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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  ة الثانيةئاالم بعد الستون الواحدة و  (261)رقم  الجلسة

 
يددوا  2016/  2015للعدداا الجددامع  (261) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددت  

 السداعة  تمداا وذلك فد   هد 1437/ربيع االول   الموافق ا18/12/2016 االحد
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية ظهرار التاسعة 

 : برئاسة           

 اسددددددددددددددددددتاذ وعميددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددة سيد احمد د/ نبيل أبيو هيكل0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 البالتعليم والط استاذ ووكيل الكلية لشئون  د/ جالل احمددد السيد يدددوسف0أ

 استاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث يدددجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمدة المجتمدع وتنميدة البيئد  راهيمددادل التابعى ابددد/ ع0أ
 

  



 

 
 
-2- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2016/ 12/ 18املوافق    االحد يوم  ( 261) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 أعضا  اجمللس:
 

 

 د/ فهددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ
 

 اأسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الوسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القنددددددددداو  علدددددددددى ابدددددددددر د/ علدددددددددى 0أ
 

 أسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الويروسددددددددددددددددات
 

 د/ عبددددد الهدددداد  محمددددد احمددددد عرمدددد 0أ
 

 تغذيدد التغذيدد  وامددراء سددو  ال أسددتاذ متوددر  بقسددم
 

 د/ فتحددددددددددى رلددددددددددوان علددددددددددى سددددددددددليم0أ
 

 أسدددتاذ متودددر  بقسدددم الطدددب تالشدددرعى والسدددموا واالجدددرا ات البيطر دددة
 

 بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأستاذ متور   د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ
 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددربينى السدددددددددددددعيد0أ

 

 أسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الكميددددا  الحيو دددد  وكميددددا  التغذيدددد 
 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 الشددددددددربينى السدددددددديد علددددددددىد/ محمددددددددد 0أ
 

 أسددتاذ متوددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اال ذيدد 
 

 د/ صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفدددددا0أ
 

 اسدددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطويليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم الصدددح  واالمدددراء المشدددترك 
 

 د/ مجددددد  صدددددالى مصضدددددطوى عدددددامر0أ
 

 اسدددددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددد 
 

 كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد اد/ 0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء الدددددددواج 
 

 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم البكتر ددددددا والوطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/ مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددددتاذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 لتلقددددي  االصددددطناعىاسدددتاذ ورئدددديس قسدددم التوليددددد والتناسدددل وا
 

 د/ فيدددددددددددوال حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم االمدددراء البتاطنددد  واالمدددراء المعديددد  واالسدددماك
 

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

 د/ ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 بيطر دددد اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشدددرعى والسددددموا واالجددددرا ات ال
 

 د/ عمدددددرو عبدددددد الوتددددداى محمدددددد عبدددددد0أ
 

 م الصدددددددددددددددح  واالمدددددددددددددددراء المشدددددددددددددددترك اسددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددد
 

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

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابددددددددراهيم0أ
 

 امددددراء سددددو  التغذيدددد اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم التغذيدددد  و 
 

 د/ صدددددددددددددددبر  احمدددددددددددددددد ال ضددددددددددددددددر  0أ
 

 اسددتاذ بقسددم الباطندد  واالمددراء المعديدد  واالسددماك
 

 اسدددددتاذ بقددددددسم الدددتشر   د/ صددووت عبادة محمددد مرسى0أ
 د/ سدددددددددنا  سدددددددددالم  احمدددددددددد عدددددددددوء0أ

 

 اسددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواج 
 

 د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد 0أ
 

 وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيدددد قسددددم الرعايدددد  ورئدددديس اسدددتاذ 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمدددددددود0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  والت دددددير واال ددددع 
 

 د/ احمدددددددددددددددد  دددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم ال ليدددددددددد  واالنسددددددددددج 
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم منتصددددددددر محمددددددددود0أ
 

 استاذ بقسم التوليدد والتناسدل والتلقدي  واالصدطناعى
 

  

 وهدددددددددددددددددابد/ وال  فكدددددددددددددددددر  عبدددددددددددددددددد ال
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الباولوجيددا
 

 د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحم 
 

 رئدديس قسددم الويروسدداتقددائم بعمددل اسددتاذ مسدداعد و 
 

 د/ فاطمددد  مصدددطوى عبدددد الحميدددد ابدددراهيم
 

 اسددددددتاذ مسدددددداعد بقسددددددم البا ولوجيددددددا اال لينيكيددددددة
 

 د/ سدددددمير محمدددددد عبدددددد الغندددددى عبدددددد  
 

 م الرقاب  الصحي  على اال ذيةاستاذ مساعد بقس
 مددددددنعم القبددددددانىيددددددارا محسدددددد  عبددددددد ال /د

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددددددم الطويليددددددددددددددددددددددددددددات
 

 د/محمددددددددود محمددددددددد االلوددددددددى الحوندددددددداو  
 

 مدر  بقسم الطب الشرعى والسموا واالجرا ات البيطر  

  أعضا  من اخلااج

 د/ عددادل حسددانيي  محمددود مصددطوى0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 محمدددددددد محمدددددددد جمعددددددد  سدددددددالمد/ 

 

 مدير عاا مدير ة الطب البيطر   بالقهلي   
  واعتذا عن عدم احلض ا

  

 د/ إنجددددددددددددددددددددددى فكددددددددددددددددددددددر  ر شدددددددددددددددددددددد 
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم البا ولوجيددا اال لينيكدد 
 

 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

     السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد   

 
 كليددددددددةرئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس ال
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 أسددتاذ  - عبددد الهدداد  محمددد احمددد عرمدد  د/0أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة قددد وقدد
 بالكلية بقسم التغذي  وامراء سو  التغذي 

   متمنيدا  عميدد الكليدة –نبيل ابو هيكدل سديد أحمدد السيد أ.د/ الجلسة افتت
  للسادة اعضدا  المجلس التوفيق والسداد

  لقناو  رئيس جامعدة المنصدورة والسديد السيد أ.د / محمد ااالستعداد ل  ارة
يدوا  للكليدةأ.د / أ رف عبد الباسط نائب رئديس الجامعدة للتعلديم والطدالب 

عقددد لقددا  مددع أعضددا  مجلددس  و 2016ديسددمبر  21األربعددا  الموافددق 
 الكلية مراجعة الترتيبات النهائية للتقدا للجودة واالعتماد

 سرعة االنتها  م  اعمال الجودة 

  : سرعة تسليم اسئلة االمتحاناتالكنترول 

 
 

   اوال : التصديقات         
 

 

