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f           
   

   
 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  والستون بعد المائة الثانية الرابعة (264)رقم  الجلسة

 
يددوا  2017/  2016للعدداا الجددامع  (264) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددت  

 تمدداا وذلددف فدد   هددد 1438/ جمددا ا اال ددر21  الموافدد ا 20/3/2017 االثنددي 
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           

 اسددددددددددددددددددددددددتاذ وعميددددددددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددددددددة  / نبيل أبيو هيكل سيد احمد0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 عليم والطالبالت ئون دداستاذ ووكيل الكلية لش  / جالل احمددد السيد يدددوسف0أ

 حوثدالعليا والباستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدددجها  رمضان محمد الس / 0أ

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون  دمدة المجتمدو وتنميدة البيئد  راهيمددا ل التابعى ابدد / ع0أ
 

  أعضا  اجمللس:
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  / فهددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ
 

 اأسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الوسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القنددددددددداوا علدددددددددى علدددددددددى ابدددددددددر  / 0أ
 

 أسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الويروسددددددددددددددددات
 

  / عبددددد الهددددا ا محمددددد احمددددد عرمدددد 0أ
 

 تغذيدد التغذيدد  وامددراء سددو  ال أسددتاذ متوددر  بقسددم
 

  / فتحددددددددددى رلددددددددددوان علددددددددددى سددددددددددليم0أ
 

 أسدددتاذ متودددر  بقسدددم الطدددب تالشدددرعى والسدددموا واالجدددرا ات البيطر دددة
 

 متور  بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأستاذ   / محمددد احمد علددى يددوسف0أ
  / السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ينى السدددددددددددددعيد0أ

 

 أسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الكميددددا  الحيو دددد  وكميددددا  التغذيدددد 
 

  / صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددر  
 

  /محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددو  0أ
 

 أسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 محمددددددددد الشددددددددر ينى السدددددددديد علددددددددى  /0أ
 

 أسددتاذ متوددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اال ذيدد 
 

  / صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفدددددا0أ
 

 اسدددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطويليدددددددددددددددددات
 

  / عدددددددا ل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهرا 0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم الصدددح  واالمدددراء المشدددترك 
 

  / مجدددددا صدددددالى مصضدددددطوى عدددددامر0أ
 

 اسدددددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم اال و ددددددددددددددددددد 
 

  / كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددو  ابدددددو العددددد ا0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء الدددددددواج 
 

  / جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم البكتر ددددددا والوطر ددددددات والمناعدددددد 
 

  / مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددوا  السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددددتاذ 
 

  / سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 اسدددل والتلقددددي  االصددددطناعىاسدددتاذ ورئدددديس قسدددم التوليددددد والتن
 

  / فيدددددددددددوال حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم االمدددراء البتاطنددد  واالمدددراء المعديددد  واالسدددماك
 

  / عدددددا ل عبدددددد الحدددددال  سددددديد احمدددددد0أ
 

   الصددددحي  علددددى اال ذيددددةاسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

 ذيةى اال ددبقسم الرقاب  الصحي  عل استاذ   / محمددد محمدددد محمد الج ار0أ

  / ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشدددرعى والسددددموا واالجددددرا ات البيطر دددد 
 

  / عمدددددرو عبدددددد الوتددددداى محمدددددد عبدددددد0أ
 

 اسددددددددددددددتاذ بقسدددددددددددددددم الصدددددددددددددددح  واالمدددددددددددددددراء المشدددددددددددددددترك 
 

 ى اال ذيةددبقسم الرقاب  الصحي  عل استاذ   /  دددالد ابراهيم ابددو الوت  0أ
 بدددددددددددر / محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد ج0أ

 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم اال و دددددددددددددددددددددددددددددددد 
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  / طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابددددددددراهيم0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم التغذيدددد  وامددددراء سددددو  التغذيدددد 
 

  / صدددددددددددددددبرا احمدددددددددددددددد الحضددددددددددددددددرا 0أ
 

 اسددتاذ بقسددم الباطندد  واالمددراء المعديدد  واالسددماك
 

 اسدددددتاذ بقددددددسم الدددتشر    / صددووت عبا ة محمددد مرسى0أ
 عدددددددددوء  / سدددددددددنا  سدددددددددالم  احمدددددددددد0أ

 

 اسددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواج 
 

  / رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد    رو ددددددددددددددد 0أ
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيدددد 
 

  / عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمدددددددو 0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  والتحدددددير واال ددددع 
 

  / احمدددددددددددددددد  دددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الحليدددددددددد  واالنسددددددددددج 
 

 صددددددددر محمددددددددو  / عبددددددددد المددددددددنعم منت0أ
 

 استاذ بقسم التوليدد والتناسدل والتلقدي  واالصدطناعى
 

  / إنجددددددددددددددددددددددى فكددددددددددددددددددددددرا ر شدددددددددددددددددددددد 
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم الباثولوجيددا اال لينيكدد 
 

  / وال  فكدددددددددددددددددرا عبدددددددددددددددددد الوهددددددددددددددددداب
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الباولوجيددا
 

  / سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحم 
 

 ائم بعمددل رئدديس قسددم الويروسدداتاسددتاذ مسدداعد وقدد
 

  / فاطمددد  مصدددطوى عبدددد الحميدددد ابدددراهيم
 

 اسددددددتاذ مسدددددداعد بقسددددددم الباثولوجيددددددا اال لينيكيددددددة
 

  / سدددددمير محمدددددد عبدددددد الغندددددى عبدددددد  
 

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

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددددددم الطويليددددددددددددددددددددددددددددات
 

  أعضا  من اخلااج

  / عددا ل حسددانيي  محمددو  مصددطوى0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 مددد / محمد محمد جمع  سال

 
 
 

 هلي  دقدبال ا  البيطر  دددنقيب االطب
 مدير عاا مدير ة الطب البيطرا بالدقهلية عد عسكرددد / س

 واعتذا عن عدم احلض ا
 ى الحوناوا ددد االلودد /محمو  محم

 
 

 قسم الطب الشرعى والسموا واالجرا ات البيطر  مدر  ب

 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد 
     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

 أ صددددددددددددددددددائى  ددددددددددددددددددئون ا ار ددددددددددددددددددة ثددددددددددددددددددانى                                                  
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    -  /عبددد الهددا ي محمددد أحمددد عرمدد 0أالسدديد  لجلسددةااا بأمانددة د قددوقدد •
 بالكلية التغذية وأمراء سو  التغذية قسممتور  ب أستاذ

متمنيدا  عميد الكليدة –نبيل ابو هيكل سيد أحمد السيد أ. / الجلسة افتت   •
  للسا ة اعضدا  المجلس التوفي  والسدا 

ضددا  هيئددة واع - / سددامى معددوء  عبددل 0 ددكر مدددير وحدددة لددمان الجددو ة أ •
 التدر س والهيئة المعاونة على ما بذلوة م  جهد اثنا  وقبل ال  ارة

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (263رقدددددددم  ) لتصددددددددي  علدددددد  محضددددددر الجلسدددددددة السددددددابقةا :امل ضوووووو ع-1
   0 2017 /19/2بتار خ 

 المصا قة   : رااالق      
 نيا :جلان جملس الكليةثا

 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 16/3/2017 المنعقدة بتار خ      

الطلب المقدا م  الطالب/ محسد   الب بشأنمذكرة  ئون الطالنظر فى  :امل ضوو ع -2
والمقيدد بالكليدة بالورقدة االولدى للعداا الجدامعى  -محمد عبد المحس 

الدددذا يلدددتمس فيدددة قبدددول عدددذرة عددد  الوتدددرة مددد  و  2016/2017
وذلددف لسددورة  ددار  الددبال  )  ولدددة  25/2/2017الددى 9/2/2017

 السعو ية (
 وقرار اللجنة الموافقة                    

 الموافقة   القراا           
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عد ة  /ةالطلب المقددا مد  الطالبد الب بشأنمذكرة  ئون الطالنظر فى     :امل ضوو ع -4

الحامسدددة للعددداا والمقيدددد بالكليدددة بالورقدددة  -عى السددديد محمدددو الرفدددا
الوتدرة  مد  والتدى تلدتمس فيدة قبدول عدذرها 2016/2017الجامعى 

لوال تهدددا القيصدددر ة ) وذلدددف  16/3/2017الدددى 15/2/2017مددد  
 اجا ة ولو(

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 الموافقة   القراا           
 
الطلدب المقددا مد  الطالبدة/ ايدة  الب بشأنمذكرة  ئون الطالنظر فى    :امل ضوو ع-5

والمقيدددد بالكليدددة بالورقدددة الحامسدددة للعددداا الجدددامعى  -عدددوء  ليدددل 
والتدددى تلدددتمس فيدددة قبدددول عدددذرها مددد  الوتدددرة مددد   2016/2017

 ) عذر مرلى ( 13/3/2017حتى 21/2/2017
 وقرار اللجنة الموافقة                     

 الموافقة   القراا           
 
الطلددب المقدددا مدد  الطالبددة/  الب بشددأنمددذكرة  ددئون الطددالنظددر فددى   :امل ضوووو ع-6

) م  الحدار   بالورقة الحامسة الموصولة -الشيما  محمد المحمدا
الستنواذها عد  مرات الرسدوب  2015/2016لعاا الجامعى (فى ا3

ا عد  االعدواا والتى تلتمس اعدا ة قيددها الدى الكليدة مدو قبدول عدذره
2014/2015 ,2015/2016,2016/2017 

 وقرار اللجنة الموافقة                     
 الموافقة   القراا        
الطلدب المقددا مد  الطالدب/  الب بشدأنمدذكرة  دئون الطدالنظر فدى         :امل ضوو ع -7

الرابعدة والمقيدد بالكليدة بالورقدة  -حس  عبد المغنى الدسوقى  محمد
ا ا  امتحدددان لدددتمس فيدددة يا والدددذ 2016/2017ا الجدددامعى للعدددا
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الشوهى والعملدى للمدوا ) البداثولوجى اال لينيكدى ر امدراء االسدماك 
ر امددراء الباطنددة ( نظددرا لتواجدددة بالسددج  اثنددا  االمتحانددات حيدد  
قدداا الطالددب المددذكور بددا ا  االمتحانددات النظر ددة بمحبسددة عدد  تلددف 

 / عميدددد الكليدددة بدددالتوو ض 0المدددوا  حيددد  سدددب  ان وافددد  السددديد أ
 على قبول عذرة ع  الوصل الدراسى الثانى 29/11/2016بتار خ 

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 الموافقة      القراا      
الطلب المقدا م  الطالبة/ هندد  الب بشأنمذكرة  ئون الطالنظر فى      :امل ضوو ع -8

بالورقددة الحامسددة للعدداا الجددامعى  والمقيددد بالكليددة -علددى طددة علددى
والتدددى تلدددتمس فيدددة قبدددول عدددذرها مددد  الوتدددرة مددد   2016/2017

