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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  السابعه والستون بعد المائة الثانية (267)رقم  الجلسة

 
يددوا  2017/  2016للعدداا الجددامع  (267) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددته 

 السدداعة  تمدداا وذلددف فدد   هددد 1438/ شددعبان   الموافدد ا 21/5/2017 االحددد
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا

 : برئاسة           

 اسددددددددددددددددددددددددتاذ وعميددددددددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددددددددة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 البالتعليم والط ئون دداستاذ ووكيل الكلية لش د/ جالل احمددد السيد يدددوسف0أ

 حوثدالعليا والباستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدددجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمدة المجتمدو وتنميدة البيئده راهيمددادل التابعى ابددد/ ع0أ
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  أعضا  اجمللس:
 د/ فهددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ

 

 اأسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الوسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القنددددددددداو  ابدددددددددر  د/ علدددددددددى علدددددددددى0أ
 

 أسددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الويروسددددددددددددددددات
 

 د/ عبددددد الهدددداد  محمددددد احمددددد عرمدددده0أ
 

 تغذيددهالتغذيدده وامددراء سددو  ال أسددتاذ متوددر  بقسددم
 

 د/ فتحددددددددددى رلددددددددددوان علددددددددددى سددددددددددليم0أ
 

 الشددددرعى والسددددموا واالجددددرا ات البيطر ددددةأسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الطددددب 
 

 األمراء الباطنة والمعدية واألسماك أستاذ متور  بقسم د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ
 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ينى السدددددددددددددعيد0أ

 

 أسدددتاذ متودددر  ورئددديس قسدددم الكميدددا  الحيو ددده وكميدددا  التغذيددده
 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددددتاذ متوددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسددددتاذ متوددددر  بقسددددم الرعايدددده وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 الشددددددددر ينى السدددددددديد علددددددددى د/ محمددددددددد0أ
 

 أسددتاذ متوددر  بقسددم الرقابدده الصددحيه علددى اال ذيدده
 

 د/ صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفدددددا0أ
 

 اسدددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطويليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم الصدددحه واالمدددراء المشدددتركه
 

 طوى عددددددامرد/ مجددددددد  صددددددالى مصدددددد0أ
 

 اسدددددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددده
 

 كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد اد/ 0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء الدددددددواج 
 

 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم البكتر ددددددا والوطر ددددددات والمناعدددددده
 

 د/ مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددددتاذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 لتلقددددي  االصددددطناعىاسدددتاذ ورئدددديس قسدددم التوليددددد والتناسدددل وا
 

 د/ فيدددددددددددوال حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اطنددده واالمدددراء المعديددده واالسدددماكاسدددتاذ ورئددديس قسدددم االمدددراء الب
 

 د/ عدددددادل عبدددددد الحدددددال  سددددديد احمدددددد0أ
 

 ه الصددددحيه علددددى اال ذيددددةاسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

 ى اال ذيةددبقسم الرقابه الصحيه عل استاذ  د/ محمددد محمدددد محمد الج ار0أ

 د/ ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 اسدددتاذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشدددرعى والسددددموا واالجددددرا ات البيطر دددده
 

 ةد/ عمددددرو عبدددددد الوتدددداى محمدددددد عبدددددد0أ
 

 اسددددددددددددددتاذ بقسدددددددددددددددم الصدددددددددددددددحه واالمدددددددددددددددراء المشدددددددددددددددتركه
 

 ى اال ذيةددبقسم الرقابه الصحيه عل استاذ  سالاد/ خدددالد ابراهيم ابددو الوت  0أ
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 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ
 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددده
 

 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابددددددددراهيم0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم التغذيدددده وامددددراء سددددو  التغذيدددده
 