                                                  (260رقدددددددم  ) لتصدددددددديق علدددددد  محضددددددر الجلسدددددددة السددددددابقةا :امل ضوووووو ع-1
   0 2016 /20/11بتار خ 

 المصادقة : رااالق
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 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 12/2016/ 15المنعقدة بتار خ      

 /الب بشددأن الطلددب المقدددا مدد  الطالددبمددذكرة  ددئون الطددالنظددر فددى   :امل ضوووو ع -2
والمقيدد بالكليدة بالورقدة االولدى للعداا  –محمود محس  علدى مبدروك 

يلدتمس فيدة ايقداف قيددة عد  العداا  والذ  2017/ 2016 الجامعى
وذلددك لوصددلة تجنيددديا وتحديددد موقوددة مدد   2016/2017معى الجددا

 الجي 
 الموافقة    : وقرار اللجنة  

 الموافقة        رااالق         
    
 /الب بشددأن الطلددب المقدددا مدد  الطالبددةمددذكرة  ددئون الطددالنظددر فددى   :امل ضوووو ع -3

والدذ  تلدتمس فيدة اعدادة ادرا   –ايمان السيد محمود ابدو السدعود  
 ا لم  قوائم طالب الكلية بالورقة االولىاسمه

 الموافقة    : وقرار اللجنة   
 الموافقة       رااالق          
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 /الب بشددأن الطلددب المقدددا مدد  الطالبددةمددذكرة  ددئون الطددالنظددر فددى   :امل ضوووو ع -4
والمقيددد بالكليددة بالورقددة ال امسددة  –حنددان حسدد  عبددد الحميددد جدداد 

والذ  يلتمس فية قبدول عدذرها عد   2017/ 2016للعاا الجامعى 
وذلدددك لوالدتهدددا  25/11/2016حتدددى  27/10/2016الوتدددرة مددد  
 القيصر ة 

 الموافقة    : وقرار اللجنة   
 الموافقة      رااالق          
     
 /الب بشددأن الطلددب المقدددا مدد  الطالددبمددذكرة  ددئون الطددالنظددر فددى   :امل ضوووو ع -5

المقيدد بالكليدة بالورقدة ال امسدة للعداا و  –جالل اسماعيل اسماعيل  
والذ  يلتمس فيدة قبدول عدذرة عد  الوتدرة  2017/ 2016الجامعى 

 وذلك بسبب مرلة 25/12/2016حتى  26/11/2016م   
 الموافقة    : وقرار اللجنة  

 الموافقة         رااالق        
   

 /لمقددا مدد  الطالبددةالب بشدأن الطلددب امددذكرة  دئون الطددالنظدر فددى    :امل ضوووو ع -6
والمقيدد بالكليدة بالورقدة الثالثدة للعداا  –اميرة مصطوى عبد الع  د   

والتدددى تلدددتمس فيدددة ايقددداف قيددددها عددد   2017/ 2016الجدددامعى 
وذلك بندا  علدى التقر در الدوارد اليندا  2016/2017العاا الجامعى 

 م  اللجنة الثال ية لالمراء النوسية
 الموافقة    : وقرار اللجنة    
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 الموافقة         رااالق             
 

 /الب بشدأن الطلددب المقددا مدد  الطالبددةمددذكرة  دئون الطددالنظدر فددى    :امل ضوووو ع -7
والمقيددد بالكليددة بالورقددة الثالثددة  –ر ددا كددرا عبددد الددرحم  الجمددل  

والددذ  يلددتمس فيددة قبددول عددذرها  2017/ 2016للعدداا الجددامعى 
وذلددددك  11/12/2016حتددددى  12/11/2016عدددد  الوتددددرة مدددد  
 قيصر ة الجرا  عملية والدة 

 الموافقة    : وقرار اللجنة    
 الموافقة    رااالق        

    
 /الب بشدأن الطلددب المقددا مدد  الطالبددةمددذكرة  دئون الطددالنظدر فددى    :امل ضوووو ع -8

ببرنااا    ) والمقيدددد بالكليدددة بالمسدددتو  االول –اال  سدددعيد طايدددل  

والدددذ   2017/ 2016ا الجدددامعى للعدددا صاااوس مةاااغ س  ( ااا     
حتدددى  9/11/2016يلدددتمس فيدددة قبدددول عدددذرها عددد  الوتدددرة مددد  

امتحددان مددادة ) الطويليددات (  عدد وذلددك العتددذارها  20/11/2016
 ) الميد ترا ( 9/11/2016يوا 

 الموافقة    : وقرار اللجنة    
 الموافقة           رااالق    
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 الدااسات العليا جلنة -2
 12/2016/ 18 واملمتدة بتاريخ   2016 /12 /14املنعقدة بتاريخ                        

 

بالكلية الرقاب  الصحي  على اال ذي   النظر ف  موافقة مجلس قسم  :امل ضوو ع -9
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  15/12/2016 بتار خ

صة بالطالب ال االدكتورا  الة درسلالجماع   للجنة المناقشة والحكم 
المسجل م  ال ار    د ب/ ايهاب فؤاد عبدالمقتدر السباعى0ط

ف  مادة الت صص/ الرقابة الصحية على  19/4/2009بتار خ 
        وعنوانها :, األلبان ومنتجاتها

 جودة وسالمة لب  الم ارع المست دا ف  صناعة المنتجات اللبنية                      
Quality and safety of farms milk used for manufacture of dairy products 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ إبراهيم محمد أمان            0د أ1

أستاذ الرقابة الصحب  على األلبان ومنتجاتها بكلية الطب البيطري/      
 جامعة كور الشيخ 

       د/ عادل عبد ال الق سيد احمد 0د أ2
 أستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذي   بالكلية      
 د/ محمد الشربين  السيد على  0د أ3

 أستاذ الرقابة على االلبان المتور   بالكلية "مشرفا"     
 د/ إبراهيم إبراهيم الهوار      0د أ4

 كور الشيخ "مشرفا" /الرقابة الصحية على االلبانأستاذ      
 مها عبد  محمد عبد  العشماوي     د/0أ -5
 أستاذ الرقابة الصحب  على األلبان ومنتجاتها بالكلية "مشرفا"     
 . على ان يكون الثالث والرابع وال امس بصوت واحد   
دكتورا  الولسو  فى العلوا التوصية بمن  درجة : وقرار اللجنة   

ان ومنتجاتها " الرقابة الصحية على األلب ت صص الطبي  البيطر   
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,  ف  لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم المذكور " للطالب
 م .وموافقة مجلس القس

 الموافقة           رااالق        

 

 5/12/2016 بالكلية بتار خالبا ولوجيا  النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ضوو ع-10
المناقشة والحكم  عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع   للجنة

