وقرار اللجنة
  الموافقة : القراا           

 
 بالكلية بتار خ الوسيولوجيا مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :امل ض ع– 15

الخاصة  ا  لرسالة الدكتورا ديل لجنة ا  ر تع عل  25/9/2016
المدر  المساعد د  من  مصطو  الغر ب صال  / 0  ةبالطالب

بمادة التخص /  14/4/2015بتار خ بالكلية والمسجلة 
عبدالغن  محمد الشحات ، بالافة السيد د/   وسيولوجياال

باحث بمعهد بحوث ا نتا  الحيوان  بمعمل بحوت د  عبدالغن 
ل  لجنة ا  را  الخاصة بالطالبة ، اصحة الحيوان بالسرو

 المذكورة ، لتصب  لجنة ا  را  عل  النحو التال :
 
 الوظيفة االسم م

ورئيس قسم الوسيولوجيا قسم أستاذ ورئيس  نبيل ابوهيكل سيد احمدأ.د/  1
 "رئيس " وعميد الكلية

د/ يوسف عوء يح   2
 الصعيدي

 بالكلية مساعد بقسم الوسيولوجياأستاذ 

بدالغن  محمد الشحات د/ع 3
 عبدالغن 

باحث بمعهد بحوث ا نتا  الحيوان  بمعمل بحوت 
 صحة الحيوان بالسرو
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 الموافقة :وقرار اللجنة        
  الموافقة:  القراا         

 
الرقابة الصحية عل  قسم مجلس قسم  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :امل ض ع– 16

عل  تعديل لجنة ا  را   16/10/2016بالكلية بتار خ  اآل ذية
فيصل سعد سعود سعد  / 0  لرسالة الماجستير الخاصة بالطالب

بمادة  28/10/2014بتار خ  وافد كو ت  الجنسية المسجل د الهاجري 
، بالافة السيد د/  الرقابة الصحية عل  اللحوا ومنتجاتهاالتخص / 
ة عل  الرقابة الصحياستاذ مساعد د عبد  عبدالغن  سمير محمد 

، ال  لجنة ا  را  الخاصة بالطالبة بالكلية  اللحوا ومنتجاتها
 المذكورة ، لتصب  لجنة ا  را  عل  النحو التال :

 الوظيفة االسم م

  الرقابة الصحية عل  اللحوا ومنتجاتهاأستاذ   الد ابراهيم ابو الوت  سالاأ.د/  1
 "رئيس "بالكلية

 بالكلية ستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية عل  اآل ذيةأ د/ عادا عبدالخال  سيداحمد0أ 2
الرقابة الصحية عل  اللحوا استاذ مساعد  د/ سمير محمد عبدالغن  عبد  3

 بالكلية ومنتجاتها
 

 الموافقة :وقرار اللجنة      
 الموافقة   : القراا     
    
 9/10/2016ار خ النظر ف  موافقة مجلس قسم الطويليات بالكلية بت :امل ض ع– 17

أ هر لرسالة الماجستير الخاصة بالطالب  6عل  من  مهلة لمدة 
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 / محمود رجب صال  الدسوق  د المسجل م  الخار  بتار خ 0 
ف  مادة التخص / الطويليات ، وذلف بنا ا عل   20/10/2010

ماجا  بالتقر ر السنوي للسادة المشرفي  لالنتها  م  دورة اللغة 
  0اا اجرا ات المناقشة والمن ا نجلي  ة واتم

 الموافقة :وقرار اللجنة                
                                                                                                                                                                                                                                                                            الموافقة : القراا        

 

 الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذيةقة مجلس قسم النظر ف  مواف :امل ض ع– 18
عل  ما جا  بتقر ر السادة المشرفي   13/10/2016بالكلية بتار خ 

امير  محمود احمد  / 0والتوصية بالغا  التسجيل للطالبة  
ف  مادة  16/10/2012م  الخار  بتار خ  ةالمسجلد  عبدالرا ي 

، وذلف  نقطاعها ع   الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذيةالتخص  / 
 الدراسة وعدا ا ستجابة لتعليمات السادة المشرفي .

  الموافقة ماجا  بتقر ر السادة المشرفي  : وقرار اللجنة                 

  الموافقة : القراا       
 

 التوليد والتناسل والتلقي  ا صطناع قسم النظر ف  موافقة مجلس  :امل ض ع–19
عل  ما جا  بتقر ر السادة المشرفي   9/10/2016بالكلية بتار خ 

 / احمد ممدوى بكر األمير د 0والتوصية بالغا  التسجيل للطالب  
ف   16/10/2012م  الخار  بتار خ لدرجة الماجستير المسجل 

، وذلف  الو دة وأمرلها والتلقي  ا صطناع مادة التخص  / 
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عدا ا ستجابة  نقطاع  ع  الدراسة وعدا ا نتظاا بالكلية و 
 لتعليمات السادة المشرفي .

 الموافقة ماجا  بتقر ر السادة المشرفي  : وقرار اللجن                  

 الموافقة:    القراا      
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الباثولوجيا ا  لينيكية بالكلية بتار خ   :امل ض ع– 20
في  والتوصية عل  ما جا  بتقر ر السادة المشر  11/10/2016

 / احمد مسعد عطاهلل سالا د المسجل 0بالغا  التسجيل للطالب  
ف  مادة  22/4/2014لدرجة الماجستير م  الخار  بتار خ 

التخص  / الباثولوجيا ا  لينيكية ، وذلف  نقطاع  ع  الدراسة 
وعدا ا نتظاا بالكلية وعدا ا ستجابة لتعليمات السادة المشرفي  عدا 

ر م انذارة  2015/2016،  2014/2015رسوا الدراسية سداد  ال
 بعدد ثالث انذارات.

  الموافقة ماجا  بتقر ر السادة المشرفي  : وقرار اللجن                  

 :   الموافقة القراا      
  
الرقابة الصحية عل  النظر ف  موافقة مجلس قسم مجلس قسم   :امل ض ع– 21

لغا  التسجيل طلب إعل   16/10/2016بالكلية بتار خ  اآل ذية
لدرجة  ةد المسجل  لود صبر  السيد ا لو  الرفاع  / 0  ةللطالب

ف  مادة التخص  /  20/10/2015الماجستير م  الخار  بتار خ 
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بنا ا عل  الطلب ، وذلف  الرقابة الصحية عل  اللحوا ومنتجاتها
 .المقدا منها لظرو   اصة تحوا دون استمرارها بالدراسة

 الموافقة :وقرار اللجنة                 
 : الموافقة   القراا        

  
النظر ف  موافقة مجلس قسم الويروسات بالكلية بتار خ  :امل ض ع–23

عل  الغا  التسجيل لرسائل الماجستير الخاصة  5/10/2016
 بالطال  ا ت  بيانهم بعد وهم:

مسجل م  الخار   / محمد ابراهيم محمود عل  حساني  د ال0د  1
 ف  مادة التخص  / الويرولوجيا 16/4/2013بتار خ 

 / هديل احمد عبا  احمد المتول  د  المسجل م  الخار  0د  2
 ف  مادة التخص  / الويرولوجيا  22/4/2014بتار خ 

الموافقة ماجا  بتقر ر السادة المشرفي  م  انذار : وقرار اللجن 
 الطال  الساب  ا  ارة اليهم

 

 / محمددد ابددراهيم 0  -1الموافقددة علدد  الغددا  التسددجيل لكددل مدد  :    القووراا     
  / هديل احمد عبا  احمد المتول 0د  2  محمود عل  حساني 
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النظر ف  طلبات التسجيل لطال  الدراسات العليدا )ماجسدتير د دكتدورا (   :امل ض ع– 23
وكددذا القيددد  ( ،2016الددواردة مدد  ا قسدداا العلميددة بالكليددة )سددبتمبر 

 0بدبلومات الدراسات العليا 
 0( 1: الموافقة طبقا للمرف  ) مرف   وقرار اللجنة                  

   الموافقة:    القراا         
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الباثولوجيا ا  لينيكية بالكلية بتار خ   :امل ض ع– 24
 / 0 الطالبة طلب وقف التسجيل المقدا م  عل   11/10/2016

لدرجة الماجستير م   ةد المسجل ر هاا ابراهيم محمود مسعد داود
ف  مادة التخص  / الباثولوجيا  20/10/2015الخار  بتار خ 

لظرو  سورها وتواجدها  ار  البالد ) بالمملكة ا  لينيكية ، وذلف 
 .30/9/2017حت   1/10/2016العر ية السعودية( اعتبارا م  

  ماجا  بتقر ر السادة المشرفي  عل  الموافقة  :وقرار اللجنة

  :   الموافقة   القراا       
  
بالكلية  الرقابة الصحية عل  اآل ذيةالنظر ف  موافقة مجلس قسم   :امل ض ع– 25

طلب وقف التسجيل المقدا م  الطالبة عل   16/10/2016بتار خ 
ير م  لدرجة الماجست ةد المسجل عبير محمد ابراهيم  ومان / 0 

الرقابة الصحية ف  مادة التخص  /  28/10/2014الخار  بتار خ 
 1/11/2016لمدة عاا اعتبار م  ، وذلف عل  ا لبان ومنتجاتها

 .لظرو  رعاية طولتها 31/10/2017حت  
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  ماجا  بتقر ر السادة المشرفي  عل  الموافقة : وقرار اللجنة                  

  :   الموافقة القراا       
  

 

طاري حس   / 0القيد المقدا م  الطالب   وقفالنظر ف  طلب   :امل ض ع– 26
( ف  العاا مراقبة ا  ذيةالمقيد بدبلوا ) عبدالمعبود حس  د 

، وذلف بنا ا عل  الطلب المقدا م   2015/2016الجامع  
سورة ال  دولة ا مارات العر ية  لظرو نظرا الطالب المذكور 

 .المتحدة
 الموافقة :وقرار اللجنة                  
  الموافقة:      القراا      

 
محمد حلم   / 0النظر ف  طلب إلغا  القيد المقدا م  الطالب    :امل ض ع– 27

( ف  العاا الكيميا  الحيو ة ا  لينيكيةد المقيد بدبلوا ) حامد يوسف
، وذلف بنا ا عل  الطلب المقدا م   2014/2015الجامع  
تحوا دون استمرار  الت   خاصةال  لظروفنظرا المذكور  الطالب
 بالدراسة.

 الموافقة :وقرار اللجنة                  
  الموافقة :   القراا        

 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية : :امل ض ع– 28

را  الخاصة عل  مد التسجيل لرسالة الدكتو  9/10/2016بتار خ 
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 / ا هار رلا مصطو  الطناح  د المدر  المساعد 0بالطالبة  
ف  مادة التخص /  18/10/2011بالكلية والمسجلة بتار خ 

 18/10/2016ا نتا  الحيوان  ، وذلف لمدة عاا ساد  اعتبارا 
، وذلف  نها  اجرا ات المناقشة ومن   17/10/2017حت  
 الدرجة.

 ماجا  بتقر ر السادة المشرفي  عل  الموافقة : قرار اللجنةو                       
 الموافقة    القراا        

بالكلية  الرقابة الصحية عل  اآل ذيةالنظر ف  موافقة مجلس قسم   ::امل ض ع– 29
ئل لرسالمدة عاا  امس عل  مد التسجيل  16/10/2016بتار خ 

لي  بمادة الماجستير الخاصة بطال  الدراسات العليا المسج
 التخص  المولحة قر   كل منهم وهم:

 مدة المد التخص  ا سم ا

 نهل  حماد  مجد  ليل 1
الرقابة الصحية عل  
 اللحوا ومنتجاتها

 عاا  امس اعتبارا
وحت   16/10/2016م   

15/10/2017 

2 
محمد حمد  عبدالحميد 

 محمد
الرقابة الصحية عل  
 ا لبان ومنتجاتها

 عاا  امس اعتبارا
وحت   16/10/2016م   

15/10/2017 
 الموافقة :وقرار اللجنة                   

 :   الموافقة  القراا        
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم امراء الدواج  بالكلية بتار خ   :امل ض ع– 30
عل  من  مهلة لمدة عاا لرسالة الماجستير  18/10/2016
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د جادو د المسجل م   / محمد احمد السي0الخاصة بالطالب  
ف  مادة التخص / أمراء الدواج   20/10/2010الخار  بتار خ 

حت   20/10/2016وا رانب ، وذلف لمدة عاا ساب  اعتبارا 
 ، وذلف  نها  اجرا ات المناقشة ومن  الدرجة. 19/10/2017
  ماجا  بتقر ر السادة المشرفي عل  الموافقة : اللجنةقدرار و                    

 الموافقة     القراا          
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم ا مراء الباطنة والمعدية وا سماك  :امل ض ع– 31
عل  من  مهلة لمدة عاا لرسالة  16/10/2016بالكلية بتار خ 

 / مصطو  محمد نبي  محمد د 0الدكتورا  الخاصة بالطالب  
لتخص / ف  مادة ا 14/10/2008المسجل م  الخار  بتار خ 

أمراء ا سماك ورعايتها ، وذلف لمدة عاا تاس  اعتبارا 
، وذلف  نها  اجرا ات  13/10/2017حت   14/10/2016

