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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  ة الثانيةئاالم بعد الستون  (260)رقم  الجلسة

 
يددوا  2016/  2015للعدداا الجددامع  (260) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددت  

 السداعة  تمداا وذلد  فد   هدد 1437/صدرر 21  قالمواف ا20/11/2016 االحد
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية ظهراالثانية عشر 

 : برئاسة           

 اسددددددددددددددددددتاذ وعميددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددة سيد احمد و هيكلد/ نبيل أب0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 التعليم والطالب استاذ ووكيل الكلية لشئون  د/ جالل احمددد السيد يدددوسف0أ

 استاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث يدددد رمضان محمد السجهاد/ 0أ

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمدة المجتمدو وتنميدة البيئد  راهيمددادل التابعى ابددد/ ع0أ
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  أعضا  اجمللس:
 د/ فهددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ

 

 اأسددددددددددددددددتاذ مترددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الرسدددددددددددددددديولوجي
 

 قنددددددددداو  اهيم الد/ علدددددددددى علدددددددددى ابدددددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددتاذ مترددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الريروسددددددددددددددددات
 

 د/ فتحددددددددددى رلددددددددددوان علددددددددددى سددددددددددليم0أ
 

 أسدددتاذ متردددر  بقسدددم الطدددب تالشدددرعى والسدددموا واالجدددرا ات البيطر دددة
 

 أستاذ مترر  بقسم األمراض الباطنة والمعدية واألسماك د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ
 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ينى السدددددددددددددعيد0أ

 

   الحيو دددد  وكميددددا  الت  يدددد أسددددتاذ مترددددر  بقسددددم الكميددددا
 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددددتاذ مترددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسددددتاذ مترددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 د/ محمددددددددد الشددددددددر ينى السدددددددديد علددددددددى0أ
 

 أسددتاذ مترددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اال  يدد 
 

 لوفددددداد/ صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو ا0أ
 

 اسدددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطريليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم الصدددح  واالمدددراض المشدددترك 
 

 د/ مجددددد  صدددددالى مصضدددددطرى عدددددامر0أ
 

 اسدددددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددد 
 

 د/ كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد ا0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراض الدددددددواج 
 

 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم البكتر ددددددا والرطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/ مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددددتاذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوض محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسدددم التوليددددد والتناسدددل والتلقددددي  االصددددطناعى
 

 د/ فيدددددددددددوال حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

   واالسدددماكاسدددتاذ ورئددديس قسدددم االمدددراض البتاطنددد  واالمدددراض المعديددد
 

 د/ عدددددادل عبدددددد الحدددددالق سددددديد احمدددددد0أ
 

   الصددددحي  علددددى اال  يددددةاسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

 ى اال  يةددبقسم الرقاب  الصحي  عل استاذ  د/ محمددد محمدددد محمد الج ار0أ

 د/ ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشدددرعى والسددددموا واالجددددرا ات البيطر دددد 
 

 رو عبدددددد الرتددددداى محمدددددد عبددددددد/ عمددددد0أ
 

 م الصدددددددددددددددح  واالمدددددددددددددددراض المشدددددددددددددددترك اسددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددد
 

 ى اال  يةددبقسم الرقاب  الصحي  عل استاذ  د/ خدددالد ابراهيم ابددو الرت  0أ
 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ

 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابددددددددراهيم0أ
 

  اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الت  يدددد  وامددددراض سددددو  الت  يدددد
 

 د/ صدددددددددددددددبر  احمدددددددددددددددد الحضددددددددددددددددر  0أ
 

 اسددتاذ بقسددم الباطندد  واالمددراض المعديدد  واالسددماك
 

 اسدددددتاذ بقددددددسم الدددتشر   د/ صددروت عبادة محمددد مرسى0أ
 د/ سدددددددددنا  سدددددددددالم  احمدددددددددد عدددددددددوض0أ

 

 اسددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراض الدددددددددددددددددددواج 
 

 د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد 0أ
 

 حيوانيدددد قسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الورئدددديس اسدددتاذ 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمدددددددود0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  والتحدددددير واال ددددع 
 

 د/ احمدددددددددددددددد  دددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الحليدددددددددد  واالنسددددددددددج 
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم منتصددددددددر محمددددددددود0أ
 

 استاذ بقسم التوليدد والتناسدل والتلقدي  واالصدطناعى
 

 د/ إنجددددددددددددددددددددددى فكددددددددددددددددددددددر  ر شدددددددددددددددددددددد 
 

 عمددل ورئدديس قسددم البااولوجيددا اال لينيكدد اسددتاذ مسدداعد وقددائم ب
 

 د/ وال  فكدددددددددددددددددر  عبدددددددددددددددددد الوهددددددددددددددددداب
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الباولوجيددا
 

 د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحم 
 

 رئدديس قسددم الريروسدداتقددائم بعمددل اسددتاذ مسدداعد و 
 

 د/ فاطمددد  مصدددطرى عبدددد الحميدددد ابدددراهيم
 

 لينيكيددددددةاسددددددتاذ مسدددددداعد بقسددددددم البااولوجيددددددا اال 
 

 د/ سدددددمير محمدددددد عبدددددد ال ندددددى عبدددددد  
 

 استاذ مساعد بقسم الرقاب  الصحي  على اال  ية
 مددددددنعم القبددددددانىيددددددارا محسدددددد  عبددددددد ال /د

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددددددم الطريليددددددددددددددددددددددددددددات
 

 د/محمددددددددود محمددددددددد االلرددددددددى الحرندددددددداو  
 

 مدر  بقسم الطب الشرعى والسموا واالجرا ات البيطر  

  أعضا  من اخلااج

 يي  محمددود مصددطرىد/ عددادل حسددان0أ
 

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

 

 مدير عاا مدير ة الطب البيطر   بالقهلي   
  احلض ا واعتذا عن

 د/ عبددددد الهدددداد  محمددددد احمددددد عرمدددد 0أ
 

 ت  يدد الت  يدد  وامددراض سددو  ال أسددتاذ مترددر  بقسددم
 

  وقام باألعمال االدااية والسكرتااية

     السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد   

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة
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 عدددادل حلمدددى نجيدددب الجدددوهر  د/0أالسددديد  الجلسدددةاا بأماندددة قدددد وقددد -     
 بالكلية ورئيس قسم الصحة واالمراض المشتركة أستاذ

   عميدددد الكليدددة –نبيدددل ابدددو هيكدددل سددديد أحمدددد السددديد أ د/ الجلسدددة افتدددت 
رئددديس الجامعدددة لشدددئون الدراسدددات العليدددا  د/ نائدددب0السددديد أو حضدددور 
  متمنيا للسادة اعضدا  المجلس التوفيق والسداد والبحوث 

 نائدب رئديس الجامعدة لشدئون  -د/ ا در  سدو لم 0أ رحب سيادتة بالسديد
 الدراسات العليا والبحوث 

 الدددولى التاسددو الدد   يقدداا تحددن عنددوان   نحددو  العلمىمددمتمر االسددتعداد لل
ية الثروة السدمكية والحيوانيدة والداجندة   خدالل الرتدرة آفاي جديدة فى تنم

 .بمدينتى المنصورة وال ردقة 2016ديسمبر  10-7م  

 الجودة: سرعة االنتها  م  معيار توصيف مقررات الدرسات العليا 

 تعليمات لسرعة االنتها  م  تصحي  امتحانات الدراسات العليا 

   ئددديس الجامعدددة لشدددئون السددديد أ د / أ دددر  سدددو لم نائدددب ر   دددارة معدددال
 االتى: الدراسات العليا وذل  لمناقشة 

 تطو ر برامج الدراسات العليا والبحوث بالكلية -1
ترعيل بروتوكوالت التعاون بي  كلية الطب البيطدر  والجامعدات بالحدار  )  -2

او يهيددددروا باليابددددان ( و  ددددادة التعدددداون بددددي  الكليددددة  –هددددانوفر بالمانيددددا 
 والجامعات االخر  

ج دراسدات عليدا نوعيدة بدي  الكليدة والكليدات  االخدر  مثدل كليدة عمل بدرام -3
 ال راعة

 تشجيو نشر االبحاث بالمجالت العلمية والعالمية والدور ات -4
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تشجيو ص ار الباحثي  علدى اال دتراك فدى المدمتمرات العلميدة فدى الدداخل  -5
 والحار 

 مناقشة الئحة الدراسات العليا -6

ى تشجيو البحد  العلمدى داخدل تعيي  منسق للبحوث فى كل قسم ودورة ف -7
 القسم

ولو خطة بحثية متكاملة لكل قسدم تشدمل درجدات الماجسدتير والددكتوراة  -8
 واالبحاث التى تجر  بالقسم

تسدددجيل الحدددر جي  بالتحصصدددات المحتلردددة  وتسدددهيل اجدددرا ات وتشدددجيو -9
 دكتورا ( وك ل  االهتماا بالطالب الوافدي   -ماجستير  -)دبلوا 

 ن امتحان امتحانات مرحلة البكالور و لجا موافاتنا بتشكيل 

    كمددا تقدددا السدديد االسددتاذ الدددكتور / عميددد الكليددة بتهنئددة السددادة اعضددا
  المجلس بمناسبة حلول المولد النبو  الشر ف 

 
 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (259رقددددددم  ) لتصددددددديق علدددددد  محضددددددر الجلسددددددة السددددددابقةا :امل ضوووووو ع-1
   0 2016 /18/10بتار خ 

   المصادقة  : رااالق  
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 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 11/2016/ المنعقدة بتار خ      