ب/ ياسمي  نبيل المر د  احمد 0ط ةال اصة بالطالبالماجستير الة درسل
ف  مادة  16/10/2012بتار خ المسجل  م  ال ار    المر دىد

 وعنوانها : البا ولوجيا, الت صص/ 
دراسات با ولوجية على االمراء المسبب  اللتهاب االمعا  فى االبقار                   

 مو و الجا
Pathological studies on diseases causing enteritis in cattle and buffaloes 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ أحمد عل  عل  السواي        0د أ1
 أستاذ البا ولوجيا المتور  بطب بيطري/ جامعة كور ا يخ     
  د/ عبدالمنعم احمد على          0د أ2
 استاذ ورئيس قسم البا ولوجيا  بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا  ق     
 د/  وق  احمد احمد مصطوى   0د أ3
 استاذ البا ولوجيا  بكلية الطب البيطر / جامعة بنها"مشرفا"     
 د د/ وال  فكري عبدالوهاب  4

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم بالكلية "مشرفا"     
 يكون الثالث والرابع وال امس بصوت واحد .د على ان 

ف  العلوا الطبية  الماجستيرالتوصية بمن  درجة :  وقرار اللجنة
ف  لو  توصية ة المذكور ة " للطالب با ولوجيا" ال البيطر ة  ت صص

 م ., وموافقة مجلس القس  ل م  لجنة المناقشة والحكم
 الموافقة       رااالق     
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الطب الشرع  والسموا واالجرا ات  ظر ف  موافقة مجلس قسمالن:امل ضوو ع -11
عل  كل م  : التقار ر  14/12/2016 بالكلية بتار خالبيطر ة  

الماجستير الة درسلالوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم 
د المعيد  ب/ محمد سمير عبدالستار ابومسلم0ط ةال اصة بالطالب

الطب ف  مادة الت صص/  22/4/2014بتار خ بالقسم والمسجل 
التسمم ال لو  لبعض                : وعنوانها ,والسموا  الشرع 

 المبيدات فى حيوانات التجارب
Cytotoxicity of Some Pesticides in Experimental Animals 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ عبدالعظيم على احمد خلف  0د أ1

 استاذ الطب الشرع  بطب بيطر / جامعة القاهرة      
 د/ ممدوى محمد ابو المجد    0د أ2

 استاذ الطب الشرع  والسموا ورئيس القسم بالكلية     
 د/ فتح  رلوان على سليم   0د أ3

 استاذ الطب الشرع  والسموا المتور  بالكلية "مشرفا"     
ف  العلوا الطبية  جستيرالماالتوصية بمن  درجة : وقرار اللجنة

ف   المذكور " للطالب طب الشرع  والسموا" ال البيطر ة  ت صص
 م, وموافقة مجلس القس لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة        رااالق     
 

بالكلية  الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ضوو ع -12
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  12/12/2016 بتار خ

ال اصة الماجستير الة درسلالجماع   للجنة المناقشة والحكم 
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المسجل  م   د عليا  ع الدي  محمد عبدالحافظب/ 0ط ةبالطالب
الكيميا  الحيو ة ف  مادة الت صص/  16/4/2013بتار خ  ال ار  

   وعنوانها :, وكيميا  التغذية
 كارنيتي  فى الجرذان –يوكيميائية على ل دراسات ب

Biochemical Studies on L – Carnitine in Rats 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ السعيد الشربينى السعيد     0د أ1

 أستاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي      
 لسنوسى      د/ ياقوت عبد الوتاى ا0د أ2

 استاذ الكيميا  الحيو   بكلية الطب البيطر  بمشتهر / جامعة بنها     
 د/ يوسف محمد على مصطوى  0د أ3
 استاذ الكيميا  الحيو   بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا  ق "مشرفا"      

 
ف  العلوا الطبية  الماجستيرالتوصية بمن  درجة : وقرار اللجنة

ة " للطالب الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية"  صالبيطر ة  ت ص
, وموافقة  ف  لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكمة المذكور 

 م .مجلس القس
 الموافقة         رااالق

بالكلية  الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية قسمالنظر ف  موافقة مجلس : امل ضوو ع -13
الماجستير حية لرسالة عل   تقر ر الصال12/12/2016 بتار خ

م   د  المسجل  سهاا فتحى ابراهيم جمع ب/ 0ط  ال اصة بالطالب
الكيميا  الحيو ة ف  مادة الت صص/   9/10/2013بتار خ ال ار  

 وعنوانها : ,  , للمناقشة والحكم وكيميا  التغذية
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تأ ير الديا  نون على التعبير الجين  للجلوتا يون أ  ترانسوير   ف  
   النيل البلط

Effect of Diazinone on Glutathione-S Transferase Gene 

Expression in Oreochromis niloticus 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ جهاد رمضان السيد محمد           0د أ1
 استاذ ووكيل الكلي  لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ عبد الع    فتوى عبد الع        0د أ2

 أستاذ الكيميا  الحيو   بكلية العلوا جامعة المنصورة     
 د/ فهيم البهى السيد وحي      0د أ3

 ) مشرفا( بالكليةأستاذ متور  بقسم الوسيولوجيا        
 د/ فيوال حس   كى  0أ -4
 ك بالكلية ) مشرفا(أستاذ ورئيس قسم االمراء الباطن  والمعدي  واالسما     

 د على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد

 الموافقة    : وقرار اللجنة
 الموافقة        رااالق      

 

بالكلية  الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية قسمالنظر ف  موافقة مجلس  :امل ضوو ع-14
الماجستير عل   تقر ر الصالحية لرسالة 12/12/2016 بتار خ
د   يما  ا رف ط  محمد السيد النجارب/ 0ط  اصة بالطالبال 

ف  مادة الت صص/   22/4/2014بتار خ م  ال ار   المسجل 
 وعنوانها : ,  , للمناقشة والحكم الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية
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التأ ير الوقائ  ل  ت ال  تون على تصلب الشرايي  الناتج فى الوئران                  
 ب  بدا  السكر  المصا

Protective Effect of Olive Oil on Atherosclerosis Produced in Diabetic Rats 

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

 أستاذ متور   ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي      
 د/ عبد الع    فتوى عبد الع    0أ د2
 أستاذ الكيميا  الحيو   بكلية العلوا جامعة المنصورة     
 د/ جهاد رمضان السيد محمد   0د أ3
 أستاذ ووكيل الكلي  لشئون الدراسات العليا والبحوث ) مشرفا(    
 الموافقة    : وقرار اللجنة                 

  الموافقة       رااالق      
   

السيد االستاذ الدكتور / رئيس  المذكرة المعرولة علىالنظر ف  :امل ضوو ع -15
حيث وافق مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة بتار خ الجامعة , 

