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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  ة الثانيةئاالم بعد الستون و  االثنين(262)رقم  الجلسة

 
يددوا  2017/  2016للعدداا الجددامع  (262) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددت  

الثانيدة  السداعة  تمداا وذلد  فد   هدد 1437/   الموافق ا16/1/2017 االثنين
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية ظهراعشر 

 : 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

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ  راهيمددادل التابعى ابددع د/0أ

  أعضا  اجمللس:
 د/ فهددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ

 

 اأسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الوسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القنددددددددداو  د/ علدددددددددى علدددددددددى ابدددددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الويروسددددددددددددددددات
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 بقسم التغذية وامراض سوء التغذية استاذ متور  د/عبد الهاد  محمد احمد عرمددة0أ
 د/ فتحددددددددددى رلددددددددددوان علددددددددددى سددددددددددليم0أ

 

 أسدددتاذ متودددر  بقسدددم الطدددب تالشدددرعى والسدددموا واالجدددراءات البيطر دددة
 

 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ينى السدددددددددددددعيد0أ
 

 قسم الكمياء الحيو   وكمياء التغذي أستاذ متور  ورئيس 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 د/ محمددددددددد الشددددددددر ينى السدددددددديد علددددددددى0أ
 

 أسددتاذ متوددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اال ذيدد 
 

 د/ صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفدددددا0أ
 

 اسدددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطويليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 لصدددح  واالمدددراض المشدددترك اسدددتاذ ورئددديس قسدددم ا
 

 د/ مجددددد  صدددددالى مص دددددطوى عدددددامر0أ
 

 اسدددددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددد 
 

 د/ كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد ا0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراض الدددددددواجن
 

 د/ مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددددتاذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوض محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 اسدددل والتلقددددي  االصددددطناعىاسدددتاذ ورئدددديس قسدددم التوليددددد والتن
 

 د/ فيدددددددددددوال حسدددددددددددن  كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اطنددد  واالمدددراض المعديددد  واالسدددما اسدددتاذ ورئددديس قسدددم االمدددراض الب
 

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

 د/ ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 ات البيطر دددد اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشدددرعى والسددددموا واالجددددراء
 

 د/ عمدددددرو عبدددددد الوتددددداى محمدددددد عبدددددد0أ
 

 م الصدددددددددددددددح  واالمدددددددددددددددراض المشدددددددددددددددترك اسددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددد
 

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

 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابددددددددراهيم0أ
 

 ذيدددد  وامددددراض سددددوء التغذيدددد اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم التغ
 

 د/ صدددددددددددددددبر  احمدددددددددددددددد ال  ددددددددددددددددر  0أ
 

 اسددتاذ بقسددم الباطندد  واالمددراض المعديدد  واالسددما 
 

 اسدددددتاذ بقددددددسم الدددتشر   د/ صددووت عبادة محمددد مرسى0أ
 د/ سدددددددددناء سدددددددددالم  احمدددددددددد عدددددددددوض0أ

 

 اسددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراض الدددددددددددددددددددواجن
 

 د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد 0أ
 

 عايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيدددد قسددددم الر ورئدددديس اسدددتاذ 
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  والت دددددير واال ددددع  د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمدددددددود0أ
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 د/ احمدددددددددددددددد  دددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم ال ليدددددددددد  واالنسددددددددددج 
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم منتصددددددددر محمددددددددود0أ
 

 استاذ بقسم التوليدد والتناسدل والتلقدي  واالصدطناعى
 

 د/ إنجددددددددددددددددددددددى فكددددددددددددددددددددددر  ر شدددددددددددددددددددددد 
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم الباثولوجيددا اال لينيكدد 
 

 د/ والء فكدددددددددددددددددر  عبدددددددددددددددددد الوهددددددددددددددددداب
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الباولوجيددا
 

 د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحمن
 

 رئدديس قسددم الويروسدداتقددائم بعمددل اسددتاذ مسدداعد و 
 

 د/ فاطمددد  مصدددطوى عبدددد الحميدددد ابدددراهيم
 

 بقسددددددم الباثولوجيددددددا اال لينيكيددددددةاسددددددتاذ مسدددددداعد 
 

 د/ سدددددمير محمدددددد عبدددددد الغندددددى عبدددددد  
 

 استاذ مساعد بقسم الرقاب  الصحي  على اال ذية
 مددددددنعم القبددددددانىيددددددارا محسددددددن عبددددددد ال /د

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددددددم الطويليددددددددددددددددددددددددددددات
 

 

 
  أعضا  من اخلااج

 د/ عددادل حسددانيين محمددود مصددطوى0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
  عتذا عن عدم احلض اوا

 أستاذ متور  بقسم األمراض الباطنة والمعدية واألسما  د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ
 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ

 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم البكتر ددددددا والوطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/محمددددددددود محمددددددددد االلوددددددددى الحوندددددددداو  
 

 طر  مدر  بقسم الطب الشرعى والسموا واالجراءات البي
 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

     السددددددديد / رجددددددداء محمدددددددد البيلددددددد   

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

 

 

     - عبددد الهدداد  محمددد السدديد عرمددةد/0أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة قددد وقدد •
 بالكلية التغذية وامراض سوء التغذية أستاذ

 عميدددد الكليدددة – نبيدددل ابدددو هيكدددل سددديد أحمددددالسددديد أ د/ الجلسدددة افتدددت   •
د/ نائدددب رئددديس الجامعدددة لشدددئون الدراسدددات العليدددا 0السددديد أو ح دددور 
  متمنيا للسادة اع داء المجلس التوفيق والسداد والبحوث 
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 مددا تقدددا السدديد االسددتاذ الدددكتور / عميددد الكليددة بتهنئددة السددادة اع دداء  •
   بالعاا الجديدالمجلس 

 سرعة االنتهاء من اعمال الجودة •

 االمتحانات االنتهاء من تصحي  سرعة الكنترول :  •

 
 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (261رقدددددددم  ) لتصدددددددديق علدددددد  مح ددددددر الجلسدددددددة السددددددابقةا :امل ضوووووو ع-1
   0 2016 /18/12بتار خ 

 المصادقة : رااالق        
 

 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 1/2017/ المنعقدة بتار خ      

 
الطلب المقدا مدن الطالبدة/ جهداد الب بشأن مذكرة  ئون الطالنظر فى  :امل ضوو ع -2 

خالدددددد عبدددددا  حمددددد   والمقيددددددة بالكليدددددة بالورقدددددة االولدددددى  للعددددداا 
وذلدد  لقبددول عددذرها عددن مددادة )التشددر  (  2016/2017الجددامعى

 صل دراسى اول +فصل دراسى ثانى  ف
 وقرار اللجنة الموافقة                     

 الموافقة    القراا               
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الطلددب المقدددا مددن الطالددب/ الب بشددأن مددذكرة  ددئون الطددالنظددر فددى  : امل ضوووو ع -3

عبدالرحيم عماد الددين ابدراهيم عدوض والمقيدد بالكليدة بالورقدة الثانيدة 
وذلددد  لقبدددول عدددذر  عدددن عددددا اداء  2016/2017عى للعددداا الجدددام

امتحان الوصل الدراسى االول +الوصل الدراسى الثانى للعاا الجدامعى 
2016/2017  
 وقرار اللجنة الموافقة                      

 الموافقة    القراا               
 
الطالدب/محمود الطلدب المقددا مدن الب بشدأن مدذكرة  دئون الطدالنظدر فدى  :امل ضوو ع -4

قيدددد بالكليدددة بالورقدددة الثانيدددة للعددداا بددددالم من عبدالمقصدددود احمددددد والمع
عدددن عددددا اداء امتحدددان وذلددد  لقبدددول عدددذر   2016/2017الجدددامعى 

ى االول +الوصدددددل الدراسدددددى الثدددددانى للعددددداا الجدددددامعى الوصدددددل الدراسددددد
2016/2017 . 

 وقرار اللجنة الموافقة                     
 الموافقة    قرااال            
 
الطلدب المقددا مدن الطالب/احمدد الب بشدأن مدذكرة  دئون الطدالنظر فدى  :امل ضوو ع -5

صددووت احمدددد دوالدددى والمقيددد بالكليدددة بالورقددددة الثانيددة للعددداا الجدددامعى 
وذلددد  للسدددماى لددد  بددددخول امتحدددان مدددادة )التشدددر  (  2016/2017
مدددع جمدددع  2016/2017دى الثدددانى للعددداا الجدددامعى دل الدراسدددللوصدددد

 . 2015/2016درجات الوصل الدراسى االولى عاا 
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 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة  القراا            
 
الرحمن فى مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقدا مدن الطالدب/ عبددالنظر : امل ضوو ع -6

 ا الجدددددامعىديد بالكليدددددة بالورقدددددة الثالثدددددة للعددددداابدددددراهيم عبددددددالمطلب والمقددددد
دى وذلدد  لالعددددتذار عددن عددددا اداء امتحانددات الوصددل الدراسدد 2016/2017

وتأجيل سدداد  2016/2017االول + الوصل الدراسى الثانى للعاا الجامعى 
 الرسوا الدراسية المقررة على الطالب المذكور لحين خروج  من السجن  

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 الموافقة  القراا            
 
احمدد  /لطلدب المقددا مدن الطالدباالب بشدأن مذكرة  ئون الطفى النظر  :امل ضوو ع -7

اا الجدامعى قيد بالكليدة بالورقدة الثالثدة للعدقدر  عبدالغنى مصطوى والم
والددذ  يشمددددل  5/1/2017تددذار عددن يددوا وذلدد  لالع 2016/2017

اول + فصددل دراسددى اداء امتحددددان مددادة )الويرولددوجى ( فصددل دراسددى 
 . ثانى
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة    القراا        
 

الطلددب المقدددا مددن الطالددب/  الب بشددأنمددذكرة  ددئون الطددفددى النظددر   : عامل ضووو -8
مصطوى جمال مصطوى والمقيد بالكليدة بالورقدة الثالثدة للعداا الجدامعى 
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والددذ  يشددمل  2/1/2017وذلدد  لالعتددذار عددن يددوا  2016/2017
 . امتحان مادة )الطويليات( فصل دراسى اول + فصل دراسى ثانى