 د/ صدددددددددددددددبر  احمدددددددددددددددد الحضددددددددددددددددر  0أ
 

 اسددتاذ بقسددم الباطندده واالمددراء المعديدده واالسددماك
 

 د/ سدددددددددنا  سدددددددددالمه احمدددددددددد عدددددددددوء0أ
 

 اسددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواج 
 

 د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد 0أ
 

 ئدددديس قسددددم الرعايدددده وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددهاسدددتاذ ور 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمدددددددود0أ
 

 اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددده والتحدددددير واالشددددعه
 

 د/ احمدددددددددددددددد شدددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الحليدددددددددده واالنسددددددددددجه
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم منتصددددددددر محمددددددددود0أ
 

 اسددتاذ بقسددم التوليددد والتناسددل والتلقددي  االصددطناعى
 

  

 نجددددددددددددددددددددددى فكددددددددددددددددددددددر  ر شددددددددددددددددددددددهد/ إ
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم البايولوجيددا اال لينيكدده
 

 د/ وال  فكدددددددددددددددددر  عبدددددددددددددددددد الوهددددددددددددددددداب
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم البايولوجيددا
 

 د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحم 
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الويروسددات
 

 د/ فاطمددده مصدددطوى عبدددد الحميدددد ابدددراهيم
 

 اسددددددتاذ مسدددددداعد بقسددددددم البايولوجيددددددا اال لينيكيددددددة
 

 د/ سدددددمير محمدددددد عبدددددد الغندددددى عبدددددد  
 

 استاذ مساعد بقسم الرقابه الصحيه على اال ذية
 مددددددنعم القبددددددانىيددددددارا محسدددددد  عبددددددد ال /د

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددددددددددددم الطويليددددددددددددددددددددددددددددات
 

 طر همدر  بقسم الطب الشرعى والسموا واالجرا ات البي ى الحوناو  ددد االلوددد/محمود محم

  أعضا  من اخلااج

   محمددود مصددطوىد/ عددادل حسدداني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 مدددد/ محمد محمد جمعه سال

 
 
 

 هليه دقدبال نقيب االطبدددا  البيطر ي 
  اواعتذا عن عدم احلض 

  

 اسدددددتاذ بقددددددسم الدددتشر   د/ صددووت عبادة محمددد مرسى0أ
  

 مدير عاا مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية عسكر عبد اللطيفعددددسد/ 

  وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 
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 السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد 
     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة
 أخصددددددددددددددددددائى شددددددددددددددددددئون ادار ددددددددددددددددددة يددددددددددددددددددانى                                                  

 

    - د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدده0أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة د قددوقدد •
 بالكلية التغذية وأمراء سو  التغذية قسممتور  ب أستاذ

متمنيدا  عميد الكليدة –نبيل ابو هيكل سيد أحمد السيد أ.د/ الجلسة افتت   •
وتقددا بالتهنئدة للسدادة اعضدا   للسادة اعضدا  المجلس التوفي  والسدداد

علددى االمددة  لددول شددهر رمضددان المبددارك اعددادة  مناسددبة حالمجلددس ب
 االسالمية باليم  والحير والبركات

د/ عميددددد الكليددددة والسددددادة اعضددددا  المجلددددس بالمواسدددداة -تقدددددا السدددديد أ •
المدر  بقسم الرقابدة –وخالص الع ا  للسيدة د/ رلو  رلا احمد شطا 

و نسدال  ث اليموذلف لوفاة  وجها ووالدتها فى حادالصحية على اال ذية 
 الصبر والسلوانلها   

 

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (266رقدددددددم  ) لتصددددددددي  علدددددد  محضددددددر الجلسدددددددة السددددددابقةا :امل ضوووووو ع-1
   0 2017 /18/4بتار خ 

 المصادقة  : رااالق      
 ثانيا :جلان جملس الكلية

 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 20/5/2017 المنعقدة بتار خ      
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مذكرة شئون الطالب بشأن فى الطلدب المقددا مد  الطالبة/سدار  محمدود النظرفى  : عامل ض-2
والتدى  2016/2017محمود والمقيدة بالكلدية بالورقة الحامسة للعداا الجدامعى 

   2/5/2017حتددى  21/4/2017مدد   ا عدد  الوددددترةتلددتمس فيدده قبددول عددذره
 )اجا ة ولو( .