( م  39,  10,  9على إعتماد تعديالت المواد ) 31/10/2016
  :: تالىالئحة الدراسات العليا بالجامعة وذلك على النحو ال
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 : عرء على مجلس الكلية رار اللجنة  وق  

  الموافقة        رااالق         
  

االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك   النظر ف  موافقة مجلس قسم:امل ضوو ع -16
عل   تقر ر الصالحية لرسالة  13/12/2016 بالكلية بتار خ
د   هيثم جالل السيد عامرب/ 0ال اصة بالطالب طالماجستير 

ف  مادة الت صص/   16/10/2012بتار خ م  ال ار   المسجل
  وعنوانها :,  , للمناقشة والحكم االمراء الباطنة

 الدالئل الج  ئية الصابة الكلى الحاد ف  ال يول المصاب  بتسمم الدا                
Molecular Markers of Acute Kidney Injury in Equine Sepsis 

 كم والمناقشة عل  النحو التال  : د واقتراى تشكيل لجنة الح
 د/ على السباع  حسي  على       0د أ1
 أستاذ االمراء الباطنة بطب بيطر  جامعة / أسيوط     
 د/  روت سالم نافع                0د أ2
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 أستاذ االمراء الباطنة بطب بيطر  جامعة / االسماعيلية    
 د/ محمد أحمد على يوسف         0د أ3
 ) مشرفا( بالكليةأستاذ متور  امراء الباطن        
 د/ ايهاب محمد وهبة              0د أ3
 أستاذ بمرك  الكلى والمسالك البولية/ جامعة المنصورة ) مشرفا(     
 د/ ماجد ر ي  عبان اال قر      0أ -4
 أستاذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية ) مشرفا(   

 ابع وال امس معا بصوت واحدد على ان يكون الثالث والر 

 الموافقة    : وقرار اللجنة 
 الموافقة           رااالق         
بالكلية االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك   النظر ف  موافقة مجلس قسم: امل ضوو ع -17

الماجستير عل   تقر ر الصالحية لرسالة  13/12/2016 بتار خ
د  المسجل م   هيم ابراهيم محمد نوفلب/ محمد ابرا0ال اصة بالطالب ط

ف  مادة الت صص/ امراء االسماك   16/4/2013بتار خ ال ار  
  : وعنوانها,  , للمناقشة والحكمورعايتها

 دراسة على امراء االسماك الوبائية ف  منطقة المن لة مع ا ارات لطري التحكم
Astudy on Epidemic Fish Diseases in Manzala Area 

With Reference to Control Methods 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ نادية بسيون  محووظ            0د أ1
 استاذ ورئيس قسم امراء االسماك بطب بيطر  جامعة / كور الشيخ      
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري     0د أ2

 مراء المشتركة بالكليةاستاذ ورئيس قسم الصحة واال     
 د/ فيوال حس   كى             0د أ3

 استاذ ورئيس قسم االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك  بالكلية ) مشرفا(     
 د/ عبد  الشلبى           0أ -4
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 استاذ االسماك بمعهد علوا البحار والمصايد العليا بدمياط ) مشرفا(     
 لرابع معا بصوت واحدد على ان يكون الثالث وا

 الموافقة    : وقرار اللجنة
 الموافقة           رااالق      

 
 12/12/2016 بالكلية بتار خ الدو ةا النظر ف  موافقة مجلس قسم: امل ضوو ع-18

ب/ 0ال اصة بالطالب طالماجستير عل   تقر ر الصالحية لرسالة 
بتار خ  ار  م  ال د المسجل ايمان محمد عبد   احمد سليمان

, للمناقشة لوارما ولوجياة الت صص/ اف  ماد  28/10/2014
 وعنوانها : ,  والحكم

 تا ير اوكسى فندا ول على االجنة والمشيمة ف  االرانب الحوامل
Effects of oxfendazole on embryos and placenta in pregnant rabbits 

 حو التال  : د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  الن
 د/ ط  عبدالوتاى                0د أ1

 استاذ االدو ة  بطب بيطر / جامعة السادات     
 د/ ا رف احمد الغنيم         0د أ2

 استاذ وقائم بعمل رئيس قسم بطب بيطر / جامعة قنا     
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر  0د أ3
 استاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(   
 الموافقة    : ار اللجنةوقر    

 الموافقة      رااالق           
    
البكتير دا والوطر دات والمناعد   بتدار خ  النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم: امل ضوو ع -19

ال اصدة الماجسدتير تقر در الصدالحية لرسدالة علدى  14/12/2016
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د المسددجلة مدد  ال ددار   ب/ سددماى سددمير لبيددب  ددالى0ط ةبالطالبدد
فدددددد  مددددددادة الت صددددددص/ البكتر ولوجيددددددا   22/4/2014بتددددددار خ 

 وعنوانها : ,  , للمناقشة والحكم واالمينولوجيا والميكولوجيا
 دراسات على تحضير لقاى لعترات اال ر يا كوال  المع ولة م  دجا  مصاب  

Studies on Preparation of Vaccine Against E.coli Strains Isolated 

From ill Chickens 

 ى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د واقترا
 د/ طلعت عبدالرا ي عبدالحليم عثمان   0د أ1
 استاذ الميكروبيولوجيا  بكلية الطب/ جامعة المنصورة     
 د/ سنا  سالم  أحمد عوء      0د أ2

 استاذ أمراء الدواج  بالكلية     
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس0د أ3

 استاذ ورئيس قسم البكتير ا والوطر ات والمناع  بالكلية ) مشرفا(     
 الموافقة    : وقرار اللجنة                    

 الموافقة     رااالق          
     
البكتير ددا والوطر ددات والمناعدد   بتددار خ  النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم:امل ضوووو ع -20

ال اصددة الماجسددتير  تقر ددر الصددالحية لرسددالةعلددى  18/12/2016
مد  ال دار   د المسدجلة رانيا حسنى عبدالع    خطابب/ 0ط ةبالطالب

فددددددد  مدددددددادة الت صدددددددص/ البكتر ولوجيدددددددا   9/10/2013بتدددددددار خ 
 وعنوانها : ,  , للمناقشة والحكم واالمينولوجيا والميكولوجيا

دراسات على بعض جينات الضراوة لميكروب الكلبسيلال نيمونى 
   مصابة ا لينيكياالمع ولة م  دواج
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Studies on some virulence genes of Klebsiella pneumoniae 

isolated from clinically diseased chicken 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ أحمد عمر  ويق             0د أ1