 ) عذر مرلى ( 16/3/2017الى 15/2/2017
 وقرار اللجنة الموافقة                    

 الموافقة     القراا      
لبة/ ر دم الطلب المقدا م  الطا الب بشأنمذكرة  ئون الطالنظر فى       :امل ضوو ع -9

للعداا الجدامعى  الرابعدةوالمقيد بالكلية بالورقدة  -محمد  وقى محمد 
والتدددى تلدددتمس فيدددة قبدددول عدددذرها مددد  الوتدددرة مددد   2016/2017

 ) عذر مرلى ( 21/3/2017ىحت 12/3/2017
 وقرار اللجنة الموافقة                    

 الموافقة      القراا     
 
الطلددب المقدددا مدد  الطالبددة/  الب بشددأنة  ددئون الطددمددذكر النظددر فددى     :امل ضوو ع -10

والمقيددد بالكليددة  - اباسددما  عبددد الددرروه ابددراهيم الشددر ينى محمددد 
والتددى تلددتمس فيددة  2016/2017بالورقددة الحامسددة للعدداا الجددامعى 

تصددحي  اسددمها مدد  / اسددما  عبددد الددرروه ابددراهيم الشددر ينى محمددد 
محمددد ابددو الوفددا وذلددف اب الددى اسددما  عبددد الددرره ابددراهيم الشددر ينى 
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بنا  علال اسدتعالا وتصدو ب بيدان علدى الحاسدب ) مديال  ( رقدم  فتدر 
 1994 /4/9ه  1422قيد / تار خ القيد  – 449

 وقرار اللجنة الموافقة                     
 الموافقة     القراا      
الطالبة/ فددا  الطلب المقدا م   الب بشأنمذكرة  ئون الطالنظر فى     :امل ضوو ع -11

والمقيد بالكليدة بالورقدة االولدى للعداا الجدامعى  -محمد محمد الجنيدا
ا ا   عدددددا عدددد والتددددى تلددددتمس فيددددة قبددددول عددددذرها  2016/2017

ول ر الوصدددل الدراسدددى الثدددانى لدددورو  امتحاندددات الوصدددل الدراسدددى اال 
 14/3/2017ملوها بتار خ 

 وقرار اللجنة الموافقة                     
 على القيد وقبول العذر الموافقة     لقرااا    
 

 الدااسات العليا جلنة -2
 20/3/2017واملمتدة بتاريخ  2017 /3 /15املنعقدة بتاريخ                       

 

علد  كدل  6/3/2017النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم اال و د  بالكليدة بتدار خ  :امل ض ع-12
   للجنددة المناقشددة والحكددم لرسدددالة مدد  : التقددار ر الور يددة والتقر ددر الجمدداع

 ايمان محمد عبد   احمدب/ 0الماجستير الحاصة بالطالب  ط
فدددد  مددددا ة   28/10/2014بتددددار خ د المسددددجل مدددد  الحددددار   سددددليمان 

 لوارما ولوجيا , وعنوانها :التحصص/ ا
 تاثير اوكسى فندا ول على االجنة والمشيمة ف  االرانب الحوامل

Effects of oxfendazole on embryos and placenta in pregnant rabbits 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
  / ط  عبدالوتاى محمد عطية       0د أ1
 استاذ اال و ة  بطب بيطرا/ جامعة السا ات     
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  / ا ره احمد الغنيم             0د أ2
 طرا/ جامعة قنااستاذ وقائم بعمل رئيس قسم بطب بي      
  / مجدا صالى مصطوى عامر   0د أ3
 استاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(     
: التوصددية بمددن   رجددة الماجسددتير فدد  العلددوا الطبيددة البيطر ددة  اللجنددةرار وق

تحصص " الوارما ولوجيا " للطالب  المذكور  ف  لو  توصدية كدل مد  لجندة 
 .المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم

 الموافقة     القراا    
 

:  النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم البكتير دا والوطر دات والمناعد  بالكليدة بتدار خ امل ض ع-13
علدد  كددل مدد  : التقددار ر الور يددة والتقر ددر الجمدداع   للجنددة  27/2/2017

سدماى سدمير ب/ 0المناقشة والحكم لرسددالة الماجسدتير الحاصدة بالطالبد  ط
فدددد  مددددا ة   22/4/2014بتددددار خ مدددد  الحددددار   د المسددددجلة لبيددددب  ددددالى

               وعنوانهدددددددا : ,  التحصدددددددص/ البكتر ولوجيدددددددا واالمينولوجيدددددددا والميكولوجيدددددددا
 راسددات علددى تحضددير لقدداى لعتددرات اال ر دديا كددوالا المع ولددة مدد   جددا  

 مصاب
Studies on Preparation of Vaccine Against E.coli Strains Isolated From ill Chickens 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
  / طلعت عبدالرا ي عبدالحليم عثمان   0د أ1
 استاذ الميكرو يولوجيا  بكلية الطب/ جامعة المنصورة     
  / سنا  سالم  أحمد عوء  0د أ2
 استاذ أمراء الدواج  بالكلية     
  / جمال عبدالجابر محمد يونس     0د أ3
 استاذ ورئيس قسم البكتير ا والوطر ات والمناع  بالكلية ) مشرفا(     
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: التوصددية بمددن   رجددة الماجسددتير فدد  العلددوا الطبيددة البيطر ددة  اللجنددةرار وق                   
" للطالبدد  المددذكور  فدد   البكتر ولوجيددا واالمينولوجيددا والميكولوجيدداتحصددص " 

 كم , وموافقة مجلس القسم لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والح
 الموافقة    القراا    
 

:  النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم البكتير دا والوطر دات والمناعد  بالكليدة بتدار خ امل ض ع-14
علدد  كددل مدد  : التقددار ر الور يددة والتقر ددر الجمدداع   للجنددة  27/2/2017

سددنى رانيددا حب/ 0المناقشددة والحكددم لرسدددالة الماجسددتير الحاصددة بالطالبدد  ط
فدد  مددا ة   9/10/2013بتددار خ د المسددجلة مدد  الحددار   عبدددالع     طدداب

وعنوانهدا :  راسددات ,   التحصدص/ البكتر ولوجيدا واالمينولوجيددا والميكولوجيدا
على بعض جينات الضراوة لميكروب الكلبسيلال نيمونى المع ولة مد   واجد  

 مصابة ا لينيكيا
Studies on some virulence genes of Klebsiella pneumoniae isolated 

 from clinically diseased chicken 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
  / أحمد عمر  وي        0د أ1
 استاذ الميكرو يولوجيا  بكلية الطب/ جامعة بنها    
  / كامل ابراهيم محمو  ابو الع ا     0د أ2

 الدواج  بالكلية ء7استاذ ورئيس قسم أمرا    
  / جمال عبدالجابر محمد يونس       0د أ3

 استاذ ورئيس قسم البكتير ا والوطر ات والمناع  بالكلية ) مشرفا(
: التوصددية بمددن   رجددة الماجسددتير فدد  العلددوا الطبيددة البيطر ددة  اللجنددةرار وق                   

للطالبدد  المددذكور  فدد  "  البكتر ولوجيددا واالمينولوجيددا والميكولوجيدداتحصددص " 
 لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم 

 الموافقة     القراا    
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: النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الجراحددة والتحدددير واال ددعة بالكليددة بتددار خ امل ضوو ع-15
علدد  كددل مدد  : التقددار ر الور يددة والتقر ددر الجمدداع   للجنددة  13/3/2017

ب/ رحدداب سددعد 0ط ةبالطالبددكددم لرسدددالة الماجسددتير الحاصددة المناقشددة والح
 22/4/2014بتددار خ د وافدددة )ليبيددة الجنسددية( المسددجلة    السنوسددى حمددد

 وعنوانها :الجراحة البيطر ة  , ف  ما ة التحصص/ 
 تقييم الحق  الموصلى لعال  التهاب المواصل المستح  فى الكالب                   

Evaluation of Intraarticular Injections for Treatment of Induced Arthritis in Dogs 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
  / محمو  عبدالمعبو  عبدر       0د أ1

 أستاذ الجراحة المتور  بطب بيطري/ جامعة ال قا        
  / ابراهيم الدسوق  محمد عبدالعال  0د أ2
 لباثولوجيا المتور   بكلية الطب/ جامعة المنصورةأستاذ ا     
  / عا ل التابع  ابراهيم   لول      0د أ3
 أستاذ الجراحة ووكيل الكلية لشئون تنمية البيئة و دمة المجتمو "مشره"     
  / عصاا مصباى محمد محمو      0د أ4
 ة "مشره"أستاذ الجراحة ورئيس قسم الجراحة والتحدير واال عة بالكلي      

 د على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد .                 
: التوصددية بمددن   رجددة الماجسددتير فدد  العلددوا الطبيددة البيطر ددة  اللجنددةرار وق                  

تحصص " الجراحدة البيطر دة  " للطالبد  المدذكور  فد  لدو  توصدية كدل مد  
 القسم لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس 

 الموافقة   القراا     
 

النظر ف  موافقة مجلس قسدم الرقابدة الصدحية علدى األ ذيدة  بالكليدة بتدار خ   :امل ض ع-16
علدد  كدددل مدد  : التقدددار ر الور يدددة والتقر ددر الجمددداع   للجندددة  19/3/2017

رنا فهمى صدال  ب/ 0ط ةبالطالبالمناقشة والحكم لرسدالة الماجستير الحاصة 
فد  مدا ة  22/4/2014د المعيدة بالقسم  والمسجلة بتدار خ   سيد احمد سبل



 

                                                          
                                                       

 
-11- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 20/3املوافق    االثننييوم  ( 264)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

مراقبدة , وعنوانها :        الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاالتحصص/ 
 لالصابات الطويلية فى الذبائ  المجه ة بمج ر المنصورة لمدة عاا

A year surveillance of parasitic affections in dressed 

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

  / فتح  عبدالرحم  النواوي  0د أ1
بكليدددة الطدددب البيطدددرا  الرقابدددة الصدددحية علدددى اللحدددوا ومنتجاتهددداأسدددتاذ      

 جامعة / القاهر   
  / فهيم ع الدي   لتوت         0د أ2

بكليدددة الطدددب البيطدددرا  حدددوا ومنتجاتهددداالرقابدددة الصدددحية علدددى اللأسدددتاذ      
 جامعة / بنها

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

 بكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحوا ومنتجاتهاأستاذ       
 لى أن يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد.د ع
: التوصدددية بمدددن   رجدددة الماجسدددتير فددد  العلدددوا الطبيدددة البيطر دددة  اللجندددةقرار و 

" للطالبدد  المددذكور  فدد    الرقابددة الصددحية علددى اللحددوا ومنتجاتهدداتحصددص " 
 لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم 