 
م كرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقددا مد  الطالبدة/ النظر فى   :امل ضوو ع -2 

 ددم حمددد  محمددد صددالى والمقيدددة بالكليددة )بالمسددتو  الثددانى( ر 
ببرنددددددامج تميدددددد  صددددددحة وسددددددالم  ال دددددد ا  للعدددددداا الجددددددامعى 

والد   تلدتمس فيدد  الموافقدة علددى قبدول عدد رها  2016/2017
وذلدد   12/11/2016حتددى  23/10/2016عدد  الرتددرة مدد  
  بسبب مرلها

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة مو العرض على اللجنة الطبية  : القراا   
 

م كرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقدا م  الطالدب/ النظر فى :  امل ضوو ع -3
احمد محمد ابراهيم محمد والمقيد بالكلية بالررقدة الثالثدة للعداا 

والددد   يلدددتمس فيددد  الموافقدددة علدددى  2016/2017الجدددامعى 
حتددددددددى  27/9/2016قبددددددددول عدددددددد ر  عدددددددد  الرتددددددددرة مدددددددد  

 وذل  بسبب مرل    26/10/2016
 وقرار اللجنة الموافقة                 

 الموافقة    : القراا  
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 دددئون الطددالب بشددأن الطلدددب المقدددا مددد   النظدددر فددى مدد كرة  : امل ضوووو ع -4
الطالبة/ ايمان محمد عبدالمنعم محمد المتولى والمقيدة بالكليدة 

ى تلدددتمس والتددد 2016/2017بالررقدددة الثالثدددة للعددداا الجدددامعى 
 13/9/2016فيد  الموافقددة علددى قبددول عدد رها عدد  الرتددرة مدد  

 وذل  الجرائها عملية جراحية   10/11/2016حتى 
 وقرار اللجنة الموافقة                

 الموافقة : القراا   
 

م كرة  ئون الطالب بشأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/  النظر فى :امل ضوو ع -5
والمقيددة بالكليدة بالررقدة الثالثدة  ايندا  مصدطرى محمدود لطردى

وال   تلتمس في  الموافقة علدى  2016/2017للعاا الجامعى 
حتدددددددى  20/10/2016قبدددددددول عددددددد رها عددددددد  الرتدددددددرة مددددددد  

 وذل  الجرائها عملية جراحية   6/11/2016
 وقرار اللجنة الموافقة                           

 الموافقة : القراا   
 

م كرة  ئون الطالب بشأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/  فىالنظر  :امل ضوو ع -6
مدونا عاطف عطي  حنا والمقيدة بالكليدة بالررقدة الحامسدة للعداا 

والددد   تلدددتمس فيددد  بطلدددب لتصدددحي   2016/2017الجدددامعى 
اسمها م /مدونا عداطف عطيد  حندا الدى/ مادوندا عداطف عطيد  

مددنى حنا وذل  بنا  على بيان ميالد والصدادر مد  مكتدب سدجل 
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

تحددن رقددم  29/9/2016اددان المحلددة محافظددة ال ر يددة بتددار خ 
 ج     614
 وقرار اللجنة الموافقة                   

 الموافقة    : القراا         
 

م كرة  ئون الطالب بشأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/  النظر فى :امل ضوو ع -7
الحامسددة  دديما  احمددد محمددود  ددالى والمقيدددة بالكليددة بالررقددة 

والدددد   تلددددتمس فيدددد  بطلددددب  2016/2017للعدددداا الجددددامعى 
لتصددحي  اسددمها م / دديما  احمددد محمددود  ددالى الددى/  دديما  

صددورة تصددحي  احمددد محمددود  ددالى العايددد  وذلدد  بنددا  علددى 
الصادر م  مكتب سجل مددنى طلحدا بتدار خ وتثبين وابطال قيد 

   35ج    563تحن رقم  7/6/2016
 اللجنة الموافقةوقرار                

 الموافقة  : القراا   
 

مددد كرة  دددئون الطدددالب بشدددأن الطلدددب المقددددا مددد  النظدددر فدددى : امل ضووووو ع -8
الطالب/اسدددام  السددديد حامدددد سدددالا والددد   يلدددتمس فيددد  قبدددول 
تحو دددل الطالدددب المددد كور الدددى االدارة الطبيدددة واعتمددداد االجدددا ة 

 – 2014/2015الحاصدددددددة بددددددد  عددددددد  االعدددددددواا السدددددددابقة 
وذلدد  السددتنراذ  عدددد مددرات  2016/2017 – 2015/2016
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

الرسددددددوب بالررقددددددة الرابعددددددة مدددددد  الحددددددار  )للمددددددرة الثالثددددددة( 
 )مر ض نرسى(   2015/2016

 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة   : القراا  
 

م كرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقدا م  الطالدب/ النظر فى : امل ضوو ع -9
بدالمنعم والمقيدد بالكليدة بالررقدة الحامسدة للعداا محمد مجد  ع

والدد   يلددتمس فيدد  قبددول عدد ر  عدد   2016/2017الجددامعى 
وذلدد  الجرائددد   8/11/2016حتددى  8/10/2016الرتددرة مدد  

 عملية جراحية  
 وقرار اللجنة الموافقة                   

 الموافقة : القراا     
 
الطددالب بشددأن الموافقددة علددى قددرار مدد كرة  ددئون  النظددر فددى :امل ضوووو ع -10

 22/9/2016المجلدددس االعلدددى للجامعدددات بجلسدددت  بتدددار خ 
علددى قبددول تحو ددل الطالب/مصددطرى مصددطرى محمددد يوسددف 

( درجددد  مددد  395والحاصدددل علدددى الثانو دددة العامدددة بمجمدددو  )
 ليدد  الطدددب البيطدددر  جامعدد  بنهدددا الدددى كليددة الطدددب البيطدددر  

 جامع  المنصورة  
 رار اللجنة الموافقةوق                

 الموافقة مو تحو ل الطالب الى برنامج صحة وسالمة ال  ا    : القراا  
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 
مددد كرة  دددئون الطدددالب بشدددأن الطلدددب المقددددا مددد   النظدددر فدددى: امل ضووووو ع -11

الطالب/ سعد احمدد علدى عقدل والمقيدد بالكليدة بالررقدة الثالثدة 
د  وال   يلتمس فيد  ايقدا  قيد 2016/2017للعاا الجامعى 

وذلدد  لحددي  خروجدد  مدد   2016/2017عدد  العدداا الجددامعى 
 السج   

 وقرار اللجنة الموافقة                
 الموافقة   : القراا  
 
مددد كرة  دددئون الطدددالب بشدددأن الطلدددب المقددددا مددد  النظدددر فدددى : امل ضووووو ع -12

الطالب/ عبدالرحم  على احمد والمقيدد بالكليدة بالررقدة الثالثدة 
وال   يلتمس فيد  ايقدا  قيدد   2016/2017للعاا الجامعى 

وذلدد  لحددي  خروجدد  مدد   2016/2017عدد  العدداا الجددامعى 
 السج  

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة   : القراا           

 
مددد كرة  دددئون الطدددالب بشدددأن الطلدددب المقددددا مددد  النظدددر فدددى  :امل ضووووو ع -13

المقيددد بالكليددة الطالددب/ محسدد  محمددد عبدالمحسدد  الطرقددى و 
والدد   يلددتمس  2016/2017بالررقددة االولددى للعدداا الجددامعى 
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

حتددددى  26/10/2016فيدددد  قبددددول عدددد ر  عدددد  الرتددددرة مدددد  
 وذل  لسرر  خار  البالد   13/11/2016

 وقرار اللجنة الموافقة                      
 الموافقة   : القراا  

      
ب بشأن الطلب المقدا م  الطالب/ م كرة  ئون الطالالنظر فى   :امل ضوو ع -14

والمقيددد بالكليددة بالررقدددة  عبددد اللددة محمددود نبيددل حامدددد برهدداا 
ايقدا  وال   يلتمس في   2016/2017للعاا الجامعى  الثالثة

وذلدد  لحددي  خروجددة  2016/2017قيدددة عدد  العدداا الجددامعى 
 م  السج 

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 وافقةالم  : القراا  

    
 

 الدااسات العليا جلنة -2
 11/2016/ 20 واملمتدة بتاريخ   2016 /11 /16املنعقدة بتاريخ                        

 

 بالكلية بتار خ أمراض الدواج  النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع– 15
عل  كل م  : التقار ر الرردية والتقر ر  10/11/2016

الحاصة الماجستير الة درسلة والحكم الجماع   للجنة المناقش
  دالبهنساو  ر هاا عبد المنعم البهى على ب/ 0ط ةبالطالب
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

ف  مادة التحصص/  16/4/2013بتار خ  م  الحار  والمسجلة
   : وعنوانها, امراض الدواج  واالرانب

 دراسة ع  فيرو  البارامكسوفيرو  وانتشار  ف  الحماا
Studies on Currenthy Circulating paramyxovirus 

 د وكانن لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ احمد محمد الصادي       0د أ1

 استاذ امراض الدواج  بكلية الطب البيطر / جامعة ال قا  ق      
 د/ امال انيس مهد           0د أ2

 استاذ امراض الدواج  بكلية الطب البيطر / جامعة ال قا  ق     
 د/ كامل ابراهيم ابو الع ا      0د أ3

 استاذ ورئيس قسم امراض الدواج  بالكلي  )مشرفا(     
 د / سنا  سالم  احمد     0أ -4

 استاذ امراض الدواج  بالكلية )مشرفا(      
 د/ عبد الرتاى حمد  عبدالرتاى             -5