 المناقشة ومن  الدرجة.
 : الموافقة اللجنةقدرار و                 

 الموافقة     القراا       
بخصوص موافقة مجالس األقساا العلمية األت  بيانها بعد عل  تقدار ر : امل ض ع– 32

لطددال  الدراسددات العليددا األتدد   2015/2016 نهايددة العدداا الجددامع 
 : وهم بيانها بعد

 اسم الطالب التخصص والدرجة موافقة القسم القسم العلمي م

1 
الصحة واألمراء 

 المشتركة
1111//1010//20162016  

"       صحة احليوان والبيئة       
 دكتوراه"

                    االمراض املشرتكة

 بسمه حمرم امحد امحد بدوى
 اهلام على حسن ابوحطب

 شرين عزت عبداحلميد صقر
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                         "ماجستري"
                                   

 " دكتوراه"

 مىن انصر حممد نصحى احلنفى
 يوسف سعود انصر السعيد شريده

 دعاء جنيب السعيد حسان
 اندر رشاد امساعيل نصار

  20162016//1010//1111 الباثولوجيا ا  لينيكية 2

 "ماجستري"
 

 الباثولوجيا االكلينيكية
 

                                   
 "دكتوراه"

 اماىن مجال حممود عبدالفتاح
 دعاء البسيوىن عبده عبدالرازق

 ريهام ابراهيم حممود مسعد داود
 مود امحد امحد ابوريهدينا حم

 مساح امحد عبد اهلادى على
 شيماء عزالرجال حممد العوضى

 عبد الرمحن فوزى ابراهيم
 غاده مسعد لطفى عبد احلميد
 امحد عبداحلكيم العزب امحد

 جهاد السعيد عبداجلليل امحد
 شريين حممود عبد احلميد بدر
 هبه أبو سريع على أمحد غزه
 زهدى مسري حممد ابراهيم البا
 امنه حممد حمي الدين ارحومه

3 
توليد والتناسل ال

 والتلقي  ا صطناع 
99//1010//20162016  

 "ماجستري"
 

الوالدة وامراضها والتلقيح 
 االصطناعي

 
 

                                     
 "دكتوراه"

 امحد ممدوح بكر ابراهيم االمري
 اسالم مجعه حسانني حممد على

 اميان عوض فهمى السيد شريف
 ساره عبد الستار حممد شلىب

 شيماء ابراهيم عبده ابراهيم رخا
 عبدالرمحن عبدالكرمي طاهر ابراهيم

 عمرو رضا ابراهيم احلنفى يوسف
 حممد امحد رضا مصطفى جوهر

 حممد السعيد السيد حممد اجلمال
 حممد صالح مسعود غازى

 حممد عبدالدامي ابو الفتوح حممد
 وليد عبد الرؤف سيد امحد

 منري فهمى حممد الرويبامحد 
 امريه حممد مستجري على حسن

 امين عبد القادر السعيد أبوشعيشع
 عادل حسني عرفه عبد الباقي
 عبدهللا راغب املرسى ابراهيم

 فاطمه النبويه حسني عبداملعطى
 حممد فوزى على ابو العز

  20162016//1010//99 األدو ة 4

 "ماجستري"ماكولوجيا  الفار 
 
 
 
 

 
 
 
 

 أمساء السيد السيد حممد احلادى
 آايت خريى عبدالرمحن حممد عطاهللا

 امحد مجال عثمان على عثمان
 انور فاروق انور الشناوى

  السيد على حممد على
 امريه عبدالناصر عبداملنعم حممد

 اميان صبحى قطب على الطوخي
 اميان حممد عبد هللا امحد

 اس عادل رجب مجيلاين
 اتمر حممد سليمان السيد

 دعاء حممد حممد وحيد مرسى
 دينا حممد عبد العزيز السيد العالمى

 ساره حممد سامل عبد اجمليد
 سبيله شعبان عبداملنعم احلنفى

 فايزه حممد حممد عبداملعطى
 حممد امحد بدير امحد بدوى
 حممد عبداحلكيم على حممود

 براهيمحممود ابراهيم عبدالفتاح ا
  حممود امحد عبدالعزيز قنديل

 حممود عبدالعزيز عبدالعزيز حممد
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 "دكتوراه"
 
 
 

 مرام على موسى عبدالفتاح عامر
 مروة حمسن حسني امحد

 ندى امحد سعد حسام الدين
 نسمه فايز مصطفى كمال

 نسمه نفاد عبد احلميد حممد
 هناد عادل مجال الدين عبد السيد

 هنى حممود السيد رمضان الرفه
 ت خريت السيد امحدنوراهلدى خري 

 هدير ابراهيم امحد عبدالعزيز
  هدير امحد جمدى السعيد امحد

 امساء عزت ابراهيم حممد الصياد
 امريه زاهر صادق ابراهيم العساس

 اايد حممد ابو املعاطى حممود
 اميان صاحل ابراهيم العشرى

 اميان عبداحلميد االلفى حممد
 مجال حممد السعيد عبد السالم

 مد حممد العزبساره طه حم
 شيماء وحيد وحيد احلسنني زايد

 هبةهللا حممد حممود ابو الفضل

5 
الجراحة والتخدير 

 وا  عة
1111//1010//20162016  

 "ماجستري"احة البيطرية  اجلر 
 
 
 

   
                                   

 "دكتوراه"

 ابراهيم اهلادى ابراهيم مجعه
 اسامه فكرى عبداهلادى القناوى

 ل هاشم حممد شريفهاسالم مجا
 البيلى حممد حممد املرسى
 بسمه حامد مسعد عثمان

 خالد عادل ابراهيم العوضى
 رحاب سعد السنوسى محد

 رحاب حممد عبدالقادر نصار
 شكرى عرفات عبداجمليد

 فاروق سعد حممد على شلىب
 حممد سليمان حممد حسن
 نسرين عبدهللا عمر العريىن

 ميىن طه طه حممود خاطر
 عيد حممد عباس موسىمروه الس

6 
الكيميا  الحيو ة 
 وكيميا  التغذية

1313//1010//20162016  

 "ماجستري"
 
 
 
 لكيمياء احليوية وكيمياء التغذيةا
 
 
 
 

 
 
 

 امحد مصطفى ابراهيم طه سرور
 امساء امحد عبدالستار امحد خميمر

 مساعيل عبد اهلادىاالء مصطفى ا
 الزهراء هاىن عبده املكاوى احلبشى
 الشيماء عبدالكرمي امحد حممد البنا

 اماىن سامى حممد حممد الشوره
 امنيه عوض ابراهيم معوض

 اجنيل ذكى رمزى صليب 
 اميان امحد كمال عبد احلكيم  

 اميان راجح نصر رضوان سعيد
 امين حامد عبد السميع القناوى

 عبد احلكيم  اميان امحد كمال
 ايناس حممد حممود حممد حسن 

 بسمه الدسوقى الدسوقى برغوث
 بسمه مجال امحد عبدالعال
 بوزيد شحات بوزيد بوخزمي

 دينا امحد عبدالوهاب حسنني
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 "دكتوراه"