 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة     القراا         
 
مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقدا مدن الطالبة/هبد  علدى  النظرفى:امل ضوو ع -9

الورقدددة الرابعدددة للعددداا الجدددامعى حامدددد علدددى مدددوافى والمقيددددة بالكليدددة ب
حتددى  26/12/2016وذلدد  لالعتددذار عددن الوتددرة مددن  2016/2017
والددذ  يشدددمل امتحدددان مدددادة )الوسددديولوجى ت لودددات(  27/12/2016

فصل دراسى اول +فصل دراسى ثدانى  كمدا ورد اليندا تقر در مدن االدارة 
ا ة العامددة للشددئون الطبيددة يويددد بأندد  تقددرر مددن  الطالبددة المددذكورة اجدد

والدذ  يشدمل  12/1/2017حتى  1/1/2016مرلي  عن المدة من 
في  قبول عذرها عن عدا اداء امتحانات المدواد) طدب  درعى + باطند  
+ والدة+ اسددددما ( فصددددل دراسددددى اول + فصددددل دراسددددى ثددددانى للعدددداا 

   2016/2017الجامعى 
 وقرار اللجنة الموافقة                   

 قةالمواف  القراا            
      
الطلدب المقددا مدن الطالبدة/ر م الب بشدأن مدذكرة  دئون الطدالنظدر فدى :امل ضوو ع -10

والمقيدددددة بالكليددددة بالورقددددة الرابعددددة للعدددداا  -محمددددد عبددددد  محمددددود 
وذلددددد  لالعتدددددذار عدددددن العددددداا الجدددددامعى  2016/2017الجدددددامعى 
 فصل دراسى اول + فصل دراسى ثانى   2016/2017
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 قرار اللجنة الموافقةو                     
 الموافقة   القراا             
 

الطلب المقدا من الطالبدة/ ر هداا  الب بشأنمذكرة  ئون الطالنظر فى  امل ضوو ع -11
والمقيددة بالكليدة بالورقدة الرابعدة للعداا الجدامعى  -عرف  عبد  عرف  

والددددذ   4/1/2017وذ  لالعتددددذار عددددن يددددوا يددددوا  2016/2017
ن مددادة ) امددراض الباطندد ( فصددل دراسددى اول + فصددل يشددمل امتحددا
 دراسى ثانى  

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 الموافقة    القراا            
 
مقدددا مددن الطالددب/ الطلددب الالب بشددأن مددذكرة  ددئون الطددالنظددر فددى  امل ضوووو ع -12

معى والموصدول مدن الكليدة فدى العداا الجدا -اسام  السيد حامدد سدالا
والددذ  يلددتمس فيدد  اعددادة قيددد  بالكليددة وقبددول عددذر   2015/2016

   2016/2017،  2015/2016،  2014/2015عن االعواا 
 وقرار اللجنة الموافقة                    

 الموافقة   القراا            
 

مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقدا من الطالب/ يحيى النظر فى : امل ضوو ع -13
والمقيدد بالكليدة بالمسدتو  االول فدى  -مجد  عبدالجليل يوسف بدال 

 2016/2017برنامج تمي  صحة وسالم  الغذاء فى العاا الجدامعى 
والدددذ  يلدددتمس فيددد  قبدددول عدددذر  عدددن المدددواد العمليدددة االتيدددة وهدددم 
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، وراثدددة عملددى بتدددار خ  24/12/2016)هسددتولوجى عملدددى بتددار خ 
( وامتحددان  27/12/2016،تشددر   عملددى بتددار خ  26/12/2017

( وذلد  نظدرا لظدرو   31/12/2016مادة )البيولوجى نظر  بتار خ 
وتدددددددم اخدددددددالء سدددددددبيل  بتدددددددار خ  24/12/2016حبسددددددد  بتدددددددار خ 

وذل  بناء على كتاب النيابة العامدة نيابد  قسدم اول  31/12/2016
 المنصورة  

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 الموافقة    القراا            
 
مددذكرة  ددئون الطددالب بشددأن  تطبيددق قواعددد الرأفددة لطددالب  النظددر فددى :امل ضوووو ع -41

مع تشكيل لجندة  2016/2017مرحلة البكالور و  للعاا الجامعى 
 الممتحنين 

 على تشكيل لجنة الممتحنين من : وقرار اللجنة الموافقة                      
 د/ عميد الكلية 0أ -1
 لية لشئون التعليم والطالبد/ وكيل الك0أ -2

 رؤساء الكنتروالت -3
 الموافقة   القراا            

 
مددذكرة  ددئون الطددالب بشددأن الطلددب المقدددا مددن الطالددب/ النظددر فددى  امل ضوووو ع -15

عبددد  الحسددينى جمعدد  محمددد والمقيددد بالكليددة بالورقددة الثالثددة للعدداا 
وا والدددذ  يلدددتمس فيددد  قبدددول عدددذر  عدددن يددد 2016/2017الجدددامعى 
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والذ  يشمل امتحان مادة )االدو  ( فصل دراسدى اول  10/1/2017
   2016/2017+ فصل دراسى ثانى للعاا الجامعى 

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 الموافقة  القراا          

 
مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلدب المقددا مدن الطالب/محمدد النظر فى  امل ضوو ع -16

حسدددن والمقيدددد بالكليدددة بالورقدددة الثالثدددة للعددداا الجدددامعى عدددالء رجدددب 
والدددددددذ  يلدددددددتمس فيددددددد  قبدددددددول عدددددددذر  عدددددددن يدددددددوا  2016/2017
والذ  يشمل امتحان مادة )االدو ة( فصل دراسدى اول  10/1/2017

   2016/2017+ فصل دراسى ثانى للعاا الجامعى 
 وقرار اللجنة الموافقة                    

 وافقةالم      القراا      
 
مذكرة  ئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مدن الطالب/هددير النظر فى  امل ضوو ع -17

جمعدددد  محمددددد والمقيددددد بالكليددددة بالورقددددة الرابعددددة للعدددداا الجددددامعى 
والددددددذ  تلددددددتمس فيدددددد  قبددددددول عددددددذرها عددددددن يددددددوا  2016/2017

والذ  يشمل امتحان مدادة )الدوالدة( فصدل دراسدى اول  9/1/2017
   2016/2017عاا الجامعى + فصل دراسى ثانى لل

 وقرار اللجنة الموافقة                     
 الموافقة      القراا       
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 الدااسات العليا جلنة -2

 1/2017/ 160 واملمتدة بتاريخ   2017 /1 /11املنعقدة بتاريخ                        
 

بالكلية لى اال ذي  الرقاب  الصحي  ع النظر ف  موافقة مجلس قسم:امل ض ع– 18
عل  كل من : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع    1/1/2017 بتار خ

ب/ 0ال اصة بالطالب  الماجستير للجنة المناقشة والحكم لرسالة 
) كو تى الجنسي  ( المسجل من  م لد مبار  سيف خاتم العا مى

ف  مادة الت صص/ الرقابة الصحية  28/10/2014بتار خ ال ار  
       : وعنوانها، األلبان ومنتجاتها على

 تواجد بقايا الم ادات الحيو ة ف  الحليب ال اا
Prevalence of antibiotic residues in raw milk 

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

 ال قا  ق أستاذ ورئيس قسم مراقبة اال ذي  بطب بيطر  جامعة /     
 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 المتور  بالكلي  "مشر "    
 د/ عادل عبدال الق سيداحمد     0د أ4
 "مشر " بالكليةالصحية على األ ذية أستاذ ورئيس قسم الرقابة     

 د على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد  
الماجستير فى العلوا الطبي  التوصية بمن  درجة :  اللجنةرار قو 

 " الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها " للطالب ت صص البيطر   
قة ، ومواف ف  لوء توصية كل من لجنة المناقشة والحكم المذكور

 م  مجلس القس
 الموافقة    القراا        
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 5/1/2017 بالكليددة بتددار خاالدو دد    النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم  :امل ضوو ع– 19
علدد  كددل مددن : التقددار ر الورديددة والتقر ددر الجمدداع   للجنددة المناقشددة 

ب/ مجدددد  محمدددد 0ال اصدددة بالطالدددب  الماجسدددتير والحكدددم لرسدددالة 
فدد   22/4/2014بتددار خ مددن ال ددار   المسددجل ابددراهيم  ددمس الدددين
       : وعنوانهاالوارما ولوجيا، مادة الت صص/ 

است داا بعدض الم دادات الحيو دة وم دادات االلتهابدات فد  السديطرة 
 على التهاب ال رع ف  االبقار والجامو 

Use of Some Antibiotics and Anti-inflammatory in Control of Mastitis in 

Cattle and Buffaloes 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ محمد حسن خير       0د أ1

 أستاذ االدو    بطب بيطر  جامعة / ال قا  ق     
 د/ سام  محمد مصطوى النبتيتى 0د أ2
 أستاذ االدو    بطب بيطر  جامعة / ال قا  ق    
 د/ محمد جبر السيد جبر         0د أ3
 تاذ االدو    بطب بيطر  جامعة / المنصور أس     
 الماجسددتير فددى العلددوا الطبيدد  البيطر دد  : التوصددية بمددن  درجددة  اللجنددةرار قو 

ف  لدوء توصدية كدل مدن لجندة  المذكور " للطالب الوارما ولوجيا"  ت صص
م مع تحديدد عندوان الرسدالة ليصدب  ، وموافقة مجلس القس المناقشة والحكم
 على النحو التال :

است داا بعدض الم دادات الحيو دة وم دادات االلتهابدات فد  السديطرة 
 الما يةعلى التهاب ال رع ف  

Use of Some Antibiotics and Anti-inflammatory in Control of 

Mastitis in Cattle  

 الموافقة : رااالق    
 

عديددة االمددراض الباطنددة واالمددراض الم النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم  :امل ضوو ع–20
علددد  كدددل مدددن : التقدددار ر  10/1/2017 بالكليدددة بتدددار خ  واالسدددما 
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الماجسدتير الوردية والتقر ر الجمداع   للجندة المناقشدة والحكدم لرسدالة 
د  المسدجل  مدن  ب/ امير  محمدد محمدد الشدر ينى0   ال اصة بالطالب