 استاذ مساعد امراض الدواج  بالكلي  )مشرفا(     
 ون الثال  والرابو والحامس معا بصوت واحدعلى ان يك

فد  العلدوا الطبيدة  الماجسدتيرالتوصدية بمدن  درجدة : اللجنةقدرار و            
    للطالبددددد امدددددراض الددددددواج  واالراندددددب   البيطر دددددة  تحصدددددص

,  فدد  لددو  توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم  المدد كور 
ب  علددى م مددو تحديددد عنددوان الرسددالة ليصددوموافقددة مجلددس القسدد

 :النحو التال 
 العنوان بالل ة العر ية:                

 دراسات على بار اميكسوفير  الحماا           
     العنوان بالل ة االنجلي  ة :           

         Studies on pigeon paramyxovirus 

 

 الموافقة    : القراا
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 بالكليدة بتدار خ الددواج  أمدراض النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم  :امل ض ع– 16
علدددد  كددددل مدددد  : التقددددار ر الررديددددة والتقر ددددر  10/11/2016

الحاصدة الماجسدتير الة درسدلالجماع   للجنة المناقشدة والحكدم 
مد   والمسجل  د محمد احمد السيد حس  جادوب/ 0بالطالب ط
امددراض فدد  مددادة التحصددص/  20/10/2010بتددار خ  الحددار 

   وعنوانها :, الدواج  واالرانب
 األمراض البكتير ة المسببة للوفيات ف  بداري التسمي 

Bacterial Diseases Causing Mortalities in Baby Chicks 

 د وكانن لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ محمد عبدالع    لبد                   0د أ1
استاذ ورئيس قسدم امدراض الددواج  بكليدة الطدب البيطدر       

 جامعة ال قا  ق /
 د/ أ ر   محمود عوض           0د أ2

 استاذ امراض الدواج  بكلية الطب البيطر / جامعة االسكندر        
 د/ كامل ابراهيم ابو الع ا             0د أ3

 استاذ ورئيس قسم امراض الدواج  بالكلي  )مشرفا(     
 د / سنا  سالم  احمد   0أ -4
 لدواج  بالكلية )مشرفا(استاذ امراض ا     
 على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد 
فد  العلدوا الطبيدة  الماجسدتيرالتوصية بمن  درجة : الجنةرار قو  

   للطالددددب امددددراض الدددددواج  واالرانددددب   البيطر ددددة  تحصددددص
,  فدد  لددو  توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم المدد كور

الرسدالة ليصدب  علدى م مدو تحديدد عندوان وموافقة مجلس القسد
 :النحو التال 

 العنوان بالل ة العر ية:         
 المسببات البكتير   للنروي فى بدار  التسمي  

   العنوان بالل ة االنجلي  ة :
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 Bacterial Causes of  Mortalities in broiler Baby Chicks 

 الموافقة : القراا
 

بالكلية صح  واالمراض المشترك   ال النظر ف  موافقة مجلس قسم  :امل ض ع– 17
عل  كل م  : التقار ر الرردية والتقر ر  13/11/2016 بتار خ

الحاصة بالطالب الماجستير الة درسلالجماع   للجنة المناقشة والحكم 
) كو تى الجنسي   د ب/ يوسف سعود ناصر السعيد  ر د  العا مى0ط

التحصص/ ف  مادة  28/10/2014بتار خ ( والمسجل م  الحار  
 وعنوانها :  االمراض المشترك , 

مد  االنتشار السيرولوج  لمرض االجهاض المعدي كمرض 
 مشترك ف  األلبان الحاا

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

 د وكانن لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
              د/ محمد السيد محمد محمد    0د أ1

استاذ ورئيس قسم االمراض المشترك  بكلية الطب البيطر       
 جامعة ال قا  ق /

 د/ محمد الشر ين  السيد على            0د أ2
 استاذ الرقاب  الصحي  على االلبان المترر  بالكلي       
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري            0د أ3

 واألمراض المشتركة بالكلية أستاذ ورئيس قسم الصحة     
 )مشرفا(

 د / عادل عبدالحالق سيداحمد          0أ -4
 بالكليةأستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على األ  ية      

 )مشرفا(
 د/ عمرو عبد الرتاى محمد محمد    0أ -5
 استاذ االمراض المشترك  بالكلي      

 وت واحدعلى ان يكون الثال  والرابو والحامس معا بص
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

فددد   الماجسدددتيرالتوصدددية بمدددن  درجدددة  وقدددرار اللجندددة الموافقدددة                        
   للطالددب االمدراض المشدترك    العلدوا الطبيدة البيطر دة  تحصددص

,  فددد  لدددو  توصدددية كدددل مددد  لجندددة المناقشدددة والحكدددم المددد كور
 موموافقة مجلس القس

 الموافقة  : القراا         
 

 بالكليددة بتددار خ أمددراض الدددواج  ر فدد  موافقددة مجلددس قسددمالنظدد:امل ضوو ع– 18
الماجسدددددتير تقر دددددر الصدددددالحية لرسدددددالة  علدددد   10/11/2016

  اسدددددما  احمدددددد علدددددى علدددددى ال  ددددداتب/ 0ط ةالحاصدددددة بالطالبددددد
فد  مدادة التحصدص/  23/4/2012بتدار خ المسجلة م  الحار  

  وعنوانها :,  , للمناقشة والحكم امراض الدواج  واالرانب

 ألنرلون ا الطيور 9ات على تواجد اإلصابة بريرو  إت  د دراس
Studies on Prevalence of  H9 Avian Influenza Virus 
 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ محمد محمود  ك         0د أ1
 استاذ امراض الدواج  بطب بيطري/ جامعة القاهرة      
 سالم  احمد عوض   د/ سنا  0د أ2

 استاذ امراض الدواج  بالكلية      
 د/ هانى فو   اللقانى       0د أ3
 أستاذ بكلية الطب البيطر  جامعة / دمنهور )مشرفا(    
 د/ عبد الرتاى حمد  عبدالرتاى     -4
 استاذ مساعد امراض الدواج  بالكلي  )مشرفا(    

 واحد  د على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت
 وقرار اللجنة الموافقة             

 الموافقة   : القراا         
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 
 االمراض الباطن  والمعدي  واالسماك  النظر ف  موافقة مجلس قسم: امل ض ع– 19

تقر ددر الصددالحية لرسددالة  علدد   16/11/2016 بالكليددة بتددار خ
  د امير  محمد محمد الشر ينىب/ 0ط  الحاصة بالطالب الماجستير
ف  مادة التحصدص/   23/4/2012بتار خ م  الحار    المسجل

  وعنوانها :,  , للمناقشة والحكمامراض االسماك ورعايتها
  

 دراسات على بعض األمراض  ف  اسماك الميا  المالحة
Studies on Some  Diseases in Marine Water Fish 

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

 استاذ امراض االسماك بطب بيطر  جامعة / القاهر       
 د / طلعن طلعن سعد عطا      0د أ2
 استاذ امراض االسماك بطب بيطر  جامعة / االسكندر       
  د / فيوال حس   كى             0د أ3

معدي  واالسماك  استاذ ورئيس قسم االمراض الباطن  وال    
 بالكلية ) مشرفا(

 د / ر اض حس  خليل           0أ -4
 استاذ امراض االسماك بطب بيطر  جامعة / االسكندر   ) مشرفا(     
 

 د على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد
 وقرار اللجنة الموافقة           

 الموافقة   : القراا       
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 الكيميددا  الحيو ددة وكيميددا  الت  يددةم مجلددس قسدد موافقددةالنظددر فددى  امل ضوو ع– 20
علدددد  تقر ددددر الصددددالحية لرسددددالة  8/11/2016 بالكليددددة بتددددار خ

مددى ابددراهيم محمددد ابددراهيم ب/ 0ط ةالحاصددة بالطالبددالماجسددتير 
فددد  مدددادة  16/4/2013بتدددار خ المسدددجلة مددد  الحدددار    بركدددات

 والحكدم , للمناقشدة التحصص/ الكيميا  الحيو دة وكيميدا  الت  يدة
 وعنوانها :, 

تااير البروتو ورفاير   على الضرر الناتج مد  اعدادة سدر ان الددا 
 بعد انقطاع  فى الكلى فى الرئران

Impact of Protoporphyrin on renal Ischemia/ Reperfusion Injury in Rats 
 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 الشر ين  السعيد       د/ السعيد0د أ1
 المترر  ورئيس القسم بالكلية الكيميا  الحيو ة وكيميا  الت  يةأستاذ      
 د/ خلير  الضو  احمد محمد   0د أ2
بكلية الطب البيطري/ الكيميا  الحيو ة  أستاذ ورئيس قسم     

 جامعة ال قا  ق
 د/ فات   هران محمد ابراهيم    0د أ3

بكلية العلوا جامعة ال قا  ق  الحيو ة الكيميا  أستاذ     
  مشر  

 وقرار اللجنة الموافقة            
 الموافقة   : القراا

                                                                                                             
 ي  علددى اال  يدد  الرقابدد  الصددحم مجلددس قسدد النظددر فددى موافقددة: امل ضوو ع–21

علدد  تقر ددر الصددالحية لرسددالة  13/11/2016 بالكليددة بتددار خ
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   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 دديما  عبدالناصددر أحمددد ب/ 0ط ةالحاصددة بالطالبددالماجسددتير 
فد   16/4/2013بتار خ المسجلة م  الحار  ,  عبد  يوسف

, الرقابدددة الصدددحية علدددى األلبدددان ومنتجاتهددددامدددادة التحصدددص/ 
 وعنوانها :,  للمناقشة والحكم