 نهااستاذ الميكروبيولوجيا  بكلية الطب/ جامعة ب     
  د/ كامل ابراهيم محمود ابو الع ا 0د أ2
 استاذ ورئيس قسم أمراء الدواج  بالكلية     
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس   0د أ3
 استاذ ورئيس قسم البكتير ا والوطر ات والمناع  بالكلية ) مشرفا(    

 الموافقة    : وقرار اللجنة
 الموافقة       رااالق          

 

بتدددددار خ   أمدددددراء الددددددواج  النظدددددر فددددد  موافقدددددة مجلدددددس قسدددددم: ضووووووو عامل  -21
ال اصددة الماجسددتير تقر ددر الصددالحية لرسددالة علددى  18/12/2016

د المسدددجلة مددد   هبددد  نبيدددل حسددد  فهمدددى البحيدددر  ب/ 0ط ةبالطالبددد
امدراء الددواج  ف  مدادة الت صدص/   23/4/2012بتار خ ال ار  
 وعنوانها : ,  , للمناقشة والحكم واالرانب

 التوصيف الج  ئ  لويرو  االلتهاب الشعب  المعد  ف  الدجا 
Molecular Characterization of Infectious 

Bronchitis Virus in Chicken 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد عبدالع    لبد    0د أ1
لطب البيطري/ استاذ ورئيس قسم أمراء الدواج  بكلية ا     

 جامعة ال قا  ق
 د/ على على ابراهيم القناوي      0د أ2
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 استاذ الميكروبيولوجيا المتور   بالكلية     
 د/ سنا  سالم  احمد عوء        0د أ3

 استاذ أمراء الدواج  بالكلية ) مشرفا(     
 الموافقة    : وقرار اللجنة 

 الموافقة         رااالق          
 

ى موافقددة مجلددس قسددم الكيميددا  الحيو دد  وكيميددا  التغذيدد  النظددر فدد:  مل ضوووو عا -22
علددددددى تعددددددديل عنددددددوان رسددددددالة  12/12/2016بالكليدددددد  بتددددددار خ 

 – مهددا حسدد  محمددود المغددا   الماجسددتير ال اصدد  بالطالبدد  ط.ب/ 
بمادة الت صص/ الكيميدا   28/10/2014 المسجلة م  ال ار  بتار خ
 التال : ليصب  العنوان على النحوالحيو   وكيميا  التغذية  
 العنوان قبل التعديل :    

 السيلمار   ف  الوئران السمينة المصابة بالسكري ومقاومة االنسولي                  
Silymarin in obese diabetic rats and insulin resistance 

 العنوان بعد التعديل :                    
 وري الرمان ف  الوئران السمينة المصابة بالسكري ومقاومة االنسولي                     

Pomegranate Leaf  in obese diabetic rats and insulin resistance 

 الموافقة    : وقرار اللجنة 
 الموافقة         رااالق          

 
 12/12/2016 بالكلية بتار خ  الدو ةا النظر ف  موافقة مجلس قسم:امل ضوو ع -23

اختيار السيدة د/ ر هاا احمد عبدالوتاى الشافع  د المدر  عل   
بالقسم منسقا للبحث العلم  والتطو ر ومنسقا االتواقيات العلمية 

 ومنسقا لبرنامج االنتحال االدب  بالقسم.
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 الموافقة    : وقرار اللجنة 
 الموافقة      رااالق          

   
 بالكليدددة بتدددار خ الويروسدددات  مجلدددس قسدددم موافقدددة النظدددر فدددى:  امل ضووووو ع -24

لدرجددة الماجسددتير للطالبددة الغددا  التسددجيل  علدد  13/12/2016
د المسددجلة مدد  ال ددار   هددديل احمددد عبددا  احمددد المتددولىب/ 0ط

الويرولوجيدددا , وذلدددك  فددد  مدددادة الت صددص/ 22/4/2014بتددار خ 
 الددى القسددم بعددد االنتهددا  مدد  االمتحددان التمهيددد  عدددا الحضددورل

وعددددا  للماجسدددتير وعددددا االسدددتجاب  لتعليمدددات السددداد  المشدددرفي  
ا ثدر  رسدوا الدراسدية ر دم اندذارهااالنتظاا ف  الدراسة وعدا سداد ال

 م  مرة ولك  دون جدو .
 الموافقة    : وقرار اللجنة                   

 الموافقة         رااالق          
 

 الرعايددة وتنميددة الثددرو  الحيوانيدد   جلددس قسددمم النظددر فددى موافقددة  :  امل ضوو ع -25
لدرجدددددة الغدددددا  التسدددددجيل  علددددد  14/12/2016 بالكليدددددة بتدددددار خ

للطددالب االتددى اسددماعهم وبعددد وذلددك لعدددا االنتظدداا فددى  الماجسددتير
وعدددا سددداد الدراسدد  وعدددا االسددتجاب  لتعليمددات السدداد  المشددرفي  

 جدو .ا ثر م  مرة ولك  دون  الرسوا الدراسية ر م انذارهم
  
  

 الدرجه التخصص تاريخ التسجيل اسم الطالب م
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 ماجستير الوراثة والهندسة الوراثية 9/10/2013 مريم مصطفى محمد متولى 1
 ماجستير االنتاج الحيوانى 14/4/2015 هبه محمود صبحى محمد 2

 الموافقة    : وقرار اللجنة                   
 الموافقة        رااالق          

بالكليدة الرقابدة الصدحية علدى األ ذيدة   مجلدس قسدم النظر فى موافقة  :امل ضوو ع -26
الغددددا  التسددددجيل لدرجددددة الماجسددددتير  علدددد  15/12/2016 بتددددار خ

للطالب االتى اسماعهم وبعد وذلك بنا ا على تقر ر السدادة المشدرفي  
والذي يويد عددا االنتظداا وعددا االسدتجابة للتعليمدات وعددا الحضدور 

 الكلية , وبيانهم على النحو التال : الى

 التخصص تاريخ التسجيل اسم الطالب م

 الرقابة الصحية على اللحوم  22/4/2014 ساره عبدالناصر عبدالرؤوف  1

 الرقابة الصحية على اللحوم  9/10/2013 شيماء احمد طه سليمان فضل 2

 على اللحوم الرقابة الصحية  14/4/2015 ندى محمد عباس محمد اسماعيل 3

 لبانالرقابة الصحية على األ 28/10/2014 احمد الهادى مصطفى محمود 4

 لبانالرقابة الصحية على األ 22/4/2014 ايمان محمد فريد عبده الشحات 5

 الموافقة    : وقرار اللجنة                   
 الموافقة        رااالق          

بالكليددة   البكتر ددا والوطر ددات والمناعددة مجلددس قسددم النظددر فددى موافقددة :امل ضوووو ع -27
الغا  التسجيل لدرجة الماجستير للطالب  عل  18/12/2016 بتار خ