فد  مدادة الت صدص/ امدراض االسدما    23/4/2012بتدار خ ال ار  
      : نهاوعنوا، ورعايتها

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

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

 استاذ امراض االسما  بطب بيطر  جامعة / القاهر         
 د / طلعت طلعت سعد عطا    0د أ2

 استاذ امراض االسما  بطب بيطر  جامعة / االسكندر       
 د / فيوال حسن  كى     0د أ3

 استاذ ورئيس قسم االمراض الباطن  والمعدي  واالسما   بالكلية ) مشرفا(     
 د / ر اض حسن خليل          0أ -4

   جامعة / االسكندر   ) مشرفا(استاذ امراض االسما  بطب بيطر      
 د على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد

الماجسدددتير فدددى العلدددوا الطبيددد  التوصدددية بمدددن  درجدددة :  اللجندددةرار قو 
فد   ةالمدذكور  ة" للطالبد امراض االسما  ورعايتها"  ت صص البيطر   

 م  ، وموافقة مجلس القس لوء توصية كل من لجنة المناقشة والحكم
 الموافقة   رااالق     
 

بالكلية  الكيمياء الحيو ة وكيمياء التغذية النظر ف  موافقة مجلس قسم  :امل ض ع–21
عل  كل من : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع    9/1/2017 بتار خ

ب/ 0   بالطالبال اصة الماجستير للجنة المناقشة والحكم لرسالة 
بتار خ المسجل  من ال ار    د يماء ا ر  ط  محمد السيد النجار

ف  مادة الت صص/ الكيمياء الحيو ة وكيمياء   22/4/2014
       : وعنوانها،  التغذية
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التأثير الوقائ  ل  ت ال  تون على تصلب الشرايين الناتج فى الوئران 
 المصاب  بداء السكر  

Protective Effect of Olive Oil on Atherosclerosis Produced in Diabetic Rats 
 ـ وكانت جلنة احلكم واملناقشة علي النحو التايل :

 د/ السعيد الشر ينى السعيد         0د أ1
 أستاذ متور   ورئيس قسم الكيمياء الحيو   وكيمياء التغذي  بالكلي      
 د/ عبد الع    فتوى عبد الع     0د أ2
 صورةأستاذ الكيمياء الحيو   بكلية العلوا جامعة المن     
 د/ جهاد رم ان السيد محمد      0د أ3
 أستاذ ووكيل الكلي  لشئون الدراسات العليا والبحوث ) مشرفا(    
الماجستير فى العلوا الطبي  التوصية بمن  درجة : وقرار اللجنة                  

 ة" للطالب الكيمياء الحيو ة وكيمياء التغذية"  ت صص البيطر   
، وموافقة  توصية كل من لجنة المناقشة والحكمف  لوء  ةالمذكور 

 م  مجلس القس

 الموافقة    رااالق        

 
بالكلية م الرقاب  الصحي  على اال ذي   مجلس قس : النظر فى موافقةامل ض ع– 22

ال اصة الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  1/1/2017 بتار خ
) كو تى الجنسي  (  ب/ فيصل سعد سعود سعد الهاجري 0بالطالب  

ف  مادة الت صص/  28/10/2014بتار خ المسجل من ال ار  
وعنوانها ،  ، للمناقشة والحكمومنتجاتها لحوا الرقابة الصحية على ال

: 
 متبقيات بعض المعادن الثقيلة ف  لحوا ال أن المسوقة بالكو ت

Heavy metal residues in mutton carcasses marketed in Kuwait 

 واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د 
 د/ عالء الدين محمد مر دي 0د أ1
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 بطب بيطر  جامعة / ال قا  ق ومنتجاتها لحوا الرقابة الصحية على الأستاذ       
 د/ محمد الشر ين  السيد على   0د أ3
 أستاذ الرقاب  الصحي  على االلبان المتور  بالكلي       
 د/ عادل عبدال الق سيداحمد   0د أ3
 "مشر " بالكليةأستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على األ ذية     
 د/ خالد ابراهيم ابو الوت  سالا   0د أ4
 بالكلية "مشر " ومنتجاتها لحوا الرقابة الصحية على الأستاذ      
 د د/ سمير محمد عبدالغن  عبد    5
 بالكلية "مشر " ومنتجاتها لحوا حية على الالرقابة الص أستاذ مساعد   
 د على ان يكون الثالث والرابع وال امس معا بصوت واحد                   
 اللجنة الموافقةرار قو                   

 الموافقة : رااالق
 

عل   5/1/2017 بالكلية بتار خاالدو     النظر ف  موافقة مجلس قسم: امل ض ع-23
ب/ سبيل  0   ال اصة بالطالبالماجستير ة لرسالة تقر ر الصالحي

 22/4/2014بتار خ المسجل  من ال ار    عبان عبدالمنعم الحنوى
 وعنوانها :،  الوارما ولوجيا، للمناقشة والحكمف  مادة الت صص/ 

 دراسات على بعض التداخالت الدوائية فى بداري التسمين
Studies on some Drugs Interaction in Broiler Chickens 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :                  
 د/ عبد العليم ف اد عبد العليم  0د أ1
 أستاذ االدو   ووكيل بكلي  طب بيطر  جامعة / ال قا  ق     
 د/ حا ا محمد  اهين        0د أ2
 ع  / دمنهور أستاذ ورئيس قسم االدو   بطب بيطر  جام     
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر0د أ3
 "مشر " بالكليةأستاذ ورئيس قسم االدو ة      
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 د د/ فاطم  مصطوى عبد الحميد   4
 أستاذ مساعد الباثولوجيا اال لينيكي  بالكلية "مشر "     

 د على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد  
   افقةالمو :  اللجنةقرار و                    

 الموافقة :رااالق 
 
االمراض الباطنة واالمراض المعدية م مجلس قس : النظر فى موافقةامل ض ع-24

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  10/1/2017 بالكلية بتار خ  واالسما 
)وافد  ياسر عبدالرحمن محمد حمدب/ 0ال اصة بالطالب  الماجستير 

ف  مادة الت صص/  28/10/2014بتار خ ى الجنسي ( المسجل ليب
 وعنوانها :،  ، للمناقشة والحكماالمراض الباطنة

 تقييم المغص بالموجات فوي الصوتية ف  ال يول
Ultrasonographic Evaluation of Colic in Equine 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ مدحت ناصف ناصف محمد    0د أ1
 راض الباطنة  بطب بيطر  جامعة / كور الشيخأستاذ االم     
 د/ صبري احمد ال  ري نصار 0د أ2
 أستاذ االمراض الباطنة بالكلي       
 د/ محمد احمد على يوسف     0د أ3
 "مشر " بالكليةأستاذ االمراض الباطنة المتور       
 د د/ ماجد ر ي  عبان اال قر     4

 بالكلية "مشر "االمراض الباطنة  أستاذ مساعد     
 د على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد  

   الموافقة:  اللجنةقرار و                  
 الموافقة : رااالق
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بالكلية الكيمياء الحيو ة وكيمياء التغذية  م مجلس قس النظر فى موافقة:امل ض ع-25

ة ال اصالماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  9/1/2017 بتار خ
)وافد ليبى الجنسي (  ب/ بو  د  حات بو  د بوخ  م0بالطالب  
الكيمياء الحيو ة ف  مادة الت صص/  28/10/2014بتار خ المسجل 

 وعنوانها :,  وكيمياء التغذية  ، للمناقشة والحكم

 مكافحة تصلب الشرايين وااللتهابات ل  ت ال  تون 
Anti-atherosclerotic and anti-inflammatory action of olive oil 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ طاري محمد كمال مطاوع    0د أ1
 أستاذ الكيمياء الحيو ة بكلية الصيدلة جامعة / القاهرة     
 د/ ياقوت عبدالوتاى السنوس     0د أ2
 جامعة/ بنها أستاذ الكيمياء الحيو ة بكلية الطب البيطري بمشتهر      
 د/ السعيد الشر ين  السعيد      0د أ3
 "مشر " بالكليةأستاذ متور  ورئيس قسم الكيمياء الحيو ة وكيمياء التغذية      
 د/ جهاد رم ان محمد السيد   0د أ4
 أستاذ الكيمياء الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث "مشر "     

 . والرابع معا بصوت واحد د على ان يكون الثالث
   الموافقة:  اللجنةقرار و                  

 الموافقة : رااالق
 
 
 بالكليدة بتدار خيدة  الباثولوجيدا اال لينيكم مجلدس قسد النظدر فدى موافقدة: امل ض ع-26

ال اصددددة الماجسددددتير علدددد  تقر ددددر الصددددالحية لرسددددالة  15/1/2017
 ة مدن ال دار  المسدجلد   د دينا محمود احمدد احمدد ابور ب/ 0  ةبالطالب
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يددة  ، الباثولوجيددا اال لينيكفدد  مددادة الت صددص/  22/4/2014بتددار خ 
 وعنوانها :,  للمناقشة والحكم

دراسات باثولوجيا ا لينيكية على بعض االدو دة الم دادة لاللتهابدات فد  
 الوئران

Clinicopathological Studies on Some Anti-inflammatory Drugs in Rats 

 واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د 
 د/ عبد  احمد محمود م بطل   0د أ1
أسددتاذ ورئدديس قسددم الباثولوجيددا اال لينيكيددة بطددب بيطددري جامعددة /      

  ور الشيخ
 د د/ أمنية السيد كيالن                2
 لينيكيدة بطدب أستاذ مساعد وقائم بعمل رئديس قسدم الباثولوجيدا اال      

 بيطري/ قناة السو س
 د/ أسام  على محمد عبد     0د أ3

 أستاذ الباثولوجيا اال لينيكية بطب بيطري/ جامعة  قناة السو س "مشر "     
 د د/ أنج  فكري محمد حسن ر ش   4
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الباثولوجيا اال لينيكية بالكلية "مشر "     

 يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد  د على ان 
   الموافقة:  اللجنةقرار و                 

 الموافقة : رااالق
 بالكليدة بتدار خ  الجراحة والت دير واأل عةم مجلس قس : النظر فى موافقةامل ض ع-27