 : الموافقة اللجنةقرار و   
 الموافقة       رااالق       

مذكرة شئون الطالب بشأن النظر فى الطلب المقدا م  الطالبة/ شر   النظر فى :  عامل ض -3
 2016/2017السيد يوسف والمقيدة بالكلية بالورقة الحامسدة للعداا الجدامعى 

حتدددددى  27/4/2017لدددددتمس فيددددده قبدددددول عدددددذرها عددددد  الوتدددددرة مددددد  تدددددى توال
 ) اجا ة ولو( . 26/5/2017
 : الموافقة اللجنةقرار و   

 الموافقة   رااالق       

 
الطالبدة/ حسدنا  محمدد  مذكرة شئون الطالب بشأن الطلب المقدا م  النظر فى : عامل ض -4

والتددى 2016/2017ى ديدة بالكلدددية بالورقددة الحامسددة للعدداا الجددامع ددا   والمقدد
حتددددددددددى    26/3/2017دذرها عددددددد  الودددددددددترة مددددددد  تلدددددددتمس فيددددددده قبدددددددول عددددددد

 )اجا ة ولو( .  24/4/2017
 : الموافقة اللجنةقرار و                

 الموافقة     رااالق       

مذكرة شئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/ ا هدار طداري  النظر فى  عامل ض -5  
والتددى  2016/2017دة بالكليددة بالورقددة الرابعددة للعدداا الجددامعى يددونس والمقيدد
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 4/5/2017حتدى  5/4/2017ا ع  الوددترة مد  يدوا تلتمس فيه قبول عذره
 )اجا ة ولو( . 

 : الموافقة اللجنةقرار و  
 الموافقة  رااالق       

 
  محمدد مذكرة شدئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/ اميدر النظر فى :  عامل ض -6

محمدددد احمدددد موسددددى والمقيددددة بالكليدددة  بالورقددددة الحامسدددة للعددداا الجددددامعى 
والتى تلدتمس فيده قبدول عدذرها عد  امتحدان الوصدل الدراسدى  2016/2017

امتداد للعذر المقبول بالوصل الدراسى االول بتار خ  2017الثانى  دور مايو 
1/1/2017 . 
 : الموافقة اللجنةقرار و  

 موافقةال   رااالق       

 
مدذكرة شدئون الطدالب بشدأن النظدر فدى الطلدب المقددا مد  الطالبددة/ النظدر فدى :  عامل ضو -7

سار  عبدالمحس  محمد سليم والمقيدة بالكلية   بالورقة الثالثة للعاا الجامعى 
والتى تلتمس فيه السماى لهدا بددخول امتحدان مدادة )االنتدا   2016/2017

مدو جمدو درجدات الوصدل  2017ور مدايو الحيوانى( للوصل الدراسى الثدانى د
علددى الوصددل            الدراسددى الثددانى  2015/2016الدراسددى االول عدداا 

2016/2017 . 
 : الموافقة اللجنةقرار و   

 الموافقة       رااالق     
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مدذكرة شدئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/ ايده السدعيد  النظدر فدى: عامل ض -8

 2016/2017مقيدددة بالكليددة بالورقددة الثالثددة للعدداا الجددامعى احمددد  و تدده وال
ان مادة )التشر  ( للوصل الدراسى تلتمس فيه السماى لها بدخول امتحوالتى 

دى االول عدددداا مددددو جمددددو درجددددات الوصددددل الدراسدددد 2017 الثددددانى دور مددددايو
 . 2016/2017على الوصل    الدراسى الثانى  2015/2016

 : الموافقة اللجنةقرار و  
 الموافقة    رااالق        

اهيم الدسدوقى العيسدو  مذكرة شئون الطدالب نحدو فصدل الطالدب/ ابدر  النظر فى : عامل ض -9
 2016/2017دقيد بالكددددلية بالورقددة الرابعدددة   للعدداا الجدددامعى  منصددور والمدد