 رانيا عبدالرحيم مصطفى االمام
 رحاب السعيد عثمان عزب
 رضوى السعيد عبداهلادى
 ران رمضان أبوزيد العفيفى

 د مجالرمي حممد فتحى حمم
 ساىل حمسن حسني حممد

 مسر يوسف هالل السيد ايبس
 مسيه امساعيل املتوىل فرحات

 سناء السعيد حافظ اهلجرسى
 سهام فتحى ابراهيم مجعه

 شرين ابوصاحل عوض
 شيماء املتوىل رجب حممد

 شيماء اشرف طه حممد السيد
 عال عاطف حممود امحد

 حممد نصرالدين عبدالغفار
  السيدمروه عبدالسالم فهمى 

  مىن عماد محدى عطيه العجمى
 مروه جنيب ابوالوفا املتوىل

 مها السعيد عبد الرازق املهىن
 مها حسن حممود املغازى

 مها عادل حممد ابراهيم عبد الغين
 مى ابراهيم حممد ابراهيم

 مى مصطفى حممد حممد موسى
 اندين ضياء حممد عبدالوهاب

 ندى امحد املتوىل صلى
 سيد هنال هاىن حممد ال

 هاله عبد احلى عبد اللطيف
 هاله حممد على حممد

  هبه هللا صادق فرج املتوىل
  هند سامى حممود خريه

 والء اسعد حممد على حممد فايد
 والء حممد ابراهيم ابوسعده

 ميىن رضا عبدالفتاح الشناوى
 بسمه امحد حممد حممد سالمه

 شفاء حممود انيس ابزيد
 حممد ابراهيم عبداحلليم 

 امحد ابراهيم مصطفى  شيماء
 حممد عادل لطفى حممود 

 نرفني لطفى عبد الغفار ابو السعد
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 12/10/2016 الخلية وا نسجة 7

 "ماجستري"                        تولوجيا      اهلس 
 

 " دكتوراه"

 ريهام حيدر عبدالعليم نواره
 مساء عبد الكرمي طوسون شعبان
 امحد عبده حممود عبده النجريى

 يا حممود ابراهيم عطيه الشيويران
 شيماء السيد حممد رزق علي

 مهند عبد الوهاب حممد الوكيل

"ماجستري"                                 ليات        الطفي  17/10/2016 الطويليات 8
 " دكتوراه"

 السيد نبيل السيد االلفى
 ابسم حممد حممد املشمشي

 17/10/2016 الوسيولوجيا 9

لوجيا                          الفسيو 
 "ماجستري"                        

 
 
 " دكتوراه"        

 ايه عبدالعزيز عبدالعاطى حسن
 حممد عبدالعزيز ابحلسن عبدالونيس

 مروه رمضان حممد
 مها حممد حممد السعيد عزام

 صفاء حممد السيد حممد سيد امحد
 مىن مصطفى الغريب صاحل

10 
ية الثروة الرعاية وتنم

 الحيوانية
9/10/2016 

سلوكيات احليوان ورعايته        
 "ماجستري"                        
الوراثة واهلندسة الوراثية         

 "ماجستري"         
" دكتوراه"االنتاج احليواين                     

 "ماجستري"
 

االحصاء احليوي                    
 "ماجستري"

 سعد حممد حممد يوسف درغامأمساء 
 مرمي مصطفى حممد متوىل

 بسمه حممد طاهر امحد عبدالعزيز
 شيماء اسعد حافظ صقر
 هبه حممود صبحى حممد

 امساء امحد بدر حممد عبد العال

11 
الطب الشرع  

والسموا وا جرا ات 
 البيطر ة

16/10/2016 

الطب الشرعي                        
 "ماجستري"

 
 
 
 راه""دكتو  
 

 امساء حممود على حممد ابراهيم
 اميان حممد عبداحلفيظ مصطفى

 عبدالرمحن عبدالعاىل اجلاىل طاهر
 حممد مسري عبدالستار ابومسلم

 االء أمحد أمحد فهيــــد
 عال على السيد حبته

 هبه الدسوقى حممد أمحد علي

 11/10/2016 الباثولوجيا 12

 "ماجستري"وجيا       الباثول
 
 
  
 

                                    
 "دكتوراه"

 زينب حممد بدير على بدر
 ساره حممد عبداللطيف يسن

 مسر السيد عبداجلواد سيدامحد 
 عمرو على عباس على االزهرى

 مى مدحت صالح امحد عبد العال
 ايمسني نبيل املرشدى امحد املرشدى

 امحد حممد عبد القادر عطيه
 يماميان عبدالوهاب امحد ابراه
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 5/10/2016 الويروسات 13

 "ماجستري"                        لوجيا        الفريو 
 
 

 "دكتوراه"
                                     

 ايه عماد حممد عبدالرازق الشيخ
 عال عاصم حممد صاحل البوهى

 ريهام كرم حممد فرج
 هدى عبدهللا ابراهيم امحد يسن

14 
البكتر ا والوطر ات 

 والمناع 
10/10/2016 

 "ماجستري"
 
 

البكرتيولوجيا واالمينولوجيا 
 وامليكولوجيا

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

                                 
 "دكتوراه"

 اماىن حممد صاحل يسن البياع
 امريه فريد جالل امحد سليمان
 بسمه حممد عبد اللطيف شبانه
 رانيا حسىن عبدالعزيز خطاب

 غبور رمي امين امحد
 مساح مسري لبيب غاىل 

 مسر على ابراهيم ابراهيم
 شيماء عبد احلليم نبيه عبد احلليم
 شيماء وحيد عبد القادر امحد الرب

 ماجده حممود عبد هللا حممد
 حممد ماجد مشس الدين حممد

 مرفت السعيد حممد العسقالىن
 مروه حسن الدريىن حمسن

 مىن امحد السيد امحد ماضى
 لسيد حممدمىن حممد صربى ا

 وسام صفوت عبد املعطى على
 وفاء حممد عبد القادر رجب

 ندا حممد السيد حممود
 هنال عزت يوسف حممد

 نور اشرف فاروق امحد زمزم
 نورا فتحى حممود مصطفى

 امحد حممد موسى حسني الطلحى
 مروه خريى حممد نصار

15 
ا مراء الباطنة 
 والمعدية وا سماك

16/10/2016 

 "ماجستري"نة   راض الباطاالم
 
 
 
 

                                     
 "دكتوراه"

 
 
 

