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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  الثالثة والستون بعد المائة الثانية (263)رقم  الجلسة

 
يددوا  2016/  2015للعدداا الجددامع  (263) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددت  

الثانيدة  السداعة  تمداا وذلك ف   هد 1437/      الموافقا 19/2/2017 االحد
 0 بشها بقاعة إجتماعات مجلس الكلية عشرظهرا

 : برئاسة           

 اسددددددددددددددددددتاذ وعميددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددة سيد احمد د/ نبيل أبيو هيكل0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 لطالبالتعليم وا 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 المجتمدو وتنميدة البيئد  راهيمددادل التابعى ابددد/ ع0أ
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  أعضا  اجمللس:
 د/ فهددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ

 

 اأسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الوسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القنددددددددداو  علدددددددددى ابدددددددددر  د/ علدددددددددى0أ
 

 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 واألسماك أستاذ متور  د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ
 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ينى 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
 

 الشددددددددر ينى السدددددددديد علددددددددى د/ محمددددددددد0أ
 

 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 ا د/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
 

 التلقددددي  االصددددطناعىاسدددتاذ ورئدددديس قسدددم التوليددددد والتناسدددل و 
 

 د/ فيدددددددددددوال حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم االمدددراء البتاطنددد  واالمدددراء المعديددد  واالسدددماك
 

 د/ عدددددادل عبدددددد الحدددددالق سددددديد احمدددددد0أ
 

   الصددددحي  علددددى اال ذيددددةاسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

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

 د/ ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشدددرعى والسددددموا واالجددددرا ات البيطر دددد 
 

 د/ عمدددددرو عبدددددد الوتددددداى محمدددددد عبدددددد0أ
 

 اسددددددددددددددتاذ بقسدددددددددددددددم الصدددددددددددددددح  واالمدددددددددددددددراء المشدددددددددددددددترك 
 

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

 سددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددد ا
 

 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابددددددددراهيم0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم التغذيدددد  وامددددراء سددددو  التغذيدددد 
 

 د/ صدددددددددددددددبر  احمدددددددددددددددد الحضددددددددددددددددر  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
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيدددد 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمدددددددود0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  والتحدددددير واال ددددع 
 

 د/ احمدددددددددددددددد  دددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الحليدددددددددد  واالنسددددددددددج 
 

 مددددددددودد/ عبددددددددد المددددددددنعم منتصددددددددر مح0أ
 

 استاذ بقسم التوليدد والتناسدل والتلقدي  واالصدطناعى
 

 د/ إنجددددددددددددددددددددددى فكددددددددددددددددددددددر  ر شدددددددددددددددددددددد 
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم البايولوجيددا اال لينيكدد 
 

 د/ وال  فكدددددددددددددددددر  عبدددددددددددددددددد الوهددددددددددددددددداب
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الباولوجيددا
 

 د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحم 
 

 عمددل رئدديس قسددم الويروسدداتاسددتاذ مسدداعد وقددائم ب
 

 د/ فاطمددد  مصدددطوى عبدددد الحميدددد ابدددراهيم
 

 اسددددددتاذ مسدددددداعد بقسددددددم البايولوجيددددددا اال لينيكيددددددة
 

 د/محمددددددددود محمددددددددد االلوددددددددى الحوندددددددداو  
 

 مدرس بقسم الطب الشرعى والسموا واالجرا ات البيطر  

  أعضا  من اخلااج

 د/ عددادل حسددانيي  محمددود مصددطوى0أ
 

 وان بالمنصور مدير معهد بحوث صحة الحي
 د/ محمدددددددد محمدددددددد جمعددددددد  سدددددددالم

 

 قهلي   دبال نقيب االطبا  البيطر  
 مدير عاا مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية د/ سعد عسكر

  واعتذا عن عدم احلض ا
  

 د/ سدددددمير محمدددددد عبدددددد الغندددددى عبدددددد  
 

 استاذ مساعد بقسم الرقاب  الصحي  على اال ذية
 قبددددددانىمددددددنعم اليددددددارا محسدددددد  عبددددددد ال /د

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددرس بقسددددددددددددددددددددددددددددم الطويليددددددددددددددددددددددددددددات
 

 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

     السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد   

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة
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    - د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدد 0أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة د قددوقدد •
 بالكلية التغذية وأمراء سو  التغذية قسممتور  ب أستاذ

متمنيدا  عميد الكليدة –نبيل ابو هيكل سيد أحمد لسيد أ.د/ االجلسة افتت   •
  للسادة اعضدا  المجلس التوفيق والسداد

 كال م  :  ما تقدا السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية بتهنئة •

اسدددتاذ ووكيدددل  -يددددددجهددداد رمضدددان محمدددد السالسددديد االسدددتاذ الددددكتور/      
الثقددة لسدديادتة وكدديال تجديددد  الكليددة لشددئون الدراسددات العليددا والبحددوث ل
عددادل  /الدددكتور والسدديد االسددتاذ للكليددة لشددئون الدراسددات العليددا والبحددوث

مددديرا  –اسددتاذ ورئدديس قسددم الرقابددة الصددحية علددى اال ذيددة  -عبددد الحددالق
 تنويذيا لبرنامج تمي  صحة وسالمة الغذا  لمدة عامي 

بالكليدة او ر س للسادة اعضا  هيئة التد او عدا التعرء للشأن الجامعى •
 الجامعة على مواقو التواصل االجتماعى

 النتائج سرعة االنتها  م   •

 االستعداد ل  ارة الجودة بالكلية والمستشوى التعليمى البيطر  بشها •

  افتتاى حديقة اماا بوابة مستشوى  ها البيطر   •

 
 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (262رقدددددددم  ) قةلتصدددددددديق علدددددد  محضددددددر الجلسدددددددة السددددددابا :امل ضوووووو ع-1
   0 2016 /18/12بتار خ 
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ت العليددا الدرسددا ( بالجنددة20المصددادقة علددى تصددو ب ماجددا  بالمولددو  رقددم ) : رااالقوو    

حيد  سدقس سدهوا مد   16/1/2017( المنعقددة بتدار خ 262بالجلسة رقم )
تحديدد  بالدافةاالمدراء المعديدة واالسدماك مجلس  قسم االمدراء الباطندة و 

اميدددر  محمدددد محمدددد ب/ 0طرسدددالة الماجسدددتير الحاصدددة بالطالبدددة  عندددوان
فدد  مددادة  23/4/2012د  والمسددجلة مدد  الحددار  بتددار خ  الشددر ينى

 , وعنوانها :   امراء االسماك ورعايتهاالتحصص/ 
 دراسات على بعض األمراء  ف  اسماك الميا  المالحة

Studies on Some  Diseases in Marine Water Fish 

 :ليصب  على النحو التال 
دراسدددات علدددى بعدددض االمدددراء البكتير ددد  التدددى تصددديب اسدددماك       

 القاروص والدنيس المست رع  فى مصر
    Studies on Some bacterial  diseases affecting cultured 

seabass and seabream in Egypt   
 

 لس الكليةثانيا :جلان جم
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 2/2017/ المنعقدة بتار خ      

 
اعداد الطالب المقترى قبولهدا فدى  الب بشأنمذكرة  ئون الطالنظر فى  :امل ضوو ع -2 

( 300تقتدددرى الكليدددة قبدددول عددددد ) 2017/2018العددداا الجدددامعى 
  2017/2018الب فى العاا الجامعى ط

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 الموافقة   القراا       
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 دئون الطدالب بشدأن تحديدد مواعيدد التددر ب الصديوى  النظر فدى مدذكرة :امل ضوو ع -3
ون مواعدددديد  التدددر ب الصدديوى تقتددرى الكليددة ان تكدد 2017ور مددايو د

 . 31/8/2017حتى  1/7/2017م  
 اللجنة الموافقةوقرار                    

 الموافقة   القراا       
 
مذكرة  ئون الطالب بشأن  رفدو اسدم الطالبة/هدديل الشدحات النظر فى  :امل ضوو ع -4

الثانيددة للعدداا الجدددامعى  والمقيدددة بالكليددة بالورقددة حمدد   احمددد محمددد
وذلدددك لعددددا احضدددارها اصدددل اسدددتمارة الثانو دددة بعدددد  2016/2017

 وا الدراسية المقررة عليها التعديل + عدا تسديد الرس
 وقرار اللجنة الموافقة                   

 الموافقة   القراا       
 
 
مدذكرة  دئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالب/سدعد النظدر فدى  :امل ضوو ع -5

الثانيددة للعدداا الجددامعى  محمدد احمددد عبدددالغنى والمقيددد بالكليدة بالورقددة
يددددددد  قبدددددددول عدددددددذر  عددددددد  يدددددددوا والدددددددذ  يلدددددددتمس ف 2016/2017

والذ  يشمل امتحان مادة ) السلوكيات( فصل دراسدى  18/1/2017
 . 2016/2017اول + فصل دراسى يانى للعاا الجامعى 

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 الموافقة   القراا         
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طالبة/سدمر مدذكرة  دئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  ال النظدر فدى:امل ضوو ع -6
طدداهر مصددطوى علددى ابددوالعال والمقيدددة بالكليددة بالورقددة الرابعددة للعدداا 

والتددى تلددتمس فيدد  قبددول عددذرها عدد  الوتددرة  2016/2017الجددامعى 
والددذ  يشددمل امتحددان مددواد )  27/1/2017حتددى  1/1/2017مدد  

تشدر   مرلدى + امدراء باطن +جراحدة+البان( فصدل دراسددى اول + 
 . 2016/2017جامعى فصل دراسى يانى للعاا ال

            وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة   القراا       

 
مددذكرة  ددئون الطددالب بشددأن الطلددب المقدددا مدد  الطالبة/هبدد   النظرفددى :امل ضوووو ع -7

على حامد على موافى والمقيدة بالكلية بالورقة الرابعدة للعداا الجدامعى 
فيدددد  قبددددول عدددذرها عدددد  الوتددددرة مدددد   والتدددى تلددددتمس 2016/2017

والدددذ  يشدددمل امتحدددان مدددواد )  25/1/2017حتدددى  20/1/2017
البايولوجيا اال لينيكيدة + جراحدة ( فصدل دراسدى اول + فصدل دراسدى 

 . 2016/2017يانى للعاا الجامعى 
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة   القراا       
 
مدذكرة  دئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/وال   ىالنظدر فد :امل ضوو ع -8

محمد محمود المتولى والمقيدة بالكليدة بالورقدة الرابعدة للعداا الجدامعى 
والتددى تلددتمس فيدد  قبددول عددذرها عدد  العدداا الجددامعى  2016/2017
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وذلددك بنددا  علددى التقر ددر الددوارد الينددا مدد  القومسدديون  20162017
 الطبى .