وذلف لتجاو   الس  القانونى لذا نلتمس الموافقة على فصددل الطالب المذكددور 
 لف لحي  تحديد موقوه م  التجنيد .تجنيديا وذ

 : الموافقة اللجنةقرار و  
 الموافقة       رااالق      

مصدطوى الطالدب/  بشدان الطلدب المقددا مد  مدذكرة شدئون الطدالب  النظدر فدى: عامل ض -10
والمقيدد بالكليدة بالورقدة الحامسدة للعداا الجدامعى  –عال  الدي   عبد اللطيدف 

ة الموافقددة علددى عقددد لجنددة خاصددة للطالددب يلددتمس فيدد والددذ  2016/2017
 2016/2017المذكور ع  امتحانات الوصل الدراسى الثدانى للعداا الجدامعى 

 نظرا لظروفة الصحية
 : الموافقة اللجنةقرار و  

 الموافقة   رااالق      
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 الدااسات العليا جلنة -2
 210/5/2017اريخواملمتدة بت  2017 /5 /17املنعقدة بتاريخ                       

بالكلية الرقابه الصحيه على اال ذيه النظر ف  موافقة مجلس قسم  : عامل ض -11
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع    2/5/2017بتار خ 

ب/ امير  0بالطالبة طالحاصة الدكتورا  لرسالة للجنة المناقشة والحكم 
بتار خ  د بالقسم والمسجلةالمدر  المساع د حسي  البا  عبدالرا ي طه

ف  مادة التحصص/ الرقابة الصحية على األلبان  16/4/2013
   وعنوانها : ، ومنتجاتها 

 مد  تواجد بعض ميكرو ات الغذا  الممرلة ف  الحليب و عض منتجاته        
Prevalence of Some food Borne Pathogens in Milk and Some Dairy Products 

 ة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :د وكانت لجن
 
 مد  عبد السميو محمد فر         د/ ح0أد 1

 استاذ الرقابه الصحيه على االلبان ومنتجاتها بطب بيطر  جامعة / بنها       
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس        0د أ2

 استاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية        
 د/ محمد الشر ين  السيد على      0أد 3

 استاذ الرقابه الصحيه على االلبان المتور  بالكليه )مشرفا(     
 د/ عادل عبدالحال  سيداحمد        0أ -4

 استاذ االلبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية )مشرفا(     
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماو      0د أ5
 ستاذ الرقابه الصحيه على االلبان ومنتجاتها  بالكليه )مشرفا(ا      
 د على ان يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد 

 
: التوصية بمن  درجة دكتورا  الولسوة ف  العلدوا الطبيدة البيطر دة  اللجنةقدرار و 

تحصددص ا الرقابددة الصددحية علددى األلبددان ومنتجاتهددا ا للطالبددة المددذكورة فدد  
  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم لو 

 الموافقة  : رااالق    



 

                                                          
                                                       

 
-9- 
 محض

 ريكلية الطب البيط جامعة املنصورة          

   2017/ 21/5املوافق   االحد يوم  ( 267)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 17/5/2017بالكليدة بتدار خ الطويليدات النظر ف  موافقة مجلس قسدم  : عامل ض -12
علدد  كددل مدد  : التقددار ر الورديددة والتقر ددر الجمدداع   للجنددة المناقشددة 

باسددم محمددد محمددد ب/ 0ط  بالطالددبالحاصددة الدددكتورا  لرسددالة والحكددم 
 23/4/2012بتدار خ  المددر  المسداعد بالقسدم والمسدجل المشمشى د

 وعنوانها :   ،  الطويلياتف  مادة التحصص/ 
اسددتحداا البيولوجيددا الج  ئيددة فدد  تصددنيف أنددواا المتكيسددات العضددلية 