 "ماجستري"اض املعدية     االمر 

 يد السيد السعيداميان الس
 ساره الدسوقى الشحات شرف

 منه هللا عادل حممد زكى عبدالفتاح
 هنى جمدى عبدالعاطى

 ايسر عبدالرمحن حممد محد
 ابراهيم عمر صاحل ابراهيم

 امحد عادل السيد الشنراوى
 الشيماء حممد علي فرج

 دينا على عواد حممد العسيلي
 رضوى عادل ابو زيد ابو زيد رمضان

 يم عبدالستار عبدالوهابجهاد ابراه
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 "دكتوراه"

 
امراض االمساك ورعايتها        

 "ماجستري"
 
 
 

       
 
 
 

                               
 "دكتوراه"

 حيدر ابراهيم عوض ابوصاحل
 رامى فؤاد جنيب غربايل يوسف

 عرفات رمضان عرفات عبداللطيف
 حممد بدرالدين حممد الطنطاوى

 منار حممد زكراي الصعيدى
 هاجر طلعت ابوالفتوح ابراهيم
 امحد حممد عهدى عطيه على
 الزهراء كمال الطنطاوى الباز

 امحد حسن امحد الوكيل
 الزهراء ممدوح امحد حممد

 امينه حممد محزه ابراهيم جالله
 رشا لبيب املرسى سعفان

 مسر سعد حممد حممد سعود
 حممد ابراهيم ابراهيم حممد
 حممد حمسن حممد عثمان
 منار فكرى لبيب موسى

 انجي موسى عبدالرحيم فرج
 وفاء فاضل عبد اجمليد على

 ايمسني امحد رايض امحد
 د امحدساميه عبدالرمحن حمم

16 
الرقابة الصحية عل  

 ا  ذية
16/10/2016 

الرقابة الصحية على االلبان       
 "ماجستري"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امحد اهلادى مصطفى حممود
 امحد سلمان هلمود

 امساء امني ابراهيم امني الريس
 امساء فارس فوزى املرسى

 امريه حلمى يسن املتوىل عوض
 امريه مهام حممد ابراهيم
 اميان ماهر توفيق حممد

 اميان حممد فريد عبده الشحات
 امين املتوىل السيد خلف هللا

 مد عبدالرازقايه عاطف حم
 اتمر شبان املرسى عطيه

 داليا ابراهيم السيد مكيه
 دعاء محدى ابراهيم عمر

 راان عبد القادر حممود عبد اللطيف
 رانيا امحد عبداحلميد واىل

 ران السعيد البيومى البدراوى
 ساره السيد راغب سالمه سليم
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 "دكتوراه"

 
 
 
 

الرقابة على اللحوم                  
 "ماجستري"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 "دكتوراه"

 مسر مصطفى حممد البسطويسى
 شيماء عبدالناصر أمحد عبدهللا

 امحد لطفى حبيبعبري 
 عبري حممد ابراهيم شومان

 عمرو حممد على مشعه
 فوزى عادل حممود السيد اجلوهرى

 حممد حممود حممود حممود 
 خملد مبارك سيف خامت العازمى

 انهد مجعه قاسم بدوى سعد
 هاجر امري جنيب املهدى الغريب
 هبه مجال على عبدهللا ابو الغيط
 هبه فتحى يوسف يوسف النورج

 ري ابو سريع حممد التلباىنهدير مس
 هناء مصطفى عبداجمليد الطنطاوى

 هيثم ابوالسعود سالمه على
 والء عبدالرمحن جعفرعبدالرمحن

 ايمسني حسن عبدالفضيل البيلى محاد
 امحد حممود امحد صادق

 امريه حسني الباز عبدالرازق
 مىن حممد حممد امحد يوسف
 هاله فؤاد عبد العزيز شاهني

 فى الطناحىامساء رضا مصط
 الناعسه صادق عبدالفتاح صادق

 دعاء خليل السعيد خليل
 دينا عبد هللا زين الباز شادى

 ران فهمى صاحل سيد امحد
 ساره عبدالناصر عبدالرؤوف 
 سوزان كمال عبد الفتاح محاد
 شيماء امحد طه سليمان فضل

 فيصل سعد سعود سعد اهلاجري
 حمسن كمال الدين الربهامى

 د امحدحممود امحد حمم
 مياده امحد الزيىن عطيه

 ندى حممد عباس حممد امساعيل
 هاجر مجال هاشم حممد

 اهلام السيد ابراهيم ابو اجملد
 حنان امحد زاهر امحد حسن

 الموافقة :وقرار اللجنة          
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  الموافقة :    القراا         
  
 

 جلنة الع قات الثقافية - 3                                
   2016 /10 /16 املنعقدة بتاريخ                                          

 

  5/10/2016النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الويروسددات بتددار خ  امل ضوو ع – 33
علدد  الطلددب المقدددا مدد  د/ سددحر السدديد عبددد الددرحم  لح ددور 
المؤتمر الدول  الساد  لجمعيدة الويرولوجيدا المصدر ة فد  الوتدرة 

بالغردقددة بنوقددات مدد   2016ديسددمبر  2نددوفمبر حتدد   29مدد  
  0الجامعة

 0: الموافقةوقرار اللجن                
 الموافقة بدون نوقات م  الجامعة :   القراا  
 

مجلددس قسددم الصدحة واألمددراء المشددتركة بتددار خ  النظددر فدد  موافقدة امل ضوو ع – 34
لسديد من  مح  الدي  ا /0عل  الطلب المقدا م  د 9/10/2016

بشددان ا عتددذار  -مدددر  صددحة الحيددوان والبي ددة  -محمددد حسددي  
ع  ح دورها ور دة عمدل فد  مجداا الندانوتكنولوج  والتد  أقيمدت 

ا  2016أ سدطس  31-28بمرك  البيوتكنولدوج  فد  الوتدرة مد  
بكليددة الطددب البيطددري جامعددة القدداهرة بنوقددات مدد  الجامعددة وذلددف 

   0لظرو  مرء ابنها المواجئ
 0: أحيط المجلس علماوقرار اللجن               
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 0أحيط المجلس علما:      القراا  
 

الصدحة واألمدراء المشدتركة بتدار خ النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم    :امل ض ع– 35
المقددددا مددد  السددديدة د./ ميدددادة  علددد  الطلدددب 16/10/2016

أستاذ مساعد األمراء المشدتركة  -مسعد احمد  عبان جو دة 
الموافقة عل  است افة السديد األسدتاذ الددكتور بشأن -بالقسم 

هيندددددرك نو بددددداور أسدددددتاذ الميكرو يولوجيدددددا ورئددددديس معهدددددد  /
الموافد   ا ر عا الور در   لوفلر بمدينة ينا بألمانيا وذلف يوا 