 وقرار اللجنة الموافقة                  
 الموافقة   القراا       

 
( طالدب 13مدذكرة  دئون الطدالب بشدأن تعدديل نتدائج عددد )النظدر فدى : امل ضوو ع -9

 . 2016/2017للطالب المقيدي  بالورقة الحامسة للعاا الجامعى 
 وقرار اللجنة الموافقة

 الموافقة   القراا       
 
ئون الطالب بشأن اعادة قيد الطالبة/ الشيما  محمدد مذكرة  النظر فى :و عامل ض -10

والتدى كاندم مقيددة بالكليدة بالورقدة الحامسدة مد   - المحمد   در  
وتددم فصددلها  2015/2016الحددار  للمددرة الثالثددة فددى العدداا الجددامعى 

م  الكلية الستنواذها عدد مرات الرسدوب ولدذلك تلدتمس تحو لهدا الدى 
الحاصدددددددة بهدددددددا عددددددد  االعدددددددواا  االدارة الطبيدددددددة واعتمددددددداد االجدددددددا  

للمددددددرة الثانيددددددة والثالثددددددة وذلددددددك  2015/2016 – 2014/2015
 لحالتها المرلية ) مر ض  نوسية( .

 وقرار اللجنة الموافقة
 الموافقة      القراا    
 
الطلددب المقدددا مدد  بشددأن  بالكليددة  مددذكرة  ددئون الطددالب:النظددر فددى و عامل ضوو -11

مقيددد بالكليدة بالورقددة االولددى ال–الطالدب/ محمددد محمدد عددوء المدالى 
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والددذ  يلددتمس فيددة عددذرة عدد  العدداا  2017 /2016للعدداا الجددامعى 
سدددددددى اول + فصدددددددل دراسدددددددى فصدددددددل درا 2016/2017الجدددددددامعى 

 )عذرقهر  (يانى
 وقرار اللجنة الموافقة  

 الموافقة   القراا       
 

 /ةا م  الطالبدالطلب المقدبشأن  بالكلية مذكرة  ئون الطالب:النظر فى و عامل ض -12
 الحامسدةالمقيد بالكليدة بالورقدة – ند  عبد السالا السيد السيد على 

وذلدددددددددك عددددددددد  الوتدددددددددرة مددددددددد   2017 /2016للعددددددددداا الجدددددددددامعى 
 ) عذر مرلى ( 3/3/2017حتى 11/12/2017

 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة   القراا       
 

 الدااسات العليا جلنة -2
 2/2017/ 19 واملمتدة بتاريخ   2017 /2 /15املنعقدة بتاريخ                        

 

بالكلية الرقاب  الصحي  على اال ذي   النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع– 13
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع    6/2/2017 بتار خ

ب/ 0بالطالب طالحاصة الماجستير الة درسلللجنة المناقشة والحكم 
م   والمسجل  د) كو تى الجنسي  (  فيصل سعد سعود سعد الهاجري 

الرقاب  الصحي  ف  مادة التحصص/  28/10/2014بتار خ  الحار 
 وعنوانها :  , على اللحوا ومنتجاتها 
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 متبقيات بعض المعادن الثقيلة ف  لحوا الضأن المسوقة بالكو م
Heavy metal residues in mutton carcasses marketed in Kuwait 

 وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :ـ 
 د/عال  الدي  محمد على مر د    0د أ1

استاذ الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتها بطب بيطر  جامعدة      
 ال قا  ق /

 د/ محمد الشر ين  السيد على      0د أ2
 ان المتور  بالكلي استاذ الرقاب  الصحي  على االلب     
 د/ خالد ابراهيم ابو الوت  سالا     0د أ3
 )مشرفا(بالكلية استاذ الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتها      
 د / عادل عبدالحالق سيداحمد          0أ -4

 الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية )مشرفا(قسم استاذ االلبان ورئيس      
 الغنى عبد        د د/ سمير محمد عبد5

 ) مشرفا(استاذ مساعد الرقاب  الصحي  على اللحوا بالكلي        
 على ان يكون الثال  والرابو والحامس معا بصوت واحد

فدددد  العلددددوا الطبيددددة  الماجسددددتيرالتوصددددية بمددددن  درجددددة : اللجنددددةرار قو 
 " للطالدبالرقاب  الصحي  على اللحدوا ومنتجاتهدا "  البيطر ة  تحصص

, وموافقددة  فدد  لددو  توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم ورالمددذك
 م مجلس القس

 الموافقة   القراا     
 

بالكليددة الرقابدد  الصددحي  علددى اال ذيدد   النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم :امل ضوو ع– 14
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر در الجمداع    6/2/2017 بتار خ

ب/ 0ط  الحاصددة بالطالبددلماجسددتير االة درسددلللجنددة المناقشددة والحكددم 
   مددد  الحدددار والمسدددجل  د  ددديما  عبدالناصدددر أحمدددد عبدددد  يوسدددف

الرقابددد  الصدددحي  علدددى فددد  مدددادة التحصدددص/  16/4/2013بتدددار خ 
 وعنوانها :  , االلبان ومنتجاتها 

 مد  تواجد واسباب التهاب الضر  الكام  باالبقار الحلوب
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Prevalence and Etiology of Subclinical Mastitis in Dairy Cows 
 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 د/ مجد   رف السيد       0د أ1
استاذ صحة االلبان ووكيل الكلي  لشدئون خدمدة المجتمدو وتنميدة      

 البيئ  بطب بيطر  جامعة / ال قا  ق
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماو       0د أ2
 الرقاب  الصحي  على االلبان ومنتجاتها  بالكلي  استاذ     
 د / عادل عبدالحالق سيداحمد           0د أ3
 الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية )مشرفا(قسم استاذ االلبان ورئيس      
فدددد  العلددددوا الطبيددددة  الماجسددددتيرالتوصددددية بمددددن  درجددددة : اللجنددددةرار قو 

  " للطالبدااللبان ومنتجاتهدا الرقاب  الصحي  على "  البيطر ة  تحصص
, وموافقددة  فدد  لددو  توصدية كددل مدد  لجندة المناقشددة والحكددم  المدذكور 

 م مجلس القس

 الموافقة القراا       
 
بالكلية الرقاب  الصحي  على اال ذي   النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع– 15

   عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع 6/2/2017 بتار خ
ب/ 0ط  الحاصة بالطالبالماجستير الة درسلللجنة المناقشة والحكم 

بتار خ    م  الحار والمسجل  د نهل  حماد  مجد خليل
الرقاب  الصحي  على اللحوا ف  مادة التحصص/  16/10/2012

 ,ومنتجاتها
 وعنوانها :                   

 صر ةالنترات والنيتر م ف  بعض انوا  اللحوا المصنعة الم
Nitrate and nitrite in some Egyptian processed meat 

 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/محمد خالد السيد ابراهيم المسلمى     0د أ1
استاذ الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتها بطب بيطر  جامعدة      

 القاهر  /
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 ا    د/ خالد ابراهيم ابو الوت  سال0د أ2
 بالكلية استاذ الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتها      
 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار      0د أ3
 )مشرفا( استاذ الرقاب  الصحي  على اللحوا ومنتجاتها بالكلي      
 د /   نب خليل مهد  العوامر         0أ -4

   بالقاهر  )مشرفا(رئيس بحوث بالمرك  االقليمى بمرك  البحوث ال راعي    
 د/ حس  على محمد معروف      0د أ5

رئيس بحوث بمعمدل فحدوص صدحة اال ذيد  بمعهدد بحدوث صدحة      
 الحيوان بدمياط )مشرفا(

 على ان يكون الثال  والرابو والحامس معا بصوت واحد
فدددد  العلددددوا الطبيددددة  الماجسددددتيرالتوصددددية بمددددن  درجددددة : اللجنددددةرار قو 

  " للطالبداب  الصحي  على اللحدوا ومنتجاتهدا الرق"  البيطر ة  تحصص
, وموافقددة  فدد  لددو  توصدية كددل مدد  لجندة المناقشددة والحكددم  المدذكور 

 م مجلس القس

 الموافقة   القراا     
 
 6/2/2017 بالكليدة بتدار خالطويليدات  النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم :امل ض ع– 16

للجنددة المناقشددة علدد  كددل مدد  : التقددار ر الورديددة والتقر ددر الجمدداع   
محمدددود رجدددب ب/ 0الحاصدددة بالطالدددب طالماجسدددتير الة درسدددلوالحكدددم 

فدد   20/10/2010بتددار خ  مدد  الحدار  والمسددجل  د صدال  الدسددوقى
 وعنوانها :  , الطويليات مادة التحصص/ 

 استحداا االلي ا فى تشحيص طويل السيتار ا فى الوصيل  الحيلي 
The use of ELISA in Diagnosis of Setaria species in Equines 

 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ وحيد محمد على موسى                 0د أ1

 استاذ بكلية الطب البيطر   جامعة / القاهر      
 د/ أحمد انور السيد عبد العال        0د أ2
 استاذ بكلية الطب البيطر   جامعة / قناة السو س    
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 د/ صالى أحمد عثمان أبو الوفا    0د أ3
 )مشرفا(بالكلية استاذ ورئيس القسم      
فدددد  العلددددوا الطبيددددة  الماجسددددتيرالتوصددددية بمددددن  درجددددة : اللجنددددةرار قو 

فدد  لددو  توصددية  المددذكور " للطالددبالطويليددات "  البيطر ددة  تحصددص
 م, وموافقة مجلس القس  ل م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة   القراا       
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك    :امل ض ع– 17