االتددى اسددماعهم بعددد وذلددك بنددا ا علددى تقر ددر السددادة المشددرفي  والددذي 
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يويددد عدددا االنتظدداا وعدددا االسددتجابة للتعليمددات وعدددا الحضددور الددى 
 ل :الكلية , وبيانهم على النحو التا

 الوظيفة تاريخ التسجيل اسم الطالب م
 معيدة بالكلية 19/4/2009 ر هاا نشأت أحمد محجوب 1
 م  ال ار  22/4/2014 سار  سامى محمد محمد بالل 2
 م  ال ار  14/4/2015 خالد محمد السيد احمد   ال  3
 الموافقة    : وقرار اللجنة                    

 لموافقة    ا     رااالق          
 

بالكلية االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك   مجلس قسم النظر فى موافقة :امل ضوو ع -28
الغددا  التسددجيل لدرجددة الدددكتورا  للطالبددة  علدد  13/12/2016 بتددار خ

د المسددجلة مدد  ال ددار  بتددار خ  وسدداا المحمددد  الحسدداني  سددرا ب/ 0ط
ة , وذلددك بنددا ا فدد  مددادة الت صددص/ االمددراء الباطندد 18/10/2011

على ماجا  بالتقر ر السدادة المشدرفي  و عددا الحضدور  وعددا االنتظداا 
ف  الدراسة وعدا سداد الرسوا الدراسية ر م انذارهم ا ثر مد  مدرة ولكد  

 دون جدو .
 الموافقة    : وقرار اللجنة                    

 الموافقة       رااالق          
   
 بالكليددددة بتددددار خ  با ولوجيدددداال مجلددددس قسددددم ر فددددى موافقددددةالنظدددد  :امل ضوووووو ع -29

 الغددا  التسددجيل لدرجددة الماجسددتير للطالددب علدد  15/12/2016
د المسددجل مدد  ال ددار   عمددرو علددى عبددا  علددى اال هددر  ب/ 0ط
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, وذلدك  فد  مدادة الت صدص/ البا ولوجيدا 28/10/2014بتار خ 
ر  بنددا ا علدددى ماجدددا  بدددالتقر ر السددادة المشدددرفي  و عددددا الحضدددو 

وعددددا االنتظددداا فددد  الدراسدددة وعددددا سدددداد الرسدددوا الدراسدددية ر دددم 
 انذارهم ا ثر م  مرة ولك  دون جدو .

 الموافقة    : وقرار اللجنة  
 الموافقة       رااالق            

  
 بالكلية بتار خالطويليات  النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ضوو ع -30

لرسالة  قة الدراسي حلالتقر ر العلم  لل عل  12/12/2016
د  باسم محمد محمد المشمش  /ب0ط  الدكتورا  ال اصة بالطالب

ف  مادة  23/4/2012بتار خ المدر  المساعد المسجل 
 : وعنوانهاالطويليات, الت صص/ 

الت   است داا البيولوجيا الج  ئية ف  تصنيف أنواع المتكيسات العضلية 
 تصيب األ ناا

Molecular Characterization of Sarcocystis Species in Sheep 
وذلك عل  النحو  4/12/2016د اجتمعت اللجنة المشكلة بتار خ 

 التال  :
 د/ صالى احمد عثمان ابو الوفا      0د أ1
 "مشرفا" بالكليةأستاذ ورئيس قسم الطويليات      
 د/ على على ابراهيم القناو    0د أ2

 ةبالكليأستاذ الويروسات  متور       
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس    0د أ3

 بالكليةأستاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعة      
 د/ جهاد رمضان محمد السيد  0د أ4
 أستاذ الكيميا  الحيو   ووكيل الكلي  للدراسات العليا والبحوث      
 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار       0د أ5
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 حي  على اللحوا ومنتجاتها بالكلي أستاذ الرقاب  الص     
حيث قاا الطالب بشرى واف  ومستويض لل طة البحثية ال اصة د                     

بالرسالة ومد  امكانية تطبيقها كما قاا الطالب بعرء توصيل  ع  
تطبيق الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالب فيما انج  وفيما 

ت  توصل اليها بصوة عامة وف  مجال ت صصة سينوذ وف  النتائج ال
بصوة خاصة وتبي  أن اللجنة قررت قبول الرسالة مع التوصية 

 باستكمال خطة البحث كما هو مدون باستمارة التسجيل.                                                         
 الموافقة    : وقرار اللجنة                   

 الموافقة        رااالق          
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم البكتير ا والوطر ات والمناع   بتار خ  :امل ضوو ع -31
على تعديل لجنة اال راف لرسالة الدكتورا    18/12/2016

د المسجل   رحاب طلعت رمضان الشافع ب/ 0ال اصة بالطالب  ط
ف  مادة الت صص /  14/4/2015م  ال ار  بتار خ 

د/ 0, برفع اسم السيد أتر ولوجيا واالمينولوجيا والميكولوجياالبك
محمد مكي  مصطوى البرديسى د رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة 
الحيوان بالدق  )بنا ا على االعتذار المقدا م  سيادت ( , والافة 

د/ ع   نعيم فر  د رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة الحيوان 0أ
 النحو التال : بالدقى , لتصب  لجنة اال راف على

 
 الوظيفة االسم م
جمال عبدالجابر محمد   .د/أ 1

 "رئيسي"بالكلية أستاذ ورئيس قسم البكتريا والفطريات والمناعة  يونس
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 رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقى د/ عزه نعيم فرج0أ 2

 الموافقة    : وقرار اللجنة                    
 الموافقة       رااالق            

 

 جلنة الع قات الثقافية - 3                                
   2016 /12 /14 المنعقدة بتار خ                                   

 

علدى  12/12/2016النظدر فدى موافقدة مجلدس قسدم االدو دة بتدار خ  امل ض ع – 32
مددر   –ليدل التقر ر العلمى ال اص بالسيدة د/ ر دا احمدد عبدد الج

ولدة اليابدان جامعددة داالدو دة بالقسدم عد  المهمدة العلميددة لسديادتها ب
 اليابان  –ال راعة والطب البيطر  بابهيرو 

  وقرار اللجنة الموافقة على التقر ر المشار الية                    
 الموافقة         رااالق     
علدى  13/12/2016بتار خ  فى موافقة مجلس قسم الويروسات النظر امل ض ع -33

المعيددددة بالقسدددم  –ب/ عدددال عاصدددم البدددوهى 0الطلدددب المقددددا مددد  ط
لمدة خمسة  ا هر بمنحدة  بشأن سورها الى جامعة فيلنو  بلينونيا