ف  إطدار التعداون الددول  المشدترك بدي  كليدة  26/10/2016
الطدددب البيطدددري جامعدددة المنصدددورة ومعهدددد الور ددددر   لدددوفلر 

مدينددة ينددا بألمانيددا وذلددف لمتابعددة المشددروع البحثدد  الخدداص ب
   0بسيادتها والمموا م  الخارجية األلمانية

 رأ  مجلس الكلية وقرار اللجن :                                   
 الموافقة:      القراا 

الصددحة واألمددراء المشددتركة  قسددمالنظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم  :امل ضوو ع– 36
 /0مددد  السددديدة دعلددد  الطلدددب المقددددا  17/10/2016بتدددار خ 

فاطمة ال هرا  عبد الحميدد احمدد الجدوهري أسدتاذ مسداعد صدحة 
:  عل  ح ورها ور ة عمل تحت عنوان بالقسم الحيوان والبي ة

 " First teaching research integrity وذلف ف  الوتدرة "
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فددد  القددداهرة بددددون نوقدددات مددد   2016أ تدددو ر  27-22مددد  
 0ةالجامع

 قرار اللجن  الموافق                               
 الموافقة :   القراا   
 

الرعايدة وتنميدة الثدروة الحيوانيدة  النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم :امل ض ع– 37
عل  الطلب مد  السديد الددكتور /أسدامة  9/10/2016بتار خ 

األستاذ المساعد بالقسم عل  ا ترا   ف   -احمد أبو إسماعيل
-7ؤتمر الكلية الددول  التاسد  والدذي سديعقد فد  الوتدرة مد  م
علددد  نوقدددة الجامعدددة حيدددث أن سددديادت   2016ديسدددمبر  10

  0مشترك ببحث مقبوا النشر
 قرار اللجن  الموافق                    

 الموافقة  :   القراا  
 

ة الرعايدة وتنميدة الثدروة الحيوانيد النظر ف  موافقة مجلدس قسدم :امل ض ع– 38
الطلب المقدا مد  السديدة الددكتورة عل   9/10/2016بتار خ 

بالقسم عل  ا دترا ها  المساعد المدر  -أ هار رلا الطناح /
الددول  التاسد  والدذي سديعقد فد  الوتدرة مد   ةف  مدؤتمر الكليد

عل  نوقدة الجامعدة حيدث أن سديادتها  2016ديسمبر  7-10
  0مشتركة ببحث مقبوا النشر



 

                                                          
                                                       

 
-33- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 18/10املوافق    الثالثاءيوم  ( 259)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 0وافقة بعد تقديم ما يويد قبوا البحثالم :قرار اللجن 

 :     الموافقة القراا
 

 17/10/2016التشدر   بتدار خ  النظر ف  موافقة مجلدس قسدم :امل ض ع– 39
الكدر م  الطيدف عبدد السيد د/ احمدد محمدد عبدد عل  الطلب م 

 المدددددر  المسدددداعد بالقسددددم بشددددان ح ددددور سدددديادت  دورة –
 بعنوان:

"Basic techniques in cell culture and stem cells research" 

بمركدددد   14/11/2016-12 مدددد والتدددد  سددددتعقد فدددد  الوتددددرة 
جامعددددددة  –معهددددددد البحدددددوث الطبيدددددة  –التكنولوجيدددددا الطبيدددددة 

 0م  الجامعة  نوقاتب –اإلسكندر ة 
 قرار اللجن  الموافق                   

 :     الموافقة القراا  

 9/10/2016الطويليدات بتدار خ  قسدمالنظر ف  موافقدة مجلدس  :امل ض ع– 40
  بخصوص اإلهدا  المقدا م  جامعة و ية دا وتا الجنو ية عد

طر   السيد الدكتور/ إبراهيم السيد عبد القادر عبا  المدر  
  0بالقسم

 قرار اللجن  الموافق                    
 :     الموافقة القراا  
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لرقابددة الصددحية علدد  األ ذيددة  ا النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم :امل ضوو ع– 41
السدددديد  مدددد  ا عتددددذار المقددددداعلدددد   16/10/2016بتددددار خ 

عدد  عدددا  -األسددتاذ الدددكتور /عددادا عبددد الخددال  سدديد احمددد 
ح ور  المؤتمر الدول  للغذا  والتغذية المنعقدد بتيدوان الصدي  
ليكون لم  المتحدثي  ف  المؤتمر وذلف لعدا تحمدل الجامعدة 

  0ةنوقات السور واإلقام
 قرار اللجن  الموافق                     

 :     الموافقة القراا  
 

الباثولوجيددا اإل لينيكيددة بتددار خ  النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم :امل ضوو ع– 42
الطلب المقدا م  الدكتورة/ انج  فكر   عل  23/10/2016

  لينيكيدددةمحمدددد حسددد  ر شدددة أسدددتاذ مسددداعد الباثولوجيدددا اإل 
س في  الموافقة عل  السور لجامعة مايا ا   بالقسم الت  تلتم

 / جهدداد السددعيد عبددد 0باليابددان للمتابعددة الدراسددية للطالبددة  
كليدة  – لينيكيدةالجليل المدر  المساعد بقسم الباثولوجيا اإل 

جامعدددة المنصدددورة و الحاصدددلة علددد  بعثدددة  –الطدددب البيطدددري 
-2014األ ددرا  المشددترك بجامعددة مايددا ا   باليابددان  طددة 

 دددهر فبرايدددر ومدددار  وذلدددف نظدددرا  افددد  الوتدددرة  دددال  2015
الرسم  مد  المشدر  الرئيسد  للطالبدة ومرفد  طيد   رلالعتذا

 محمدد عبدد علد  أسدامة /م  األستاذ الدكتور اا عتذار المقد
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 /  0بدة  الوجدوا ال  ارة المرسدل مد  الط ة  وصورة الدعو 
  0جهاد السعيد عبد الجليل

 ار اللجن  الموافق قر                      
 :     الموافقة القراا  

 جلنة شئ ن البيئة -4
 10/2016/ 16املنعقدة بتاريخ                                                

وتنميددة البي ةبالكليدددة النظددر فدد  قيددداا قطدداع  ددد ون  دمددة المجتمددد   امل ضووو ع– 43
( 5تنويدذ عددد)بالتعاون م  مدير ة الطب البيطر  بالدقهليدة وذلدف ل

مدد  القوافددل الطبيددة العالجيددة البيطر ددة والتوعيددة كددل اسددبوع اعتبددارا 
 2016م   هر نوفمبر 

 0: الموافقةوقرار اللجن                
 0الموافقة :  القراا  

لشدد ون  دمددة  د/ وكيددل كليددة الطددب0النظددر فدد  الخطددا  الددوارد مدد  أ امل ضوو ع– 44
ركة فد  حملدة ) تمكدي  الوتيدات المجتم  وتنميدة البي دة بشدأن المشدا
الختدددان"  –العندددف ا سدددر   –(والتددد  تت دددم  " مناه دددة التحدددر  