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  13/2/2017بالكلية بتار خ 
الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير الحاصة بالطالب 

جل م  الحار  د  والمس محمد ابراهيم ابراهيم محمد نوفلب/ 0ط
, امراء االسماك ورعايتهاف  مادة التحصص/  16/4/2013بتار خ 

 وعنوانها :  
 

 دراسة على امراء االسماك الو ائية ف  منطقة المن لة مو ا ارات لطري التحكم 
A study on Epidemic Fish Diseases in Manzala 

Area With Reference to Control Methods 
  

 الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :د وكانم لجنة 

 د/ نادي  بسيونى محمد حافظ          0د أ1
استاذ ورئيس قسم امراء االسماك ورعايتها بطب بيطر       

 جامعة كور الشيخ /
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر    0د أ2

 استاذ ورئيس قسم الصح  واالمراء المشترك  بالكلي      
                  د/ فيوال حس   كى0د أ3

 استاذ ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
 د / عبد   عبد المجيد الشبلى       0أ -4
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استاذ تر ية االسماك بالمعهد القومى لعلوا البحار والمصايد      
 باالسكندر   )مشرفا(

 على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد
ف  العلوا الطبية البيطر ة   ماجستيرال: التوصية بمن  درجة اللجنةقرار و 

ف  لو  توصية كل  المذكور " امراء االسماك ورعايتها " للطالب تحصص
 م, وموافقة مجلس القس م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة   القراا    
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي   بالكلية  :امل ض ع–18

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  14/2/2017بتار خ 
الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير الحاصة بالطالب  

د  والمسجل  م  الحار   مى ابراهيم محمد ابراهيم بركاتب/ 0ط
الكيميا  الحيو ة وكيميا  ف  مادة التحصص/  16/4/2013بتار خ 
 , وعنوانها :  التغذية

 

تايير البروتو ورفاير   على الضرر الناتج م  اعادة سر ان الدا بعد                  
 انقطاع  فى الكلى فى الوئران

Impact of Protoporphyrin on renal Ischemia/ Reperfusion Injury in Rats 
 

 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :                
 

 احمد محمد             د/ خليو  الضو  0د أ1
 استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بطب بيطر  جامعة /ال قا  ق     

 د/ السعيد الشر ينى السعيد             0د أ2
 استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي      
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 د/ فات   هران محمد ابراهيم         0د أ3
 ستاذ الكيميا  الحيو   بكلية العلوا  جامعة ال قا  ق )مشرفا(ا     
فد  العلدوا الطبيدة البيطر دة   الماجستيرالتوصية بمن  درجة : وقراراللجنة 

فدد    المددذكور   " الكيميددا  الحيو ددة وكيميددا  التغذيددة " للطالبدد تحصددص
 م, وموافقة مجلس القس لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة   ااالقر    
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي   بالكلية   :امل ض ع–19
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  14/2/2017بتار خ 

الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير الحاصة بالطالب  
  الحار  بتار خ د  والمسجل  م سهاا فتحى ابراهيم جمع ب/ 0ط
, الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذيةف  مادة التحصص/  9/10/2013

 وعنوانها :  
 

تأيير الديا  نون على التعبير الجين  للجلوتاييون أس ترانسوير   ف  
 البلط  النيل 

Effect of Diazinone on Glutathione S-Transferase Gene Expression 

in Oreochromis niloticus 
 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 
 د/ جهاد رمضان محمد السيد      0د أ1
 استاذ الكيميا  الحيو   ووكيل الكلي  للدراسات العليا والبحوث بالكلي        
 د/ عبد الع    فتوى عبد الع     0د أ2

  استاذ الكيميا  الحيو   بكلية العلوا جامعة / المنصور      
 د/ فهيم البهى السيد وحي        0د أ3

 استاذ الوسيولوجيا المتور  بالكلي  )مشرفا(     
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 د/ فيوال حس   كى محمد    0د أ4
 استاذ ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
 
ف  العلدوا الطبيدة البيطر دة   الماجستيرالتوصية بمن  درجة : اللجنةرار قو 

فدد    المددذكور   التغذيددة " للطالبدد " الكيميددا  الحيو ددة وكيميددا  تحصددص
 م, وموافقة مجلس القس لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم

 الموافقة   القراا   
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذيد   بالكليدة  :امل ض ع–20

علددددد  كدددددل مددددد  : التقدددددار ر الورديدددددة والتقر دددددر  14/2/2017بتددددار خ 
جنة المناقشة والحكدم لرسددالة الماجسدتير الحاصدة بالطالبد  الجماع   لل

د  والمسدجل مد  ) ليبى الجنسدي  (   بو  د  حات بو  د بوخ  مب/ 0ط
الكيميددا  الحيو ددة فدد  مددادة التحصددص/  17/2/2015الحددار  بتددار خ 
 , وعنوانها :  وكيميا  التغذية

 

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

 
 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 د/ طاري محمد كمال مطاو        0د أ1
 استاذ الكيميا  الحيو   بكلية الصيدل  جامعة /القاهر      
 د/ ياقوت عبد الوتاى السنوسى  0د أ2

 حيو   بكلية الطب البيطر  جامعة / بنهااستاذ الكيميا  ال     
 د/ السعيد الشر ينى السعيد        0د أ3

 استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي  )مشرفا(     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد      0د أ4

 )مشرفا( ووكيل الكلية للدرسات العليا والبحوثاستاذ     
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فدددد  العلددددوا الطبيددددة  الماجسددددتيرالتوصددددية بمددددن  درجددددة : اللجنةدرار قددددو                  
 " الكيميددددا  الحيو ددددة وكيميددددا  التغذيددددة " للطالددددب البيطر ددددة  تحصددددص

, وموافقددة  فدد  لددو  توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم المددذكور
 ممجلس القس

 الموافقة   القراا    
 
 15/2/2017لكلية بتار خ النظر ف  موافقة مجلس قسم االدو    با :امل ض ع–21

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة 
سبيل   عبان ب/ 0والحكم لرسدالة الماجستير الحاص بالطالب  ط

ف  مادة  22/4/2014المسجل  م  الحار  بتار خ  عبدالمنعم الحنوى
 , وعنوانها :  الوارما ولوجياالتحصص/ 

 

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

 
 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 
 د/ عبد العليم فؤاد عبد العليم   0د أ1

 استاذ االدو   ووكيل الكلي  للدراسات العليا والبحوث جامعة      
 ال قا  ق/

 د/ حا ا محمد  اهي            0د أ2
 استاذ ورئيس قسم االدو   بكلية الطب البيطر   جامعة / دمنهور      
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر   0د أ3
 استاذ ورئيس قسم االدو    بالكلي  )مشرفا(     
 د/ فاطم  مصطوى عبد الحميد       0د أ4
 كلي  )مشرفا(استاذ مساعد البايولوجيا اال لينيكي  بال     
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التوصية بمن  درجة الماجستير ف  العلدوا الطبيدة البيطر دة  : اللجنةرار وق
" للطالبد  المدذكور  فد  لدو  توصدية كدل مد   الوارما ولوجياتحصص " 

 لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم
 الموافقة   القراا    
 

بالكلية بتار خ   النظر ف  موافقة مجلس قسم امراء الدواج  :امل ض ع–22
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع    15/2/2017

ب/ 0للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير الحاص بالطالب  ط
المسجل  م  الحار  بتار خ  اسما  احمد على على ال  ات

, وعنوانها امراء الدواج  واالرانبف  مادة التحصص/  23/4/2012
  : 

 

 ألنولون ا الطيور 9على تواجد اإلصابة بويروس إت  د دراسات 
Studies on Prevalence of  H9 Avian Influenza Virus  

 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ محمد محمود  كى               0د أ1

 استاذ امراء الدواج  بطب بيطر  جامعة / القاهر      
   احمد عوء     د/ سنا  سالم0د أ2

 استاذ امراء الدواج  واالرانب بالكلي      
 د/ هانى فو   اللقانى              0د أ3
 استاذ امراء الدواج  بطب بيطر  جامعة / دمنهور)مشرفا(     
 د/ عبد الوتاى حمد عبدالوتاى العدل 0د أ4
 استاذ مساعد بالكلي  )مشرفا(     
جة الماجستير ف  العلدوا الطبيدة البيطر دة  التوصية بمن  در : اللجنةرار قو 

" للطالبددد  المدددذكور  فددد  لدددو   ا امدددراء الددددواج  واالراندددبتحصدددص " 
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم
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 الموافقة   القراا   
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم امراء الدواج   بالكلية بتار خ  :امل ض ع–23

ل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع   عل  ك 15/2/2017
ب/ 0للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير الحاص بالطالب  ط

المسجل  م  الحار  بتار خ  هب  نبيل حس  فهمى البحير  
, امراء الدواج  واالرانبف  مادة التحصص/  23/4/2012

 وعنوانها :  
 

 س االلتهاب الشعب  المعد  ف  الدجا التوصيف الج  ئ  لويرو                   
Molecular Characterization of Infectious Bronchitis Virus in Chicken 

 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :               
 د/ محمد عبد الع    لبد         0د أ1

 ال قا  ق/استاذ  ورئيس قسم امراء الدواج  بطب بيطر  جامعة      
 د/ على على ابراهيم القناو   0د أ2
 استاذ الويروسات المتور   بالكلي      
 د / سنا  سالم  احمد عوء0د أ3

 استاذ امراء الدواج  واالرانب بالكلي  )مشرفا(     
التوصدددية بمدددن  درجدددة الماجسدددتير فددد  العلدددوا الطبيدددة : اللجندددةقرار و                    

" للطالب  المدذكور  فد   امراء الدواج  واالرانب االبيطر ة  تحصص " 
 لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم

 الموافقة     القراا  
 
بالكليدة بتدار خ  البايولوجيدا اال لينيكيد النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم   :امل ض ع–24

اع   علدد  كدددل مدد  : التقدددار ر الورديددة والتقر دددر الجمددد 18/2/2017
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ب/ 0ط  للجنددة المناقشددة والحكددم لرسدددالة الماجسددتير الحاصددة بالطالبدد
مددد  الحدددار  بتدددار خ   د  والمسدددجل ديندددا محمدددود احمدددد احمدددد ابور ددد 