ال اصددددة الماجسددددتير علدددد  تقر ددددر الصددددالحية لرسددددالة  11/1/2017
د وافدددة )ليبيددة الجنسددية(  حمددد رحدداب سددعد السنوسددىب/ 0  ةبالطالبدد
الجراحدددددة فددددد  مدددددادة الت صدددددص/  22/4/2014بتدددددار خ  ة  المسدددددجل
 وعنوانها :،  ، للمناقشة والحكم  البيطر ة

 تقييم الحقن الموصلى لعال  التهاب المواصل المستحث فى الكالب
Evaluation of Intraarticular Injections for Treatment of 

Induced Arthritis in Dogs 
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 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمود عبدالمعبود عبدر       0د أ1

 أستاذ الجراحة المتور  بطب بيطري/ جامعة ال قا  ق     
 د/ ابراهيم الدسوق  محمد عبدالعال  0د أ2
 أستاذ الباثولوجيا المتور   بكلية الطب/ جامعة المنصورة  
 عادل التابع  ابراهيم   لول      /د0د أ3
 أستاذ الجراحة ووكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع "مشر "   
 د/ عصاا مصباى محمد محمود      0د أ4
 أستاذ الجراحة ورئيس قسم الجراحة والت دير واال عة بالكلية "مشر "     

 د على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد  
   الموافقة:  اللجنةقرار و                  

 الموافقة : رااالق
 بالكلية بتار خ  الباثولوجيام مجلس قس فى موافقة النظر: امل ض ع-28

ال اصة الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  15/1/2017
من ة المسجلد  سمر السيد عبدالجواد سيداحمد  الىب/ 0  ةبالطالب

،  الباثولوجياف  مادة الت صص/  16/4/2013بتار خ  ال ار   
 وعنوانها :،  للمناقشة والحكم

 دراسات باثولوجية على مرض الكوليرا ف  الدواجن
Pathological Studies on Fowl Cholera in Poultry 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ عبدالمنعم أحمد على       0د أ1

 تاذ ورئيس قسم الباثولوجيا  بطب بيطري/ جامعة ال قا  قأس     
 د/  وق  احمد مصطوى     0د أ2

 أستاذ الباثولوجيا المتور   بطب بيطري مشتهر/ جامعة بنها     
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 د/ أحمد على على السولق    0د أ3
 أستاذ البثاولوجيا المتور  بطب بيطري/ جامعة كور الشيخ "مشر "     
 بدالوهاب         د د/ والء فكري ع4
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الباثولوجيا بالكلية "مشر "     

 د على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد  
   الموافقة:  اللجنةقرار و                  

 الموافقة : رااالق
 

ة االمراض الباطنة واالمراض المعديم مجلس قس : النظر فى موافقةامل ض ع-29
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  10/1/2017 بالكلية بتار خ  واالسما 
 د محمد فر د محمد محمد عود ب/ 0ال اصة بالطالب   الدكتورا 
ف  مادة الت صص/  28/10/2014بتار خ  من ال ار  المسجل

 وعنوانها :،  ، للمناقشة والحكماالمراض الباطنة
جامو  مع إ ارة دراسات على بعض االلطرابات اله مية ف  ال

 خاصة لم  رات االلتهاب
Studies on Some Digestive Troubles in Buffaloes with a Special 

Reference to Proinflammatory Mediators 
 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ هان  يوسف حسن        0د أ1
 ب بيطر  جامعة/ الساداتأستاذ االمراض الباطنة  بط     
 د/ محمد المحمدي  انم  0د أ2

 أستاذ االمراض الباطنة  بطب بيطر  مشتهر جامعة / بنها     
 د/ محمد احمد على يوسف     0د أ3
 "مشر " بالكليةأستاذ االمراض الباطنة المتور       
 د د/ ماجد ر ي  عبان اال قر      4
 بالكلية "مشر "االمراض الباطنة  أستاذ مساعد    

 د على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد  
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   الموافقة:  اللجنةقرار و                  
 الموافقة : رااالق
 
د/ سام  معوض محمد  عبل د مدير وحدة 0النظر فى طلب السيد أ :امل ض ع-30

لمان الجودة بالكلية بشأن تجميد القيد والعمل بدبلومات الدراسات 
ا اآلت  بيانها بعد حيث ان  لم يتم قيد أي طالب بهم خالل ال مس العلي

 سنوات األخيرة وهم :
 

 دبلوا/ االر اد البيطري      -1
   دبلوا/ حيوانات التجارب2

 دبلوا/ الحيوانات والطيور البر ة             -3
 دبلوا/ تلوث البيئة -4                 
    ة عرض على مجلس الكلي: اللجنةقرار و 

 الموافقة : رااالق
 
بالكلية الصحة واألمراض المشتركة  النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع-31

لرسالة  التقر ر العلم  للحلقة الدراسي  عل  1/1/2017 بتار خ
د  نادر ر اد اسماعيل نصار /ب0   الدكتورا  ال اصة بالطالب
 /ف  مادة الت صص 22/4/2014بتار خ المسجل من ال ار  
 : وعنوانهااألمراض المشتركة ، 

دراسات مشترك  وو ائية على انولون ا الطيور ومتال مة الشري                  
االوسط التنوس  المسبب  بويرو  الكورونا ف  مصر مع اال ارة الى 

 الكاهو كبرنامج ف  التحكم
Zoonotic and Epidemiological Studies on Avian Influenza and 

 Middle East Respiratory Syndrome Coronaviruse in Egypt with Special 
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 Reference to CAHO as A Control Program 

 وذل  عل  النحو التال  : 26/12/2016د اجتمعت اللجنة المشكلة بتار خ 
 د/ محمد أحمد على يوسف          0د أ1

  بالكليةأستاذ متور  امراض الباطن        
 كامل ابراهيم محمود ابو الع ا    د/0د أ2
 أستاذ ورئيس قسم امراض الدواجن بالكلية      
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري  0د أ3

 أستاذ ورئيس قسم الصحة واالمراض المشتركة "مشرفا"      
 د/ عمرو عبد الوتاى محمد عبد    0د أ4

 أستاذ االمراض المشترك   بالكلية"مشرفا"     
   ال هراء عبد الحميد احمد   د د / فاطم5
 أستاذ مساعد صحة الحيوان والبيئ   بالكلية      
 د د/ مياد  مسعد احمد  عبان جو د     6

 أستاذ مساعد االمراض المشترك  بالكلية      
د حيث قاا الطالب بشرى واف  ومستويض لل طة البحثية ال اصة               

كما قاا الطالب بعرض توصيل  عن  بالرسالة ومد  امكانية تطبيقها
تطبيق الج ء العمل  من الرسالة وقد تم مناقشة الطالب فيما انج  
وفيما سينوذ وف  النتائج الت  توصل اليها بصوة عامة وف  مجال 
ت صصة بصوة خاصة وتبين أن اللجنة قررت قبول الرسالة مع 

 جيل                                                          التوصية باستكمال خطة البحث كما هو مدون باستمارة التس
   الموافقة:  اللجنةقرار و                

 الموافقة : رااالق
 
األمراض الباطنة واألمراض المعدية  النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع-32

على تعديل  ير جوهري  12/2016/ 21 بالكلية بتار خواألسما  
احمد مجد  جمال  ب/0الة الدكتورا  ال اصة بالطالب  لعنوان رس
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 18/10/2016د المدر  المساعد بالقسم والمسجل بتار خ  سليم
ف    in sheepعدية ، بالافة كلمةاالمراض المبمادة الت صص/ 

النحو  العنوان باللغة االنجلي  ة حيث سقطت بطر ق ال طأ ، وذل  على
 التال  :

  العنوان قبل التعديل :  
 دراسات متقدمة عن مرض السل الكاذب ف  األ ناا 

Advanced Studies on caseous lymphadenitis  

 العنوان بعد التعديل : 
 دراسات متقدمة عن مرض السل الكاذب ف  األ ناا 

Advanced Studies on caseous lymphadenitis in sheep 

   الموافقة:  اللجنةقرار و                 
 الموافقة  : راالقا     
 
على  5/1/2017بالكلي  بتار خ  االدو ةى موافقة مجلس قسم النظر ف امل ض ع-33 

ال اص  بالطالب    ب/  تعديل  ير جوهري لعنوان رسالة الدكتورا 
سجلة در  المساعد بالكلية المالم – اسماء ع ت ابراهيم محمد الصياد

ليصب  العنوان  وجيا ،الوارما ولبمادة الت صص/  23/4/2012 بتار خ
 التال : على النحو

 العنوان قبل التعديل :    
دراسات فارما ولوجية مناعية على االنروفلوكساسين والسو راميون ف      

 الدجا 
Immuno-Pharmacological Studies on Enrofloxacin and Super-

Immune® in Chicken 

 العنوان بعد التعديل :  
 والسو راميون ف  الدجا  التيلميكوسيندراسات فارما ولوجية مناعية على   



 

 
 
-24- 

 ة الطب البيطريكلي جامعة املنصورة    

   2017/ 1/ 16املوافق     االثننييوم  ( 262) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

Immuno-Pharmacological Studies on Tilmicosin and Super-

Immune® in Chicken 

 

   الموافقة:  اللجنةقرار و                    
 الموافقة : رااالق        
  
ميددداء الحيو ددة وكيميددداء التغذيدددة  ى موافقددة مجلدددس قسددم الكيالنظددر فددد: امل ضووو ع-34 

 يددر جددوهري لعنددوان رسددالة علددى تعددديل  9/1/2017 بالكليددة بتددار خ
بسدددددم  الدسدددددوقى الدسدددددوقى ال اصددددد  بالطالبددددد    ب/  الماجسدددددتير

بمدادة الت صدص/  28/10/2014 بتدار خ من ال دار  المسجلة –بر وث
 لتال :ا الكيمياء الحيو ة وكيمياء التغذية ، ليصب  العنوان على النحو

 العنوان قبل التعديل :                      
 تأتير مست لص الشاي االخ ر على االيض الغذائ  للدهون ف  الوئران                   

Effects of green tea extract on fat metabolism of rats 

 العنوان بعد التعديل :                   
 ف  الوئران ال صو ةعلى الشاي االخ ر  آثار تناول    

Effects of green tea extract on fertility in rats 

   الموافقة:  اللجنةقرار و                   
 الموافقة : رااالق        
 بتار خبالكلية  الرقاب  الصحي  على اال ذي ى موافقة مجلس قسم النظر ف:امل ض ع-35