 التابعة لمكتب ا مم المتحدة و بكة تثقيف ا قران 

 Y-peer وذلف عل  مستو  جامعة المنصورة 
 0: الموافقةوقرار اللجن               

 الموافقة:    القراا      
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اا قطدداع  دد ون  دمددة المجتمدد  وتنميددة البي ةبالكليددة النظددر فدد  قيدد امل ضوو ع– 45
جامعددة المنصددورة بشددأن تنويددذ ندددوات  –بالتعدداون مدد  كليددة التر يددة 

 تثقيوية تحت عنوان : " صحتف ف  المي ان "
 0: الموافقةوقرار اللجن              

 الموافقة    القراا 
 املكتبات جلنة -6

  10/2016 /16  واملنعقدة بتاريخ            
 

 

تشددكيل  مدد  السدديدة /مددديرة المكتبددة بشددأن  النظددر فدد  الطلددب المقدددا :امل ضوو ع-46
 لجنة لوح  وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

وقددددرار اللجنددددة : الموافقددددة علدددد  تشددددكيل لجنددددة لوحدددد  وتسددددعير                    
 لتكون كالتال :  – الرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

 د/ عبد الهاد  محمد احمد                   رئيسا0أ                       
 د/ جالا احمد السيد يوسف                 ع وا0أ                   
 د/ محمد جبر السيد جبر                    ع وا0أ                   
   مديرة المكتبة        السيدة /سو ان   نهم محمد                          

 الموافقة    : القراا          
                                 

اعطدا  م  السيدة /مدديرة المكتبدة بشدأن  النظر ف  الطلب المقدا :امل ض ع-47
 مكتبة الكلية ب نسخة م  امتحانات الدراسات العليا  يداعها
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اعطددا  نسددخة مدد  امتحانددات الدراسددات  وقددرار اللجنددة : الموافقددة                  
 مكتبة الكلية ب العليا  يداعها

 الموافقة    : القراا          
            

 جلنة االجهزة واملختربات - 5          
  2016/ 10 /15واملنعقدة بتاريخ               

 

واحدد فقدط  ) جنيد ( 21900) تخصدي  مبلدو وقددرة النظدر فد  :امل ض ع-48
مددد  لجندددة ا جهددد ة  (جنيددد    يدددروتسدددعمائة ألدددف  رون وعشددد

السدل  للصر  منها عل   والمختبرات العلمية بالجامعة للكلية 
وسددائل  - مددواد ومهددات –)  امددات وقطدد   يددار   الوسدديطة

بالكليددة  ومسددتل مات تعليميددة( وتو  عهددا علدد  ا قسدداا العلميددة
0   
وتددددر  تو  دددد  المبلددددو علدددد   علمدددداوقراراللجندددة:أحيطت اللجنددددة                  

 ا قساا العلمية بالكلية
     الموافقة:  القراا   
 

 م ض عات متن عة                           
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النظر ف  مذكرة   ون اع ا  هي ة التدر س بالكلية بشأن موافقة :امل ض ع – 49
مجلددددددددس قسددددددددم الصددددددددحة وا مددددددددراء المشددددددددتركة بتددددددددار خ 

 –اميدرة حسد  علد   ليدل عل  من  السديدة د/  4/10/2016
اجدددا ة  اصدددة بددددون مرتدددب لرعايدددة الطودددل  –المددددر  بالقسدددم 

ولمددة عداميي  ممد  عددا التدر ي   1/11/2016اعتبارا م  
  لسيادتها بالسور ال  الخار  او العمل اثنا  ا جا ة

 الموافقة   القراا   
 

موافقدة شأن ع ا  هي ة التدر س بالكلية بالنظر ف  مذكرة   ون ا: امل ض ع – 50
مجلدددددددددس قسدددددددددم الجراحدددددددددة والتخددددددددددير وا  دددددددددعة بتدددددددددار خ 

محمدددددد جمددددداا  / 0 علدددد  تر دددددي  السددددديد  11/10/2016
للتعيدددي  فددد  وظيودددة مددددر   –المعيدددد بالقسدددم – محمدددود سدددالم

مسدداعد بالقسددم تخصدد  )الجراحددة البيطر ددة ( حيددث اندد  ملتدد ا 
علد   ف  عملد  ومسدلكة وحسد  السدير والسدلوك و قدوا بواجبد 

 ا مل وجة

 الموافقة    القراا          
 

:النظر ف  مذكرة   ون اع دا  هي دة التددر س بالكليدة بشدأن موافقدة امل ض ع– 51
علددد  انهدددا   دمدددة  2016 /9/10مجلدددس قسدددم ا دو دددة بتدددار خ

المددر  بقسدم  –السيد د/ عل  عبدد الع  د  علد  محمدد القصدب  
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نظدددددرا  نقطاعدددددة عددددد  العمدددددل اعتبدددددارا مددددد   –بالكليدددددة   دددددةا دو 
( مدد  قددانون تنظددديم 117) تطبيقددا لددن  المددادة  20/8/2016

 1972لسنة  49الجامعات رقم 
 الموافقة  القراا          

 
اعتمدداد  تددام  الحسددا  الخاصددة بكليددة الطددب البيطددر  النظددر فدد   امل ضوو ع – 52

 ( حسابات عل  مجلس الكلية ومجلس الجامعة10وعددها )
 الموافقة    القراا          

د/ عميد الكلية بشأن موافقدة لجندة القطداع 0مذكرة السيد أالنظر ف   : ض ع امل– 53
( مدددد  الالئحددددة 3علدددد  تعددددديل المددددادة) 28/7/2016بجلسددددتها 

الدا لية لبرنامت صحة وسالمة الغذا  بكلية الطدب البيطدر  طبقدا 
لنظداا الالئحددة العامددة  للبددرامت النوعيدة بجامعددة المنصددورة المددادة 

( بعددد 2جامعددة مدد  الددافة فقددرة الدد  البنددد )( كمددا جددا  مدد  ال6)
التعدددديل والتددد  تت دددم  علددد  ان ) يكدددون بالتبدددادا بدددي  مدددادت  

 الرقابة الصحية عل  ا لبان والرقابة الصحية عل  اللحوا(
             

 المادة بعد التعديل المادة قبل التعديل
 المجلس ا  اديم   دراة الرنامت :

برنامت برئاسة عميد يشكل مجلس علم  إلدارة ال
 الكلية بصوتة وع و ة كال م  :

  وكيل الكلية لش ون التعليم والطال  بصوتة 
  المدير التنويذ  ومنس  البرنامت بانتخابة