, وعنوانهدا البايولوجيا اال لينيكيدةف  مادة التحصص/  22/4/2014
  : 

 راندراسات بايولوجيا ا لينيكية على بعض االدو ة المضادة لاللتهابات ف  الوئ
Clinicopathological Studies on Some Anti-inflammatory Drugs in Rats 

 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 د/ عبد   احمد محمود محبطلى   0د أ1
 استاذ ورئيس قسم البايولوجيا اال لينيكي  بطب بيطر  /جامعة كور الشيخ      

       د د/ امني  السيد كيالنى 2
اسدددتاذ مسددداعد وقدددائم بعمدددل رئددديس قسدددم البايولوجيااال لينيكيددد       

 جامعة / قناة السو س
 داسام  على محمد عبد             0د أ3
استاذ البايولوجيا اال لينيكي  بطب بيطدر  جامعدة / قنداة السدو س      

 )مشرفا(
 د / انجى فكر  حس  ر ش      -4
مدددل رئددديس قسدددم البايولوجيااال لينيكيددد  اسدددتاذ مسددداعد وقدددائم بع     

 بالكلي  )مشرفا(
 على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد

التوصددددية بمددددن  درجددددة الماجسددددتير فدددد  العلددددوا الطبيددددة : اللجنددددةقرار و 
" للطالدددب المدددذكور فددد   البايولوجيدددا اال لينيكيدددةالبيطر دددة  تحصدددص " 

 ة مجلس القسملو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , وموافق
 الموافقة     القراا    
 
 14/2/2017بالكلية بتار خ البايولوجيا النظر ف  موافقة مجلس قسم  :امل ض ع–25

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة 
سمر السيد ب/ 0ط  والحكم لرسدالة الماجستير الحاصة بالطالب
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 16/4/2013م  الحار  بتار خ   المسجلد و  عبدالجواد سيداحمد  الى
 , وعنوانها :  البايولوجياف  مادة التحصص/ 

 دراسات بايولوجية على مرء الكوليرا ف  الدواج 
Pathological Studies on Fowl Cholera in Poultry 

 د وكانم لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

  د/ عبد المنعم احمد على           0د أ1
 استاذ ورئيس قسم البايولوجيا بطب بيطر  جامعة / ال قا  ق     
 د/  وقى احمد مصطوى       0د أ2

 استاذ بكلية الطب البيطر  جامعة /  بنها      
 د/احمد على على السواي     0د أ3

اسددددتاذ البايولوجيددددا المتوددددر  بطددددب بيطددددر  جامعددددة / كوددددر الشدددديخ     
 )مشرفا(

 الوهاب             د / وال  فكر  عبد -4
 استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم البايولوجيا بالكلي  )مشرفا(    

 على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد
التوصدددية بمدددن  درجدددة الماجسدددتير فددد  العلدددوا الطبيدددة : اللجندددةقرار و 

فد  لدو  توصدية   المذكور   " للطالبالبايولوجيا البيطر ة  تحصص " 
 لمناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم ل م  لجنة ا

 الموافقة   القراا          
 
 14/2/2017بالكليدة بتدار خ البايولوجيدا النظر ف  موافقة مجلدس قسدم :امل ض ع–26

سدار  ب/ 0بالطالبدة طالحاصدة  عل  تقر ر الصالحية لرسالة الماجسدتير
, المسددددددجلة مدددددد  الحددددددار  بتددددددار خ محمددددددد عبددددددد اللطيددددددف ياسددددددي  

 , للمناقشددة والحكددم ,  البايولوجيددافدد  مددادة التحصددص/  22/4/2014
 وعنوانها : 

التغيرات الهستو ايولوجية والج  ئية الناتجة ع  تعرء سدمك البلطد  
 النيل  لملوث كيميائ  
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Histopathological and Molecular Alterations Associated with Exposure 

of Oreochromis Niloticus (Nile Tilapia) to a selected Chemical Pollutant 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد خير  عبد الرحم        0د أ1
 استاذ البايولوجيا بكلية الطب البيطر  جامعة / اسيوط       
 د د / وال  فكر  عبد الوهاب    2

 بايولوجيا بالكلي استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم ال     
 د/ عالا عبد الحميد محمد نواد      0د أ3
 استاذ البايولوجيا المتور  بطب بيطر  جامعة / اسيوط )مشرفا(     

 وقرار اللجنة الموافقة
 الموافقة   القراا       

 
النظدددر فددد  موافقددة مجلدددس قسدددم الكيميددا  الحيو ددد  وكيميدددا  التغذيددد   : امل ضووو ع–27

تقر دددددر الصدددددالحية لرسدددددالة  علددددد  14/2/2017بالكليدددددة بتدددددار خ 
ب/ عبيدددر عددداطف محمدددود احمدددد 0ط ةالحاصدددة بالطالبددد الماجسدددتير

فددد  مدددادة  16/10/2012بتدددار خ المسدددجلة مددد  الحدددار   ,  دددعالن
 , للمناقشة والحكم ,الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي   التحصص/ 

 وعنوانها :   
 ايي  فى الوئران تأيير المور نجا أوليويرا على تصلب الشر    

Effect of moringa olifera on atherosclerosis in rats 
 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

         يوسف محمد على مصطوىد/ 0د أ1
   ال قا  قبطب بيطر  جامعة /  متور  الكيميا  الحيو  استاذ      
             جهاد رمضان محمد السيدد / 0د أ2

 ووكيل الكلية للدرسات العليا والبحوثاستاذ      
 السعيد الشر ينى السعيد           د/ 0د أ3

 استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي  )مشرفا(     
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 وقرار اللجنة الموافقة                  
 الموافقة   القراا       

 
ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو د  وكيميدا  التغذيد   بالكليدة النظر : امل ض ع–28

الحاصدة  الماجستيرتقر ر الصالحية لرسالة  عل  14/2/2017بتار خ 
المسددجلة مدد  الحددار   ,امنيدد  عددوء ابددراهيم معددوءب/ 0ط ةبالطالبدد
الكيميددا  الحيو دد  وكيميددا  فدد  مددادة التحصددص/  16/4/2013بتددار خ 
 الحكم ,, للمناقشة و التغذي   

 وعنوانها :  
  

اسددتحداا الدراسددات الجينيدد  كمحاولددة للتشددحيص المبكددر للسددرطان فددى 
 حيوانات التجارب

The use of Genetic Studies as a Trial for Early Diagnosis of 

Cancer in Experimental Animals 
 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 

 ليو  الضو  احمد محمد      خ د/0د أ1
استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميدا  التغذيد  بطدب بيطدر       

 جامعة /ال قا  ق
    السعيد الشر ينى السعيد    د / 0د أ2
 استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي  )مشرفا(      
   خالد عبد العليم كحيلو       د/ 0د أ3

 استاذ الكيميا  الحيو   بطب بيطر  جامعة / كور الشيخ )مشرفا(     
 الموافقة  :  اللجنةرار قو  

 الموافقة   القراا          
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 بالكليدددددة بتدددددار خالوسددددديولوجيا  النظدددددر فددددد  موافقدددددة مجلدددددس قسدددددم:امل ضووووو ع– 29

الحاصدددة  الماجسدددتيرتقر دددر الصدددالحية لرسدددالة  علددد   13/2/2017
) ليبدددددى   عبددددددالع    بالحسددددد  عبددددددالونيس محمددددددب/ 0بالطالدددددب ط

فددد  مدددادة  17/2/2015بتدددار خ المسدددجل مددد  الحدددار  الجنسدددي  ( د 
 , , للمناقشة والحكم الوسيولوجياالتحصص/ 

 وعنوانها :                   
 دراسات فسيولوجية لبعض الهرمونات والمعادن ف  األ ناا أينا  الحمل                

Physiological studies for some hormones and minerals 

 in sheep during pregnancy 
 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 عباس          ابراهيم د/ حس 0د أ1
 استاذ الوسيولوجيا بكلية الطب البيطر  جامعة / القاهر        
 د د / يوسف يحيى عوء الصعيد       2

 استاذ الوسيولوجيا المساعد بالكلي       
 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد   0د أ3
 استاذ ورئيس القسم  وعميد الكلي   )مشرفا(     
  
 وقرار اللجنة الموافقة 

  الموافقة   القراا        
 
: النظر ف  موافقدة مجلدس قسدم الرقابدة الصدحية علدى األ ذيدة  بالكليدة امل ض ع–30

علدددد   تقر ددددر الصددددالحية لرسددددالة الماجسددددتير  19/2/2017بتددددار خ 
د المعيدددة  رنددا فهمدى صددال  سدديد احمدد سددبل ب/ 0الحاصدة بالطالددب ط
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الرقابدة ف  مدادة التحصدص/  22/4/2014بالقسم  والمسجلة بتار خ 
 , وعنوانها :  , للمناقشة والحكم الصحية على اللحوا ومنتجاتها

  ة بمج ر المنصورة لمدة عاامراقبة لالصابات الطويلية فى الذبائ  المجه
A year surveillance of parasitic affections in dressed 

animal carcasses at Mansoura abattoir 
 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ فتح  عبدالرحم  النواوي    0د أ1
بكليدددة الطدددب  هددداالرقابدددة الصدددحية علدددى اللحدددوا ومنتجاتأسدددتاذ      

 البيطر  جامعة / القاهر   
 د/ فهيم ع الدي   لتوت        0د أ2

بكليدددة الطدددب  الرقابدددة الصدددحية علدددى اللحدددوا ومنتجاتهددداأسدددتاذ      
 البيطر  جامعة / بنها

 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار  0د أ3
 (بالكلية )مشرفا الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاأستاذ       
 د/ خالد ابراهيم ابو الوت  سالا      0د أ4
 بكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاأستاذ       

 د على أن يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد.
 وقرار اللجنة الموافقة

 الموافقة   القراا          
  

األ ذيدة  بالكليدة  النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم الرقابدة الصدحية علدى:امل ض ع–31
علددد   تقر دددر الصدددالحية لرسدددالة الماجسدددتير  19/2/2017بتدددار خ 