 افقةالمو     القراا        
جلس قسم االمراء الباطنة واالمراء المعدية النظر ف  موافقة م  :امل ض ع-17

عل  كل م  : التقار ر  16/3/2017بالكلية بتار خ   واالسماك
الور ية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير 

د  المسجل م   ب/ هيثم جالل السيد عامر0بالطالب طالحاصة 
ف  ما ة التحصص/ االمراء   16/10/2012بتار خ ر  الحا

      وعنوانها :  ,  الباطنة
 الدالئل الج  ئية الصابة الكلى الحا  ف  الحيول المصاب  بتسمم الدا                  

Molecular Markers of Acute Kidney Injury in Equine Sepsis 
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 ل  :وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التا
     / على السباع  حسي  على       0د أ1
 أستاذ االمراء الباطنة بطب بيطرا جامعة / أسيوط     
  / ثروت سالم نافو                 0د أ2
 أستاذ االمراء الباطنة بطب بيطرا جامعة / قناة السو س     
  / محمد أحمد على يوسف  0د أ3

 ) مشرفا( كليةبالأستاذ متور  امراء الباطن        
  / ايهاب محمد وهبة             0د أ3
 أستاذ بمرك  الكلى والمسالف البولية/ جامعة المنصورة ) مشرفا(     
  / ماجد ر ي  عبان اال قر   0أ -4

 أستاذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية ) مشرفا(     
 د على ان يكون الثال  والرابو والحامس معا بصوت واحد

لددوا الطبيددة التوصددية بمددن   رجددة الماجسددتير فدد  الع: اللجندد  وقددرار 
المددذكور فدد  لددو   " للطالددب  البيطر ددة  تحصددص " االمددراء الباطنددة

 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم 
 الموافقة    القراا        

 

المعدية  جلس قسم االمراء الباطنة واالمراءالنظر ف  موافقة م :امل ض ع-18
عل  كل م  : التقار ر  16/3/2017بالكلية بتار خ   واالسماك

الور ية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير 
)وافد ليبى  ب/ ياسر عبدالرحم  محمد حمد0بالطالب طالحاصة 

ف  ما ة  28/10/2014بتار خ الجنسي ( المسجل 
                                  ها :وعنواناالمرالالباطنة,التحصص/

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

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

 الشيختاذ االمراء الباطنة  بطب بيطرا جامعة / كور اس     
  / صبري احمد الحضري نصار  0د أ2
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 أستاذ االمراء الباطنة بالكلي       
  / محمد احمد على يوسف     0د أ3
 "مشره" بالكليةأستاذ االمراء الباطنة المتور       
 د  / ماجد ر ي  عبان اال قر  4

 االمراء الباطنة بالكلية "مشره" أستاذ مساعد    
 لرابع معا بصوت واحد .ـ على ان يكون الثالث وا

لوا الطبيدة البيطر دة  التوصية بمن   رجة الماجستير ف  الع: اللجنةدرار وق
المددذكور فدد  لددو  توصددية كددل  " للطالددب  تحصددص " االمددراء الباطنددة

 م  لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم 
 الموافقة  القراا        

االمراء الباطنة واالمراء المعدية  جلس قسمالنظر ف  موافقة م  :امل ض ع-19
عل  كل م  : التقار ر  16/3/2017بالكلية بتار خ   واالسماك

الدكتورا  لرسالة الور ية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم 
د المسجل م   ب/ محمد فر د محمد محمد عو  0الحاصة بالطالب ط

مراء االف  ما ة التحصص/  28/10/2014بتار خ الحار  
    : وعنوانها الباطنة, 

 راسات على بعض االلطرابات الهضمية ف  الجامو  مو إ ارة                       
  اصة لمؤ رات االلتهاب

Studies on Some Digestive Troubles in Buffaloes with a Special 

Reference to Proinflammatory Mediators 
 ة عل  النحو التال  :د وكانت لجنة الحكم والمناقش

  / هان  يوسف حس         0د أ1
 أستاذ االمراء الباطنة  بطب بيطرا جامعة/ السا ات     
  / محمد المحمدي  انم    0د أ2
 أستاذ االمراء الباطنة  بطب بيطرا مشتهر جامعة / بنها     
  / محمد احمد على يوسف    0د أ3

 "مشره" بالكلية أستاذ االمراء الباطنة المتور      
 د  / ماجد ر ي  عبان اال قر     4
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 االمراء الباطنة بالكلية "مشره" أستاذ مساعد     
 ـ على ان يكون الثالث والرابع معا بصوت واحد .

لددوا الطبيددة فدد  الع  كتددورا  الولسددوةالتوصددية بمددن   رجددة : اللجنةقدددرار و 
ر فدد  لددو  المددذكو  " للطالددب  البيطر ددة  تحصددص " االمددراء الباطنددة

 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم 
 الموافقة     القراا       

 

جلس قسم االمراء الباطنة واالمراء المعدية النظر ف  موافقة م  :امل ض ع-20
عل  كل م  : التقار ر  16/3/2017بالكلية بتار خ   واالسماك

الدكتورا  لرسالة قشة والحكم الور ية والتقر ر الجماع   للجنة المنا
د المسجل م   ب/ مصطوى محمد نبي  محمد0طالحاصة بالطالب 

أمراء االسماك ف  ما ة التحصص/ 14/10/2008بتار خ الحار  
   : وعنوانها ورعايتها , 

  راسات عل  أسماك الميا  العذبة كمصدر لبعض األمراء المشتركة                     
Studies on Fresh Water Fish as a Source of Some Zoonotic Fish Diseases 

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

 استاذ ورئيس قسم امراء االسماك  بطب بيطرا/ جامعة القاهرة     
  / محمد احمد على يوسف    0د أ2

 استاذ االمراء الباطنة المتور  بالكلية     
  / فيوال حس  ذك  محمد       0د أ3

 "مشرفا" بالكليةأستاذ ورئيس قسم االمراء الباطنة والمعدية واالسماك      
  / عا ل حلم  نجيب الجوهري  0د أ4
 استاذ ورئيس قسم الصحة واالمراء المشتركة "مشرفا"     

 معا بصوت واحد على ان يكون الثال  والرابو
لوا الطبية ف  الع  كتورا  الولسوةالتوصية بمن   رجة : اللجنةقرار و 

المذكور ف   " للطالب  البيطر ة  تحصص " أمراء االسماك ورعايتها
 لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم
                       على تحديد عنوان الرسالة ليصب  على النحو التال : 
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 البكتير ة  راسات عل  أسماك الميا  العذبة كمصدر لبعض األمراء
 المشتركة

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

 
  الصددطناع التوليددد والتناسددل والتلقددي  ا: النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم امل ضوو ع-21

 تقر در الصدالحية لرسدالة الددكتورا علد   12/3/2017بالكلية بتدار خ 
المسجل مد   د احمد منير فهمى محمد الرو  ب/ 0الحاصة بالطالب ط

الدوال ة وأمرالدها فد  مدا ة التحصدص/  23/4/2012بتار خ  الحار  
 , وعنوانها :             , للمناقشة والحكموالتلقي  االصطناع  

 بعض الدراسات ع  اال صاب المعمل  ف  الجامو                     
Some Studies on Invitro Fertilization in Buffaloes 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
  / عا ل عطي  سعد    0د أ1

أسددددتاذ التوليددددد والتناسددددل والتلقددددي  االصددددطناع   بكليددددة الطددددب      
 جامعة / القاهرة البيطرا 

  / كمال كمال المتول   طا   0د أ2
أسددددتاذ التوليددددد والتناسددددل والتلقددددي  االصددددطناع   بكليددددة الطددددب      

 البيطرا جامعة / االسكندر  
  / سام  معوء محمد  عبل  0د أ3
 أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع   ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
 مضان بدر        / مجدي ر 0د أ4

أسدددتاذ التوليدددد والتناسدددل والتلقدددي  االصدددطناع   بمعهدددد بحدددوث       
 )مشرفا( تناسليات الهرا

  / عبدالمنعم منتصر محمو   0د أ5
 أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع   بالكلية )مشرفا(     

 د على أن يكون الثال  والرابو والحامس معا بصوت واحد.
     الموافقة:  جنةاللقدرار و 
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 الموافقة     القراا      

النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية : امل ض ع-22
عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير  19/3/2017بتار خ 

م   د المسجلة  اليا ابراهيم السيد مكي ب/ 0ط ةالحاصة بالطالب
الرقابة الصحية ما ة التحصص/  ف  16/4/2013بتار خ  الحار  
 , وعنوانها :  , للمناقشة والحكم ومنتجاتها لبانعلى األ 

 تقييم نوعية االلبان البو رة المباعة بمدينة المنصورة 
Quality Assessment of Milk Powders Sold in Mansoura City 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 صالى فتح  عبدالعال  / 0د أ1

بكلية الطب  ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أستاذ       
 البيطرا جامعة / ال قا     

  / عا ل عبدالحال  سيدأحمد     0د أ2
 ورئيس القسم بالكلية ومنتجاتها أللبانالرقابة الصحية على اأستاذ      
  / محمد الشر ين  السيد على    0د أ3

 المتور  بالكلية )مشرفا( ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ اذ أست    
   الموافقة:  اللجنةرار وق

 الموافقة    القراا
 12/3/2017بالكلية بتار خ   التشر  : النظر ف  موافقة مجلس قسم امل ض ع-23

ب/ 0ط ةعل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير الحاصة بالطالب
بتار خ  وافدة ليبية الجنسية والمسجلة د  ن حسي عالي  المبروك سليما

, للمناقشة  تشر   واالجنةالف  ما ة التحصص/  14/4/2015
 , وعنوانها :  والحكم

 بعض الدراسات التشر حية على االعضا  التناسلية فى ذكر االرانب
Some anatomical studies on the external genitalia in male rabbits 
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 تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د واقتراى 
  / حاتم بهجات حسي             0د أ1
 أستاذ التشر   واالجنة بكلية الطب البيطرا جامعة / بنها       
  / جالل احمد السيد    0د أ2

 أستاذ التشر   ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     
      / مصباى عبدالجوا  السيد 0د أ3
 أستاذ التشر   ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
  / صالى المرس  المرس  فر   0د أ4
 أستاذ التشر   المتور  بالكلية )مشرفا(     

 د على أن يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد.
   الموافقة:  اللجنةقرار و 

 الموافقة     القراا   

االمراء الباطنة واالمراء المعدية  : النظر ف  موافقة مجلس قسمامل ض ع-24
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  16/3/2017بالكلية بتار خ   واالسماك

وافد د  ناج  موسى عبدالرحيم فر ب/ 0الماجستير الحاصة بالطالب ط
ف  ما ة التحصص/  28/10/2014بتار خ  ليب  الجنسية والمسجل 
 عنوانها : , و  , للمناقشة والحكم أمراء االسماك ورعايتها