رسددالة الماجسددتير ال اصدد   علدى تعددديل  يددر جددوهري لعنددوان 15/1/2017
المسددجلة مددن ال ددار  بتددار خ  – دعدداء خليددل السددعيد خليددلبالطالبدد    ب/ 

، الرقابددة الصددحية علددى اللحددوا ومنتجاتهددابمددادة الت صددص/  14/4/2015
 ليصب  العنوان على النحو التال :

 العنوان قبل التعديل :                      
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لبكتر ا ولأل سدة للسيسامول و  ت السمسم فى البرجر البقري التأثير الم اد ل               
 أثناء الحوظ بالتبر د

Antimicrobial and antioxidant effect of sesamol and sesame oil in beef burger 

 during cold storage 

 
 العنوان بعد التعديل :                  

 
 كر ات اللحمامول و  ت السمسم فى التأثير الم اد للبكتر ا ولأل سدة للسيس

 أثناء الحوظ بالتبر د
Antimicrobial and antioxidant effect of sesamol and 

sesame oil in meat balls during cold storage 

 
   الموافقة:  اللجنةقرار و                   

 الموافقة   : رااالق        
 

 بالكليددددة بتددددار خ الباثولوجيددددا س قسددددم ى موافقددددة مجلددددالنظددددر فدددد:   امل ضوووو ع-36
علددى تعددديل  يددر جددوهري لعنددوان رسددالة الماجسددتير  15/1/2017

المسددجلة  – اينددا  محددرا احمددد احمددد بدددو  ال اصدد  بالطالبدد    ب/ 
، الباثولوجيددابمددادة الت صددص/  18/10/2016 مددن ال ددار  بتددار خ

 التال : ليصب  العنوان على النحو
 العنوان قبل التعديل :    

 
دراسات باثولوجية على االسهال المسبب بويرو  الروتا والكرونا فى 

 العجول
Pathological studies on Rota and Corona Viral 

diarrhea in calves 
 العنوان بعد التعديل :

 
 دراسات باثولوجية على االوراا الت  تصيب المجترات
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Pathological studies on tumors affecting 
ruminants 

 

 أن تكون المقررات الدراسية عل  النحو التال على  

  
  
  

   الموافقة:  اللجنةقرار و                   
 الموافقة   : رااالق       

 

 بالكليددددة بتددددار خ الباثولوجيددددا ى موافقددددة مجلددددس قسددددم النظددددر فدددد:   امل ضوووو ع-37
 كل من : على 15/1/2017
 ال اصدد  بالطالبدد   يددر جددوهري لعنددوان رسددالة الدددكتورا تعددديل  أوال:

 مدن ال دار  بتدار خ المسدجل – احمد محمد عبد القادر عطي   ب/ 
، ليصددددب  العنددددوان الباثولوجيددددابمددددادة الت صددددص/  18/10/2016

 التال : على النحو
 العنوان قبل التعديل :    

دراسات باثولوجية على بعض االمراض المشتركة والتى تنتقل عن 
 طر ق أسما  الميا  العذب 

Pathological Studies on the Some Zoonotic Diseases 

Transmitted by Fresh Water Fish 

 العنوان بعد التعديل :
دراسات باثولوجية على بعض االمراض المشتركة والتى تنتقل عن 

 والمالحة طر ق أسما  الميا  العذب 

 املـادة م
 املــادة م الساعاتعدد  

 الساعاتعدد  
 عملي نظرينظري

نظر 
  ي

 
 عملي

 3 1 مقرر طرق حبث 2 2 1 (أ) فريولوجيا  )عام(( 74) 4 4  33 باثولوجيا )مادة ختصص(ال 1

3 
علم األنسجة  (12) 

 (أ) )العامة (
2 2 5 

) متقدم  جراحة عامة( 151)
 (أ) (

2 3 
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Pathological studies on the some zoonotic diseases 
transmitted by freshwater and marine water fish 

 
تعديل لجنة اال را  ال اصدة بالطالدب المدذكور بالدافة أسدم ثانيا :  

السيد د/ ايهاب قطب المحالوي د  مددر  االمدراض المشدتركة بطدب 
الدددى لجندددة اال دددرا  لتصدددب  علدددى النحدددو  بيطدددري/ جامعدددة سدددوها 

 التال :
 الوظيفة االسم م

 لوجيا المتور  بطب بيطري أسيو  "رئيس "استاذ الباثو  د/ عالا عبدالحميد نوادي0أ 1

 رئيس بحوث صحة االسما  بمعهد بحوث صحة الحيوان د/ منى مصطوى حسن0أ 2

 مدر  االمراض المشتركة بطب بيطري/ جامعة سوها  د/ ايهاب قطب المحالوي  3

 مدر  الباثولوجيا بالكلية   د/ محمد فو ي محمد حامد 4
   الموافقة:  ةاللجنقرار و                  

 الموافقة : رااالق       
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم االمراض الباطن  والمعدي  واالسما  : امل ض ع-38
على تعديل لجنة اال را  لرسالة  21/12/2016بالكلي   بتار خ 

جهاد ابراهيم عبدالستار عبدالوهاب ب/ 0الماجستير ال اصة بالطالب   
ف  مادة الت صص  14/4/2015  بتار خ المسجل  من ال ار   توحيد
د/ أمنية فكري حسن بدو   رئيس 0عدية ، بالافة أاالمراض الم /

بحوث بكتر ولوج  بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقى )وذل  
للمساعدة ف  الج ء العمل  ال اص بالرسالة(، لتصب  لجنة اال را  

 على النحو التال :
 الوظيفة االسم م
 بالكلية أستاذ األمراض المعدية  يد أحمد يونسعماد الس  أ د/ 1



 

 
 
-28- 

 ة الطب البيطريكلي جامعة املنصورة    

   2017/ 1/ 16املوافق     االثننييوم  ( 262) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 رئيس بحوث بكتر ولوج  بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقى د/ أمنية فكري حسن بدو   0أ 2
 مدر  االمراض المعدية بالكلية د/ سمر مجدي محمد عطو  3

   الموافقة:  اللجنةقرار و                 
 الموافقة   : رااالق     
 

االمددراض الباطندد  والمعديدد  واالسددما    مجلددس قسددم النظددر فددى موافقددة :عامل ضوو -39
الغدددددداء التسددددددجيل لدرجددددددة  علدددددد  21/12/2016 بالكليددددددة بتددددددار خ

د المسدجل  محمد بدرالدين محمدد الطنطداو  ب/ 0الماجستير للطالب  
فددد  مدددادة الت صدددص/ االمدددراض  14/4/2015مدددن ال دددار  بتدددار خ 

لتقر ر السدادة المشدرفين و عددا المعدية ، وذلد  بنداءا علدى ماجداء بدا
الح ددور  وعدددا االنتظدداا فدد  الدراسددة وعدددا سددداد الرسددوا الدراسددية 

 ر م انذار  ا ثر من مرة ولكن دون جدو  
   الموافقة:  اللجنةقرار و                  

 الموافقة   : رااالق     
         

 
 5/1/2017  خبالكليددة بتددار االدو ددة  مجلددس قسددم فددى موافقددةالنظددر  :امل ضوو ع-40

محمدددود ب/ 0الغددداء التسدددجيل لدرجدددة الماجسدددتير للطالدددب   علددد 
المسدددددجل مدددددن ال دددددار  بتدددددار خ  د ابدددددراهيم عبددددددالوتاى ابدددددراهيم

، وذلدد  لعدددا  الوارما ولوجيددا فدد  مددادة الت صددص/  22/4/2014
الح ددددور وعدددددا االسددددتجاب  لتعليمددددات السدددداد  المشددددرفين  وعدددددا 

سدوا الدراسدية ر دم اندذار  ا ثدر االنتظاا ف  الدراسدة وعددا سدداد الر 
 من مرة ولكن دون جدو  

   الموافقة:  اللجنةقرار و                   
 الموافقة  : رااالق         



 

                                                          
                                                       

 
-29- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 16/1املوافق    االثننييوم  ( 262)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

         
 بالكليدة بتدار خ الباثولوجيدا اال لينيكيدة مجلدس قسدم فى موافقدةالنظر   :امل ض ع-41

ب/ 0للطالب   الغاء التسجيل لدرجة الدكتورا  عل  10/1/2017
المسدجل مدن ال دار  بتدار خ  د احمد عبدالحكيم الع ب احمد سليمان

،   الباثولوجيدددا اال لينيكيدددةفددد  مدددادة الت صدددص/  16/10/2012
وذلدد  لعدددا الح ددور وعدددا االسددتجاب  لتعليمددات السدداد  المشددرفين  

وعدا االنتظاا ف  الدراسدة وعدا انجا   أي  ىء من خطة الدراسة 
سددية ر ددم انددذار  ا ثددر مددن مددرة ولكددن دون وعدددا سددداد الرسددوا الدرا

 جدو  
   الموافقة:  اللجنةقرار و                   

 الموافقة   : رااالق       
 
 

 جلنة الع قات الثقافية - 3                                
   2017 /1 / املنعقدة بتاريخ                                   

 

مجلس قسم الكيمياء الحيو ة وكيميداء التغذيدة بتدار خ موافقة  فىظر الن امل ض ع–42
علددددى تجديددددد توقيددددع االتواقيددددة الموقعددددة بددددين جامعددددة  1/1/2017

المنصددددورة وجامعددددة روماتورفورجاتددددا حيددددث ان تددددار خ انتهدددداء هددددذة 
 23/8/2016االتواقية هو 

  ا  مجلس الكليةر وقرار اللجنة:                  
 الموافقة     رااالق
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مجلددس قسددم الصددحة واالمددراض المشددتركة  بتددار خ النظددر فددى موافقددة   امل ضوو ع–43
ب/ دعددداء نجيدددب 0علدددى الطلدددب المقددددا مدددن السددديدة   1/1/2017

مدر  مساعد امراض مشتركة بالقسدم وع دو بعثدة  –السعيد حسان 
اال ددرا  المشددتر  بامر كددا والددذ  تلتمددتس فيددة الموافقددة علددى المددد 