د المسدجل  ايهاب احمد محمد حسي  محمدودب/ 0الحاصة بالطالب ط
الرقابددددة فدددد  مدددادة التحصدددص/  9/10/2013مددد  الحدددار  بتدددار خ 

  , وعنوانها : , للمناقشة والحكم الصحية على اللحوا ومنتجاتها

 وجية لبعض منتجات اللحوا المصر ة المطبوخةالصوة الميكرو يول
Microbiological profile of some Egyptian cooked meat products 
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 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد محمد طلعم عرف          0د أ1
بكلية الطب  الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاأستاذ      

 لبيطر  جامعة / القاهر  ا
 د/ خالد ابراهيم ابو الوت  سالا     0د أ2

 بكلية  الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاأستاذ      
 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار   0د أ3

 بالكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاأستاذ      
    د/ عادل حلم  نجيب الجوهري   0د أ4
 بالكلية)مشرفا(رئيس قسم الصحة والمراء المشتركةأستاذ و      

 د على أن يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد.
 وقرار اللجنة الموافقة

 الموافقة   القراا          

بالكليددة الرقابدد  الصددحي  علددى اال ذيدد   النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم:امل ضوو ع– 32
الحاصدة  الددكتورا لصدالحية لرسدالة تقر در ا عل   6/2/2017 بتار خ
المسجلة مد  الحدار   امير  حسي  البا  عبدالرا ي ط ب/ 0ط ةبالطالب
الرقابدددة الصدددحية علدددى فددد  مدددادة التحصدددص/  16/4/2013بتدددار خ 

 وعنوانها : , , للمناقشة والحكم األلبان ومنتجاتها
 ليب و عض منتجات مد  تواجد بعض ميكرو ات الغذا  الممرلة ف  الح                 

Prevalence of Some food Borne Pathogens in Milk and 

 Some Dairy Products 

 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ حمد  عبد السميو محمد فر   0د أ1

استاذ الرقاب  الصحي  على االلبان ومنتجاتها بطب بيطر       
 جامعة / بنها  

 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس     0د أ2
 استاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية        
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 د/ محمد الشر ين  السيد على      0د أ3
 استاذ الرقاب  الصحي  على االلبان المتور  بالكلي  )مشرفا(     
 د/ عادل عبدالحالق سيداحمد       0أ -4

رئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية استاذ االلبان و      
 )مشرفا(

 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماو      0د أ5
 استاذ الرقاب  الصحي  على االلبان ومنتجاتها  بالكلي  )مشرفا(     
 د على ان يكون الثال  والرابو والحامس معا بصوت واحد 
   الموافقة:  اللجنةرار قو 

 ةالموافق   القراا     
 

النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم االمددراء الباطندد  والمعديدد  واالسددماك   امل ضوو ع– 33
لرسددالة  الحلقدد  الدراسددي  علدد   تشددكيل  13/2/2017بالكليددة بتددار خ 

د   احمدددد عدددادل السددديد الشدددنراو  ب/ 0الددددكتورا  الحاصدددة بالطالدددب ط
فددد  مدددادة التحصدددص/  14/4/2015المسدددجل مددد  الحدددار  بتدددار خ 

 وعنوانها :   نةاالمراء الباط
دور الموجددات فددوي الصددوتية فدد  تشددحيص بعددض أمددراء التمثيددل                    

 الغذائ  فى األ ناا
Role of Ultrasonography in Diagnosis of Some Metabolic Disorders in Sheep 

 
 النحو التال  : على  على ان يكون التشكيلد 
       د/  فهيم البهى السيد وحي     0د أ1
 استاذ الوسيولوجيا المتور  بالكلي      

 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0د أ2
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  ووكيل الكلية للدرسات العليا والبحوثاستاذ       
 د / فيوال حس   كى             0د أ3

 استاذ ورئيس القسم بالكلية       
 د/ محمد أحمد على يوسف  0د أ4

 الكلي  )مشرف رئيسى( استاذ االمراء الباطن  ب      
 د / صبر  احمد الحضر           0أ  -5

 استاذ االمراء الباطن  بالكلي  )مشرف(      
 د / ماجد ر ي  عبان اال قر          -6
 استاذ مساعد االمراء الباطن  )مشرف(      
 د/ انجى فكر  حس  ر ش            - 7

 لوجيا اال لينيكي  بالكلي أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس البايو       
   الموافقة:  اللجنةرار قو                   

 
 الموافقة   القراا        

 
النظر ف  موافقة مجلس قسم االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك   :امل ض ع– 34

جوهري لعنوان رسالة  ير تعديل  عل  13/2/2017بالكلية بتار خ 
د  سار  الدسوقى الشحات  رفب/ 0الماجستير الحاصة بالطالبة ط
بمادة التحصص/  20/10/2015المسجلة م  الحار  بتار خ 

 وذلك على النحو التال  :االمراء الباطنة, 
 العنوان قبل التعديل :                    

   
 دراسات و ائية على العدو  بالهيليكو كتر فى الحيوانات المن لية             

Epidemiological studies on Helicobacter Infection in pet Animals 

 العنوان بعد التعديل :                  
 

 ا الي مستقبالت الراباميسي  فى عال  تآ ل االعصاب 
Blocking Of mTOR in Treating neurodegeneration 

 
    الموافقة:  اللجنةرار قو                   
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 الموافقة   القراا        
النظر ف  موافقة مجلس قسم االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك   :امل ض ع–35

تعديل  ير جوهري لعنوان رسالة  عل  13/2/2017بالكلية بتار خ 
د  سمر سعد محمد محمد سعودب/ 0الماجستير الحاصة بالطالبة ط
بمادة التحصص/  20/10/2015المسجلة م  الحار  بتار خ 

 وذلك على النحو التايل :, اامراء االسماك ورعايته
 العنوان قبل التعديل :  

   
دراسات على االصاب  بطويل االميلودينم فى اسماك القاروص مو 

 ا ارة خاصة للسيطرة
Studies on Amylodinium infestations in seabass with 

reference for control 

 
 العنوان بعد التعديل :

 
 االور ى ميلودينم فى اسماك القاروصدراسات على االصاب  بطويل اال

 للعال مو ا ارة خاصة 
Studies on Amylodinium infestations in European Sea bass ( 

Dicentrarchus Iabrax) with sPecial reference for treatment 

 

 0الموافقة: اللجنة قرار و                  
 الموافقة   القراا           

 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقاب  الصحي  على اال ذي  بالكلية  :امل ض ع–36

تعديل  ير جوهري لعنوان رسالة  على 15/2/2017بتار خ 
د  سار  عبد  محمد فرهودب/ 0الماجستير الحاصة بالطالبة ط
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الرقابة بمادة التحصص/  18/10/2016المسجلة م  الحار  بتار خ 
 وذلك على النحو التايل :, الصحية على األلبان ومنتجاتها

 العنوان قبل التعديل :                  
 وجود االيشر شيات القولونية المور ة للكار ابينيم فى اللب  و عض منتجات                  

Occurrence of carbapenem producing E. coli in milk and dairy products 
 :العنوان بعد التعديل                

فى اللب  و عض  بينيمي وجود االيشر شيات القولونية المور ة للكار ا                
 منتجات 

Occurrence of carbapenemase producing E. coli in milk and dairy products 
 0الموافقة: اللجنة قرار و                 

  الموافقة   القراا       
 

بالكلي   الرقاب  الصحي  على اال ذي  ة مجلس قسم النظر ف  موافق :امل ض ع–37
على تعديل لجنة اال راف لرسالة الدكتورا   6/2/2017بتار خ 

د المدرس المساعد  حنان احمد  اهر احمد حس ب/ 0الحاصة بالطالب  ط
ف  مادة  28/10/2014بالقسم والمسجل  م  الحار  بتار خ 

اتها, بالافة د/ سمير التحصص/ الرقابة الصحية على اللحوا ومنتج
محمد عبد الغنى عبد  د االستاذ المساعد بالقسم )وذلك للمساعدة ف  
الج   العمل  الحاص بالرسالة(, لتصب  لجنة اال راف على النحو 

 التال :
 الوظيوة االسم ا

أستاذ الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتها  الج ارد/محمد محمد ابراهيم 0أ 1
 بالكلية 
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أستاذ الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتها  د/ خالد ابراهيم ابو الوت  سالا0أ 2
 بالكلية

 د/ سمير محمد عبد الغنى عبد  3
أستاذ مساعد الرقابة الصحية على اللحوا 

 ومنتجاتها بالكلية

 0الموافقة: اللجنةرار وق                  
  الموافقة    القراا        

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         ات االقساا العلمية  بالكلية على تر يحات لوظيوة النظر ف  موافق :امل ض ع–38 
 باح  مطور و يانها على النحو التال 
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 الموافق  :  اللجنةرار وق                   

          الموافقة   القراا          

وكيل الكلية االستاذ الدكتور / بحصوص المذكرة المعرول  على السيد  : امل ض ع–39
بشدددان تعدددديل مسدددمى دبلومدددة )  لشدددئون الدراسدددات العليدددا والبحدددوث

( بالالئحدة الداخليدة 2الميكرو يولوجيا البيطر   ( الوارد  بالماد  رقدم )
وارد  الد للكلي  لتتطابق مو مسمى دبلومدة ) ميكرو يولوجيدا الحيدوان (

 ( لالئح  الداخلي  للكلي 33بالماد  )

أسم العضو المر    القسم العلم 
 للوظيوة

أسم العضو المر    القسم العلم 
 للوظيوة

الجراحة والتحدير  وال  فكر  عبد الوهابد/  البايولوجيا
 واال عة

د/ عادل التابع  0أ
 هيمابرا

البايولوجيا 
 اال لينيكي 

د/ فاطم  مصطوى عبدالحميد 
 ابراهيم

االمراء الباطنة والمعدية 
 واالسماك

د/ صبري احمد 0أ
 الحضري نصار

الرعاي  وتنمية الثرو  
 الحيواني 

اسام  احمد ابو د/ 
 اسماعيل

التغذية وامراء سو  
 التغذية

د/ عبير السعيد السيد 
 يوسف

الصحة واالمراء 
 ركةالمشت

د/ ميادة مسعد احمد  عبان 
 جو دة

د/ امان  فر  أمي   الحلية واالنسجة
 محمود

د/ سنا  سالم  أحمد 0أ امراء الدواج 
 عوء

الكيميا  الحيو ة وكيميا  
 التغذية

د/ محمد على ماهر 
 العدل
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                 الموافقةوقرار اللجنة:                      