  راسة على مرء الوليكسى با تر كولمنار س فى اسماك المياة العذبة
Study on Flexibacter columnaris columnaris disease in fresh water fish 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
  / طلعت طلعت سعد      0د أ1

 عايتها بكلية الطب البيطرا جامعة / االسكندر   أستاذ امراء االسماك ور      
  / جها  رمضان محمد السيد     0د أ2
 أستاذ الكيميا  الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
  / فيوال حس   ك             0د أ3
 (أستاذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية واالسماك  بالكلية )مشرفا     
 د  / ايمان  هران عبدالحميد احمد  4
 أستاذ مساعد امراء االسماك ورعايتها بالكلية )مشرفا(     
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 د على أن يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد.
   الموافقة:  اللجنةقرار و 

  الموافقة    القراا    
 

االمددراء الباطنددة واالمددراء المعديددة النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم :امل ضوو ع-25
عل  تقر ر الصالحية لرسدالة  16/3/2017بالكلية بتار خ   واالسماك

 د احمددددد حسدددد  احمددددد الوكيددددلب/ 0الماجسددددتير الحاصددددة بالطالددددب ط
فددد  مدددا ة التحصدددص/  22/4/2014بتدددار خ  المسدددجل مددد  الحدددار  

 وعنوانها : ,  , للمناقشة والحكم أمراء االسماك ورعايتها
 بلط  النيل تقييم بعض الافات االعاله على أ ا  ال

Evaluation of Some Feed Additives on Oreochromus Niloticus 

Performance 

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

 أستاذ امراء االسماك ورعايتها بكلية الطب البيطرا جامعة / القاهرة     
 م  نجيب الجوهري    / عا ل حل0د أ2
 أستاذ ورئيس قسم الصحة واالمراء المشتركة بالكلية     
  / فيوال حس   ك             0د أ3

 أستاذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية واالسماك  بالكلية )مشرفا(     
 د  / ايمان  هران عبدالحميد احمد     4

 بالكلية )مشرفا(أستاذ مساعد امراء االسماك ورعايتها      
 د على أن يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد.

  الموافقة: اللجنةقرار و 
  الموافقة     القراا      
االمراء الباطنة واالمراء المعدية : النظر ف  موافقة مجلس قسم امل ض ع-26

لرسالة عل  تقر ر الصالحية  16/3/2017بالكلية بتار خ  واالسماك
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 د وفا  فالل عبد المجيد علىب/ 0طة بالطالب الماجستير الحاص
ف  ما ة التحصص/  28/10/2014بتار خ  المسجل م  الحار  

 , وعنوانها :  , للمناقشة والحكم أمراء االسماك ورعايتها
 بعض الدراسات على البرو يوتيف ف  بعض اسماك الميا  العذبة

Some studies on probiotics in some fresh-water fish 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
  / نا ية بسيون  محووظ         0د أ1
 أستاذ امراء االسماك ورعايتها بكلية الطب البيطرا جامعة / كور الشيخ    
  / عا ل حساني  محمو       0د أ2
رئيس بحوث ومدير معمل المنصورة  الورع / معهد بحوث الصحة     

 لحيوانية ا
  / فيوال حس   ك             0د أ3
 أستاذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية واالسماك  بالكلية )مشرفا(     
 د  / نيوي  كامل عبدالحال          4
 أستاذ مساعد امراء االسماك ورعايتها بالكلية )مشرفا(     

 د على أن يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد.
   الموافقة:  اللجنةار قدر و 

 الموافقة     القراا      
 

  التوليددد والتناسددل والتلقددي  االصددطناع النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم :امل ضوو ع-27
عل  تقر در الصدالحية لرسدالة الماجسدتير  12/3/2017بالكلية بتار خ 

وافد ليبد   د عبدالرحم  عبدالكر م طاهر ابراهيمب/ 0الحاصة بالطالب ط
فدددد  مددددا ة التحصددددص/  28/10/2014بتددددار خ  والمسددددجل الجنسددددية 

 , وعنوانها :     , للمناقشة والحكمالوال ة وأمرالها والتلقي  االصطناع  
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 راسددة مقارندد  علددى تعاقددب مراحددل االنقسدداا الميددو ا بددي  بو ضددات                     
 األبقار والجامو 

Comparative study on in vitro meiotic progression of cow and buffalo oocytes 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
  / كمال كمال المتول   طا    0د أ1
أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصدطناع   بكليدة الطدب البيطدرا      

 جامعة / االسكندر  
  / عبدالمنعم منتصر محمو       0د أ2
 وليد والتناسل والتلقي  االصطناع   بالكليةاستاذ الت     
  / سام  معوء محمد  عبل     0د أ3

أسددددتاذ التوليددددد والتناسددددل والتلقددددي  االصددددطناع   ورئدددديس القسددددم      
 بالكلية )مشرفا(

  / مجدي رمضان بدر    0د أ4
أسددددتاذ التوليددددد والتناسددددل والتلقددددي  االصددددطناع   بمعهددددد بحددددوث      

 ا(تناسليات الهرا)مشرف
 د على أن يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد.

     الموافقة:  اللجنةقدرار و 
 الموافقة     القراا    
علدد    6/3/2017 بالكليددة بتددار خاال و ددة   النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم: امل ضوو ع-28

ب/ مراا على موسدى 0الحاصة بالطالب طالماجستير تقر ر الصالحية لرسالة 
فدد  مددا ة   22/4/2014بتددار خ لمسددجلة مدد  الحددار  د ا عبدددالوتاى عددامر

 وعنوانها : لوارما ولوجيا, للمناقشة والحكم , التحصص/ ا
  راسات فارما ولوجية على السيوكينوا واألسبيراميسي   ف  الوئران

Pharmacological Studies n cefquinome and spiramycin in Rats 

 عل  النحو التال  : د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 
  / كمال احمد الشاذل             0د أ1
 استاذ ورئيس قسم اال و ة  بطب بيطرا/ جامعة كور الشيخ     
  / وليد فتح   ليل          0د أ2



 

                                                          
                                                       

 
-21- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 20/3املوافق    االثننييوم  ( 264)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 استاذ ورئيس قسم اال و ة  بطب بيطرا/ جامعة قناة السو س     
  / مجدا صالى مصطوى عامر  0د أ3
 لقسم بالكلية ) مشرفا(استاذ ورئيس ا     
 الموافقة   :  اللجنةرار قو 

 الموافقة     القراا    
 

علد    15/3/2017 بالكليدة بتدار خالطويليدات   النظر ف  موافقة مجلس قسدم: امل ض ع-29
ب/ السدديد نبيددل 0الحاصددة بالطالددب طالماجسددتير تقر ددر الصددالحية لرسددالة 

فدد  مددا ة   22/4/2014خ بتددار د المعيددد بالقسددم والمسددجل  السدديد االلوددى
 وعنوانها : الطويليات, للمناقشة والحكم , التحصص/ 

  راسات على الطويليات الت  تصيب حيوانات الم رعة بمحافظة الدقهلية
Studies on Parasites Infecting Farm Animals in Dakahlia Province 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
  / احمد ابراهيم ابراهيم بدوي    0د أ1
 أستاذ ورئيس قسم الطويليات بطب بيطرا/ جامعة ال قا        
  / صالى عثمان احمد ابوالوفا   0د أ2

 أستاذ ورئيس قسم الطويليات بالكلية )مشرفا(    
 د  / مصطوى عبدالسالا احمد العر    3
 أستاذ مساعد الطويليات بالكلية    
 الموافقة   :  نةاللجرار قو 

 الموافقة        القراا    
النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية بتار خ : امل ض ع-30

عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير الحاصة بالطالبة  19/3/2017
د المسجلة م  الحار   بتار خ   عا  حمدا ابراهيم عمرب/ 0ط
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 ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ ا ة التحصص/ ف  م 16/4/2013
  , وعنوانها : , للمناقشة والحكم

 مدا تواجد عترات السالمونيال واهميتها الصحية ف  الحليب الحاا و عض منتجات 
Prevalence of Salmonella Serovars With Public Health 

Significance in Raw Milk and Some Dairy Products 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
  / ع   كامل صبي      0د أ1

بكلية الطب البيطرا  ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أستاذ      
 جامعة / كور الشيخ 

  / عا ل عبدالحال  سيدأحمد   0د أ2
 يس القسم بالكليةورئ ومنتجاتها أللبانالرقابة الصحية على اأستاذ       

  / محمد الشر ين  السيد على     0د أ3
 المتور  بالكلية )مشرفا( ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أستاذ      
  / مها عبد  محمد عبد  العشماوي 0د أ4
 بالكلية )مشرفا( ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أستاذ   

 بصوت واحد. د على أن يكون الثال  والرابو معا
 الموافقة   :  اللجنةرار قو 

 الموافقة        القراا    
 

  علدد    6/3/2017 بالكليددة بتددار خ: النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم اال و ددة  امل ضوو ع-31
اسددما  ب/ 0تشددكيل الحلقدد  الدراسددي   لرسددالة الدددكتورا  الحاصددة بالطالبددة ط

قسددم والمسددجلة بتددار خ د  المدددر   المسدداعد بال عدد ت ابددراهيم محمددد الصدديا 
 ف  ما ة التحصص/ الوارما ولوجيا , وعنوانها :  23/4/2012

  راسات فارما ولوجية مناعية على التيلميكوسي  والسو راميون ف  الدجا 
Immuno -Pharmacological Studies on Tilmicosin and Super-Immune® in 

Chicken 

 اللجنة عل  النحو التال  : د واقتراى تشكيل 
  / نبيل أبو هيكل سيد أحمد      0د أ1

 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلي       
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  / مجدا صالى مصطوى عامر   0د أ2
 استاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(     
  / عبدالها ي محمد احمد عرم      0د أ3
 أستاذ التغذية المتور  بالكلية     
  / جها  رمضان محمد السيد     0د أ2

 أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
  / محمد جبر السيد جبر         0د أ5

 أستاذ اال و ة بالكلية ) مشرفا(      
  / طاري ابراهيم محمد ابراهيم    0د أ6
 أستاذ ورئيس قسم التغذية بالكلية     
 ال عبدالجابر محمد يونس       / جم0د أ7
 أستاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية    
 الموافقة   :  اللجنةرار قو 

 الموافقة      القراا  
   
: النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم االمددراء الباطندد  والمعديدد  واالسددماك  امل ضوو ع-32

 حلقدد  الدراسددي  للالتقر ددر العلمدد  علدد    16/3/2017بالكليددة بتددار خ 
ب/ احمد عدا ل السديد الشدنراوا د  0لرسالة الدكتورا  الحاصة بالطالب ط

فدددد  مددددا ة التحصددددص/  14/4/2015المسددددجل مدددد  الحددددار  بتددددار خ 
 وعنوانها :  االمراء الباطنة ,