   

 مد  تواجد واسباب التهاب الضر  الكام  باالبقار الحلوب
Prevalence and Etiology of Subclinical Mastitis in Dairy Cows 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ مجد   ر  السيد      0د أ1

ر  أستاذ الرقاب  الصحي  على االلبدان ومنتجاتهدا بطدب بيطد     
 جامعة / ال قا  ق

 د/ مها عبد  محمد العشماوي  0د أ2
 أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها بالكلية      
 د/ عادل عبدالحالق سيداحمد   0د أ3

  مشر   بالكليةأستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على األ  ية      
 

 وقرار اللجنة الموافقة              
 الموافقة   : القراا  

 
 

 الرقابدد  الصددحي  علددى اال  يدد  م مجلددس قسدد النظددر فددى موافقددة: امل ضوو ع– 22
علدد  تقر ددر الصددالحية لرسددالة  13/11/2016 بالكليددة بتددار خ
محلددد مبددارك سدديف خدداتم ب/ 0الحاصددة بالطالددب طالماجسددتير 
بتدددار خ المسدددجل مددد  الحدددار  , ) كدددو تى الجنسدددي  ( العدددا مى
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   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

الرقابددة الصددحية علددى  /فدد  مددادة التحصددص 28/10/2014
 وعنوانها :,  , للمناقشة والحكماأللبان ومنتجاتها

   
 تواجد بقايا المضادات الحيو ة ف  الحليب الحاا             

Prevalence of antibiotic residues in raw milk 

 :  د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال 
  د/ على احمد بحوت  0د أ1

 أستاذ ور س قسم مراقبة اال  ي  بطب بيطر  جامعة / ال قا  ق     
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري  0د أ2
 أستاذ ورئيس قسم الصحة واألمراض المشتركة بالكلية     
 د/ محمد الشر ين  السيد على   0د أ3
 استاذ الرقاب  الصحي  على االلبان المترر  بالكلي  )مشرفا(     
 ادل عبدالحالق سيداحمد      د/ ع0د أ4

   ا مشرف بالكليةأستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على األ  ية      
 وقرار اللجنة الموافقة               

 الموافقة : القراا            
 

االمدددراض الباطنددد  والمعديددد   النظدددر فدد  موافقدددة مجلدددس قسدددم: امل ضووو ع– 23
الحلقد  تقر در  علد   16/11/2016 بالكلية بتار خ واالسماك 
محمدد فر دد ب/ 0الحاصة بالطالب ط الدكتورا لرسالة  الدراسي  

بتددددددار خ المسددددددجل مدددددد  الحددددددار    د محمددددددد محمددددددد عددددددود 
, االمدددددراض الباطندددددةفددددد  مدددددادة التحصدددددص/  18/10/2011

  وعنوانها :,  للمناقشة والحكم
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

دراسددات علددى بعددض االلددطرابات الهضددمية فدد  الجددامو  مددو 
 لمم رات االلتهابإ ارة خاصة 

Studies on Some Digestive Troubles in Buffaloes with a 

Special Reference to Proinflammatory Mediators 
 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد أحمد على يوسف      0د أ1
 ى( استاذ االمراض الباطن  بالكلي  )مشر  رئيس      
 د / فيوال حس   كى                0د أ2
 استاذ ورئيس القسم بالكلية      
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري   0د أ3

 أستاذ ورئيس قسم الصحة واألمراض المشتركة بالكلية     
 د / جهاد رمضان محمد السيد    0أ -4

 لبحوث استاذ الكيميا  الحيو   ووكيل الكلي  للدراسات العليا وا     
 د / صبر  احمد الحضر        0أ -5
 استاذ االمراض الباطن  بالكلي       
 د / ماجد ر ي  عبان اال قر          -6
 استاذ مساعد االمراض الباطن  )مشر (    

 
 وقرار اللجنة الموافقة              

 الموافقة      : القراا       
 

 

الصددح  واالمددراض المشددترك   قسددمالنظددر فدد  موافقددة مجلددس  :امل ضوو ع– 24
 تشددكيل الحلقددة الدراسددي  علدد  11/2016/ 6 بالكليددة بتددار خ

ندددددادر ر ددددداد  / ب0ط  الددددددكتورا  الحاصدددددة بالطالدددددبلرسدددددالة 
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   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 22/4/2014بتددار خ د المسددجل مدد  الحددار   اسددماعيل نصددار
  :وعنوانها, ف  مادة التحصص/ االمراض المشتركة

و ائية على انرلون ا الطيور ومتال مة دراسات مشترك  و                   
الشري االوسط التنرس  المسبب  بريرو  الكورونا ف  مصر 

 مو اال ارة الى الكاهو كبرنامج ف  التحكم
Zoonotic and Epidemiological Studies on Avian Influenza and  
Middle East Respiratory Syndrome Coronaviruse in Egypt with  

Special Reference to CAHO as A Control Program 

 وذل  عل  النحو التال  :
 د/ محمد أحمد على يوسف          0د أ1
  بالكليةأستاذ مترر  امراض الباطن        
             د/ كامل ابراهيم ابو الع ا0أد 2
  استاذ ورئيس قسم امراض الدواج      
   د/ عادل حلم  نجيب الجوهري    0د أ3
 استاذ ورئيس قسم الصحة واالمراض المشتركة  مشرفا      
 د/ عمرو عبد الرتاى محمد عبد      0د أ4
 استاذ االمراض المشترك   بالكلية مشرفا      
 د د / فاطم  ال هرا  عبد الحميد احمد    5
 أستاذ مساعد صحة الحيوان والبيئ   بالكلية  مشرفا    
 بان جو د      د د/ مياد  مسعد احمد  ع6

 أستاذ مساعد االمراض المشترك  بالكلية  مشرفا      
 وقرار اللجنة الموافقة              

 الموافقة      : القراا
 
 

 15 بالكليددة بتددار خ الطريليددات النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم:امل ضوو ع– 25
الددددكتورا  لرسدددالة  تشدددكيل الحلقدددة الدراسدددي  علدد  11/2016/

د  باسدددم محمدددد محمدددد المشمشددد  /ب0ط  بالحاصدددة بالطالددد
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   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

فدددد  مددددادة  23/4/2012بتددددار خ   بالقسددددم مدددددر  مسدددداعد
  :وعنوانها, الطريلياتالتحصص/ 

   

اسدددتحداا البيولوجيدددا الج  ئيدددة فددد  تصدددنيف أندددوا  المتكيسدددات                     
 العضلية الت  تصيب األ ناا

Molecular Characterization of Sarcocystis Species in Sheep 
 وذل  عل  النحو التال  :                  

 د/ صالى احمد عثمان ابو الوفا     0د أ1
  مشرفا  بالكليةأستاذ ورئيس قسم الطريليات      
 د/ على على ابراهيم القناو       0د أ2

 بالكليةأستاذ الريروسات  مترر                                  
 ضان محمد السيد       د/ جهاد رم0د أ3

 استاذ ووكيل لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلي                                 
 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار  0د أ4
 بالكلي ومنتجاتها استاذ الرقاب  الصحي  على اللحوا     

 وقرار اللجنة الموافقة             
 الموافقة   : القراا

 
الصدددح  واالمددراض المشدددترك   النظددر فددد  موافقددة مجلدددس قسددم :  ضووو عامل– 26

علدى تعدديل  يدر جدوهري لعندوان  11/2016/ 6 بالكلية بتدار خ
 دددددر   عددددد ت  ب/0الحاصدددددة بالطالبدددددة ط الماجسدددددتيررسدددددالة 

 14/4/2015المسددجلة مدد  الحددار  بتددار خ  دعبدالحميددد صقردد
 ل  وذل  على النحو التا, االمراض المشتركةبمادة التحصص/ 

 العنوان قبل التعديل :              
   

دور أسماك الميا  الع بة ف  نقل بعض المسببات المرلية         
 البكتير ة المشتركة مو اإل ارة الى توصيرها الج  ئ 
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   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

Role of Fresh water fish in transmitting some Zoonotic bacterial pathogens 

with reference to its molecular characterization 

 
 العنوان بعد التعديل :          

 أنوا  ميكرو ات الريبر ودور أسماك الميا  الع بة ف  نقل           
 المشتركة مو اإل ارة الى توصيرها الج  ئ 

Role of Fresh water fish in transmitting Zoonotic vibrio species with 

reference to its molecular characterization 

 وقرار اللجنة الموافقة            
 الموافقة : القراا

بتار خ   البكتير ا والرطر ات والمناع  قسم النظر ف  موافقة مجلس :امل ض ع– 27
 الماجستير لجنة اال را  لرسالةعلى تعديل  7/11/2016

بالافة د/ منى م اور  عريرى رلوان د رئيس بحوث بوحدة 
بقسم البكتر ولوج  بمعهد بحوث صحة الحيوان  الالهوائيات

د المسجل   مرو  حس  الدر نى محس ب/ 0بالدقى , للطالب  ط
ف  مادة التحصص /  14/4/2015م  الحار  بتار خ 

 , البكتر ولوجيا واالمينولوجيا والميكولوجيا
 على النحو التال :لتصب  لجنة اال را                   

 الوظيفة االسم م
جمال عبدالجابر محمد   أ.د/ 1

 ""رئيسيبالكلية البكتريا والفطريات والمناعة  أستاذ ورئيس قسم يونس

منى مغاورى عفيفى د/ 0أ 2
 رضوان

رئيس بحوث بوحدة الالهوائيات بقسم البكتريولوجي بمعهد بحوث صحة 
 الحيوان بالدقى

 بالكليةت والمناعة البكتريا والفطريا قسممدرس ب رشا محمد ابراهيم الكناني د/ 3

 وقرار اللجنة الموافقة            
 الموافقة   : القراا
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   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 
 الرعايدد  وتنميددة الثددرو  الحيوانيدد م مجلددس قسدد النظددر فددى موافقددة :امل ضوو ع– 28