 ممولة م  برنامج االراسمو  بلس(
 وقرار اللجنة الموافقة                   

 الموافقة       القراا       
  

 ئةجلنة شئ ن البي -4
 14/12/2016املنعقدة بتاريخ                                     
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لشددئون خدمددة  د/ وكيددل الكليددة0المددذكرة المقدمددة مدد  السدديد أالنظددر فددى  امل ضوو ع– 34
بروتوكول تعاون بي  كال م  : كليدة بشأن بالكلية المجتمع وتنمية البيئة 

طبددا  البيطددر   ) جامعددة المنصددورة والنقابددة العامددة لال –الطددب البيطددر  
المركددد  العلمدددى للنقابدددة ( وذلدددك لتعلددديم الكدددوادر الطبيدددة البيطر دددة ورفدددع 
 وددا تهم فددى م تلددف محافظددات مصددر عدد  طر ددق التدددر ب فددى المرا دد  

 ومستشويات الكلية
 وقرار اللجنة : الموافقة                 

 الموافقة        القراا   
 املكتبات جلنة -6

  12/2016 /20عقدة بتاريخ  واملن            
 

 

 تشددكيل  مددديرة المكتبددة بشددأن  مدد  السدديدة / النظددر فددى الطلددب المقدددا :امل ضوو ع-35
 لجنة لوحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

وقدددرار اللجندددة : الموافقدددة علدددى تشدددكيل لجندددة لوحدددص وتسدددعير                       
 لتكون كالتالى:  – كلية الرسائل المهداة لمكتبة ال

 د/ عبد الهاد  محمد احمد                   رئيسا0أ                  
 عضوا                 السعيد الشربينى السعيدد/ 0أ                 
 د/ محمد جبر السيد جبر                    عضوا0أ                 
   نهم محمد               مديرة المكتبةالسيدة /سو ان                    

 الموافقة        : القراا       
           

 شئ ن الدااسة واالمتحانات             
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وكيددل الكليددة لشددئون التعلدديم والطددالب  د/0فددى مددذكرة السدديد أ النظددر امل ضوو ع -36

دور  تشددددددكيل لجددددددان االمتحددددددان لمرحلددددددة البكددددددالور و بشددددددأن 
  ادةمددطبقددا لددنص ال  2015/2016اا الجددامع  للددددع 2016يندداير

وموافقددة  ذية لقددانون تنظدديم الجامعددات دالالئحددة التنويددمدد   (70)
 0عليهامجالس األقساا العلمية 

 الموافقة        القراا            
 ما استجد من اعمال
 وحدة ضمان اجل دة

 
 س الكلية:مجل التالية الموافقة على عرء المولوعاتفى النظر  امل ض ع -37

 الور ق التنويذ  للمعاييراآلتي  لور ق الجودة على أن يكونوا كالتالى:  

 والحوكمددددة القيددادة معيار
 رئيس المعيار

 د/ جالل أحمد السيد يوسفأ. 
 األعضا 

 د.ر هاا أحمد عبد الوتاى 
 د. أمل عبد الستار ابراهيم 

 د.  سمر مجدي محمد عطوة 

 د. ر ا أحمد عبد الجليل 

 ار  ط  الع بط.ب.س 
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 )ط.ب.فاطمة النبو ة حسي  عبد المعطى ) منسق المعيار 

 أ/ وليد محمد أبو المجد 

 أ/ نوي  فتح  ال  ات 
 الورقة الرابعة   لب/محمد فتحى محمد رمضان سالم طا 

 الورقة الرابعة         طالب/ احمد ماجد سعد السعيد 
  
 واألخالقيات المصداقية معيار 
 رئيس المعيار 
 المرس  المرسى فر   أ.د. صالى 

  

  األعضا 
 أ.د. صووت عباد  محمد 

 د. محمود محمد  عيب 

 )د.ماجد ر ي األ قر) منسق المعيار 

 د. عبد الوتاى حمدي عبد الوتاى 

 ط.ب.أ هار رلا الطناحى 

 ط.ب. سهر ابراهيم ابراهيم 

 )ط.ب. نادي  ليا  عبد الوهاب ) منسق المعيار 

 أ/مصطو  عبد العظيم 
 ال عبد الع   أ/ عمرو محمد جم 
 /الورقة الرابعة محمد محمود عبدالمنجى محمود ب يتطالب 

 طالب/ ياسر خالد جمال 
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 الورقة الرابعة                
 البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة معيددار 
 رئيس المعيار 
   أ.د/ عادل حلمى نجيب الجوهر 

  األعضا 
 أ.د. سنا  سالم  أحمد 

  حبو  د .حساا محمد محمد ابراهيم 

 )د. ايمان أحمد محمد أبو الوضل ) منسق المعيار 

   د. حساا الشحات على جاد 

 د. مدحت سمير ابراهيم متولى 

                                 ط.ب.ال هرا  كمال الطنطاو 

 ط.ب . ايمان أحمد أحمد جادو 

   ط.ب. بسم  محرا أحمد أحمد بدو 

  ط.ب/ ند  محمد على محمد فود 

 ا  على البا ط.ب/  يم 

 )ط.ب. ند  أحمد سعد حساا الدي  ) منسق معيار 

 أ/ ماهر ناصف ابراهيم 
  أ/ نجال  وجي 

 الورقة الرابعة           طالب/خلود على منصور اسماعيل 

 الورقة الرابعة           طالب / هدير طاري سعد الرسول 
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 التعليمية والبرامج األ اديمية المعايير معيددار
 ررئيس المعيا

 

 أ.د. جمال عبد الجابر 

 األعضا 
   أ.د/ مهاعبد  محمد العشماو 

        د . أسام  أبو أسماعيل 

 د/ أحمد  وقى اسماعيل 

 )د/ نوي  كامل عبد ال الق ) منسق المعيار 

 )د/ ايمان  هران ) منسق المعيار 

 د/ محمود جميل السباعى 

 )د/ محمد صالى الثلث ) منسق المعيار 

 م السيدد/ سامر سمير ابراهي 

 ط.ب/ وفا  محمد عبد القادر 

  أ/ أحمد إبراهيم خليل. 
  أ/ سلوي محمد المتول. 
 أ/أ واي حمد  جبر 

 طالب/ابراهيم صالى عبدالغنى محمد عبداللطيف        
 الورقة الرابعة

 طالب/ اسالا عادل السيد محمد عبدالعاطى               
 الورقة الرابعة
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 المادية تسهيالتوال والتعلم التعليم معيددار
 
 المعيار رئيس

 ا.د/ مصباى عبد الجواد السيد                     

 