الموجات فوي الصوتية ف  تشحيص بعض أمراء التمثيل الغدذائ   ور 
 فى األ ناا

Role of Ultrasonography in Diagnosis of Some Metabolic Disorders in Sheep 

 د اجتمعت اللجنة المشكلة عل  النحو التال  : 
  /  فهيم البهى السيد وحي    0د أ1
 أستاذ الوسيولوجيا المتور  بالكلي      
  / جها  رمضان محمد السيد 0د أ2
 أستاذ الكيميا  الحيو   وكيميا  التغذي  بالكلي        
 فيوال حس   كى محمد   /0د أ3

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

 أستاذ االمراء الباطن  بالكلي  )مشره(      
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  / صبرا احمد الحضرا      0أ -5
 أستاذ االمراء الباطن  بالكلي  )مشره(     
  / ماجد ر ي  عبان اال قر        -6

 ء الباطن  بالكلية )مشره( أستاذ مساعد االمرا     
 د  / انجى فكرا حس  ر ش    7

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس الباثولوجيا اال لينيكي  بالكلي      
 

وقد قاا الطالب بشرى واف  ومستويض للحطة البحثية الحاصة برسالت  
ومدا امكانية تطبيقها  , كما قاا الطالب بعرء توصيل  ع  تطبي  

  الرسالة وقد تم مناقشة الطالب فيما انج  وفيما الج   العمل  م
سينوذ وف  النتائج الت  توصل اليها وف  مجال تحصصة بصوة عامة 
, ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصل الي   مو التوصية باستكمال 
 طة بح  رسالت  طبقل لما هو مدون باستمارة التسجيل وتحديد 

 ل : عنوان الرسالة ليصب  على النحو التا
فحوصات بيوكيميائية و الموجات فوي الصوتية ف  النعا  البرقى أثنا  

 الوترة االنتقالية 
Biochemical and utrasonographic investigations in Barki ewes 

during the transition peroid 
     الموافقة:  اللجنةرار وق                 

 الموافقة :  القراا      

 

 14/3/2017 بالكليددة بتددار خ: النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الوسدديولوجيا  امل ضوو ع-33
ب/ 0تشددكيل الحلقدد  الدراسددي   لرسددالة الدددكتورا  الحاصددة بالطالبددة ط  علدد 

د  المسدددجلة مددد  الحدددار  بتدددار خ  صدددوا  محمدددد السددديد محمدددد سددديد احمدددد
 ف  ما ة التحصص/ الوسيولوجيا , وعنوانها :  22/4/2014

  وعنوانها : تحصص/ الوسيولوجيا ,ف  ما ة ال 2014
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التغيرات الوسيولوجية والبيوكيميائية بعد حق  االسترو دات البنا   فى ذكور االرانب                       
 البالغة ومتبقياتها فى اللحوا 

  Physiological and biochemical changes after injection of anabolic 

steroid in mature    male rabbits and their residues in meats   
 د واقتراى تشكيل اللجنة عل  النحو التال  : 

  / نبيل أبو هيكل سيد أحمد   0د أ1
 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلي      
  / فهيم البه  السيد وحي          0د أ2

 أستاذ الوسيولوجيا المتور  بالكلية    
 ء محمد  عبل         / سامى معو 0د أ3
 أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع  بالكلية    
  / جها  رمضان محمد السيد      0د أ4

 أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
  / محمد محمد محمد ابراهيم الج ار0د أ5
 ومنتجاتها بالكليةأستاذ الرقابة الصحية على اللحوا    
 د  / يوسف يحيى عوء الصعيدي    6

 أستاذ مساعد الوسيولوجيا بالكلية     
 د  / وال  فكري حس  عبدالوهاب     7

 اللجندةرار قو  أستاذ مساعد الباثولوجيا وقائم بعمل رئديس القسدم بالكليدة     
 الموافقة   : 

 الموافقة     القراا 
 

مجلددس قسددم الكيميددا  الحيو ددة وكيميددا  التغذيددة بالكليددة   : النظددر فدد  موافقددةامل ضوو ع-34
على تعدديل لجندة اال دراه لرسدالة الددكتورا  الحاصدة  12/3/2017بتار خ 

د المسددجل  مدد  الحددار  بتددار خ   ددوا  محمددو  اندديس با  دددب/ 0بالطالبدد  ط
ف  ما ة التحصص / الكيميا  الحيو ة وكيميدا  التغذيدة  ,  20/10/2015

 / محمددد فددو ي محمددد حامددد  ددحاتة د مدددر  الباثولوجيددا بالددافة السدديد 
بالكلية )وذلف للمساعدة ف  الج   العمل  الحاص بالرسالة( , لتصدب  لجندة 

 اال راه على النحو التال :
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 الوظيفة االسم م
أستاذ الكيميا  الحيو ة بكلية الطب البيطري/  ياقوت عبدالوتاى السنوس  أ. / 1

 "رئيس " جامعة بنها
 التغذية بالكلية استاذ مساعد الكيميا  الحيو ة وكيميا   محمد فو   ابراهيم سالم  /  2
 مدر  الباثولوجيا بالكلية  / محمد فو ي محمد حامد  حاتة 3
 باح  بمرك  الكلى والمسالف البولية بجامعة المنصورة  / رلا سليمان الدمر اش 4

 الموافقة   :  اللجنةرار قو  
  قة   المواف   القراا

  
النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم البكتر ددا والوطر ددات والمناعددة  بالكليددة بتددار خ  :امل ضوو ع-35

علد  تعددديل  يدر جددوهري لعنددوان رسدالة الماجسددتير الحاصددة  13/3/2017
د المسدددجلة مددد  الحدددار  بتدددار خ  ر دددم ايمددد  احمدددد  بدددورب/ 0بالطالبدددة ط

,  لوجيدا والميكولوجيداالبكتر ولوجيا واألمينو بما ة التحصص/  14/4/2015
 وذلف على النحو التال  :
 العنوان قبل التعديل :  

  راسات متقدم  ع  جينات تحلل الدا للسيدومونا  ار وجينو ا        
Advanced studies on haemolysin genes of pseudomonas 

 aeruginosa                     

 العنوان بعد التعديل :
امدل الضددراو  لميكدروب االيشير شدديا كدوالا المع ولددة  راسدات علدى بعددض عو 

 م  لب  يستحدا لالستهالك اال م 
  ٍStudies on some virulence genes in Escherichia coli 

isolated from milk intended for human consumption 

 الموافقة   :  اللجنةرار قو 
 الموافقة      القراا
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  التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع مجلس قسم  النظر ف  موافقة :امل ض ع-36
رسالة  تعديل  ير جوهري لعنوان عل  12/3/2017بالكلية بتار خ 

د  عمرو رلا ابراهيم الحنوى يوسفب/ 0ط الماجستير الحاصة بالطالب
الوال ة بما ة التحصص/  14/4/2015م  الحار  بتار خ  المسجل

 على النحو التال  : وذلف, وامرالها والتلقي  االصطناع  
 العنوان قبل التعديل :  

   
 راسات مقارنة بي  بو ضات الجامو  واألبقار مو إال ارة بوج                  

  اص الى طر قة موت الحاليا المبرمج
Comparative studies between cow and buffalo cumulus oocyte complexes 

 التعديل : العنوان بعد                     
 

  راسات معملية ع  طر قة موت الحاليا المبرمج ف  بو ضات الجامو                
Invitro studies on apoptosis buffalo cumulus oocyte complexes 

 الموافقة   :  اللجنةرار قو 
  الموافقة       القراا  
 

علد    15/3/2017 بتدار خ بالكليدةالطويليدات   النظر ف  موافقة مجلس قسدم: امل ض ع-37
د  باسدم محمدد محمدد المشمشد ب/ 0مد التسدجيل لدرجدة الددكتورا  للطالدب ط

فددددد  مدددددا ة  23/4/2012المددددددر  المسددددداعد بالقسدددددم والمسدددددجل بتدددددار خ 
 23/4/2017التحصددص/ الطويليددات , وذلددف لمدددة عدداا سددا   اعتبددارا مدد  

 النها  الج   العمل  وكتابة الرسالة. 22/4/2018حتى 
 الموافقة   :  اللجنةر راقو 

 الموافقة      القراا   
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 14/3/2017 بالكلية بتار خ اال و ة النظر ف  موافقة مجلس قسم: امل ض ع-38
اسما  ع ت ابراهيم ب/ 0ط ةبالطالبمد التسجيل لدرجة الدكتورا  عل   

بتار خ  ةسجلدر   المساعد بالقسم والمد  الم محمد الصيا 
, وذلف لمدة عاا الوارما ولوجيالتحصص/ ف  ما ة ا 23/4/2012

النها  الج    22/4/2018حتى  23/4/2017سا   اعتبارا م  
 .العمل  وكتابة الرسالة

 الموافقة   :  اللجنةرار قو 
 الموافقة      القراا      

   

بالكلية  التغذية وامراء سو  التغذية النظر ف  موافقة مجلس قسم: امل ض ع-39
لطالب مد التسجيل لدرجة الماجستير لعل    16/3/2017 بتار خ

بتار خ  م  الحار   سجلالمد   عال  محمو  عبد  المغر  ب/ 0ط
تغذية الحيوان والدواج  واألسماك ف  ما ة التحصص/  16/4/2013

حتى  16/4/2017اعتبارا م    امس, وذلف لمدة عاا  وسو  التغذية
 .الةالنها  الج   العمل  وكتابة الرس 15/4/2018
 الموافقة   :  اللجنةرار قو 

 الموافقة        القراا     
 

عل    15/3/2017 بالكلية بتار خالويروسات   النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع-40
د   ر ا مصطوى محمد حرا اب/ 0مد التسجيل لدرجة الماجستير للطالبة ط

ف  ما ة التحصص/  23/4/2012المسجلة م  الحار   بتار خ 



 

                                                          
                                                       

 
-29- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 20/3املوافق    االثننييوم  ( 264)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

حتى  23/4/2017ويرولوجيا, وذلف لمدة عاا سا   وا ير اعتبارا م  ال
 النها  الج   العمل  وكتابة الرسالة. 22/4/2018
 الموافقة   :  اللجنةرار قو 

  الموافقة       القراا       
  

 19/3/2017 بالكلية بتار خ الويروسات النظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع-41
 عم لتمو ل أبحاث بالقسم مو السماى  حصول علىطلب العل   

 .جنية لكل بح  1000بصره مبلغ 
      عرء على مجلس الكلية: اللجنةرار قو                 

 الموافقة       القراا       
  

 بالكلية بتار خ  امراء الدواج  النظر ف  موافقة مجلس قسم: امل ض ع-42
ب/ 0للطالبة ط وقف التسجيل لدرجة الدكتورا  عل    20/3/2017

المسجلة م  المدر  المساعد بالكلية و د   ايمان احمد احمد جا و
امراء الدواج  ف  ما ة التحصص/  14/4/2015الحار   بتار خ 