 الموافقة   القراا         

 

بشأن , عميد الكلية  د/ 0عل  السيد أ مذكرة المعرولةالبحصوص  :امل ض ع– 40
عل   2017ابر ل تحديد موعد بد  امتحانات الدراسات العليا دور 

 و التال  :النح
 ورا  :ددددد: االمتحان التكميل  لدرجة الدكتد أوال          
 23/4/2017  اعتبارا م  

 اعتبارا م   ة الماجستير :دددا: االمتحان التمهيدي لدرجدياني
23/4/2017 
  اعتبارا م  ات الدراسات العليدا :ددددددددامتحدان دبلوم :يالثدا
24/4/2017 

 0 دةالموافق: اللجنةقرار و                       
 

 الموافقة   القراا          

 
 

الحطاب الوارد م  وحدة لمان الجود  واالعتماد الى السيد  النظر فى :امل ض ع– 41
االستاذ الدكتور / عميد الكلي  باصدار قرار م  مجلس الكلي  

م  الدرجات المحصص   لالنشطة بتحصيص ) عشرة درجات (
ي  والعملي  لطالب الدراسات العليا لتصب  على لالمتحانات الشوه

 -:النحو التالى 
  0%  50نظر  د 1
 0%  40د عملى +  وو  2
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 0مناقشات علمية ( –قاعات البح  –بح  مرجعى –)سيمينار %  10د أنشط   3
  ةالكليرأ  المجلس  : اللجنةرار قو                   

 الموافقة     القراا         
 

ف  موافقة مجلس قسم االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك  النظر  :امل ض ع– 42
تقار ر مشرف معار المقدمة م   عل  13/2/2017بالكلية بتار خ 

د/ عماد السيد أحمد يونس د استاذ االمراء المعدية بالكلية 0السيد أ
  . . والمعار للعاا الثان  الى المملكة العر ية السعودية

  ..: الموافقة على ماجا  بالتقار راللجنةر قراو                  
 الموافقة      القراا        

 

 جلنة الع قات الثقافية - 3                                
   2017 /2 / املنعقدة بتاريخ                                   

خ النظددر فددى موافقددة مجلددس قسددم الصددحة واالمددراء المشددتركة بتددار  امل ضوو ع–43
علددى الطلددب المقدددا مدد  السدديد د/ حددا ا حسدد  السدديد  12/2/2017

مددرس االمدراء المشدتركة بالقسدم بشدأن الموافقدة  –محمود رمضان 
علددى حضددورة مددؤتمر التعدداون المصددر  االلمددانى لالبدددا  والتنيددة فددى 

 -بونددي انتركونتيننتتدال سترسدتار 2017فبرايدر  23-22الوترة مد  
 الكسندر فون هومبولدت االلمانية القاهرة والذ  تنضمة مؤسسة

(alexander von Humboldt foundation) 

وذلددك اللقددا  محالددرة قصدديرة بعنددوان ) التوصدديف الج  ئددى لجينددات                     
مقاومة مضادات الميكرو ات بمع والت االيشير يا وال  مد  االنسدان 

 والحيوان فى مصر
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  برنامج المؤتمر مرفق طية صورة م                   

 0 الموافقدة: اللجنةقرار و                   
 الموافقة   القراا           

 

النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم األمددراء الباطنددة واألمددراء المعديددة  :امل ضوو ع–44
علدددى الطلدددب المقددددا مددد  السددديد  15/2/2017واألسدددماك  بتدددار خ 

ألمدددراء الباطندددة أسدددتاذ مسددداعد ا  -الددددكتور / ماجدددد ر ي األ دددقر 
والذي يلتمس في  الموافقة على سور سيادت  لدولدة ألمانيدا  -بالقسم 

االتحادية ف  منحة تدر بية لمدة أر و أ هر اعتبارا م  تدار خ السدور 
وذلددك بدددون نوقددات مدد  الجامعددة و مرتددب يصددرف مدد  الددداخل وذلددك 

( والمعنددون ب "دراسددة ج  ئيددة 25474لددم  المقتددرى البحثدد  رقددم )
لجيندددات المرتبطدددة بضدددراوة الميكدددروب العنقدددودي فددد  األبقدددار عددد  ا

المصدددابة بالتهددداب لددددر " والممدددول مددد  صددددندوي العلدددوا والتنميددددة 
  0التكنولوجية

 0 الموافقدة: اللجنةقرار و                   
 الموافقة    القراا           

على  16/2/2017النظر ف  موافقة مجلس قسم الوسيولوجيا بتار خ :امل ض ع–45   
المدددؤتمر الدددول  للبحددد  -حضددور السددديدة د/ بسددمة حامدددد مر ندد  

مدددارس  9-7العلمددد  واالبتكدددار بجامعدددة المنصدددورة فددد  الوتدددرة مددد  
 0بنوقات م  الجامعة 2017

 الموافقدة: اللجنةقرار و                       
 الموافقة   القراا        
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ليدد والتناسدل والتلقدي  االصدطناع  النظر ف  موافقة مجلس قسدم التو  :امل ض ع– 46
على الطلب المقدا م  السديد الددكتور /احمدد  18/2/2017بتار خ 

بحصدوص تحو دل المنحدة  - األستاذ المساعد بالقسدم - كى بلبولة 
العلميددددة الحاصددددة بسدددديادت  مدددد  جامعددددة هوكايدددددو بدولددددة اليابددددان 

         JSPS)والممولدددددددة مددددددد  الجمعيدددددددة اليابانيدددددددة لتع  ددددددد  العلدددددددوا )
إلددددى أجددددا ة تدر بيددددة بجامعددددة  25/11/2017والتدددد  تنتهدددد  فدددد  

لالسدددتوادة مددد  المنحدددة العلميدددة المقدمدددة  ك دددامبرد  بدددانجلترا وذلددد
لسيادت  )مار  كور ( والممولة م  االتحاد االور دى لمددة عداا قابدل 

بددددون نوقدددات مددد   26/5/2017للتجديدددد لعددداا أخدددر ابتددددا  مددد  
واحتسداب  25/11/2017ى الجامعة مو صدرف مرتبدة بالدداخل حتد

بددددددون مرتدددددب  25/5/2018حتدددددى  26/11/2017الوتدددددرة مددددد  
 0يصرف بالداخل 

   0* مرفق طي  صورة م  الحطاب ودعوة المشرف االجنبى
 الموافقدة: اللجنةقرار و 

  الموافقة   القراا      
النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم التوليددد والتناسددل والتلقددي  االصددطناع   امل ضوو ع–47

منصور أبدو  /0: الطلب المقدا م  السيد دعلى 18/2/2017 خ بتار 
علددى تر دديح  وسددور  للواليددات المتحدددة األمر كيددة  -العينددي  منصددور

لمدددة أر عددة أ ددهر اعتبددارا مدد  تددار خ السددور وذلددك بعددد حصددول  علددى 
 0منحة م  صندوي العلوا والتكنولوجيا

 الموافقدة: اللجنةقرار و                    
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 جلنة شئ ن البيئة -4

 2017/ 2 /13واملنعقدة بتاريخ       

د/ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمدو 0النظر فى التقار ر المقدمة م  السيد أ امل ض ع–48
وتنمية البيئة بشأن قياا قطا   ئون خدمة المجتمو وتنمية البيئة بالكليدة 

 ر ة عالجية وهى على النحو التالى :( قوافل طبية بيط5بتنويذ عدد )
 1/2017 /15محافظة الدقهلية يوم االحد  –مركز اجا  –قرية منية سمنود  -1

محافظةةةةة الدقهليةةةةة يةةةةوم االحةةةةد الموافةةةة   –مركةةةةز ة ةةةةر    –قريةةةةة  نةةةةي   -2

22/1/2017 

يةةةوم االحةةةد  –محافظةةةة الدقهليةةةة  –مركةةةز المنةةةةو    –قريةةةة ةةةةا   -3

29/1/2017 

محافظةة الدقهليةة يةوم االحةد الموافة  –مركةز المنةةو   –لحجةر قرية ا يش ا-4

5/2/2017 

محافظةةةة الدقهليةةةة يةةةوم االحةةةد الموافةةة   -مركةةةز  ل ةةةا–قريةةةة ميةةةم ال رمةةةا  -5

12/2/2017 

 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة   القراا           

لمجتمعيددة والمعينددي  بالمهنددة النظددر فددى تقر ددر محضددراجتما  االطددراف ا  امل ضوو ع–49
 بالتعاون مو وحدة لمان الجودة واالعتماد بالكلية

 وقرار اللجنة الموافقة                     
 الموافقة    القراا            
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التعداون مدو نقابدة االطبدا  البيطدر   فدى تنويدذ نددوة عدد  النظدر فدى   امل ضو ع–50
القددومى وذلدك بمقدر نقابددة  الحمدى القالعيدة وايارهددا علدى االقتصداد

 االطبا  البيطر  
 وقرار اللجنة الموافقة                     

 الموافقة   القراا            

طلددب جمعيددة مسدداندة الحير ددة  لتنويددذ ور ددة عمددل تحددم النظددر فددى   امل ضوو ع–51
 :عنوان 

 ) االدمان انحراف او مرء(                    
 قرار اللجنة الموافقةو                      

 الموافقة   القراا            
 

الحطاب الوارد مد  مركد   دباب ميدم الحدولى عبدد اللدة بشدأن النظر فى   امل ض ع–52
دعوة قطا   ئون خدمة المجتمو وتنميدة البيئدة بالكليدة لتنويدذ قافلدة 