 الت  تصيب األ ناا

Molecular Characterization of Sarcocystis Species in Sheep 

 وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د
 د ا.د/ محمود عبدالنبى عمر الصيوى    1
 جامعة كور الشيخ –استاذ الطويليات المتور  بكلية الطب البيطر       

 د ا.د/ يحيى  كر ا خير   عطيوى   2
 جامعه االسكندر ه –استاذ الطويليات المتور  بكلية الطب البيطر        

 د ا.د/ صالى احمد عثمان ابوالوفا     3
 استاذ ورئيس قسم الطويليات بالكلية      

التوصددية بمددن  درجددة دكتددورا  الولسددوة فدد  العلددوا الطبيددة : اللجنةقدددرار و 
فد  لدو  توصدية   المدذكور  ا للطالدب الطويليات البيطر ة  تحصص ا 

  ل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم 
 الموافقة  رااالق       

 

بالكلية  الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيةالنظر ف  موافقة مجلس قسم  : عامل ض -13
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع    16/5/2017بتار خ 

ب/ 0بالطالبة طالحاصة  الماجستيرلرسالة للجنة المناقشة والحكم 
بتار خ  سجلة م  الحار الم فاطمه حس  الغر ب محمد ناصر د
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 ،  الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيةف  مادة التحصص/  14/4/2014
 وعنوانها :   

 تأيير بذور الكتان على مصل الدهون وتصلب الشرايي  فى االرانب          
Effects of Flaxseed on Serum Lipids and Atherosclerosis in Rabbits 

 ت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :د وكان                
 د/ فات   هران محمد ابراهيم      0د أ1

 جامعة ال قا      –استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية العلوا       

 د/ السعيد الشر ينى السعيد        0د أ2
 استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه بالكليه     
 مضان محمد السيد   د/ جهاد ر 0د أ3

 أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(     
                 
فد  العلدوا الطبيدة البيطر دة   الماجسدتيرالتوصية بمن  درجة : الجنةرار وق                

ف  لدو   ةالمذكور  ةا للطالب الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيةتحصص ا 
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم 

 الموافقة  : رااالق    
 
 

 30/4/2017بالكلية بتار خ  البايولوجياالنظر ف  موافقة مجلس قسم  : عامل ض-14
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة 

ب/ سار  محمد عبد 0ط بالطالبةوالحكم لرسدالة الماجستير الحاصة 
ف  مادة  22/4/2014اللطيف ياسي  ، المسجلة م  الحار  بتار خ 

 وعنوانها :   ،التحصص/ البايولوجيا 
 

التغيرات الهستو ايولوجية والج  ئية الناتجة ع  تعرء سمف البلط                
 النيل  لملوث كيميائ 

Histopathological and Molecular Alterations Associated with Exposure 

 of Oreochromis Niloticus (Nile Tilapia) to a selected Chemical Pollutant 
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 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ محمد خير  عبد الرحم         0د أ1
 استاذ البايولوجيا بكلية الطب البيطر  جامعة / اسيوط       
 ر  عبد الوهاب   د د / وال  فك2
 استاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم البايولوجيا بالكليه    
 د/ عالا عبد الحميد محمد نواد      0د أ3
 استاذ البايولوجيا المتور  بطب بيطر  جامعة / اسيوط )مشرفا(     
ر ة  التوصية بمن  درجة الماجستير ف  العلوا الطبية البيط: اللجنةقدرار و                 

ا للطالبة المذكورة ف  لو  توصية كل م  لجنة  البايولوجياتحصص ا 
 المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم 

 الموافقة  : رااالق     
 
 التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعىالنظر ف  موافقة مجلس قسم  : عامل ض-15

والتقر ر  عل  كل م  : التقار ر الوردية 17/5/2017بالكلية بتار خ 
بالطالبة الحاصة  ماجستيراللرسالة الجماع   للجنة المناقشة والحكم 