حتى  1/4/2017, وذلف لمدة عاا اعتبارا م    واالرانب
وذللف لظروه سورها وحصولها على اجا ة مرافقة  31/3/2018

 .لل و  
 موافقة   ال:  اللجنةرار قو  

 الموافقة      القراا  
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بالكلية  الجراحة والتحدير واال عة  النظر ف  موافقة مجلس قسم:امل ض ع-43
( 5000طلب الحصول على مبلغ )عل    19/3/2017 بتار خ

 جني  مصري لتمو ل ابحاث بالقسم.
      عرء على مجلس الكلية: اللجنةرار قو                 

    حيط المجلس علماا    القراا         

 

بحصوص المذكرة المعرول  على السيد االستاذ الدكتور / وكيل : امل ض ع-44
البحوث بشان تعديل مسمى  بلومة الكلية لشئون الدراسات العليا و 

( لتتطاب  مو مسمى 33الطيور واالرانب( الوار   بالما   رقم ))
  للكلي  ليصب  الئح  الدا ليبال( 2)رقم دبلومة الوار   بالما   ال

 على النحو التال :المسمى 
 بعد التعديل قبل التعديل

 أمراء الطيور واالرانب الطيور واالرانب
 

     عرء على مجلس الكليةوقرار اللجن :                   
 الموافقة        القراا      

     
وكيددل الكليددة : بحصددوص المددذكرة المعرولدد  علددى السدديد االسددتاذ الدددكتور / امل ضوو ع-45

لشددئون الدراسددات العليددا والبحددوث , بشددان عدددا تسددليم قسددم الطددب الشددرع  
والسددموا واالجددرا ات البيطر ددة بالكليددة التقددار ر الدور ددة عدد  العدداا الجددامع  

الحاصددة بددالطالب المسددجلي  لدددرجت  الماجسددتير والدددكتورا   2015/2016
( مد  الئحدة 2مدا ة )لقسم الدراسات العليا حتى تار حة , مما يحالف نص ال



 

                                                          
                                                       

 
-31- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 20/3املوافق    االثننييوم  ( 264)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

الدراسددات العيددا بالجامعددة  والتدد  تددنص علددى تددر  التقددار ر السددنو ة الدور ددة 
الحاصددة بالرسددائل الددى اال ارة العامددة للدراسددات العليددا بالجامعددة  ددالل الوتددرة 

 م  أول ا تو ر حتى نهاية  يسمبر م  كل عاا.
 : عرء على مجلس الكلية  اللجنةرار وق                  

    احيط المجلس علما    القراا    
 

موافقة االقساا العلمية بالكلية على تشكيل لجان امتحانات النظر ف    :امل ض ع-46
, طبقا للمذكرة المعرولة على  2017الدراسات العليا  ور ابر ل 

  / عميد الكلية.0السيد أ
 : عرء على مجلس الكلية  اللجنةرار وق                  

 الموافقة       القراا    

مجلس قسم الطب الشرع  والسموا واالجرا ات النظر ف  موافقة   :امل ض ع-47
على الغا  التسجيل لدرجة الدكتورا   13/3/2017البيطر ة بتار خ 

د المسجلة م  الحار   هب  الدسوقى محمد أحمد عل ب/ 0للطالبة ط
,  ف  ما ة التحصص/ الطب الشرع  والسموا 18/10/2011بتار خ 

وذلف بنا ا على الطلب المقدا منها نظرا لظروه  اصة تحول  ون 
 استمرارها بالدراسة.

 عرء على مجلس الكليةوقرار اللجن :                 
 الموافقة       القراا    
 

 جلنة الع قات الثقافية - 3                                
   2017 /3 /15 قدة بتاريخ املنع                                  
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النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الرعايددة وتنميددة الثددروة الحيوانيددة بتددار خ  امل ضوو ع–48
على التقر ر المقدا م  السيدة  / إيمدان احمدد أبدو الوضدل  12/3/2017
 Obihiroمدر  اإلحصا  الحيوي بالقسم ع  المهمة العلمية بجامعة  –

 2016ستة أ هر اعتبارا مد  يوليدو  باليابان لمدة Hokkaidoوجامعة  
 0 2016إلى  يسمبر 

 الموافقة   :  اللجنةرار قو    
 الموافقة      القراا       
 

النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم البكتر دددا والوطر دددات والمناعدددة بتدددار خ  :امل ضووو ع–49
المدددر   -إبددراهيم رعلددى سددور  السدديدة  / أمددل عبددد السددتا 13/3/2017

السور إلى الواليات المتحدة األمر كية بوالية جورجيدا لمددة بالقسم م  تار خ 
أ هر حي  أن سياتها حاصلة علدى مهمدة بحثيدة لتطدو ر  دباب البداحثي  9

( وذلدف بددون نوقدات مد  STDFوالممولة م  صندوي العلدوا والتكنولوجيدا)
  0الجامعة و مرتب يصره م  الدا ل

 * مرف  طي : 
 جواب  عوة المشره االجنبى  -1
 مراسالت صندوي العلوا والتكنولوجيا بالموافقة على السور -2
 الموافقة   :  اللجنةرار قو 

   الموافقة     القراا       
علدى  12/3/2017النظر ف  موافقة مجلدس قسدم التشدر   واألجندة بتدار خ  :امل ض ع–50

المدددر  المسدداعد بالقسددم وعضددو  -ب/ أسددما  عددوء الددداع  0ط  بالطلدد
لمن  المصر ة األلمانية طو لة األجل للحصول على الددكتورا  منحة برنامج ا

والتددد  تطلدددب فيددد  مدددد  6/3/2017مددد  الحدددار  والمرسدددل بدددالوكس بتدددار خ 
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 30/9/2017وحتدى  1/4/2017إجا تها الدراسية ستة أ هر اعتبارا مد  
مرتب يصره م  الدا ل وقدد أرفقدت الطلدب ومسدتندات الموافقدة علدى المدد ب

  0ىم  الجانب االجنب
 الموافقة   :  اللجنةرار قو 

   الموافقة     القراا      
 

التوليدد والتناسدل والتلقدي  االصدطناعى بتدار خ النظر ف  موافقة مجلدس قسدم  :امل ض ع–51
 –ب/ محمد فو ا على ابدو العد  0على الطلب المقدا م  ط 12/3/2017

بحصدوص المدر  المساعد بالقسم وعضو بعثة اال دراه المشدترك باليابدان 
الموافقددة علددى مددد بعثددة اال ددراه المشددترك لمدددة عدداا ثددانى السددتكمال جمددو 

على نوقة البعثات وذلدف فدى لدو   19/5/2017الما ة العلمية اعتبارا م  
مواقددة المكتددب الثقددافى والمشددره االجنبددى الددذا افددا  ان الدددار  فددى سددبيلة 

 لنشر بح 
 الموافقة   :  اللجنةرار قو  

 افقة   المو     القراا     
االمراء الباطندة واالمدراء المعديدة واالسدماك النظر ف  موافقة مجلس قسم  :امل ض ع–52

 على الطلب المقدا م  كل م  : 16/3/2017بتار خ 
 االستاذ المساعد بالقسم -د/ ايمان زهران عبد الحميد                        
 االستاذ المساعد بالقسم –د/ نيفين كامل عبد الخالق                         
على سور سديا تها الدى مديندة كداب تداون بجندوب الموافقة  :  اللجنةرار قو   

للمشداركة فدى ور دة  2017يوليدو 3يونيو الدى  26افر قيا فى الوترة م  
  عمل بببح  و نوقات م  الجامعة بنا  على الدعوة الموجهة لها

 الموافقة        القراا        
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النظدر فد  الحطداب الدوار  مد  اإل ارة العامدة للعالقدات الثقافيدة بشدان مدا ور   :امل ض ع–53
مددد  المجلدددس األعلدددى للجامعدددات بشدددان التر دددي  لالسدددتوا ة مددد  البرندددامج 

ع  وحكومدة  0ا 0التنويذي للتعاون ف  مجال التعليم العدال  بدي  حكومدة  
اتهم وذلدددف لموافددد 2016/2018 ولدددة األمدددارات العر يدددة المتحددددة ل عدددواا 

 0بمر   واحد فقط مشووعا بالسيرة الذاتية ) مرف   روط التر ي (
 0: رأا مجلس الكليةاللجنةرار قو                   

   يعمم على االقساا العلمية و عا  العرء  القراا      
     

التغذيدددة وامدددراء سدددو  التغذيدددة بتدددار خ النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم :امل ضووو ع–54
 / عبدد الهدا ا محمدد 0لحسداب الحتدامى المقددا مد  أعلى ا 16/3/2017

 و يان باالجه ة العملية المشتراة م  حساب المشروع البحثى بعنوان –عرمة 
  Nutition disease interrelationship(in protection against coccidiosis) 

 على مرء الكوكسيديا( 3العالقة بي  االمراء والتغذية : تاثير اوميجا   
 للقسم كذلف اهدا  االجه ة العمليةو  
 الموافقة   :  اللجنةرار قو  

 الموافقة       القراا     
 

 جلنة شئ ن البيئة -4

 2017/ 3 /13واملنعقدة بتاريخ       

 / وكيل الكلية لشئون  دمة المجتمو 0م  السيد أ النظر فى التقر ر المقدا  امل ض ع–55
ن  دمة المجتمو وتنمية البيئة بالكليدة قياا قطاع  ئووتنمية البيئة بشأن 

مركد   –عالجية الى قر ة ميدت الحدولى عبدد اللدة بتنويذ قافلة طية بيطر ة 
 23/2/1017محافظة  مياط وذلف يوا الحميس المواف   –ال رقا 
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 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة   القراا           
   

وكيل الكلية لشئون  دمة المجتمدو  /0مذكرة المقدمة م  السيد أالنظر فى ال  امل ض ع–56
وتنميدة البيئدة بشدأن اعدا ة تشددكيل وحددة اال مدات والكدوارث بالكليدة ليكددون 

 على النحو التالى :
 
 

 رئيسا وكيل الكلية لشئون  دمة المجتمو وتنمية البيئة  / عا ل التابعى ابراهيم   لول0السيد ا
 نائبا رئيس قسم الطب الشرعى والسموا د ابو المجد / ممدوى محم0السيد ا

 عضوا مدر  بقسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى السيد  / منصور ابو العني  منصور
 عضوا امي  الكلية السيد أ/ ا ره توفي  الديب 

 عضوا مدير الشئون اال راية السيد / حلمى محمد مصطوى محمد

 عضوا رئيس  ئون الطالب ولى  هيبالسيدة / سلوا محمد المت

 عضوا رئيس  ئون اعضا  هيئة التدر س السيد / هشاا محمد عبد الحليم

 عضوا مسئول السالمة والصحة المهنية ابراهيم السيد /ابراهيم مصطوى

 عضوا المسئول اال ارا بالمستشوى بشها السيد /  الد  وقى احمد محمد 

 عضوا معاون الكلية السيد / محمد ابراهيم عقل السيد

 وقرار اللجنة الموافقة                    
 الموافقة     القراا           
وكيددل الكليددة لشددئون  دمددة  /0مدد  السدديد أ المقتددرى المقددداالنظددر فددى    امل ضوو ع–57   