علدى الطلدب المقددا مد  السددادة  13/11/2016 بالكليدة بتدار خ
لجددان اال ددرا  الحاصددة بطددالب  اعضددا  لجنددة اال ددرا  بالددافة

ات العليدددا المسدددجلي  لددددرجت  الماجسدددتير والددددكتورا  فددد  الدراسددد
, لتصددددب  لجددددان الوراادددد  والهندسدددد  الوراايدددد مددددادة التحصددددص/ 

 اال را  على النحو التال  :
لجنة اإل را  قبل  الدرجة اسم الطالب ا

 التعديل
لجنة اإل را  بعد 

 التعديل

مر م مصطرى ب/ 0ط 1
 محمد متولى

 د/  عبان عبداللطيف حميد 0أ ماجستير
 د/ رجب عبد   درو  0أ

 د/  عبان عبداللطيف حميد 0أ
 عبد   درو  د/ رجب 0أ
 د/ ايمان السيد العر ى 

هد  عبدالمنعم ب/ 0ط 2
 عطي  ابراهيم االماا

 د/ محمد محمد فود  محمد0أ دكتورا 
 د/ اسام  أحمد ابو اسماعيل

 د/ محمد محمد فود  محمد0أ
 ام  أحمد ابو اسماعيلد/ اس

 د/ ايمان السيد العر ى

بسم  محمد طاهر ب/ 0ط 3
 احمد عبدالع    

 دكتورا 
 د/ محمد محمد فود  محمد0أ
 د/  عبان عبداللطيف حميد 0أ
 د/ خير  محمد البيومى0أ

 د/ محمد محمد فود  محمد0أ
 د/  عبان عبداللطيف حميد 0أ
 د/ خير  محمد البيومى0أ

 لعر ىد/ ايمان السيد ا
 

   على تعديل لجان اال را  الموافقة: اللجنةقرار و             
 الموافقة       القراا    

 
االمراض الباطن  والمعدي  واالسماك  قسم النظر ف  موافقة مجلس :امل ض ع– 29

لجان اال را  على تعديل  16/11/2016بتار خ   بالكلي 
الحضر  د أستاذ د/ صبر  احمد 0بالافة أ لرسائل الدكتوراة 

االمراض الباطن  بالكلي , للطالب االتى اسماؤهم بعد لتصب  
 على النحو التال :لجنة اال را  
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   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

لجنة اإل را  قبل  الدرجة اسم الطالب ا
 التعديل

لجنة اإل را  بعد 
 التعديل

ب/ الشيما  محمد 0ط 1
 دكتورا  محمد على فر 

 د/ محمد احمد على يوسف0أ
 محمدف ناصف ناصد/ مدحن 0أ

 د/ ماجد ر ي  عبان اال قر

 د/ محمد احمد على يوسف0أ
 د/ مدحن ناصف ناصف محمد0أ
 د/ صبر  احمد الحضر  0أ

 د/ ماجد ر ي  عبان اال قر

احمد عادل ب/ 0ط 2
 دكتورا  السيد الشنراو  

 د/ محمد احمد على يوسف0أ
 د/ فتحى عبدالرا ي ابراهيم0أ

 د/ ماجد ر ي  عبان اال قر

 احمد على يوسفد/ محمد 0أ
 د/ صبر  احمد الحضر  0أ
 د/ فتحى عبدالرا ي ابراهيم0أ

 د/ ماجد ر ي  عبان اال قر
 الموافقة: اللجنةقرار و                      

 الموافقة   القراا
 

موافقة قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الت  ي  بتار خ النظر فى  :امل ض ع– 30
اينا  ب/ 0لطالب  طعلى الطلب المقدا م  ا 8/11/2016

, المسجل  م  الحار  لدرجة  محمد محمود محمد حس 
وكيميا   الكيميا  الحيو ةالماجستير فى مادة التحصص / 

بايقا  تسجيلها لمدة عاا  22/4/2014بتار خ - الت  ية
وذل  لسررها  31/10/2017وحتى  1/11/2016اعتبارا م  

 بالحار  
 افقةالمو : اللجنةقرار و                

 

 الموافقة   القراا
االلتما  المقدا الى السيد االستاذ الدكتور / رئيس النظر ف    :امل ض ع– 31

الجامعة , بإمكانية القيد بدبلومة الكيميا  الحيو   اال لينيكي  , 
للطالب  / ع   سمير السيد محمد البشالو  , )علما بانها دور 
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  17/10/2016اانى( وحصلن على  هادة البكالور و  فى 
وحي  انها تقدمن للقيد بعد انتها  موعد التسجيالت للدراسات 

( فقر  30العليا وذل  طبقا لنص الئحة الدراسات العليا الماد  )
)د( وهى تقدا طلبات القيد للحصول على أحد الدبلومات خالل 

 0 هر سبتمبر م  كل عاا 
  0عرض على مجلس الكلي :  :اللجنةقرار و            

 الموافقةعدا         قرااال  
  

محمد ب/ 0النظر ف  طلب إل ا  القيد المقدا م  الطالب ط  :امل ض ع– 32
الكيميا  الحيو ة د المقيد بدبلوا ) السعيد سعد سعود 

, وذل  بنا ا  2015/2016( ف  العاا الجامع  اال لينيكية
على الطلب المقدا م  الطالب الم كور نظرا لظروف  الحاصة 

 حول دون استمرار  بالدراسة التى ت
 الموافقةوقرار اللجنة:            

 الموافقة       القراا
  

النظر ف  االع ار المرلية واالجتماعية المقدم  م  طالب  : امل ض ع–33
 ا تو رالدراسات العليا  المقرر عليهم ادا  امتحانات دور 

 و يانهم على النحو التال  : 2016
 هيدي لدرجة الماجستير:أوال: االمتحان التم
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 اانيا : دبلومات الدراسات العليا  : 

 
 
 

 ايام العذر العذر التخصص االسم م
 كل االيام مرضى الفارماكولوجيا هدير ابراهيم احمد عبدالعزيز 1

 كل االيام مرضى الباثولوجيا االكلينيكية دعاء البسيونى عبده عبدالرازق 2

3 

عبد هللا ابو هبه جمال على 

 الغيط

 

 2/11/2016عن يوم  طفق مرضى الرقابه الصحيه على االلبان
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مسل