بتار خ  المسجلة م  الحار  -ايمان عوء فهمى السيد ب/ 0ط
الوالد  وامرالها والتلقي  ف  مادة التحصص/  28/10/2014

 وعنوانها :   ،  االصطناعى
 والجامو  على قدرتها على النمتأيير تثبيط الكا  بسي  ب فى بو ضات                

Effect of cathepsin B inhibition in buffalo oocytes on subsequent 

 developmental competence 

 
 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

  حس  على حلمى منصور     د/ 0أد 1
بكلية الطب متور  التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى استاذ      

   جامعة ال قا    –البيطر  
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      عبدالمنعم منتصر محمودد/ 0د أ2
 بالكلية   التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعىاستاذ      
    سامى معوء محمد  عبلد/ 0د أ3
بالكليه  ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى استاذ      

 )مشرفا(
   رمجد  رمضان بدد/ 0أ -4
بمعهد بحوث –التوليد والتناسل والتلقي  االصطتاعى استاذ      

 )مشرفا( تناسليات الهرا
 د على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد

ف  العلدوا الطبيدة البيطر دة   الماجستيرالتوصية بمن  درجة : اللجنةرار وق
 ةر المددذكو  ةا للطالبدد الددوالدة وامضالددها والتلقددي  االصددطناعىتحصددص ا 

فدد  لددو  توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم ، وموافقددة مجلددس 
 القسم 

 الموافقة  : رااالق       
 
 التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعىالنظر ف  موافقة مجلس قسم  : عامل ض-16

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  17/5/2017بالكلية بتار خ 
بالطالبة الحاصة  ماجستيراللرسالة كم الجماع   للجنة المناقشة والح

بتار خ  المعيد  بالقسم والمسجلة -شيما  ابراهيم عبد  ابراهيم ب/ 0ط
الوالد  وامرالها والتلقي  ف  مادة التحصص/  14/4/2015

   وعنوانها : ،  االصطناعى
 و بعض الدراسات على تحسي  قدرة البو ضات واألجنه على النمو فى الجام              

Some studies on improving the developmental competence of buffalo 

 oocytes and their preimplantation embryonic development 
 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

      رفعت صبحى احمد رجب     د/ 0أد 1
عى المتور  بكلية الطب التوليد والتناسل والتلقي  االصطنا استاذ      

   جامعة القاهر  –البيطر  
   عبدالمنعم منتصر محمودد/ 0د أ2

 بالكلية   التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعىاستاذ      
     سامى معوء محمد  عبلد/ 0د أ3
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بالكليه  ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى استاذ      
 )مشرفا(

         رمضان بدرمجد  د/ 0أ -4
بمعهد بحوث –التوليد والتناسل والتلقي  االصطتاعى استاذ      

 )مشرفا( تناسليات الهرا
 د على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد

ف  العلدوا الطبيدة البيطر دة   الماجستيرالتوصية بمن  درجة : اللجنةرار وق
 ةالمددذكور  ةللطالبددا  الددوالدة وامضالددها والتلقددي  االصددطناعىتحصددص ا 

فدد  لددو  توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم ، وموافقددة مجلددس 
 القسم 

 الموافقة  : رااالق     
 
عل   15/5/2017النظر ف  موافقة مجلس قسم الوسيولوجيا بالكلية بتار خ  : عامل ض-17

لرسالة  ل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم 
والمسجل  –ب/ محمد عبدالع    بالحس  0بالطالب  طالحاصة ماجستير ال

ف  مادة التحصص/ الوسيولوجيا ،  17/2/2015م  الحار   بتار خ 
   وعنوانها : للطالب المذكور

 دراسات فسيولوجية لبعض الهرمونات والمعادن ف  األ ناا أينا  الحمل           
Physiological studies for some hormones and minerals in sheep during pregnancy 