 23/2/2017طبية بيطر ة عالجية وذلك يوا الحميس الموافق 
 وقرار اللجنة الموافقة                     

 الموافقة   القراا            
 

 جلنة الس مة والصحة املهنية
 

بحصددددوص متابعددددة التهو ددددة لكددددل المدددددرجات والقاعددددات الدراسددددية   امل ضوووو ع–53 
       المستشوى البيطر  والتعليمى بشها
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 الموافقة   القراا         
 

ال الدى ادارة الكليدة بحصدوص صديانة التوصدية بارسدال خطداب اسدتعج  امل ض ع–54
طوايدددات الحر دددق وكدددذلك صدددناديق الحر دددق الحاصدددة بالمستشدددوى 

       البيطر  التعليمى بشها
 الموافقة   القراا       

 
 

 املكتبات جلنة -6

  2/2017 /  واملنعقدة بتاريخ            
 

 

تشددكيل  بشددأن مدد  السدديدة /مددديرة المكتبددة  النظددر فددى الطلددب المقدددا :امل ضوو ع-55
 لجنة لوحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

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

 رئيسا   د/ عبد الهاد  محمد احمد              0أ                  
 د/ جالل احمد السيد يوسف                 عضوا0أ                 
 د/ محمد جبر السيد جبر                    عضوا0أ                 
   السيدة /سو ان   نهم محمد               مديرة المكتبة                

 الموافقة   القراا          
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 م ض عات ضمان اجل دة                                                   

 على مجلس الكلية: ةالتالي اتعرء المولوع امل ض ع-56

 المولو  األول :          

  دعم البحث العلمى واالبتكار تشكيل المجلس اإلدارى لوحدة  اعتماد    

 على أن يكون كاآلتى :

 أ.د/ جهاد  مضان السيد   -1

 ( ئيساات العليا والبحث العلمى ) وكيل الكلية للدراس   

 بسمه حامد مرغنى     د/ -2

 (المدير التنفيذى للوحد )    مدرس بقسم الفسيولوجيا     

  أحمد محمد الس اعي/ .ب -3

 ) عضوا ( مدرس مساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية     

   ةيماء السيد محمد  زق / .ب-4

 ) عضوا(. مدرس مساعد بقسم الخلية واألنسجة   

 الفرقة األولى ال ه/ اسراء حامد ع د الةادق     -5 

 الفرقة األولى   ل ه/ آيه ياسر الشرقا ى          ا-6

 الثانىالمولو                      

 اعتماد تش يل المجلس اإلدا ى لوحد  التعا ن الد لى على أن ي ون كاآلتى :

 أ.د/ جهاد  مضان السيد                -1
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  كيل ال لية للد اسات العليا  ال حث العلمى )  ئيسا (     

  سحر السيد ع د الرحمند/  -2

 (. المدير التنفيذى للوحد رئيس قسم الفيروسات )    

 د/ عوض زعبله حسن رزق                 -3

 .أستاذ مساعد بقسم الجراحة )عضوا(     

 د/ محمد فوزى محمد شحاته             -4

 رس بقسم الباثولوجيا )عضوا(.مد     

 طالبه/ إسراء أحمد محمد             -4

 الفرقة األولى             

 طالبه/ مريم محمد ربيع                   الفرقة األولى         

 

 المولو  الثال  :                     

الرصد البيئى واألمراض تشكيل المجلس اإلدارى لوحدة  اعتماد •

 على أن يكون كاآلتى :الوافدة 

 أ.د/ عادل التابعى زغلول         .1

 ) رئيسا( وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة     

 مدرس أمراض مشتركة  د/ حازم حسن  مضان .2

 .(المدير التنفيذى للوحدة)     

             منى محيي الدين السيد محمدط.ب/  .3
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  ) عضوا(شتركةالصحة واالمراض الممدرس بقسم      

      شيماء علي الباز عليط.ب/  .4

 صحة الحيوان ) عضوا( درس مساعدم      

 طالبه/ إسراء جمال محمود جمعه     الفرقة األولى .5

 طالبه/ منارعبد الحميد                  الفرقة األولى .6

 امل ض ع الرابع :

 الدعم واالرشاد الطالبىتشكيل المجلس اإلدارى لوحدة  اعتماد

 لى أن يكون كاآلتى :ع

 أ.د/ جالل السيد يوسف      -1

 ) رئيسا( وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    

 يوسف عوض الةعيدىد/  -2

 .(المدير التنفيذى للوحد أستاذ مساعد الفسيولوجيا )     

  د/ ايمان احمد ابو الفضل -3

  ( نائب)مدرس بقسم الالعاية وتنمية الثروة الحيوانية      

 د على ماهر العدلد/ محم -4

 ( نائب)بقسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية مدرس      

 طالبه/ دينا أحمد محمود                 الفرقة األولى -5

 طالب/ محمد الشربينى                   الفرقة األولى -6

 امل ض ع اخلامس :
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على أن لذاتية تنمية الموارد اتشكيل المجلس اإلدارى لوحدة  اعتماد            

 يكون كاآلتى :

 أ.د/ عادل التابعى زغلول       -1

  كيل ال لية لشئون خدمة المجتمع  تنمية ال يئة )  ئيسا(        

  د/ محمد على ماهر العدل -2

 مد س ال يمياء الحيوية )المدير التنفيذى للوحد (.     

 د/ممد ح سعيد حسين             -3

 ) عضوا(ى التعليمى بشهاطبيب بيطرى بالمستشف    

 شيماء عبد السالم مسعدط.ب/ -4

 ) عضوا(        الكيمياء الحيوية مدرس

  بسمة أحمد محمد محمد سالمةط.ب/  -5

 ) عضوا( الكيمياء الحيوية مدرس مساعد      

 الفرقة األولى       به/ منه هللا طارق محمد       طال -6

 ولىالفرقة األفاطمة الزهراء يوسف محمد     /طالبه -7

 : امل ض ع السادس

على أن تقويم االمتحانات تشكيل المجلس اإلدارى لوحدة  اعتماد •

 يكون كاآلتى :

 أ.د/ جالل السيد يوسف        .1

 )رئيسا( وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     

 أ.د/ ع د المنعم منتةر  .2
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 ى للوحد (.أستاذ التوليد  التناسل  التلقيح االصطناعى )المدير التنفيذ       

  د/ أةرف الدسوقى .3

   يب بيطرى بالمستشفى التعليمى بشها) عضوا(      

   ائل السيد بدير ابراهيمد/  .4

 ) عضوا( التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى مدرس     

  ةيماء ابراهيم ع ده  خا .ب/  .5

 معيدالتوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى ) عضوا(     

 الفرقة األولى             محمد أنور   الب/ .6

 : امل ض ع السابع

جامعة  –اعتماد تحديث الهيكل التنظيمى لكلية الطب البيطرى            

 المنصورة
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 : امل ض ع الثامن

 توصيف برنامج مرحلة البكالوريوس تحديث  اعتماد  •

 : امل ض ع التاسع

 اعتماااااصي  وتااااا م ح ةاااااصلور ور لااااا  ا   اااااص ولوو   ل اااااص           

 .2015/2016اجلصو ى
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 : امل ض ع العاشر

 ا  ل ص اعتمصي  وت م براوج حوةرلات ور ل  ا دلاسصت 

 احلادى عشرامل ض ع 
 اعتمصي  ش  ل جلن  االشرف على ووقع ا  ل   على أن و ون كصآل ى :  

 ودور ح دة ا ت ل م اال  رتحنى      ونصول أبو ا  نني ونصول -1

 عضوا             ي/ حممد على وصهر ا  دل -2

 عضوا               ط.ب/ حممد وصطفى ونصول -3 

  ص برجم صت ) عضوا(خأ/ ح  د أبو اجملد          -4

 ( ص برجم صت ) عضوا خ      ل خأ/ شريون مسري  -5

 عشر الثانىامل ض ع  
 

اوال: النظر ف  نتيجة االستبيان الحاص بالرلا الطالب  لطالب الدراسات 
 تماد االجرا ات التصحيحية التالية:العليا واع

التوصية بتوفير اما   دراسية ومدرجات كافية لطالب الدراسات  -
 العليا.

التوصية بتوفير م  د م  الشوافية ف  االعالن ع  المن  الدراسية عل   -
الموقو اال ترون  للكلية عل  الشبكة العنكبوتية والويس بوك وكذلك م  د 

 من  الدراسية لطالب الدراسات العليا.م  العدالة ف  تو  و ال
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التوصية بتوفير م  د م  الدعم المادي لطالب الدراسات العليا م  خالل  -   
محاطبة الجهات المسئولة والعمل عل    ادة عدد المشروعات البحثية 

 الممولة.   

 عشر الثالثامل ض ع 
اف االجدددرا ات التصدددحيحية لنتيجدددة االسدددتبيانات الحاصدددة برلدددا األطدددر  -

 : المجتمعيةع  رؤ ة ورسالة الكلية ومستو  الحر ج

النظددر فددى نتيجددة االسددتبيان الحدداص بمددد  رلددا األطددراف المجتمعيددة  -
عددد  رؤ دددة ورسدددالة وأهدددداف الكليدددة ومسدددتو  الحدددر ج حيددد  أيبتدددم النتدددائج 
االحصددائية عدد   عدددا وجددود رلددا علددى مسددتو  الحددر ج وتوافقدد  مددو سددوي 

  رؤ دة الكليدة بالشدكل المناسدب وعليد  تدم العمل وكذلك وجود رلا  ج ئى ع
 تحديد مجموعة م  االجرا ات التصحيحية ع  طر ق:

التوصددية برفددو مسددتو  الحددر ج عدد  طر ددق   ددادة التدددر ب الميدددانى  -أ
 واالحتكاك مو سوي العمل و ذلك م  خالل.