 سل
 مالحظات مهالدبلواسم  االســــــم

رقم 

الجلو

 س

 مهالدبلواسم  االســـــم
مالحظا

 ت

اسماء عبدالمنعم محمد نبيه  1
 عجور

عذر  الكيمياء احليويه االكلينيكيه
 مرضى

22 
 ازيس عبدالمقصود فؤاد

عذر  انميكربيولوجيا احليو 
 اجتماعى

2 
 اسماء محمد على خضر

عذر  الكيمياء احليويه االكلينيكيه
 مرضى

23 
 سحر هانى محمد الجالد

عذر  ميكربيولوجيا احليوان
 مرضى

3 
 ايمان المتولى محمود

عذر  الكيمياء احليويه االكلينيكيه
 مرضى

سهيله لبيب محمد مأمون  24
 الديب

عذر  ميكربيولوجيا احليوان
 مرضى

مان محمد معوض اي 4
 عبدالغفار 

عذر  الكيمياء احليويه االكلينكيه
 مرضى

25 
 صالح عزت هاشم يوسف

عذر  ميكربيولوجيا احليوان
 مرضى 

ايناس حمدى محمد احمد  5
 بربر

عذر  الكيمياء احليويه االكلينيكيه
 مرضى

26 
 منال المتولى حموده

عذر  ميكربيولوجيا احليوان
 مرضى

6 
 سعفانايه فايق عبدالحميد 

عذر  الكيمياء احليويه االكلينيكيه
 مرضى 

27 
 مى محمد شحاته ابراهيم

عذر  ميكربيولوجيا احليوان
 مرضى

7 
 حمدينو ابراهيم السيد فراج

عذر  الكيمياء احليويه االكلينيكيه
 اجتماعى

اسراء ثروت احمد  28
 الدسوقى

عذر  احليواانت املنزليه
 مرضى

8 
 زينب محمد احمد ابوالمجد

عذر  مياء احليويه االكلينيكيهالكي
 مرضى

29 
 ريم حسين طه محمد

عذر  احليواانت املنزليه
 مرضى

سوسو عل الشالبينى على  9
 الحسينى

كريم مصطفى مصطفى محمد  30 ايقــاف قيد الكيمياء احليويه االكلينيكيه

 رجب
عذر  احليواانت املنزليه

 مرضى 

10 
 شرين مسعد عبدالحفيظ

عذر  الكلينيكيهالكيمياء احليويه ا
 مرضى 

ساره احمد زكى ابراهيم  31
 جالله

عذر  امراض حيواانت املزرعه
 مرضى

فاطمه الزهراء محمد احمد  11

 عبدالمقصود

عذر  الكيمياء احليويه االكلينيكيه
 مرضى 

32 
 محمد عرفات عماشة داود

عذر  امراض حيواانت املزرعه
 مرضى

ماجد مصطفى سيد احمد  12
 راشد

عذر  حليويه االكلينيكيهالكيمياء ا
 مرضى

33 
 خالد رفعت خالد

عذر  التلقيح االصطناعى 
 مرضى

13 
 هبه سمير خيرى الشحات

عذر  الكيمياء احليويه االكلينيكيه
 مرضى

34 
 سعد كمال سعد محمد

عذر  التلقيح االصطناعى
 مرضى

شريف محمد عبدالخالق احمد  14

 عيسى
الباثولوجيا 
 االكلينيكيه

عذر 
 مرضى

35 
 ابد فوزى عبدالملك البازع

عذر  التلقيح االصطناعى 
 مرضى

15 
 هشام ايمن مسعد الشوربجى

الباثولوجيا 
 االلكينيكيه

عذر 
 مرضى

احمد سمير ابراهيم  36
 الشربينى

عذر  امراض االمساك
 مرضى

احمد على السيد محمد  16
 الجوهرى

نرمين محمد السعيد  37 عذر مرضى  الطيور واالرانب
 عبداللطيف

عذر  جلراه البيطريها
 مرضى

17 
 احمد فيصل محمود

عذر  الطيور واالرانب 
 مرضى

عبدالغفار عبدالهادى مصطفى محمد  38

 الجندى
عذر  االدوية واملستحضرات الطبيه

 مرضى 

18 
 جمال محمد السيد فراج

عذر  الطيور واالرانب 
 مرضى

39 
 احمد محمد خالد عزالدين

عذر  مراقبة االغذية
 مرضى 

19 
 رو سمير شاعرعم

 40 عذر مرضى الطيور واالرانب
 كمال محمد محى الدين

عذر  مراقبة االغذية 
 مرضى 

20 
 هانى محمد عبدهللا

عذر  الطيور واالرانب
 مرضى

41 
محمد عبدالفتاح السيد 

 الزرقاوى
 مراقبة االغذية

عذر 
 21 مرضى

 احمد على رجب السعداوى
عذر  ميكربيولوجيا احليوان

 مرضى



 

                                                          
                                                       

 
-29- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 
الموافقة عل  قبول األع ار المرلية ف  لو  : وقرار اللجنة           

      شئون الطبيةلالتقار ر الطبية الواردة م  اإلدارة العامة ل
 على قبول كل االع ار الموافقة       القراا

 
 

المعرولة   7/11/2016الدراسات العليا بتار خ م كرة  النظر فى :امل ض ع– 34
الكلية للدراسات العليا والبحوث د/ وكيل 0السيد أعلى 

بشأن ال ا  التسجيل لدرجة الماجستير للطالب االتى  المعرولة
الستنراذهم عدد مرات دخول االمتحان )ار و الستنراذهم عدد مرات دخول االمتحان )ار و   بيانهم بعد , وذل 

( فقرة )ب( م  الالئحة ( فقرة )ب( م  الالئحة 1717مرات ( ف  لو  نص المادة )مرات ( ف  لو  نص المادة )
  و يانهم على النحو التالى و يانهم على النحو التالى  الداخلية للكليةالداخلية للكلية

 مرات دخول االمتحانعدد  التخصص االسم م

 2016,اكتوبر2016,ابريل 2015,اكتوبر2015ابريل امراض االمساك ورعايتها حممد حمسن حممد عثمان ب/ب/00طط 1

 2016,اكتوبر2016,ابريل 2015,اكتوبر2015ابريل على االلبانالرقابه الصحيه  امساء فارس فوزى املرسى ب/ب/00طط 2

 2016,اكتوبر2016,ابريل 2015,اكتوبر2015ابريل على االلبانالصحيه الرقابه  مسر مصطفى حممد البسطويسى ب/ب/00طط 3

 الموافقةوقرار اللجنة:            

 الموافقة     القراا
م االدو ددد   بالكليدددة بتددددار خ مجلدددس قسدددد النظددددر فدددى موافقدددة :امل ضووو ع– 35

لدرجدة الددكتورا  للطالبدة على ال ا  التسجيل   15/11/2016
د المسدددجلة مددد   راهيم العسدددا اميدددر   اهدددر صدددادي ابدددب/ 0ط

 فددددددد  مدددددددادة التحصدددددددص/ 18/10/2011الحدددددددار  بتدددددددار خ 
, وذلدددد  بنددددا ا علددددى ماجددددا  بددددالتقر ر السددددادة  الرارما ولوجيددددا
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عدددا الحضددور  وعدددا االنتظدداا فدد  الدراسددة وعدددا المشددرفي  و 
سددداد الرسددوا الدراسددية ر ددم اندد ارهم ا ثددر مدد  مددرة ولكدد  دون 

 جدو  
 الموافقة: وقرار اللجنة          

         الموافقة     القراا    
  
م االدو ددد   بالكليدددة بتددددار خ مجلدددس قسدددد النظددددر فدددى موافقدددة :امل ضووو ع– 36

لدرجددة الدددكتورا  للطالددب التسددجيل  مدددعلددى   16/11/2016
د المسددجل مدد   جمددال محمددد السددعيد عبددد السددالا محمدددب/ 0ط

 فددددددد  مدددددددادة التحصدددددددص/ 18/10/2011الحدددددددار  بتدددددددار خ 
, وذلدددد  بنددددا ا علددددى ماجددددا  بددددالتقر ر السددددادة  االرارما ولوجيدددد

المشرفي  وال ي يوص  بمد التسجيل لمددة عداا سداد  أعتبدارا 
لالنتها  م  الجد    17/10/2017حتى  18/10/2016م  

 العمل  وكتابة الرسالة 
 الموافقةوقرار اللجنة:            

         الموافقة     القراا    
  

جالس األقساا العلمية األت  بيانها بعد عل  بحصوص موافقة م : امل ض ع– 37
لطدالب الدراسدات   2015/2016 تقار ر نهاية العداا الجدامع 

 : وهم العليا األت  بيانها بعد
 
 

 اسم الطالب التخصص والدرجة موافقة القسم القسم العلمي م
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  20162016//1111//1010 امراض الدواج  1

        أمراض الدواجن واالرانب       
                         "ماجستري"

 

. 
                                    

 " دكتوراه"

 حممد السعيد فهمى ابراهيم
 حممد عالءالدين حممد املرسى

 ايمن عوض ابلقاسم
 اميان امحد امحد جادو
 منال على حممد حباكه

 والء أمحد أبو العال أمحد

2 
الت  ية وامراض سو  

  20162016//1111//1414 الت  ية

                                          
 "ماجستري"

تغذية احليوان والدواجن واالمساك وسوء 
                                     التغذية

 "دكتوراه"

 امحد عبدالغفار عبدالقادر حممود
 بسمه مسعد سعد سليم

 ساره امحد فهمى سيدامحد
 طارق حممد عباس حممد عبدهللا

 الدينعالء حممد صادق سعد
 عالء حممود عبده املغريب

 امحد حممد الشافعى السعيد خليل
 هباء حممود مصطفى حسن

 شيماء حممد راضى سامل

 الموافقةوقرار اللجنة:           

 الموافقة      القراا   
 
 

النظددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددم التشددددر   بالكليددددة بتددددار خ  : امل ضوووو ع– 38
د/ 0أ لمقددا مد  السديدعلى تقر ر مشر  معار ا 16/11/2016

محمدددود محمدددد بددددران  دددعيب د اسدددتاذ بقسدددم التشدددر   بالكليدددة 
ب/ عاليدددددة المبددددروك سدددددليمان د وافددددددة 0والحدددداص بالطالبدددددة ط

والمسددددجلة لدرجددددة الماجسددددتير فدددد  مددددادة التحصددددص/ التشددددر   
واالجنة , حي  أفاد سيادت  ان الطالبة المد كورة انجد ت ا ثدر مد  

 م  الرسالة  50%
 الموافقةقرار اللجنة: و          

 الموافقة     القراا
الكيميا  الحيو ة وكيميا  الت  ية  قسم النظر ف  موافقة مجلس :امل ض ع– 39

على تقر ر مشر  معار المقدا  16/11/2016بالكلية  بتار خ 
د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد د استاذ مساعد  م  السيد
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 ية بالكلية )لظرو  سرر  خار  بقسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  الت 
تعديل لجان اال را  لرسائل الماجستير والدكتورا  , مو  البالد(

 على النحو التال : الحاصة بطالب الدراسات العليا وذل 
 لجنة اال را  بعد التعديل لجنة اال را  قبل التعديل الدرجة االسم م

 ماجستير  احمد مصطرى ابراهيم ط  1
  ين  السعيد احمدد/ السعيد الشر 0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 ماجستير ال هرا  هانى عبد  المكاو   2
 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 جميل السباع  عبدالحميد د/ محمود

3 
الشيما  عبدالكر م احمد 

 محمد 
 ماجستير

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 ماجستير امانى سامى محمد محمد  4
 دد/ السعيد الشر ين  السعيد احم0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 ماجستير امني  عوض ابراهيم معوض 5

 د/ خالد عبدالعليم كحيلو0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ محمود محمد  كر ا حامد

 د/ خالد عبدالعليم كحيلو0أ
 سباع  عبدالحميدد/ محمود جميل ال

 د/ محمود محمد  كر ا حامد

 ماجستير انجيل ذكى رم   صليب 6
 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 ماجستير ايمان احمد كمال عبد الحكيم  7

 ل سيداحمدد/ نبيل ابو هيك0أ
 د/ احمد محمد عبدالجواد الجمل0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ نبيل ابو هيكل سيداحمد0أ
 د/ احمد محمد عبدالجواد الجمل0أ