المجتمددو وتنميددة البيئددة بشددأن عقددد ور ددة عمددل تحددت عنددوان "التأهيددل 
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نائدب رئديس  –/ عبد الدرحيم المرسدى  للتوظيف " يحالر فيها المهند 
الغرفددة التجار ددة بالقدداهرة و بيددر التوظيددف الدددولى وذلددف االسددبوع اال يددر 

 2017م   هر ابر ل 
 وقرار اللجنة الموافقة

 الموافقة       القراا         

وكيل الكلية لشئون  دمة المجتمدو  /0م  السيد أ المقترى المقداالنظر فى    امل ض ع–58
ة البيئدة بشدأن عمدل يدوا موتدوى احتوداالبيوا الطبيدب البيطدرا وذلدف وتنمي

 يوا السبت اال ير م   هر ابر ل
 وقرار اللجنة الموافقة

 الموافقة     القراا           
طلددب مركدد  الحدمددة العامددة للسددالمة والصددحة المهنيددة بشددأن النظددر فددى    امل ضوو ع–59

 2017الحطة التدر بية للكلية للعاا 
 2017على الحطة التدر بية للكلية للعاا  وقرار اللجنة الموافقة                  

 وقرار اللجنة الموافقة
 الموافقة      القراا           

النظر فى المقترى المقدا م  السيد أ. / وكيل البيئة لشئون  دمة المجتمو  امل ض ع–59
ة بافار ا للكلية وتنمية البيئة بشأن عقد لصيانة طوايات الحر   مو  رك

 والمستشوى البيطرا بشها.

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة       القراا           

 املكتبات جلنة -6



 

                                                          
                                                       

 
-37- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 20/3املوافق    االثننييوم  ( 264)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

  3/2017 /19  واملنعقدة بتاريخ            
 

 

لجنددة لوحددص تشددكيل  النظددر فددى الطلددب المقدددا مدد  السدديدة /مددديرة المكتبددة بشددأن  :امل ضوو ع-60
 تسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية و 

وقددرار اللجنددة : الموافقددة علددى تشددكيل لجنددة لوحددص وتسددعير الرسددائل المهددداة                      
 لتكون كالتالى:  – لمكتبة الكلية 

 رئيسا    / عبد الها ا محمد احمد              0أ                  
 الل احمد السيد يوسف                 عضوا / ج0أ                 
  / محمد جبر السيد جبر                    عضوا0أ                 
   سو ان   نهم محمد               مديرة المكتبة/السيدة                 

 الموافقة      القراا          
 نة صحة وس مة الغذا جل                                               

النظر فدى التوضدل باحاطدة مجلدس الكليدة علمدا بمعدايير ا تيدار واليدات تقيديم  امل ض ع-61
اعضددا  هيئددة التدددر س القددائمي  علددى التدددر س ببرنددام  صددحة وسددالمة 

 الغذا 
 احيط المجلس علما  القراا       

 

 ت ضمان اجل دةم ض عا                                                  

 على مجلس الكلية: ةالتالي اتعرء المولوع  امل ض ع-62

 المولوع األول:              
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االجرا ات التع    ة لنتيجة االستبيانات الحاصة بالمصداقية  
 واأل القيات:

العمل على عقد الم  د م  ورش العمل ع  قانون الملكية الوكر ة  .1
  س بحقوي الملكية الوكر ة.للم  د م  توعية أعضا  هيئة التدر 

العمل على عقد الم  د م  ورش العمل ع  أ القيات المهنة للم  د  .2
 م  توعية أعضا  هيئة التدر س .

  ا ة الوعى بي  أعضا  هيئة التدر س والهيئة المعاونة  واالهتماا  .3
بتوقد موقو الكلية وذلف بصوة  ور ة لالطالع على الكتيبات المرفوعة 

 سجيل مقترحاتهم وابدا  الرأاعلى الموقو وت

 
 المولوع الثانى:            
اعتما  التقر ر السنوا األول للحطة التنويذية للحطة االستراتيجية  •

( الحاص بما تم تنويذ  م  أنشطة الحطة التنويذية وما  2016-2020)
 لم يتم تنويذ  واعتما  تحدي  الحطة التنويذية.

 المولوع الثال :              
 إعا ة تشكيل الور   التنويذا على أن يكون التشكيل كالتالى : •

 معيار التحطيط االستراتيجى                   
 رئيس المعيار

   . يوسف يحى عوء الصعيدا •
 األعضا                    

  . فاطمة ال هرا  عبد الحميد الجوهرا ) منس  المعيار(  •

 س  المعيار( .ايمان  هران عبدالحميد النجار) من •

  . ر ا محمد ابراهيم محمد  •

 ط.ب/آي  مجاهد الرفاع  مجاهد) منس  المعيار(    •
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 ط.ب. الشيما  محمد فر   •
 ط.ب. محمد جمال محمو  سالم  •
 ط.ب.وفا  محمد عبد القا ر  •
 أ/ أ ره توفي  الديب    •
  طالب / محمد عال  الدي  نعيم محمد العشماوا  ) الورقة الثانية (  •

 
 الهيددكل التنظيدددددمى معيار   

 رئيس المعيار
 أ. / فتح  رلوان سليم •

 األعضا 
 أ. / ممدوى محمد أبوالمجد •

  . انجى فكرا ر شة ) منس  معيار ( •

  . فاطمة مصطوى عبد الحميد ) منس  معيار ( •

  .امل عبد المنعم عل  حالوة ) منس  المعيار( •

  / محمو  محمد األلوى الحوناوا  •

 وهاب .وال  فكري عبد ال •
 ط.ب. محمو  عبا  ذكى العويوى •

 ط.ب/ محمد سمير عبد الستار •

 أ/ ابراهيم عوء •
 طالب/ أحمد أيم  مصطوى أحمد ال  ا ا  )الورقة الثانية( •

 
 معيار القيددا ة والحوكمددددة

 رئيس المعيار
 أ. / جالل أحمد السيد يوسف •
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 األعضا 
  . محمد عبد  محمد حس  ر ي) منس  المعيار( •

 د عبد الوتاى .ر هاا أحم •
  . أمل عبد الستار ابراهيم •

  .  سمر مجدي محمد عطوة •

  . ر ا أحمد عبد الجليل •

 ط.ب.فاطمة النبو ة حسي  عبد المعطى ) منس  المعيار( •

 ط.ب.سار  ط  الع ب •

 أ/ وليد محمد أبو المجد •
 أ/ نوي  فتح  ال  ات •
 طالبة / إسرا  جمال محمو  جمع  ) الورقة األولى ( •
 معيار المصداقية واأل القيات                   

 رئيس المعيار                   
 أ. . صالى المرس  المرسى فر   •

 األعضا                     
 أ. . صووت عبا   محمد •

  . محمو  محمد  عيب •

  .ماجد ر ي األ قر) منس  المعيار( •

  . عبد الوتاى حمدي عبد الوتاى •

 منس  المعيار(ط.ب/السيد نبيل السيد األلو )  •

 ط.ب.أ هار رلا الطناحى •

 ط.ب. سهر ابراهيم ابراهيم •

 أ/ عمرو محمد جمال عبد الع    •
 طالبة/ آي  ياسر الشرقاوا ) الورقة األولى ( •
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 معيددار الجددها  اإل ارا                     
 رئيس المعيار                    

 أ. . عبد الها ا محمد عرم   •

 األعضا                     
 أ. / محمد محمد محمد ابراهيم الج ار •

  . حا ا حس  السيد محمو  ) منس  المعيار( •

 أ/حلمى  محمد مصطوى) منس  المعيار( •

  / رجب عبد    رو   •

  / عال عبد الها ا محمد عرم  •

  / ابراهيم السيد عبد القا ر  •

  / مروة فو ا المتولى •

  / عمرو عبد الوهاب •

 و  / رانيا السيد محم •

 ط.ب/ محمد فو ا أبو الع  ) منس  المعيار( •

 ط.ب/ امال رمضان عبد الع   ) منس  المعيار( •

 ط.ب/ سارة أحمد فهمى سيد •

 طالبة/ من    طاري محمد ) الورقة األولى ( •

 معيددار الموار  المالية والما ية
 رئيس المعيار                    

 أ. . عا ل التابعى ابراهيم   لول •

 األعضا                     
 أ. . عصاا مصباى محمد •

  / عوء  عبل  حس . •

  / ميا   مسعد  عبان ) منس  المعيار( •
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  / السيد أحمد عوء الشافعى •

 ط.ب/ أسما  محمو  عل  محمد) منس  المعيار( •

 ط.ب. اال  سام  السيد عبد الحال  •

 ط.ب. مروة السعيد  محمد عبا  •

 ط.ب. سامي  عبدالرحم  محمد •

 يما  محمد رالىط.ب.  •

 أ/ تيسير رفاع  سليمان. •

 أ/ جمال محمد أمي  •

 أ/   نب مصطوى محمد •

 طالبة / فاطمة ال هرا  يوسف محمد ) الورقة األولى ( •

 معيددار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة                   
 رئيس المعيار                   

 أ. / عا ل حلمى نجيب الجوهرا  •

 األعضا                    
 أ. . سنا  سالم  أحمد •

  . ايمان أحمد محمد أبو الوضل ) منس  المعيار( •

  . مدحت سمير ابراهيم متولى •

 ط.ب. ندا أحمد سعد حساا الدي  ) منس  معيار( •

 ط.ب.ال هرا  كمال الطنطاوا                                •

 ط.ب . ايمان أحمد أحمد جا و •

 أحمد بدوا ط.ب. بسم  محرا أحمد  •

 ط.ب/ ندا محمد على محمد فو   •

 ط.ب/  يما  على البا  •

 أ/ ماهر ناصف ابراهيم •



 

                                                          
                                                       

 
-43- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 20/3املوافق    االثننييوم  ( 264)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 أ/ محمد عقل •
 ) الورقة األولى ( طالب/محمد أنور •

 معيددار الطالب والحر جون                    
 رئيس المعيار                  
 أ. / عمرو عبد الوتاى •

•  

 األعضا                    
 حامد مر نى ) منس  المعيار(  / بسمة •

  / محمد فو ا محمد  حات  •

   / هنا  محمد السيد  انم •

 ط.ب/   نب عبد الغن  السعيد  ومان) منس  المعيار( •

 ط.ب/ باسم محمد محمد المشمشى •

 ط.ب/  يما  السيد محمد ر ي  •

 ط.ب/  عا  نجيب السعيد حسان •

 ط.ب/ سمية صال  بدوا  •

 ط.ب/جها  السعيد عبد الجليل •

 مصطو  عبد العظيمأ/  •
 أ/ سوس  حس  محمد محمد •

 .أ/ سلوي محمد المتول  •
 .أ/ أحمد إبراهيم  ليل •
 طالب / مر م محمد ر يو ) الورقة األولى ( •