. عمل اتواقية تدر ب مشترك بي  النقابة وذلدك لرفدو مسدتو  الحدر جي  1
ر   فدى الوحددات البيطر د  وكافدة القطاعدات الحدميدة طبعدا واالطبا  البيط

 لمتطلبات سوي العمل.
. اعددددت الكليددد  مجموعددد  مددد  الددددورات للحدددر جي  واالطبدددا  البيطدددر   2

اسددددتجابة الحتياجددددات و متطلبددددات االطددددراف المجتمعيددددة طبقددددا لنتيجدددد  
االستبيان الحاص بنوعية الدورات والتدر ب اال ا لموا بدة متطلبدات سدوي 

 العمل الحالى.
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. تددم االتودداي مددو االطددراف المجتمعيددة بالكليددة عدد  عمددل تدددر ب دور  3
للطددالب طددوال العدداا وذلددك ل  ددادة خبددراتهم العمليددة والتطبيقيددة و قدددرتهم 
على مواج  المواق  وذلك م  خالل عمل جددول ل  دارات ميدانيدة وقوافدل 

 يول.الى م ار  دواج  وم ار  حالب و مصانو ادو ة وم ار  الح

ب. التوصية ب  ادة الوعى ع  رؤ دة الكليدة عد  طر دق عمدل ور  عمدل 
 وحمالت نوعي  بشكل مستمرلألطراف المجتمعية.

 :عشر الرابعامل ض ع 
 

 االجرا ات التصحيحية لمعيار الجها  اإلدار   •
تددم تحدددي  اسددتبيان الرلددا الددوظيوى الحدداص بالجهددا  اإلدار  وتحليلدد   -

 الرلا فى :احصائيا  وتمثلم أهم عوامل 

عدالدددددة المددددددير  -الحر دددددة فدددددى اتحددددداذ القدددددرارات -) مصددددداقية اإلدارة -
 العمل بروى الور ق(. –ت و د الموظف بالتدر ب  -المبا ر

 وتم عمل بعض االجرا ات التصحيحية  وتمثلم فى اآلتى : -
اقتددراى عقددد مددؤتمر سددنو  مددو العدداملي  بالكليددة لعددرء مددا يددتم انجددا ة  -1    

امعى مدو تقدديم المقترحدات الال مدة ومناقشدتها لتحسدي  اينا  العاا الج
تددم قيدداا بعددض الدددورات للجهددا  االدار  حيدد  تددم   ورفددو كوددا ة االدا 

عقدددد دورة لالسددددعافات االوليددددة ودورة للتحو دددل االدار  لمددددوظوي  فددددى 
 المكتبة. 

تددم اسددتكمال و تو  ددو عدددد مدد  بطاقددات التوصدديف الددوظيوى لالفددراد  -2
 الجها  االدار .

 :عشر اخلامس ض ع امل
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 االجرا ات التصحيحية لنتيجة االستبيانات الحاصة بالرلا الطالبى: •

 تسهيل السياسات الحاصة بالتحو ل إلى الكلية. .1

 السعى فى تنويذ مشرو  التوسو الراسى م  خالل محاطبة الجامعة. .2

 إعالا األقساا بتطبيق طري التعلم الذاتى لم  محتو  المقررات الدراسية. .3

 اا بتقسيم الطالب فى المحالرات وذلك للتغلب على الكثافة الطالبية.االلت   .4

 الشوافية والمصارحة فى التعامل مو التظلمات. .5

 عمل لوحات الشرف وتكر م األوائل لتشجيو المتووقي  دراسيا. .6

النظددددر فددددى أسدددداليب التقددددو م واالمتحانددددات وعمددددل ور  عمددددل ألخددددذ األرا   .7
 خصوصا الطالب فى هذا الصدد.

 الطالب بنتائج االستبيان أوال باول ورفعها على موقو الكلية. إعالا .8

 االهتماا بالمكتبة م  خالل توفير التسهيالت لالستوادة م  خدماتها. .9

 النظر فى التسهيالت المادية للطالب. .10

 النظر فى محتو  التدر ب الصيوى وتطو ر . .11

الشددوافية فددى التعامددل مددو الطددالب و ددكواهم وتسددهيل وصددول الشددكا و   .12
 الطالبية الى القيادات العليا.

 االهتماا بمرافق الكلية ومحاطبة الجامعة لتوفير التسهيالت الال مة لذلك. .13

 
 
 :عشر السادسامل ض ع    

االجرا ات التصحيحية لنقاط الضعف التالية السدتبيان الرلدا الدوظيوى  •
 ألعضا  هيئة التدر س:
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 كلية بالولوى التااأوال: عدا اتساي القرارات التى تتحذها إدارة ال  
 وقد تم مناقشة االجرا ات التصحيحية لهذ  النقطة كالتالى: -

 
ارسددال القددرارات التددى تددم مناقشددتها بمجلددس الكليددة الددى جميددو أعضددا   .1

 هيئة التدر س بالمؤسسة قبل اعتماد .

اجرا  اجتماعات دور ة وور  عمل ألعضا  هيئدة التددر س لمناقشدة  .2
 ائهم.القرارات الهامة مو األخذ بار 

 يانيا: ال يوجد ديمقراطية بي  أعضا  هيئة التدر س واالدارة األ اديمية     
 

 وقد تم مناقشة االجرا ات التصحيحية لهذ  النقطة كالتالى: -
ارسددال القددرارات التددى تددم مناقشددتها بمجلددس الكليددة الددى جميددو أعضددا   .1

 هيئة التدر س بالمؤسسة قبل اعتماد .

عمل ألعضا  هيئدة التددر س لمناقشدة اجرا  اجتماعات دور ة وور   .2
 القرارات الهامة مو األخذ بارائهم.

 يالثا: عدا توافر جو مناسب للعمل فى المؤسسة      
 وقد تم مناقشة االجرا ات التصحيحية لهذ  النقطة كالتالى: -

اجدددرا  اجتماعدددات دور دددة بأعضدددا  هيئدددة التددددر س لدراسدددة مشدددا لهم  .1
 وتوفير حلول منطقية لها.

نظاا عادل لمراعاة المتقاعسي  ع  العمدل ومكافدأة المجددي  فدى توفير  .2
 أعمالهم التدر سية والبحثية.

 

 رابعا: عدا تشجيو البح  العلمى ودعم          
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 وقد تم مناقشة االجرا ات التصحيحية لهذ  النقطة كالتالى: -

تشجيو الباحثي  علدى النشدر الددولى وتدوفير مكافدآت مج  دة للنا در    .1
تر ددددديحهم لنيدددددل جدددددائ ة الجامعدددددة والدولدددددة التشدددددجيعية عددددد  طر دددددق 

 والتقدير ة.

ار دداد أعضددا  هيئددة التدددر س الددى الطددري المناسددبة للحصددول علددى  .2
 مشار و بحثية ممولة للمساهمة فى النشر الدولى.

وجود خطة بحثية محدية سنو ا وتكو   كوادر  ابة لحلق جو مناسدب  .3
 للبح  العلمى 

 خار  البالد ل  ادة قدرتهم العلمية والبحثية .  ادة أعداد المبعويي  الى  .4

 عشر السابعامل ض ع 

بحصوص اصدار قدرار مد  مجلدس الكليدة بتحصديص درجتدي  فلدى كدل 
فصددل دراسددى مدد  الدددرجات المحصصددة لالمتحانددات الشددوهية لالنشددطة 
الوصددلية للطددالب اعتبددارا مدد  الوصددل الدراسددى الثددانى للعدداا الجددامعى 

2016/2017 

 الموافقة   القراا      
 

 

 

 م ض عات متن عة
النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكليدة بشدان موافقدة مجلدس  :امل ض ع-57

علددى 8/2/2017بالكليددة بتددار خ  الرعايددة وتنميددة الثددروة الحيوانيددةقسددم 
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ماجددا  بتقر ددر اللجنددة العلميددة الدائمددة لصددحة الحيددوان وتغذيددة ومراقبددة 
ذة واالساتذة المساعدي  (علدى تر دي  السديد د/ اال ذية ) لوظائف االسات

اسددتاذ مسدداعد سددلوكيات الحيددوان  –اسددامة احمددد محمددد ابددو اسددماعيل 
سم الرعايدة وتنميدة الثدروة الحيوانيدة بالكليدة للتعيدي  قوالدواج  ورعايتها ب

حيدد  بوظيوددة اسددتاذ سددلوكيات الحيددوان والدددواج  ورعايتهددا بددذات القسددم  
 بادا  واجباتة على ا مل وجة و قوا كانة حس  السير والسلو 

 الموافقة   القراا       
النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكليدة بشدان موافقدة مجلدس  :امل ض ع-58

علددددى تر ددددي  السدددديد د/ 5/2/2017بالكليددددة بتددددار خ  الطويليدددداتقسددددم 
المدددرس بقسددم الطويليددات للتعيددي   – مصددطوى عبددد السددالا احمددد العر ددى

حيدد  انددة حسدد  السددير وددة اسددتاذ مسدداعد الطويليددات بددذات القسددم  بوظي
 بادا  واجباتة على ا مل وجة و قوا كوالسلو 

 الموافقة   القراا        
 

اعضا  هيئدة التددر س بالكليدة بشدان الموافقدة علدى النظر فى مذكرة  ئون  :امل ض ع-59
قسددم اسددتاذ ورئدديس  –د/ عددادل عبددد الحددالق سدديد احمددد 0تر ددي  السدديد أ

مديرا تنويذيا لبرنامج تمي  صحة وسالمة  –الرقابة الصحية على اال ذية 
( مدد  الالئحددة الدراسددية 3الغددذا  لمدددة عددامي  وذلددك طبقددا لددنص المددادة )

 للبرنامج
 الموافقة   القراا       
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بشدأن التبددر  المقددا مد  السدديد  د/ عميدد الكليدة0السدديد أالنظددر فدى مدذكرة  :امل ضو ع-60
اسددتاذ االمددراء المعديددة بالكليددة بقيمددة  –السدديد احمددد يددونس  د/ عمدداد0أ
عبارة ع  ستائرلمدرجات  الطالب بمستشوى  دها البيطدر  جنية  (5000)

 ووحدة ميكروفون للمدرجات بمستشوى  ها البيطر  
 مو تقديم الشكر لسيادتةالموافقة   القراا       

 
 

 ،،  ظهرا نية والنصفالثانتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 عميد الكلية                           ةلسجلأمني ا                            

 
 نبيل اب  هيكل سيد امحدد/ 0أعبد اهلادى حممد عرمة         أ.د/   

 

 
 
 

 

 البيلىرجاء