 د/ محمد فود  ابراهيم سالم 

 ماجستير اينا  محمد محمود محمد  8

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

   السيد على حساند/ ع  

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 د/ ع   السيد على حسان

9 
بسم  الدسوقى الدسوقى 

 بر وث
 ماجستير

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 السيدد/  يما  عبدالسالا مسعد 

 ماجستير رحاب السعيد عثمان ع ب 10
 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد
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 ماجستير ر م محمد فتحى محمد جمال  11

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد 

 نشو  محمد بركاتد/ 

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/ محمد فود  ابراهيم سالم  

 د/ نشو  محمد بركات

 ماجستير سالى محس  حسي  محمد  12
 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 ماجستير هاا فتحى ابراهيم جمع س 13

 د/ فهيم البه  السيد وحي 0أ
 د/ فيوال حس   ك  محمد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ فهيم البه  السيد وحي 0أ
 د/ فيوال حس   ك  محمد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

14 
 يما  ا ر  ط  محمد 

 السيد النجار
 ماجستير

 محمد السيدد/ جهاد رمضان 0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 ماجستير عبير عاطف محمود احمد  15

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ رلا سليمان الدمرداش

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ رلا سليمان الدمرداش

 
 

 تابع/          

 لجنة اال را  بعد التعديل لجنة اال را  قبل التعديل الدرجة االسم ا

 ماجستير عال عاطف محمود احمد  16
 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 يدد/ جهاد رمضان محمد الس0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 ماجستير فاطم  حس  ال ر ب محمد  17
 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 ماجستير مرو  نجيب ابوالوفا المتولى  18
 د/ خالد عبدالعليم كحيلو0أ
 محمود جميل السباع  عبدالحميد د/

 د/ خالد عبدالعليم كحيلو0أ
 د/ محمد فود  ابراهيم سالم 

 ماجستير منى عماد حمد  عطي   19
 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 ماجستير حمود الم ا   مها حس  م 20
 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ ماجستير نادي  ليا  محمد عبدالوهاب 21
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 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 جميل السباع  عبدالحميدد/ محمود 

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 ماجستير هال  عبد الحى عبد اللطيف 22
 د/ عادل التابع  ابراهيم   لول0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ عادل التابع  ابراهيم   لول0أ
 عبدالسالا مسعد السيد د/  يما 

 ماجستير هال  محمد على محمد 23
 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ السعيد الشر ين  السعيد احمد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 ماجستير هند سامى محمود خير  24
 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ

 سباع  عبدالحميدد/ محمود جميل ال

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 دكتورا   را  محمود انيس با  د 25

 د/ ياقوت عبدالرتاى السنوس 0أ
 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ رلا سليمان الدمرداش

 د/ ياقوت عبدالرتاى السنوس 0أ
 د/ محمد فود  ابراهيم سالم 

 يمان الدمرداشد/ رلا سل

 دكتورا  محمد ابراهيم عبد الحليم  26

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/ عادل عبدالحالق سيداحمد0أ

 د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد

 د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ
 د/ عادل عبدالحالق سيداحمد0أ

 د/  يما  عبدالسالا مسعد السيد

 الموافقةوقرار اللجنة:        

 الموافقة   قرااال
 

 

 جلنة الع قات الثقافية - 3                                
   2016 /11 /16 املنعقدة بتاريخ                                   

 

فدد   7/11/2016مجلددس قسددم األدو ددة بتددار خ فددى موافقددة ظددر النامل ضوو ع – 40
إدارة البعثدات  –يدة الحطاب الوارد م  اإلدارة العامدة للعالقدات الثقاف

والمن  الدراسدية المرفدق بد  )خطابدات مد  اإلدارة المرك  دة للبعثدات 
ومدد  المستشددار الثقدداف  ومدددير البعثددة التعليميددة بوا ددنط  ومددد  

ب/ سددارة 0المشددر  االجنبددى( بشددان الطلددب المقدددا مدد  الدارسددة ط
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ط  محمد المدر  المساعد بالكلية وعضو بعثة األ درا  المشدترك 
لمدددددد بقائهدددددا بالحدددددار  لمددددددة عددددداا ادددددان  اعتبدددددارا مددددد   بأمر كدددددا

جمو المدادة العلميدة  لالستكما 22/2/2018حتى  23/2/2017
  0على نرقة البعثات

 قرار مجلس القسم عدا الموافقة على المد لألسباب اآلتية: 
أن الدارسة قد أنهن قبل سررها للحدار  الجد   العملد  بالكامدل  -1

طددب البيطددري جامعددة ال قددا  ق ( فدد  كليددة الHPLC)علددى جهددا 
د/ سدددام  0تحدددن أ دددرا  المشدددر  الرابدددو علدددى الرسدددالة  السددديد ا

  0محمد مصطرى البنبتيتى أستاذ األدو ة بالكلية
أن الدارسددة قددد قامددن بتجميددو جدد   مدد  المددادة العلميددة قبددل  -2

 سررها وال ي ساعدها على إنها  الج   العمل  للرسالة
دة علميدة التجميدو مد 2016برايدر أن الدارسة قد سافرت ف  ف -3

لمدة عاا و عد سدررها لدم تتواصدل علميدا )ال بالبر دد االلكتروند  وال 
بالبر ددد الجددو ( مددو السددادة المشددرفي  أانددا  توجدددها بالحددار  ر ددم 
الطلب منهدا عنددما اتصدلن بالمشدر  الرئيسد  بأنهدا سدتقوا بنشدر 

بعددد أن يحدد  مدد  الجدد   العملدد  التدد  انج تددة فدد  ارض الددوط  إال 
أرسددل المشددر  االجنبددى خطدداب التجديددد لعدداا اددان  فأرسددلن رسددالة 

  0على البر د االلكترون 
أن الدارسدددة قامدددن بنشدددر بحددد  دون أرسدددالة للمشدددرفي  عبدددر  -4

 علية ومراجعت  واعادتة لها   البر د االلكترون  لالطال
كمددا أن العدداا التدد  قضددت  الدارسددة فدد  أمر كددا لتجميددو المددادة  -5

  0ة يعتبر كاف  جدا لتجميو وكتابة الرسالةالعلمي
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حرصددا علددى المددال العدداا وتر دديدا للنرقددات )حيدد  أن الدارسددة  -6
مبددالط طائلددة مدد  العملددة الصددعبة  ةفدد  الحددار  تكلددف خ انددة الدولدد
 0بجانب صر  مرتب م  الداخل(

نظدرا لمدا حددث  13/11/2016* مرفق مجلس قسم أخدر بتدار خ 
  0مشر  االجنبى مد عاا اخرم  مستجدات ف   ان طلب ال

 0رأ  مجلس الكليةوقرار اللجنة  
 عدا الموافقة على المد    : القراا      

 
النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم البااولوجيدددا اإل لينيكيدددة بتدددار خ :امل ضووو ع– 41

علددددى الطلددددب المقدددددا مدددد  السدددديدة الدددددكتورة /   15/11/2016
ميددل بالقسددم بشددان فيرجينيددا محمددد المتددول  والتدد  تشدد ل وظيرددة   
 9/12/2016-7حضددددددور مددددددمتمر الكليدددددددة والمنعقددددددد بتدددددددار خ 

 والمشاركة ببح  بعنوان:   
للجراايم     الت ييرات ف  الحاليا المتعادلة األ لة واألنشطة المضادة                   

لد المكورات العنقودية ال هبية ف  الما ية الت  تم تطعيمها 
  الجلد العقد بالقاحات الريروسية لد مرض

 وقرار اللجنة الموافقة            
 الموافقة : القراا      
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ  يدة بتدار خ  : امل ض ع – 42
المقدا م  السيد األسدتاذ الددكتور  على الطلب  13/11/2016
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بشددان الموافقددة علددى ا ددتراك  -عددادل عبددد الحددالق سدديد احمددد/
ببحدددد   8/12/2016دت  بمددددمتمر الكليددددة الم مددددو عقدددددة سدددديا

  0مقبول بالممتمر بنرقات م  الجامعة
 وقرار اللجنة الموافقة             

 الموافقة      : القراا       
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الصحة واإلمراض المشدتركة بتدار خ  : امل ض ع – 43
حددا ا حسدد   علددى الطلددب المقدددا مدد  السدديد د/ 15/11/2016

السيد محمدود رمضدان مددر  األمدراض المشدتركة بالقسدم بشدان 
الموافقدددة علدددى حضدددور  المدددمتمر الددددول  التاسدددو لكليدددة الطدددب 

-23جامعة قناة السو س باالسماعلية ف  الرترة م   -البيطري 
برندي هيلتون )خليج القدرش( بشدرا الشديخ  2016نوفمبر  26

  0م  الجامعة مصر العر ية وذل  بدون نرقات ةجمهور 
 وقرار اللجنة الموافقة               

 الموافقة       : القراا       
 

بتدار خ  الجراحدة والتحددير واال دعةالنظر ف  موافقدة مجلدس قسدم  : امل ض ع – 44
عدددوض علدددى الطلدددب المقددددا مددد  السددديد د/  15/11/2016

االسدددتاذ المسددداعد بالقسدددم بشدددان تر دددي   - عبلدددة حسددد  ر ي 
فددى  –د/ احمددد فر ددد 0لحصددول علددى جددائ ة المرحددوا أسدديادتة ل

مجدددال امدددراض الما دددية وهدددى احدددد  جدددوائ  الدولدددة للهيئدددات 
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فددددى مجددددال العلددددوا الطبيددددة البيطر ددددة ال راعيددددة (  واالفددددراد ) 
  2016لعاا والمقدمة م  ا اديمية البح  العلمى والتكنولوجيا 