اللجنة الورعية  دارة البرنامت : تشكل لجنة فرعية 
 امت برئاسة عميد الكلية وع و ة كل م  : دارة البرن
 وكيل الكلية لش ون العليم والطال  بصوتة -1
المدير التنويذ  ومنس  البرنامت و ر    -2

م  قبل مجلس قسم الرقابة الصحية عل  
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م  قبل مجلس قسم الرقابة الصحية عل  
 ا  ذية لمدة  مس سنوات قابلة للتجديد 

   رئيس مجلس قسم الرقابة الصحية عل
 ا  ذية بصوتة

 ا ع ا  ف  الخبرة ف   م  2عدد
ا التخص  م   ار  الكلية يقو 

ي  قابلة بتر يحهما مجلس القسم لمدة عام
 للتجديد 

 امي  الكلية بصوتة 
د/ 0و تم اعتماد تشكيل مجلس ا دارة م  السيد أ

 رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية

ا  ذية بالكلية وذلف بعد مواقوة مجلس 
الكلية لمدة عامي   قابلة للتجديد و كون 

ية عل  بالتبادا بي  مادت  الرقابة الصح
ا لبان والرقابة الصحية عل  اللحوا 

 ومنتجاتها

( م  اع ا  هي ة التدر س بالكلية 4عدد) -3
يتم تر يحهم م  مجلس الكلية لمدة 

عاميي  قابلة للتجديد عل  ان يكون م  
بينهم رئيس مجلس قسم الرقابة الصحية 
عل  ا  ذية بالكلية مالم يك  سيادتة 

 ع و باللجنة بصوة ا ر  

   الكلية بصوتةأمي -4
 مدير   ون التعليم والطال  بالكلية  -5
و جو  لم ع و او ع و   عل  األ ثر م   -6

د/ عميد 0ذو  الخبرة وذلف بنا ا عل  تر ي  أ
 الكلية

برنامت م  و صدر قرار بتشكيل اللجنة الورعية لل
ي  قابلة للتجديد بنا ا رئيس الجامعة لمدة عام
 عل  عرء عميد الكلية

 الموافقة    القراا          

 من اعمال مااستجد                                     

علدد   15/10/2016النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الدددواج  بتددار خ   امل ضوو ع – 54
 التقدا ببرنامت تعليم  ممي  تحت عنوان " طب الطيور وا رانب"

 والالئحدة لجندة لمراجعدة البرندامت الموافقة عل  البرنامت م  تشدكيل      القراا        
 عل  النحو التال  
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 اعمال اللجنة : ولمراجعة

 
 يد الكليةدددددتاذ وعمدددداس ل سيد احمدد/ نبيل أبيو هيك0أ
 د/محمددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 

 

النظددر فدد  مددذكرة وحدددة لددمان الجددودة بشددأن الموافقددة علدد  اعتمدداد   امل ضوو ع– 55
علد   2016/2017تو    سداعات الر دادة العلميدة للعداا الجدامع  

 التدر س السادة اع ا  هي ة
 الموافقة   القراا         

 

أسددددددتاذ بقسددددددم األمددددددراء الباطنددددددة والمعديددددددة  د/ محمددد احمد علدد  يددوسف0أ
 واألسماك

 د/ عبدددددددددددد الهددددددددددداد  محمدددددددددددد احمدددددددددددد عرمددددددددددد 0أ
 

 أسددددتاذ بقسددددم التغذيدددد  وامددددراء سددددو  التغذيدددد 
 

 د/ كامدددددددددددل ابدددددددددددراهيم محمدددددددددددود ابدددددددددددو العددددددددددد ا0أ
 

 قسددددددددم امددددددددراء الدددددددددواج  اسددددددددتاذ ورئدددددددديس
 

 د/ عدددددددددددددددددددددددددددادا التدددددددددددددددددددددددددددابع  ابدددددددددددددددددددددددددددراهيم0أ
 

أسدددتاذ ووكيدددل الكليدددة لشددد ون  دمدددة المجتمددد  
 وتنمية البي  

 د/ سددددددددددددددددام  معددددددددددددددددوء محمددددددددددددددددد  عبددددددددددددددددل0أ
 

اسددتاذ ورئدديس قسددم التوليددد والتناسددل والتلقددي  
 ا صددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطناع 
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تحدديث الور د  التنويدذ  النظر ف  مذكرة وحدة لدمان الجدودة بشدأن   امل ض ع– 56

لمعيدار  الهيكددل التنظيمدد  والجهدا  اإلدار  لور دد  الجددودة علدد  أن 

 يكونوا كالتال  :

 التنظيدددددم  الهيددكل معيار
 

 رئيس المعيار
 أ.د/ فتح  رلوان سليم 

  األع ا
 أ.د/ ممدوى محمد أبوالمجد 

 ) د. انج  فكر  ر شة ) منس  معيار 

 ) د. فاطمة مصطو  عبد الحميد ) منس  معيار 

   د/ محمود محمد األلو  الحوناو 

  د.و   فكري عبد الوها 
 )د.امل عبد المنعم عل  حالوة ) منس  المعيار 

  محمود عبا  ذك  العويو . .  

 محمد سمير عبد الستار / .  

  / . أسما  محمود عل  محمدابراهيم 

  أ/ جماا محمد أمي 

 أ/ ابراهيم عوء 
 الورقة الخامسة طالب/احمد مصطو  ابراهيم محمد عمار 
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 طالب/احمد السعيد الغر ب محمد عل     الورقة الخامسة 

 اإلدار   الجددها  معيددار
 رئيس المعيار

   أ.د. عبد الهاد  محمد عرم 

 األع ا 
 راهيم الج ارأ.د/ محمد محمد محمد اب 
   د/ رجب عبد   درو 

  د/ عال عبد الهاد  محمد عرم 

  د/ ابراهيم السيد عبد القادر 

  د/ مروة فو   المتول 

  د/ عمرو عبد الوها 

 د/ رانيا السيد محمود 

 )د. حا ا حس  السيد محمود ) منس  المعيار 
 )محمد فو   أبو الع  ) منس  المعيار / .  

 سارة أحمد فهم  سيد / .  

  أ/حلم   محمد مصطو 

 /الورقة الرابعة   ابراهيم ناصر محمد ابراهيم  ليلطالب 

 الورقة الرابعة  / احمد عطي  عادل  محمد درو   طالب 

 

 الموافقة   القراا          
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 ،،  ظهرا الثانية والنصفوانتهت اجللسة  يف متام الساعة       
 

 

 عميد الكلية                               ةلسجلأمني ا                            

 
 دنبيل اب  هيكل سيد امحد/ 0أ      مد أمحد   عبد اهلادى حم أ.د/   
 

 البيلىرجاء


