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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  والستون بعد المائة الثانية الخامسة (265)رقم  الجلسة

 الطارئة                                 
 
يددوا  2017/  2016عدداا الجددامع لل (265) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددت  

الثانيدة  الساعة  تماا وذلك ف   هد 1438/  رجب  الموافقا 2/4/2017 االحد
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية عشرظهرا

 : برئاسة           

 اسددددددددددددددددددتاذ وعميددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددة سيد احمد د/ نبيل أبيو هيكل0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 التعليم والطالب ستاذ ووكيل الكلية لشئون ا 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
 

  أعضا  اجمللس:
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 د/ فهددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ
 

 افددددددددددددددددري بقسددددددددددددددددم الفسدددددددددددددددديولوجيأسددددددددددددددددتاذ مت
 

 اهيم القنددددددددداو  د/ علدددددددددى علدددددددددى ابدددددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددتاذ متفددددددددددددددددري بقسددددددددددددددددم الفيروسددددددددددددددددات
 

 د/ عبددددد الهدددداد  محمددددد احمددددد عرمدددد 0أ
 

 تغذيدد التغذيدد  وامددراء سددو  ال أسددتاذ متفددري بقسددم
 

 د/ فتحددددددددددى رلددددددددددوان علددددددددددى سددددددددددليم0أ
 

 أسدددتاذ متفدددري بقسدددم الطدددب تالشدددرعى والسدددموا واالجدددرا ات البيطر دددة
 

 أستاذ متفري بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماك د احمد علددى يددوسفد/ محمدد0أ
 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ينى السدددددددددددددعيد0أ

 

 أسددددتاذ متفددددري بقسددددم الكميددددا  الحيو دددد  وكميددددا  التغذيدددد 
 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددددتاذ متفددددددددددددددددددري بقسددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 يددددة الثددددرو  الحيوانيددددةأسددددتاذ متفددددري بقسددددم الرعايدددد  وتنم
 

 د/ محمددددددددد الشددددددددر ينى السدددددددديد علددددددددى0أ
 

 أسددتاذ متفددري بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اال ذيدد 
 

 د/ صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفدددددا0أ
 

 اسدددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطفيليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم الصدددح  واالمدددراء المشدددترك 
 

 د/ مجددددد  صدددددالى مصضدددددطفى عدددددامر0أ
 

 اسدددددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددد 
 

 د/ كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد ا0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء الدددددددواج 
 

 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم البكتر ددددددا والفطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/ مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددددتاذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 اذ ورئدددديس قسدددم التوليددددد والتناسدددل والتلقددددي  االصددددطناعىاسدددت
 

 د/ فيدددددددددددوال حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم االمدددراء البتاطنددد  واالمدددراء المعديددد  واالسدددماك
 

 د/ عدددددادل عبدددددد الخدددددالق سددددديد احمدددددد0أ
 

   الصددددحي  علددددى اال ذيددددةاسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

 ى اال ذيةددالرقاب  الصحي  عل بقسم 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 الفتددددداى محمدددددد عبدددددد0أ
 

 اسددددددددددددددتاذ بقسدددددددددددددددم الصدددددددددددددددح  واالمدددددددددددددددراء المشدددددددددددددددترك 
 

 ذيةى اال ددبقسم الرقاب  الصحي  عل استاذ  د/ خدددالد ابراهيم ابددو الفت  0أ
 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ

 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
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 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابددددددددراهيم0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم التغذيدددد  وامددددراء سددددو  التغذيدددد 
 

 د/ صدددددددددددددددبر  احمدددددددددددددددد الخضددددددددددددددددر  0أ
 

 اسددتاذ بقسددم الباطندد  واالمددراء المعديدد  واالسددماك
 

 شر  اسدددددتاذ بقددددددسم الدددت د/ صددفوت 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  والتخدددددير واال ددددع 
 