 وقرار اللجنة الموافقة               
 احيط المجلس علما        : القراا       

 

االمدددراض الباطندددة واالمدددراض  النظدددر فددد  موافقدددة مجلددس قسدددم  : امل ضووو ع – 45
الطلددب المقدددا علددى  16/11/2016المعديددة واالسددماك بتددار خ 

اسددددتاذ مسدددداعد امددددراض  –مدددد  د/ ايمددددان  هددددران عبددددد الحميددددد 
االسددماك ورعايتهددا بالقسددم بشددأن اعتدد ارها عدد  حضددور مددمتمر 

 2016ديسمبر 10-7م مو عقدة فى الرترة م  الكلية وال
 احيط المجلس علما اللجنةوقرار                

 عدا الموافقة لعد وجود اسباب   : القراا          
 

النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الت  يددة وأمددراض سددو  الت  يددة  : امل ضوو ع – 46
علددى الطلددب المقدددا مدد  السدديد األسددتاذ 14/11/2016بتددار خ 
ور/ عبدددد الهدددادي محمدددد احمدددد عرمددد  )الباحددد  الرئيسددد  الددددكت

 للمشرو ( بشان مد مدة المشرو 
 البحث  وعنوان :

 Nutrition Disease Interrelationship (In Protection Against Coccidiosis                 

وذلددد  لتقدددديم الحسددداب  14/1/2017إلدددى  15/7/2016مددد  
  0الحتام  للمشرو 
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 الموافقةوقرار اللجنة 
 الموافقة       : القراا       

د/ عميدد الكليدة بشدان 0النظدر فد  المد كرة المعرولدة علدى السديد ا : امل ض ع – 47
األجه ة المهداة م  المشار و البحثية المنتهية بالكليدة والتد  يجدب 

د/ 0أن تددمول إلددى المعمددل المركدد ي بالكليددة وذلدد  بإ ددرا  السدديد ا
لرئيسددد  ( وذلددد  لكددد  يدددتم االسدددترادة مددددير المشدددرو  )الباحددد  ا

  0القصو  منها 
 0: رأ  مجلس الكليةوقرار اللجنة                       

 الموافقة   : القراا       
 

النظدددددر فددددد  موافقدددددة مجلدددددس قسدددددم الحليدددددة واألنسدددددجة بتدددددار خ   امل ضووووو ع – 48
د/ هدان  السديد مرعدى األجهد ة 0على إهدا  السديد ا13/11/2016

رو  الحاليدددا الج عيدددة إلدددى قسدددم الحليدددة واألنسدددجة الحاصدددة بمشددد
  0بالكلية

  0* مرفق بيان باألجه ة المشار إليها بعالية
  0: رأ  مجلس الكليةوقرار اللجنة

 تشكيل لجنة لرحص ومراجعة االجه ة المهداة  : القراا       
 

النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الطددب الشددرع  والسددموا بتددار خ  : امل ضوو ع – 49
ب/ محمد سمير عبدد 0على الطلب المقدا م  ط 16/11/2016

السددتار أبددو مسددلم بشددان ا ددترا   فدد  مددمتمر الكليددة المنعقددد فدد  
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بال ردقة حي  أندة  10/12/2016إلى  7/12/2016الرترة م  
  0ل  بح  منشور بالممتمر بنرقات م  الجامعة

 وقرار اللجنة الموافقة            
 فقةالموا    : القراا       

 
 16/11/2016النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم الريروسدات بتدار خ  : امل ض ع – 50

علددى الطلددب المقدددا مدد  السدديدة د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد 
أسدتاذ مسداعد وقدائم بعمدل رئديس القسدم بشدان تر دي   –الرحم  

د/ محمدد سدعيد الصدبان 0سيادتها للحصول على جدائ ة المرحدوا ا
روسددية فدد  اإلنسددان والحيددوان والطيددور فدد  مجددال األمددراض الري

ولقاحاتها وهى إحدد  جدوائ  الدولدة للهيئدات واألفدراد ) فد  مجدال 
العلوا البيطر دة وال راعيدة( والمقدمدة مد  أ اديميدة البحد  العلمد  

  0 2016والتكنولوجيا لعاا 
 وقرار اللجنة الموافقة                        

 الموافقة    : القراا       
 
 

 20/11/2016النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم البااولوجيددا بتددار خ : امل ضوو ع – 51
بشان ا دتراك  -على الطلب المقدا م  د/محمد فو ي محمد حامد 

سيادت  ببح  ف  ممتمر الكلية التاسو والم مو عقددة بال ردقدة فد  
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

بنرقدددات تصدددر    10/12/2016إلدددى  7/12/2016الرتدددرة مددد  
  0م  الجامعة

 وقرار اللجنة الموافقة           
 الموافقة   : القراا       
 

 جلنة شئ ن البيئة -4
 14/11/2016املنعقدة بتاريخ                                     

 

لشددئون خدمددة  د/ وكيددل الكليددة0المدد كرة المقدمددة مدد  السدديد أالنظددر فددى  امل ضوو ع– 52
لجندددة السدددالمة اعدددادة تشدددكيل بشدددأن بالكليدددة المجتمدددو وتنميدددة البيئدددة 

 والصحة المهنية حي  تم ت يير كالم  : 
 السيد االستاذ/ امي  الكلية

السيد / احمد ابراهيم عبدد الحلديم سدرحان ) فندى معمدل ( بددال مد  السديد 
  مصطرى عبد الباقى

 وقرار اللجنة : الموافقة                 
 الموافقة    القراا  
 
 

 املكتبات جلنة -6

  11/2016 /20نعقدة بتاريخ  وامل            
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

لجنة تشكيل  النظر فى الطلب المقدا م  السيدة /مديرة المكتبة بشأن  :امل ض ع-53
 لرحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

وقددرار اللجنددة : الموافقددة علددى تشددكيل لجنددة لرحددص وتسددعير                       
 كلية الرسائل المهداة لمكتبة ال

 الموافقة    : القراا         
دعدوة مد  السديدة /مدديرة المكتبدة بشدأن  النظر فى الطلدب المقددا :امل ض ع-54

السدديدة / مدددير االدارة العامددة للمكتبددات لحضددور افتتدداى وفعاليددات ) 
معدددددرض جامعدددددة المنصدددددورة السددددداد  للكتددددداب( فدددددى الرتدددددرة مددددد  

مدد  ينددوب وان يددتم تر ددي   2016 /30/11حتددى  20/11/2016
ع  كل قسم الحتيار الكتدب العلميدة التدى تحدص القسدم وذلد  خدالل 

 فترة المعرض 
على حضور االفتتاى يدوا االحدد الموافدق وقرار اللجنة : الموافقة                     

وتر ددي  مدد  ينددوب عدد  كددل قسددم الختيددار الكتددب  20/11/2016
 والمراجو العلمية مكونة م  :

 د/ عبد الهاد  محمد احمد                   رئيسا0أ                     
 عضوا                 السعيد الشر ينى السعيدد/ 0أ                   
 د/ محمد جبر السيد جبر                    عضوا0أ                   
   ةالسيدة /سو ان   نهم محمد               مديرة المكتب                   

 الموافقة   : القراا          
            

 جلنة االجهزة واملختربات - 5          
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 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2016/ 20/11املوافق   االحد يوم  ( 260)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

  2016/ 11 /16واملنعقدة بتاريخ               
 

فقط  ) جني ( 21900) تحصيص مبلط وقدرة متابعة  النظر ف  :امل ض ع-55
م  لجنة االجهد ة  (جني  ال يروتسعمائة ألف  واحد وعشرون 

السدلو للصر  منها على  ات العلمية بالجامعة للكلية والمحتبر 
وسددائل  - مددواد ومهددات –) خامددات وقطددو  يددار   الوسدديطة

بالكليددة  ومسددتل مات تعليميددة( وتو  عهددا علددى االقسدداا العلميددة
0   

علمدددا وتدددر  تو  دددو المبلدددط علدددى وقراراللجندددة:أحيطن اللجندددة                    
 االقساا العلمية بالكلية

 الموافقة:  لقرااا   
 وحدة ضمان اجل دة               

ات االتية  لتكرا بالموافقة على عرض المولوعبرجا  ا   امل ض ع-56  

 مجلس الكلية:على 

اعتمددداد ورش العمدددل اآلتيدددة والتدددى تمدددن برعايدددة وحددددة  -1
 لمان الجودة بالكلية:

ور ة عمل ع   محتلف استحدامات نظاا المودل  -أ
(MOODLEف  مجاالت )  التعليم االلكترونى  والتى تمن

وحالر فيها د   أسامة محمد  24/10/2016بتار خ 
 مدير وحدة التعليم االلكترونى بالجامعة    –عود  



 

 
 
-44- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2016/ 11/ 20املوافق    االحد يوم  ( 260) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

أهم المستجدات والتحديات فى ورشة عمل عن "  -ب
تشحيص مرض البروسيال   والتى تمن بتار خ 

والتى حالر فيها البروفيسورهينر    26/10/2016
أستاذ الميكرو يولوجيا ورئيس المعهد الريدرالى  -نو باور

 لصحة الحيوان بألمانيا 

 الموافقة   : القراا

 
 

 ،،  ظهرا الثانية والنصفوانتهت اجللسة  يف متام الساعة       
 

 

 عميد الكلية                    ةلسجلأمني انائب عن                       

 
 دنبيل اب  هيكل سيد امحد/ 0أ     عادل حلمى اجل هرى       أ.د/  
 

 

 البيلىءرجا