 
 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

  حس  عبا  ابراهيم     د/ 0أد 1
   جامعة القاهر  –الوسيولوجيا بكلية الطب البيطر   استاذ      
    يوسف يح  عوء الصعيد د/  د2
 بالكلية   مساعد الوسيولوجيااستاذ     
       نبيل ابوهيكل سيد احمدد/ 0أ د3
 الكليه )مشرفا(ورئيس قسم وعميد استاذ     

 
ف  العلدوا الطبيدة البيطر دة   الماجستيرالتوصية بمن  درجة : اللجنةرار وق

المذكورف  لو  توصية كل مد  لجندة  ةا للطالب الوسيولوجياتحصص ا 
 .المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم 
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 الموافقة    رااالق       
 
 4/5/2017النظر ف  موافقة مجلس قسم التشر   بالكلية بتار خ  : عامل ض-18 

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة 
عاليه المبروك ب/ 0بالطالبة طالحاصة الماجستير لرسالة والحكم 

 14/4/2015د وافدة ليبية الجنسية والمسجلة  بتار خ  سليمان حسي 
   وعنوانها : تشر   واالجنة ، الف  مادة التحصص/ 

 بعض الدراسات التشر حية على االعضا  التناسلية فى ذكر االرانب             
Some anatomical studies on the external genitalia in male rabbits 

 
 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 تم بهجات حسي          د/ حا0د أ1
 أستاذ التشر   واالجنة بكلية الطب البيطر  جامعة / بنها       
 د/ جالل احمد السيد      0د أ2

 أستاذ التشر   ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    
 د/ مصباى عبدالجواد السيد   0د أ3

 أستاذ التشر   ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
 الى المرس  المرس  فر  د/ ص0د أ4
 أستاذ التشر   المتور  بالكلية )مشرفا(     

 د على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد.
التوصددددية بمددددن  درجددددة الماجسددددتير فدددد  العلددددوا الطبيددددة : اللجنددددةقرار و 

تشددر   واالجنددة ا للطالبددة المددذكورة فدد  لددو  الالبيطر ددة  تحصددص ا 
 حكم ، وموافقة مجلس القسم .توصية كل م  لجنة المناقشة وال

 الموافقة   رااالق      
 
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  بالكلية : عامل ض -19
 دكتورا عل  تقر ر الصالحية لرسالة ال 16/54/2017بتار خ 
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د  شيما  احمد ابراهيم مصطوى سعوانب/ 0الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة التحصص/  14/4/2014  بتار خ المسجلة م  الحار 

 ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه 
التأيير الوقائى لبعض مثبطات الر ني  فى التسمم الكلو  الحاد الناتج ع  بعض  

  االدو ة المضاد  للسرطان فى الوئران
Protective effect of some renin inhibitors in acute nephron 
 toxicity induced by some anti-carcinogenic drugs in rats 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د ا.د/ عبدالرحيم احمد عبدالرحيم       1
 جامعة قناة السو س  –استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطر       
 حووظ     د/ محمد خالد م0د أ2

 جامعة بنها   -استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطر  بمشتهر     
 د/ السعيد الشر ينى السعيد       0د أ3

 استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه بالكليه ) مشرفا (     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد      0أ -4
 لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا( أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية     
 : الموافقة اللجنةقرار و  

 الموافقة على ان يكون الثالث والرابو بصوت واحد    رااالق       
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  بالكلية : عامل ض-20
تير  الحاصة عل  تقر ر الصالحية لرسالة الماجس 16/54/2017بتار خ 

ب/ مها السعيد عبدالرا ي  د المسجلة م  الحار  بتار خ 0بالطالبة ط
ف  مادة التحصص/ الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  ،  14/4/2014

 للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 
 السيلينيوا على التعبير الجينى للجلوتاييون بروكسيدي  فى عضلة القلب للوئرانتأيير 

Effects of selenium on rat myocardium glutathione 

peroxidase gene expression 
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 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د ا.د/ عبدالرحيم احمد عبدالرحيم   1