 د/ احمدددددددددددددددد  دددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 نسددددددددددج اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الخليدددددددددد  واال 
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم منتصددددددددر محمددددددددود0أ
 

 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 
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الفيروسددات
 

 د/ فاطمددد  مصدددطفى عبدددد الحميدددد ابدددراهيم
 

 اسددددددتاذ مسدددددداعد بقسددددددم البايولوجيددددددا اال لينيكيددددددة
 

 د/ سدددددمير محمدددددد عبدددددد الغندددددى عبدددددد  
 

 استاذ مساعد بقسم الرقاب  الصحي  على اال ذية
 عم القبددددددانىمددددددنيددددددارا محسدددددد  عبددددددد ال /د

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددددددم الطفيليددددددددددددددددددددددددددددات
 

 د/محمددددددددود محمددددددددد االلفددددددددى الحفندددددددداو  
 

 مدر  بقسم الطب الشرعى والسموا واالجرا ات البيطر  

  أعضا  من اخلااج

 د/ عددادل حسددانيي  محمددود مصددطفى0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 المددددد/ محمد محمد جمع  س

 
 
 
 
 

 هلي  دقدبال   ا  البيطر دددنقيب االطب

 مدددير عدداا مدير ددة الطددب البيطددر  بالدقهليددة ردددددعد عسكدددد/ س
 

  

 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد 
     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

                أخصددددددددددددددددددائى  ددددددددددددددددددئون ادار ددددددددددددددددددة يددددددددددددددددددانى                                   
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    - د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدد 0أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة د قددوقدد •
 بالكلية التغذية وأمراء سو  التغذية قسممتفري ب أستاذ

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

   اوال : التصديقات
 

                                                  (264رقدددددددم  ) لتصدددددددديق علدددددد  محضددددددر الجلسدددددددة السددددددابقةا :امل ضوووووو ع-1
   0 2017 /20/3بتار خ 

 المصادقة  : رااالق       
 

ة المنصدورة والنظدر فدى توصدية  النظر فيما ورد م  ادعا ات بشأن جامع امل ض ع -2
 28/3/2017  بتار خ ع مجلس الجامعة الطار  اجتما

 وقرر المجلس االتى   •

اوال: يؤكد مجلس كلية الطب البيطر  احترامة الكامل لكل مؤسدات الدولدة 
 التنفيذية والتشر عية و الرقابية والقضائية

يانيددا: يؤكددد مجلددس كليددة الطددب البيطددر  علددى الشددفافية فددى التعامددل مددو 
جامعددة علددى ا  جميددو المسددائل الجامعيددة طبقددا للقددانون وعدددا تسددتر ال

 فساد 
يالثا:موافقة مجلس كليدة الطدب البيطدر  ودعمهدا للبيدان الصدادر عد  اجتمداع 

بكدل مدا جدا  بدة مد   28/3/2017مجلس الجامعة الطار   بجلستة بتدار خ 
 مولوعات
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رابعا :تضام  كليدة الطدب البيطدر  مدو بداقى كليدات الجامعدة وادانتهدا لتوصدية 
ب دون سددماع وجهددة نظددر الجامعددة بهددذا لجنددة التعلدديم والصددحة بمجلددس النددوا

 الشان 
خامسا: يشدكر مجلدس كليدة الطدب البيطدر  المجلدس االعلدى للجامعدات علدى  

 م  مجلس النواب ورد اعتبار الجامعة  قرارة برفض التوصية الصادرة
سادسا : مجلس كلية الطب البيطر  يشجب و دي  التدخل االعالمدى المغدرء 

 ة م   انها ا اعة البلبلة داخل الحرا الجامعىوالغير مبنى على ادلة حقيقي

 الموافقة : رااالق
 

 ،،  ظهرا الثانية والنصفنتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 عميد الكلية                           ةلسجلأمني ا                            

 
 ب  هيكل سيد امحدنبيل اد/ 0أعبد اهلادى حممد عرمة         أ.د/   

 

 
 

 

 البيلىرجاء