 معيددار المعايير األ ا يمية والبرامج التعليمية                   
 رئيس المعيار                   

 أ. . جمال عبد الجابر •
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 األعضا                     
 أ. / مهاعبد  محمد العشماوا  •

  / نوي  كامل عبد الحال  ) منس  المعيار( •

  /حساا الشحات عل  جا   ) منس  المعيار( •

  /منصور أبو العيني  منصور) منس  المعيار( •

   . أسام  أبو أسماعيل        •

  / أحمد  وقى اسماعيل •

  / محمو  جميل السباعى •

 السيد  / سامر سمير ابراهيم •

 ط.ب/ أحمد محمد السباعى ) منس  معيار ( •

 ط.ب/ وفا  محمد عبد القا ر •

 أ/ فاطمة ال هرا  أسام  اإلماا •
 طالبة/ مر م محمد السيد ) الورقة األولى ( •

 معيددار التعليم والتعلم والتسهيالت الما ية                  
 رئيس المعيار                   

 السيد  ا. / مصباى عبد الجوا  •

 األعضا                     
 أ. / عبد المنعم منتصر محمو ) منس  المعيار( •

 أ. / عا ل عبد الحال  سيد أحمد •

 ا. / محمد جبر السيد جبر •
 أ.  / عما  السيد يونس •

  . أحمد ابراهيم عطية اسماعيل) منس  المعيار( •

  / محمد أحمد المتولى •

  / نجاى عرفات حسي  اسماعيل •
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 عثمان / مايار  •

  /  ر ا محمد صال  •

  ط.ب/ محمد مصطوى محمد منصور ) منس  المعيار( •

 ط.ب. رلوا رلا أحمد  طا •

 ط.ب. اميرة حسي  البا  عبد الرا ي  •

 ط.ب/ حنان أحمد  اهر •

 ط.ب/ ناهد جمعة قاسم بدوا  •

 أ/سو ان   نهم محمد •
 طالب / محمد الشر ينى ) الورقة األولى (. •

 عضا  هيئة التدر سمعيددار أ                   
 رئيس المعيار                    

 أ. . فهيم البهى السيد وحي  •

 األعضا                     
 أ. . طاري إبراهيم  •

  . محمد على ماهر العدل ) منس  المعيار( •

  .سحر السيد عبد الرحم   •

  . عبير السعيد يوسف •

  / رانيا السيد محمو  •

  / سماى مسعد مسعد محمد •

 نا ي  ليا  عبد الوهاب ) منس  المعيار( ط.ب. •

 ط.ب/ مروة أحمد حسي  •

 ط.ب/ أسما  أحمد بدر •

 ط.ب/ رنا فهمى صال  •

 ط.ب/ أسما  سعد محمد محمد •
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 أ/ هشاا محمد عبد الحليم •
  طالبة/ منار عبد الحميد ) الورقة األولى ( •

 معيددار البح  العلمددددى                   
 

 س المعياررئي                   
 أ. / كامل ابراهيم أبو الع ا •

 األعضا                    
 أ. / صبرا أحمد الحضرا  •

 أ. /  الد ابراهيم أبو الوت  •

  / حساا الشيخ على جمال الدي  ) منس  المعيار( •

   / محمد صالى محمد الثل ) منس  المعيار( •

  / وائل السيد بدير) منس  المعيار( •

  / أحمد  كى بلبولة •

  الد صالى أحمد محمو  أبو النصر /  •

 ط.ب. أسما  ع ت إبراهيم •

 ط.ب. إيمان صال  العشري  •

 ط.ب. محمد عال  الدي  •

 أ/ نها ممدوى عبد الحافظ •

 أ/ سماى أيم  عبد الع    •

 طالبة/ آي  أحمد عوء ) الورقة األولى ( •

 معيددار الدراسات العليا                
 رئيس المعيار                   

 أ. . صالى أحمد عثمان أبو الوفا •

 األعضا                    
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  . أحمد محمد عبد اللطيف عبد الكر م)منس  المعيار( •

  .مصطوى عبدالسالا العر   •

  . سمير عبد الغنى •

  . مروة ابراهيم المرسى الطو ى •

  . يارا محس  القبانى •

 ط.ب/  يما  عبد  ر ا )منس  المعيار( •

 بط.ب. منى مصطوى الغر  •

 ط.ب. أسما  محمد سا ات •

 ط.ب. بسمة أحمد محمد محمد سالمة •

 ط.ب.  يما  أسعد حافظ •

 ط.ب. نهى محمد وحيد السيد •

 أ/ رلوي صالى مصطو  •

 أ/محمو  بكر السيد البيومى •

 أ/ أحمد حس   ليل •
 طالبة/  ينا أحمد محمو  ) الورقة األولى ( •

 لجو ةمعيددار التقو م المؤسسى وإ ارة ا                    
 رئيس المعيار                   

 أ. / فيوال حس   كى •

 األعضا                    
 

  .أحمد فتحى أبو النجا ) منس  المعيار( •
  .حساا محمد محمد ابراهيم) منس  المعيار( •

  . هب    السيد محجوب •

  .أمانى فر  أمي  •
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  . سماى السيد الشحات •

  . أميرة إبراهيم  كر ا •

 حى الدي  . منى م •

 ط.ب.آي  عل  عبد الغن  حساني ) منس  المعيار( •

 ط.ب. عال عل  السيد حبتة •

 ط.ب. ر هاا كرا محمد فر  •

 ط.ب. هدا عبد المنعم عطي  •
 ط.ب. مى عبد المنعم محمد على السيد •

 ط.ب. عمر سمير أحمد عبد الواحد •

 ط.ب. عال عاصم محمد صال  •

 ط.ب. أحمد مجدا جمال سليم •

 لىأ/ رجا  محمد البي •

 طالب / إسرا  حامد عبد الصا ي ) الورقة األولى (. •

 طالب / إسرا  أحمد محمد ) الورقة األولى (. •

 المولوع الرابو:         
 إعا ة تشكيل وحدة التدر ب والتأهيل على أن يكون التشكيل كالتالى : •

  / محمد فو   سالم                   مدير الوحدة .1

 عضوا         / حا ا حس  محمو           .2

  /إيمان أحمد أبو الوضل              عضوا .3

  /  حساا الشحات على جا        عضوا .4

  / أحمد محمد عبد اللطيف           عضوا .5

 أ/ حلمى محمد مصطوى              عضوا .6
 المولوع الحامس:                
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لما سيتم  محاطبة ررسا  األقساا العلمية بارسال قائمة المحتوا العلمى •
( وذلف فى موعد  ايت  2016/2017تدر س  فى التدر ب الصيوى )

1/4/2017 . 
 المولوع السا  :               

محاطبة ررسا  األقساا العلمية بتحدي  المراجعيي  الحارجيي  للمقررات  •
الدراسية لمرحلة الطالب والدراسات العليا )برامج ومقررات( فى موعد  ايت  

1/4/2017 . 

 المولوع السابو:                 
لرورة  راسة تعديالت الئحة التدر ب الصيوى وتطبيقها ابتدا  م  التدر ب  •

 7/2017القا ا  هر 

 المولوع الثام :                
 لرورة توفير صندوي للشكاوا والمقترحات أماا كل قسم علمى. •

 :الثام المولوع                
 نات أماا كل قسم علمى.لرورة توفير لوحة اعال  •

 :التاسوالمولوع                 
تعيي   . محمد فو   سالم  مدر  بقسم الكيميا  نائبا لوحدة لمان  •

 الجو ة بالكلية على أن يكون النواب كالتالى :

 أسام  أحمد أبو اسماعيل ) أستاذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية  /  .1

 ) أستاذ مساعد بقسم الوسيولوجىيدا  .  / يوسف عوء الصع .2

 حساا الشيخ على جمال الدي  ) مدر  بقسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى(    /3

 منصور أبو العني  منصور) مدر  بقسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى(  /4

 ( محمد فو   سالم ) مدر  بقسم الكيميا الحيو ة   /5
 العا رالمولوع 
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اال ا يمية   اتليات مقترحةال تيار وتعيي  القياالنظر فى اال 
 التى اليحضو تعينها للقواني :

مديرا الوحدات  –تشمل القيا ات التى اليحضو تعينها للقواني  ) وكال  الكلية 0
 المدير التنويذا لبرنامج صحة وسالمة الغذا ( –ذات الطابو الحاص 

و مناقشتهم  12/3/2017 س يوا االحد بنا ا على لقا  اعضا  هيئة التدر  -
 ال تيار وتعيي  القيا ات اال ا يمية التى اليحضو تعيينهالالليات المقترحة 

 للقواني  وهى كاالتى:
عند التقدا لشغل احد الوظائف القيا ية اال ا يمية التى ال يحضو تعيينها   0

 لية:النقاط التاللقواني  يتم المواللة بي  المتقدمي  بنا ا على 
 الكوا ة والحبرات السابقة. طة المتقدا لتطو ر  -1     

 الكفاءة والخبرات السابقة -2

عضو هيئة تدر س  66% م  الحضور وعد هم  90هذا وقد ابدي نسبة -2
  موافقتهم عل  النقاط سالوة الذكر.

 :الحا ا عشرالمولوع 
مى بعد تعديل  كل  طوط االتصال اعتما  الشكل التوليحى للهيكل التنظي                     

 األفقية والرأسية

 :عشر الثانىالمولوع                 
 اعتما   طة عمل وحدة تنمية الموار  الذاتية.0         

 :عشر الثال المولوع 
 اعتما  نتائج االستبيان للرلا الوظيوى للجها  اإل ارا.0   

 الموافقة  القراا       

 م ض عات متن عة
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النظددددددر فددددددى موافقددددددة مجلددددددس قسددددددم الجراحددددددة والتحدددددددير واال ددددددعة   :امل ضوووووو ع-63
على تحو ل اال و ة والكيماو دات واالجهد ة والمعددات  13/3/2017بالكلية

واالالت الجراحية والمطبوعات الحاصة بالعيا ة الى قسم الجراحة والتحدير 
وذلددف  لقسددمواال ددعة وذلددف السددتحدامها فددى العمليددة البحثيددة والتعليميددة با

الن عيا ة الحيونات االليوة التابعة للمرك  الجامعى للحدمات البيطر دة لدم 
يسددتكمل اجددرا ات انشددا وها ولددم يحصددص مكددان لهددا منددذ موافقددة مجلددس 

 الكلية على انشارها
 الموافقة     القراا        

 

 ،،  ظهرا الثانية والنصفنتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            

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

 

 

 البيلىرجاء