جمددع المددادة العلميددة والجدد ء العملددى ال دداص  للعدداا الثددانى السددتكمال
 4/2018/ 30الددى  3/5/2017برسددالة الدددكتوراة وذلدد  اعتبددارامن 

 على نوقة البعثات بمرتب يصر  من الداخل
  : الموافقةوقرار اللجنة                  

 الموافقة    رااالق
 
بتددار خ  النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الصددحة واألمددراض المشددتركة :امل ضوو ع–44

علددى الطلددب المقدددا مددن السدديدة الدددكتورة/ مددروة فددو ي  10/1/2017
المتول  احمد مدر  صدحة الحيدوان والبيئدة بالقسدم بشدان مدد المهمدة 

ال اصة بسيادتها بجامعة هدانوفر مدن الوتدرة مدن   العلمية بعد الدكتورا
ا وذلدد  السددتكمال الجدد ء ال دداص  30/6/2017وحتددى 13/3/2017

عيندددات بدددالطري البيولوجيدددة الحديثدددة وكدددذل  لعمدددل بتحليدددل وفحدددص ال
اإلحصددداء الدددال ا السدددتكمال النتدددائج باإللدددافة إلدددى صددديا ة النتدددائج 
ونشرها ف  مجلة علمية ذات معامل تأثير عال  مع ولع اسدم جامعدة 
المنصورة عليها على أن تكون فتدرة المدد علدى نوقدات ال اصدة و ددون 

و مرتددددب يصددددر  مددددن داخددددل ا  نوقددددات مددددن اإلدارة العامددددة للبعثددددات 
  0الجامعة
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*مرفق طي  صورة من خطداب المشدر  االجنبدى بر بتد  فد  مدد الوتدرة 
  0الستكمال التحاليل المطلو ة وكتابة البحث

  وقرار اللجنة: الموافقة                  
 الموافقة   رااالق

 
لدى ع 11/1/2017النظر ف  موافقدة مجلدس قسدم الويروسدات بتدار خ  :امل ض ع–45

أسدتاذ  -الطلب المقدا مدن السديدة د/ سدحر السديد السديد عبدد الدرحمن
مساعد الويرولوجيا والقائم بعمل رئيس القسم بشان سور سديادتها إلدى 
مدينددة جدداوتبنج بدولددة جنددوب أفر قيددا لح ددور ور ددة عمددل وذلدد  فدد  

 0 2/3/2017حتى  26/2/2017الوترة من 
  وقرار اللجنة: الموافقة                 

 الموافقة    رااالق
 

النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم البكتير ددا والوطر ددات والمناعددة بتددار خ : امل ضوو ع–46
أمددل  /0علددى إدرا  ال طددة البحثيددة ال اصددة بالسدديدة د 11/1/2017

 عبد الستار إبراهيم لمن ال طة البحثية للقسم ه : 
ند  مد  االنتشار والحساسدية للم دادات الحيو دة والتوصديف الجي -1

للمكورات العنقودية الذهبيدة المقاومدة للميثيسديلين المع ولدة مدن ألبدان 
  0الحيوانات المصابة بالتهاب ال رع

تحديد العناصدر الوراثيدة الال مدة لمقاومدة الم دادات الحيو دة بدين  -2
  0باال ر شيا القولونية ةالدواجن المصاب



 

 
 
-32- 

 ة الطب البيطريكلي جامعة املنصورة    

   2017/ 1/ 16املوافق     االثننييوم  ( 262) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

وة ال اصدة الكشف عن أنواع االيشر شديا القولونيدة وعوامدل ال درا -3
  0بها المع ولة من الدواجن المصابة واإلنسان المصاب باالسهال

انتشار الحساسية للم ادات الحيو ة والتوصيف الجين  لميكدروب  -4
  0الكلبسيال المع ول من الدواجن

دراسدددددات علدددددى التسلسدددددل الجينددددد  المتعددددددد المواقدددددع لميكدددددروب  -5
  0الحيوان والطيورالكامبيلو ا تر جيوجينى المع ول من اإلنسان و 

التوصدديف الج ئيدد  للميكددروب العنقددودي الدددهبى السددالب الختيددار  -6
  0التجلط المع ول من ألبان حيوانات مصابة بالتهاب ال رع

التوصدديف الجيندد  ومددد  الحساسددية للم ددادات الحيو ددة وعوامددل  -7
   0ال راوة لميكروب السالمونيال المع ولة من فراخ التسمين

مدن التددورا فدد  الوجد  تحددت الجلددد لكلدب بسددبب فطددر  دراسدة حالددة -8
 0الميكور

دراسدددات باثولوجيدددة و كتير دددة عدددن تكدددون ال دددرار ج الداخليدددة فددد   -9
 0الما ية

 0أحيط المجلس علما :وقرار اللجنة                   
 الموافقة   : القراا

لمعديددة فدد  موافقددة مجلددس قسددم األمددراض الباطنددة واألمددراض االنظددر  :امل ضوو ع–47  
ب/ 0علددددى الطلدددب المقددددا مددددن   10/1/2017واألسدددما  بتدددار خ 

مدددر  مسدداعد األمددراض المعديددة بالقسددم  -ال هددراء كمددال الطنطدداوي 
وع ددو بعثددة األ ددرا  المشددتر  بجامعددة هوكايدددو باليابددان بشددان مددد 
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بعثددددة األ ددددرا  المشددددتر  لسدددديادتها لمدددددة عدددداا ثددددان اعتبددددارا مددددن 
  0بمرتب يصر  من الداخل 1/4/2017
  وقرار اللجنة: الموافقة                    

 رااالق
النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم التغذيددة وأمددراض سددوء التغذيددة بتددار خ  :امل ضوو ع–48

علددى الطلددب المقدددا مددن السدديد د/ عمددرو عبددد الوهدداب  8/1/2017
المدددر  بالقسدم بشددان مددد المهمدة العلميددة لسديادت  مددا بعددد  –حسدن 

وذلددددد   30/6/2017حتدددددى 13/3/2017ن الددددددكتورا  اعتبدددددارا مددددد
السددتكمال الجدد ء ال دداص بالتحاليددل والهسددتو اثولوجى للعينددات وأي ددا 
لتحليددل النتددائج إحصددائيا باإللددافة لكتابددة بحثددين ونشددرهما فدد  مجلددة 
علميدددة ذات معامدددل تدددأثير عدددال  مدددع ولدددع اسدددم جامعدددة المنصدددورة 

 0داخلعليهما وذل  بدون نوقات من البعثات و مرتب يصر  من ال
*مرفق طي  صورة من خطاب المشر  االجنبى بر بت  ف  مدد الوتدرة                     

  0الستكمال التحاليل المطلو ة وكتابة البحث
  وقرار اللجنة: الموافقة                     

 الموافقة    رااالق
 
 

معديددة النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم األمددراض الباطنددة واألمددراض ال :امل ضوو ع–49
د/ 0على الطلب المقدا مدن السديدة ا 10/1/2017واألسما  بتار خ 
أسددتاذ أمدراض األسددما  ورعايتهددا ورئيسددة القسددم  –فيدوال حسددن  كددى 
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والذي تلتمس في  الموافقة على سور سيادتها إلى جامعة التكنولوجيدا 
حتدى  1/4/2017اليابان ف  الوتدرة مدن  –طوكيو  –والعلوا البحر ة 

ب/ سددامية عبددد الددرحمن 0ذلدد  لمتابعددة  الدارسددة  و  10/4/2017
المدددر  المسدداعد بالقسددم وع ددو بعثددة األ ددرا  المشددتر   –محمددد 
 0باليابان

  وقرار اللجنة: الموافقة                   
 الموافقة    رااالق

 

النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم التغذيددة وأمددراض سددوء التغذيددة بتددار خ  :امل ضوو ع–50
د/ عبدد الهدادي محمدد عرمد  0الطلب المقدا من اعلى  15/1/2017

 ب صوص مد مدة المشروع البحث  لسيادت  بعنوان : 
" Nutrition disease interrelationship (in protection against coccidiosis)" 

وذلددد  لالنتهددداء مدددن  13/4/2017إلدددى  14/1/2017اعتبدددارا مدددن 
  0تقديم الحساب ال تام  للمشروع

  نة: الموافقةوقرار اللج
 الموافقة   رااالق
 

 جلنة االجهزة واملختربات - 5          
  1/2017 /15واملنعقدة بتاريخ               
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فقدط  ) جنيد ( 21900) متابعدة  ت صديص مبلدق وقددرة النظدر فد  :امل ضو ع-51
مددن لجنددة االجهدد ة  (جنيدد  ال يددروتسددعمائة ألددف  واحددد وعشددرون 

السددلع للصددر  منهددا علددى  امعددة للكليددة والم تبددرات العلميددة بالج
وسددددائل  - مددددواد ومهددددات –) خامددددات وقطددددع  يددددار   الوسدددديطة

   0بالكلية  ومستل مات تعليمية( وتو  عها على االقساا العلمية
علمدا وتدر  تو  دع المبلدق علدى االقسداا وقراراللجنة:أحيطت اللجندة               

 العلمية بالكلية
 ةالموافق:  القراا        

 وحدة ضمان اجل دة                    
 

 التكرا بالموافقة على عرض المولوع التال  على مجلس الكلية: امل ض ع-52

جامعة المنصورة  –اعتماد الدراسة الذاتية لكلية الطب البيطر   -1
  2016-2015للعاا الجامعى 

تعديل تشكيل المجلس اإلدار  لوحدة التدر ب والتأهيل على أن  -2

 آلتى :يكون كا

 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد     أ. -1

 عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة                

           أ د/ عادل التابعى   لول -3
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 المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة                

   أ د/ جالل السيد يوسف   -3

 والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم                  

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمىأ د/ جهاد رم ان السيد     .1

 أ د/ سامى معوض  عبل         مدير وحدة لمان الجودة .2

 المدير التنويذ  للوحدة      د/ عوض  عبل  حسن ر ي  .3

 نائب المدير               د/ سحر السيد عبدالرحمن .4

دة التدر ب والتأهيل لوح  تعديل تشكيل المجلس التنويذ   -1
 على أن يكون كاآلتى:

 رئيسا         د/ عوض  عبل  حسن ر ي  .1

 نائب المدير         د/ سحر السيد عبدالرحمن .2

 د/ محمد صالى التلت            ممثل ألع اء هيئة التدر س  .3

 ممثل ألع اء هيئة التدر س     د/ محمد فو   محمد  حات   .4

 ممثل معاونى أع اء هيئة التدر س     عمر سمير أحمد عبد الواحد  .5

 ممثل معاونى أع اء هيئة التدر س  ب/ أحمد محمد السباعى         .6

   ب/ أحمد عبد الع               ممثل ال ر جين .7
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 ممثل الجها  اإلدار            أ/ هد  السيد محمد البا   .8

 ممثل الطالب   ) طالبة بالورقة ال امسة ( طالب/ أحمد الحر ر   .9

 ممثل الطالب       ب/ إسالا سمرة) طالبة بالورقة ال امسة (طال .10

 ممثل الطالب     طالبة/ ندا عبد السالا) طالبة بالورقة ال امسة ( .11

 تحديث منسقى الجودة باألقساا العلمية: -2

 

 م القسم المنسق

د/ أحمد محمد عبد 
 اللطيف

 1 قسم التشريح

 د/ أمانى فرج أمين
 ط.ب/ زينب عبد الغنى شومان

 2 قسم الهستولوجى

 3 قسم الفسيولوجيا  د/ بسمه حامد مرغنى

 4 قسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية  د/محمد على ماهر

 د/ هبة هللا السيد محجوب 
 د/ والء فكرى عبد الوهاب

 5 قسم الباثولوجيا 

 حات على جادهللاد/ حسام الش

 ط.ب/ أحمد محمد السباعى

 6 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

 7 قسم الطفيليات  ط.ب/ باسم محمد المشمشى

 د/ محمد صالح الثلث
 سماح مسعد مسعد محمد /د

 ط.ب/ عال عاصم محمد صالح

 8 قسم الفيروسات 

 د/ أمل عبد الستار
 د/ رشا محمد ابراهيم الكنانى

 9 قسم البكتيريا والفطريات والمناعة 

 10 قسم األدوية  د/ ريهام أحمد عبد الفتاح

http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tashreh.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-fesyology.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-fesyology.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-kimya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-kimya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-basology.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-basology.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-basology%20e.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tofaylyat.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tofaylyat.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-virosat.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-virosat.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-bakterya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-bakterya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-adwya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-adwya.htm
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 د/محمود محمد األلفى
 د/ أمل عبد المنعم حالوة

 محمد سمير عبدالستار /ط.ب

قسم الطب الشرعي والسموم  
 واإلجراءات البيطرية

11 

 :مادة الصحة
د/ فاطمة الزهراء 

 الجوهرى
 د/ مروة فوزى المتولى

 د/ منى محى الدين
 .ب/ بسمه محرم أحمد بدوىط

 ألمراض المشتركة:مادة ا
 د/ مياده شعبان جويده

 د/ حازم حسن السيد
 .ب/شيماء على الباز المحمودىط

 12 قسم الصحة واألمراض المشتركة

 د/ عمرو عبد الوهاب
 ط.ب/ مروة أحمد حسين

 13 قسم التغذية وأمراض سوء التغذية 

مادة الرقابة الصحية على 
 :األلبان

 د/  رضوى رضا شطا
 ط.ب/ أميرة حسين الباز

مادة الرقابة الصحية على 
 اللحوم

 د/ أميرة ابراهيم زكريا
 ط.ب/ حنان أحمد زاهر

 لعزيز.ب / هند على عبد اط

 14 قسم الرقابة الصحية علي األغذية 

 :مادة أمراض األسماك
 د/ إيمان زهران عبد الحميد

 ط.ب/ مى عبد المنعم محمد

 :مادة األمراض المعدية
 د/ سمر مجدى عطوه

 ط.ب/ أحمد مجدى جمال
مراض األمراض مادة األ
 :الباطنة

 د/ ماجد رزق شعبان
 د/  حسام محمد محمد ابراهيم

 ط.ب/الشيماء محمدعلى فرج

قسم األمراض الباطنة واألمراض  
 المعدية واألسماك

15 

http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tebshar.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tebshar.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tebshar.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-seha.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-taghzya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-taghzya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-reaaya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-reaaya.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-batna.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-batna.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-batna.htm
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 أ.د/ سناء سالمه أحمد
 مدى عبد الفتاحعبد الفتاح ح /د

 16 قسم أمراض الدواجن 

 د/ عوض زعبله حسن فهمى

 ط.ب/ محمد جمال محمود سالم
 17 التخدير األشعةقسم الجراحة و 

 د/حسام الشيخ على جمال الدين

 د/ منصور أبو العنين منصور
قسم التوليد والتناسل والتلقيح  

 االصطناعي
18 

 د/ إيمان أبو الفضل
 د/ أحمد  فتحى أبو النجا

 ق عبد السالمد/ هند عبد الراز

 د/ هناء محمد السيد غانم
 د/ أحمد ابراهيم عطيه

 د/ سامر سمير ابراهيم 

 19 قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية 

 

 الموافقة القراا     
 

س اإلدار   لوحدة متابعة ال ر جين على أن تحديث تعديل تشكيل المجل امل ض ع-53

 : يكون كاآلتى

       أ. د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد-1

 عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة.       

 أ.د/ عادل التابعى زغلول                  -2

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     

 الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ جالل السيد يوسف        وكيل .1

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمى أ.د/  جهاد رمضان السيد     .2

http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-dawagen.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-dawagen.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-geraha.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tawled.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tawled.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tawled.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tharwa.htm
http://vetfac.mans.edu.eg/arabic/links/q-tharwa.htm
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 مدير وحدة ضمان الجودة     أ.د/ سامى معوض زعبل   .3

 مدرس بقسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى  د/ حسام الشيخ على جمال الدين   .4

 رس بقسم الفسيولوجىمد   د/ بسمه حامد مرغنى         .5

 صاحب مجموعة شركات الدسوقى للتفريخد/ أحمد على يونس            .6

لوحسدة متاععسة اليسريجيل علس   ن   التنفيسى تعديل تشكيل المجلسس  .1

 : يكون كاآلت 

 ( رئيسا)  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -د/ عادل التابعى زغلول  أ. .1

 (نائبا )  مدرس بقسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى -ل الدين  د/ حسام الشيخ على جما .2

 مدرس بقسم الفسيولوجى ) نائبا (      د/ بسمه حامد مرغنى    .3

 مدرس بقسم الباثولوجيا االكلينيكية ) عضوا (   د / حسام الشحات على جادهللا .4

 (عضوا )  مدرس عقسم اليلية واألنسجةد/ سماح السيد الشحات .5

مدرس بقسم التوليد والتناسل والتلقيح محمد فوزى أبو العز /ط.ب .6

 (عضوا )  االصطناعى

 صاحب شركة الوالء لتجارة األدوية ) عضوا (د/ جمال الدين محمد بدوى    .7

 ( عضوا)  صاحب شركة أحمد يونس للتفريخ والدواجند/ أحمد على يونس .8

 ) عضوا (صاحب مجموعة شركات الدسوقى للتفريخ د/ محمد أحمد دسوقى .9

 د/ أبو العنين السيد عبدهللا األشرم                ) عضوا (-10

 ) عضوا ( رئيس شئون خريجيلأ/ سوسن حسن محمد خليل      .10

 ) عضوا ( رئيس قسم الشئون اإلداريةأ/ حلمى محمد مصطفى       .11

 ) عضوا ( رئيس شئون الطالبأ/ سلوى محمد المتولى شهيب      .12
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 رئيس شئون أعضاء هيئة التدريس ) عضوا (حليم    أ/ هشام محمد عبد ال .13

 موظف بقسم  شئون خريجين ) عضوا (   تحية عبد الفتاح محمود      أ/  .14

 موظف بقسم  شئون خريجين ) عضوا (  عزه ابراهيم محمود موسىأ/  .15

 الموافقة     القراا       
 

بقسدم التوليدد تعيين د/ منصور أبو العنين منصور ) مدر   ب صوص   امل ض ع-54
 والتناسل والتلقي  االصطناعى( نائبا لمدير وحدة لمان الجودة 

 الموافقة   القراا         
 
 

 : :تشكيل لجنة االستبيانات على أن يكون التشكيل كالتالى  امل ض ع-55
 امانى السيد السيد  بور /د -1
 رئيسا -استاذ مساعد بقسم العلوا التر و ة والنوسية    
  ايمان أحمد محمدأحمد أبو الو ل -2    

 مدر   بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية          

  أسماء سعد محمد محمد يوسف در اا-3
  معيد  بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية    

  أسماء أحمد بدر محمد عبد العال- 4                 
 وتنمية الثروة الحيوانيةمعيد  بقسم الرعاية                     

  ند  أحمد سعد حساا الدين -5       
   معيد بقسم األدو ة            

 عمر سمير أحمد عبد الواحد أحمدمدر -6
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 مساعد  بقسم  الباثولوجيا    

  ر هاا كرا محمد فر  -7
   مدر  مساعد بقسم الويروسات    

  نادين لياء محمد عبد الوهاب-8
 لكيمياء الحيو ة وكيمياء التغذيةمعيد بقسم ا    

 الموافقة   القراا        
 

 تحديث الور ق التنويذ  لمعيار الت طيط االستراتيجى    امل ض ع-56

 االستراتيجى الت طيط معيار
 رئيس المعيار

 د /يوسف يحى عوض الصعيد  •

 األع اء
 د  فاطمة ال هراء عبد الحميد الجوهر ) منسق المعيار( •

 ابراهيم محمدد  ر ا محمد  •

   ب  الشيماء محمد فر  •

   ب  محمد جمال محمود سالم •

   ب وفاء محمد عبد القادر  •

    ب   أحمد محمد السباع  عل  حسن •

    ب   السيد نبيل السيد األلو  •

 أ/ رجاء محمد البيلى •

 الورقة ال امسة        طالب/صالى حسن حسن احمد  اهين •

 الورقة ال امسة لشناو  طالب/ امل الشناو  سليمان ابراهيم ا •
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 الموافقة       القراا