 األعضا 
 أ.د/ عادل عبد ال الق سيد أحمد

 ا.د/ محمد جبر السيد جبر
 أ. د/ عماد السيد يونس

 د/ محمد أحمد المتولى

 د/ نجاى عرفات حسي  اسماعيل                    

 ايار عثماند/ م                    

 د/  ر ا محمد صال                     

 د/ منصور أبو العني  منصور) منسق المعيار(

 ط.ب. رلو  رلا أحمد  طا                   

 ط.ب. اميرة حسي  البا  عبد الرا ي                    

 ط.ب/ حنان أحمد  اهر

 ط.ب/ ناهد جمعة قاسم بدو  

  طوى محمد منصور السيد) منسق المعيار(ط.ب/ محمد مص               

 أ/سو ان   نهم محمد                   
 الورقة الرابعة      مصطوى صالى عبدالشافى قميح  طالب/

                            الورقة الرابعة             طالب / ايمان ناصر فتوى العشر  
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 الموافقة   القراا          
  

 تكرا بالموافقة على عرء المولوعات التالية على مجلس الكلية:ال امل ض ع -38

نشددا  وحدددة لدددعم البحددث العلمددى واالبتكددار مددع اقتددراى هيكددل ا -1
تنظيمدددى لهدددا ورع دددة ورسدددالة وأهدددداف ودمجهدددا لدددم  الهيكدددل 

 التنظيمى للكلية مع توفير مكان لها.

إنشدددا  وحددددة للتعددداون الددددولى مدددع اقتدددراى هيكدددل تنظيمدددى لهدددا -2
 ة ورسالة وأهداف ودمجها لم  الهيكدل التنظيمدى للكليدة مدع ورع 

 توفير مكان لها.

نشدا  وحدددة للرصددد البيئددى واألمدراء الوافدددة مددع اقتددراى هيكددل ا-3
تنظيمددددى لهددددا ورع ددددة ورسددددالة وأهددددداف ودمجهددددا لددددم  الهيكددددل 

 التنظيمى للكلية مع توفير مكان لها.

اقتراى هيكل نشا  وحدة لدعم البحث العلمى واالبتكار مع ا-4
تنظيمى لها ورع ة ورسالة وأهداف ودمجها لم  الهيكل 

 التنظيمى للكلية مع توفير مكان لها.

توعيددل وحدددة الدددعم واالر دداد الطالبددى وفددت  بدداب التقدددا لشددغل -5
منصب المدير التنويذ  للوحدة ونائب المدير للسدادة أعضدا  هيئدة 

 لكلية.التدر س وذلك طبقا لالعالن المرفوع على موقع ا
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توعيدددل وحددددة تنميدددة المدددوارد الذاتيدددة وفدددت  بددداب التقددددا لشدددغل -6
منصب المدير التنويذ  للوحدة ونائب المدير للسدادة أعضدا  هيئدة 

 التدر س وذلك طبقا لالعالن المرفوع على موقع الكلية.

إنشا  وحدة لتقو م االمتحانات مع اقتراى هيكل تنظيمى لها -7
لم  الهيكل التنظيمى للكلية مع  ورع ة ورسالة وأهداف ودمجها

 توفير مكان لها.

 الموافقة   القراا           
 التكرا بالموافقة على عرء المولوع التال  على مجلس الكلية: امل ض ع -39

النظر فى خطة الكلية لسد العج  فى أعضا  الهيئة المعاونة -1
 لنسب الطالب بالكلية.

 الموافقة    القراا             

 
 التكرا بالموافقة على عرء المولوع التال  على مجلس الكلية: امل ض ع -40

 تحديث خطة تنمية الموارد الذاتية. .1

 إعادة تسعير ال دمات وجعل  بنظاا الواتورة بالمستشوى التعليمى. .2

 إعادة تشغيل عيادة الحيوانات األليوة. .3

 
 الموافقة  القراا
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 م ض عات متن عة                      
التوصديات ال اصدة  د/ عميدد الكليدة بشدان0النظدر فدى مدذكرة السديد أ امل ض ع -41

ديسددمبر  10-7بدالمؤتمر العلمدى الددولى التاسددع فدى الوتدرة مد  
 الغردقة–المنصورة  2016

مكافحددددددة الحيوانددددددات والكددددددالب الضددددددالة والقددددددوارء  -1
 .والحشرات والباعوء بمحافظة الدقهلية

يطددددري ومدير ددددة الطددددب التعدددداون بددددي  كليددددة الطددددب الب-2
البيطددددري وذلددددك ل وددددض الحمددددل الويروسدددد  النولددددوان ا 
الطيددور للحودداظ علددى صددحة البيئددة والطيددور وا نسددان 

 نظرا لقرب حلول فصل الشتا 

ولع بدرامج وقائيدة لرمدراء البيطر دة و  دادة معددالت -3
اسددددت داا اللقاحددددات البيطر ددددة والحودددداظ علددددى الثددددروة 

وذلدددك ل ودددض تكلودددة  الحيوانيدددة والسدددمكية والداجندددة
 االنتا 

احيا  مشروعات االنتا  الحيوان  والدداجن  واألسدماك  -4
  وتشجيع صغار المربيي 

ولدددع بدددرامج لددددعم مقومدددات االنتدددا  الحيدددوان  عددد   -5
طر دددق إقامدددة مصدددانع لرعدددالف جديددددة وتوعيدددل دور 

 الطب البيطري ف  الم ارع الصغيرة

 ألصل الحيوان االهتماا بصحة وسالمة الغذا  لر ذية ذات ا -6

تنشدددديط البددددرامج االر ددددادية البيطر ددددة لدددددعم صددددغار  -7
 المربي  والوالحي  والم ارع الكبر  
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توعيدددل واسدددتحداث دورات تدر بيدددة لرطبدددا  البيطدددر ي   -8
وذلك لرفع معدل مهارات األطبا  البيطر يي  ف  جميع 

 مجاالت الطب البيطري 

تر ديد اسدت داا المبيددات الحشدر ة لمدا فيهدا مد    ددار  -9
 ار  على ا نسان والحيوانل

م اطبة محافظة الدقهليدة لتدوفير قطعدة أرء  قامدة -10
مددد ارع حيوانيدددة وسدددمكية وداجندددة بمديندددة المنصدددورة 

جامعددددة  -الجديدددددة خاصددددة بكليددددة الطددددب البيطددددري 
 .المنصورة

 مااحيط المجلس عل  القراا   
 

 ،،  احلادية عشروانتهت اجللسة  يف متام الساعة       
 

 

 عميد الكلية                                  ةلسجلأمني ا                              

 
 دنبيل اب  هيكل سيد امحد/ 0أ           عبد اهلادى حممد امحد أ.د/  

 البيلىرجاء