 
 م ض عات متن عة

 
بشدأن ماجداء  النظر فى مذكرة  ئون اع داء هيئدة التددر س بالكليدة :امل ض ع-57

د/ وكيددل الكليددة لشددئون خدمددة المجتمددع وتنميددة 0بمددذكرة السدديد  أ
 ئون خدمدة المجتمدع وتنميدة البيئة ب صوص اعادة تشكيل لجنة 

 :لمتطلبات الجودة ليكون التشكيل على النحو التالى البيئة نظرا 
 التشكيل قبل التعديل                   

 
 

 

    

 

                         
 التشكيل بعد التعديل

  : جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة -

 رئيسدددا  عادل التابعى ابراهيم   لولد/0أ-1
 ع دددوا ري ادل حلم  الجوهددد/ ع0أ -2
 ع دددوا جمال عبد الجابر محمد يونس د/0أ-3
 ع دددوا د/ ممدوى محمد أبو المجد0أ -4
 ع دددوا د/ صووت عبادة محمد مرسى0أ -5
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 الموافقة    القراا

 
نقيدب -خالد فاروي العامر  د/ 0من السيد أ ب الواردال طا النظر فى :امل ض ع-58

ونائب رئيس اتحداد نقابدات المهدن الطبيدة عاا اطباء بيطر ن مصر 
بشدددان اعتمدداد دراسدددة  –للسدديد االسدددتاذ الدددكتور/ عميدددد الكليددة  –

برنامج متمي  فى االدو ة والمستح درات الطبيدة البيطر دة ) مرحلدة 
 -طددب البيطددر  جامعددة بنهدداالبكددالور و ( اسددوة بمددا تددم بكليددة ال

وكدددذل  كليدددة الطدددب البيطدددر  جامعدددة القددداهرة وذلددد  لتددددعيم حدددق 
االطباء البيطر ن فى قطاع االدو ة والمستح درات الطبيدة البيطر دة 

مددن م اولددة مهنددة تددداول االدو ددة  وتدددعيم حددق االطبدداء البيطددر ين
 البيطر ة التى هى حق اصيل لهم

 الموافقة   القراا

  : جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة -

 رئيسدددا  عادل التابعى ابراهيم   لولد/0أ-1
 ع دددوا ري ادل حلم  الجوهددد/ ع0أ -2
 ع دددوا جمال عبد الجابر محمد يونس /د0أ-3
 ع دددوا د/ ممدوى محمد أبو المجد0أ -4
 ع دددوا د/ صووت عبادة محمد مرسى0أ -5
 د/ محمد عبد العاطى عوض الدسوقى -6

 مدير فرع مستشوى برو  ال ير  لعال  الحيوان
 ع وا من ال ار 
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بشدأن تعيدين  ظر فى مذكرة  ئون اع اء هيئدة التددر س بالكليدةالن :امل ض ع-59
مدددير مدير ددة الطددب  –الدددكتور/ محمددد منصددوراحمد فرحددات  السدديد

ع ددوا بمجلددس الكليددة مددن ال ددار  تطبيقددا لددنص الوقددرة  –البيطددر  
( مددن قددانون تنظدديم الجامعددات حيددث ان ورد 40)هددد( مددن المددادة )

بدأن  11/1/2017بتدار خ خطاب مدير ة الطب البيطر  بالدقهليدة 
مددددير عدداا مدير دددة الطدددب  –السدديد د/ محمدددد محمددد جمعدددة سددالم 

 28/12/2016البيطددر  بالدقهليددة قددد احيددل الددى التقاعددد بتددار خ 
وذلددد  لبلو دددة السدددن القانونيدددة للمعدددا  وقدددد سدددبق تجديدددد التعدددين 
لع دددو ة مجلدددس الكليدددة لمددددة سدددنتين قابلدددة للتجديدددد اعتبدددارا مدددن 

29/9/2015 
 الموافقة   القراا

 
بشدان موافقدة  النظر فى مذكرة  ئون اع داء هيئدة التددر س بالكليدة :امل ض ع-60

مجلس قسم االمراض الباطنة واالمدراض المعديدة واالسدما  بالكليدة 
علدددى تعيدددين السددديد د/ محمدددد احمدددد عبدددد  7/2016 /10بتدددار خ 

اللطيدددف البيلدددى طبيدددب بيطدددر  ثالدددث بالمستشدددوى التعليمدددى بشدددها 
ل بالقسددم ) ت صددص امددراض االسددما  ورعايتهددا  وعدددا بدرجدة  ميدد

موافقدددة مجلدددس ادارة المستشدددوى البيطدددر  التعليمدددى نظدددرا لوجدددود 
اعداد كبيرة بالمستشوى بدرجة  ميل واالمدر معدروض علدى مجلدس 

 الكلية الت اذ الال ا
 المستشوى لوجود عدد كافى فى الموافقة عدا  القراا
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 ما استجد من اعمال
ال طداب الدوارد مدن مكتدب نائدب رئديس الجامعدة للدراسدات نظدر فدى ال :امل ض ع-61

العليا والبحوث والعالقات الثقافية ب صدوص مداتم بشدأن التوصديات 
ال اصة بلجنة التصدنيف العدالم  للجامعدات مدع اعتبدار األمدر هداا 

 وعاجل للعرض على مجلس العمداء والمت منة ما يل  :
كليدددة بنشدددر أبحددداث باللتددددر س حدددث السدددادة أع ددداء هيئدددة ا -1

تددرقيتهم بعددد ترجمتهدددا الددى اللغدددة االنجلي  ددة فددد  مجددالت عالميدددة 
ذات معامل تأثير عال  ورفع مل صدات األبحداث باللغدة  معتر  بها

باللغة االنجلي  ة على موقع الدراسات العليا مدن خدالل مركد  تنقيدة 
 االتصاالت والمعلومات  

ترجمتهدددا باللغددددة نشدددر خمسدددة أخبدددار يوميدددا باللغدددة العر يدددة و  -2
االنجلي  ددة عددن كافددة األنشددطة واألحددداث التدد  تجددري داخددل الكليددة 
وأن  سو  يتم متابعتها بصوة دور ة من وحددة التعلديم االلكتروند  

 الرئيسية  
تددددم تكليددددف وحدددددة التعلدددديم االلكتروندددد  بعمددددل حسددددابات علددددى  -3

 للسادة أع اء هيئة التدر س    Google Scholarموقع
بدالتعر  علدى مسدتو ات التصدنيف العلميدة ومتطلباتهدا االهتماا  -4

واال ترا  وتسجيل البيانات المطلو ة بها سنو ا وسدو  يدتم نشدرها 
 على موقع الدراسات العليا  

است داا البر دد االلكتروند  ال داص بالجامعدة فد  كدل المراسدالت  -5
 الدولية  
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ل إنشاء موقع الكتروند  خداص لكدل ع دو هيئدة تددر س مدن خدال  -6
مركددد  تقنيدددة االتصددداالت والمعلومدددات لنشدددر السددديرة الذاتيدددة باللغدددة 
االنجلي  ددة وجدداري ات دداذ االجددراءات لشددراء سدديرفر يتحمددل عشددرة 

 آال  موقع اال ترون   
رفع األبحاث ال اصدة بكدل ع دو هيئدة تددر س علدى هيئدة ملودات  -7

pdf    بموقع  االلكترون 
تجديدد االجدا ات  ن  يشتر  ف ات اذ االجراءات الال مة وال اصة بأ -8

المشدددتر  ذكدددر اسدددم جامعدددة المنصدددورة  دددرا  والمدددد ال ددداص باإل
باألبحدداث العلميددة التدد  سددو  يددتم نشددرها وذلدد  طبقددا لقددرار السدديد 

بشددأن  20/9/2011األسددتاذ الدددكتور / و  ددر التعلدديم العددال  فدد  
مدد العداا الثدان  بال دار  ألع داء بعثدات اإل درا  المشدتر  بشددر  

 م بنشر بحث دول  خالل العاا األول من إيوادهم )مرفق (قيامه
إلددد اا طدددالب الددددكتوراة بنشدددر أبحددداثهم المست لصدددة مدددن الرسدددالة  -9

 بمجالت عالمية محكمة ذات معامل تأثير عال 
التعر دددق بقائمدددة المجدددالت الدوليدددة المعتدددر  بهدددا فددد  جميدددع  -10

 الت صصات و إل اا الباحثين النشر بها  
 الموافقة    القراا     
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النظددر فددى مددذكرة السدديد االسددتاذ الدددكتور/ عميددد الكليددة بشددأن اعتمدداد   امل ضوو ع-62
مح ددر اجتمدداع لجنددة تكليددف المعيدددين مددن خر جددى الكليددة دفعتددى 

 ) مرفق(2015/2016
 الموافقة   القراا

النظر فى مذكرة  ئون اع اء هيئة التدر س بالكليدة بشدان موافقدة مجلدس  :امل ض ع-63
علددى تر ددي  15/1/2017الطددب الشددرعى والسددموا بالكليددة بتددار خ  قسددم

المعيدددد بالقسدددم  –ب / محمدددد سدددمير عبدددد السدددتار ابدددو مسدددلم -السددديد  
 و قددوا  بوظيوددة  مدددر  مسدداعد بالقسددم حيددث انددة حسددن السددير والسددلو 

 باداء واجباتة على ا مل وجة
 الموافقة   االقرا       
تمهيدد     ماجسدتير  –نات ) تكميلى دكتدوراة احصائيات نتيجة امتحا  امل ض ع -64

 على النحو التالى 2016الدبلومات( دور ا تو ر –
 تكميلى دكتوراةاحصائية نتيجة امتحان 

 النسبة المئو ة% ناج   راسب ح ور  ياب المتقدمون 
13 0 13 1 12 92,31 

 تمهيد  ماجستيراحصائية نتيجة 
 النسبة ناج   راسب ح ور  ياب المتقدمون 

 المئو ة%
49 26 23 2 21 91,3 
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 احصائية الدبلومات

        

 ،،  ظهرا الثانية والنصفنتهت اجللسة  يف متام الساعة وا         
 

 عميد الكلية                                 ةلسجلأمني ا                             

 
 د  هيكل سيد امحنبيل ابد/ 0أ        عبد اهلادى حممد عرمة أ.د/  
 

 

 البيلىرجاء