 جامعة قناة السو س  –استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطر       
 مه       د د/ محمد فود  ابراهيم سال2
 استاذ مساعد الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذية بالكليه .     
 د/ فهيم البهى السيد وحي          0د أ3
 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا )مشرفا(      

 : الموافقة اللجنةقرار و     
 الموافقة    رااالق     

 

لكلية بتار خ بامراء الدواج  النظر ف  موافقة مجلس قسم ا: عامل ض-21
الحاصة  ماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة ال 14/5/2017

المعيد بالقسم د  محمد عال  الدي  محمد المرسى ب/ 0بالطالبة ط
امراء الدواج  ف  مادة التحصص/  22/4/2014بتار خ  والمسجل
 ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها :   واالرانب

 دراسات ع  الكوكسيديا فى السمان
Studies on Quail Coccidiosis 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د ا.د/ لبنى محمد العقباو        1

 استاذ الطويليات  بكلية الطب البيطر  بمشتهر      
 د ا.د/ حنان على فهمى     2

 وكيل معهد بحوث صحة الحيوان بالقاهر      
 بوالع ا       د/ امل ابراهيم ا0د أ3
 أستاذ ورئيس قسم امراء الدوج  بالكلية )مشرفا(     
 ا د/ سنا  سالمه احمد عوء   -4
 استاذ امراء الدواج  بالكليه    
 على ان يكون الثالث والرابو بصوت واحد  -
 : الموافقة  اللجنةقرار و 
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بالكليددة بتددار خ  ايولوجيددا اال لينيكيددةالبالنظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم : عامل ضوو-22

علددددد   التقر دددددر العلمددددد  للحلقددددده الدراسددددديه  لرسدددددالة  19/4/2017
د   هبدده أبددو سددر و علددى أحمددد  دد  ب/ 0الدددكتورا  الحاصددة بالطالددب ط

فددد  مدددادة التحصدددص/  9/10/2013مددد  الحدددار  بتدددار خ  ةالمسدددجل
 وعنوانها :  ، البايولوجيا اال لينيكية

دراسات بايولوجية ا لينيكية على التدايير المنداعى النداتج عد  التسدمم بالمبيددات                    
 الحشر ه والدور الوقائى اللافات العالئ  فى اسماك البلطى النيلى

Clinicopathological Studies on Immunotoxicity of Pesticides and the Protective 

 Role of Feed Supplement in Nile Tilapia Oreochromis niloticus    

 د اجتمعت اللجنة المشكلة عل  النحو التال  : 
 د/ جهاد رمضان محمد السيد        0د أ1
 أستاذ الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه بالكليه       
 د/ فيوال حس   كى محمد    0د أ2

 أستاذ ورئيس القسم بالكلية      
       د/ ممدوى محمد ابو المجد    0د أ3
 أستاذ ورئيس قسم الطب الشرع  والسموا بالكلية )مشرف(     
 د/ فاطمه مصطوى عبدالحميد           -4
 )مشرف( بالكلية البايولوجيا اال لينيكيةأستاذ مساعد بقسم     
 د/ اسامه على محمد عبد    0أ -5
 س )مشرف( أستاذ البايولوجيا اال لينيكية بطب بيطري/ جامعة قناة السو     
 د د/ انجى فكر  حس  ر شه           6
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس البايولوجيا اال لينيكيه بالكليه    
 د د/ ايمان  هران عبدالحميد احمد    7

 أستاذ مساعد امراء االسماك ورعايتها بالكلية     
د وقد قامت الطالبة بشرى واف  ومستويض للحطة البحثية الحاصة 

التها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت الطالبة بعرء توصيل  برس
ع  تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج  
وفيما سينوذ وف  النتائج الت  توصل اليها وف  مجال تحصصها بصوة 
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عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصلت اليه  مو التوصية 
 لبحث طبقا لما هو مدون باستمارة التسجيل باستكمال خطة ا

 : الموافقة  اللجنةقرار و 
 الموافقة رااالق     

 

عل   7/5/2017 بالكلية بتار خ االدو ة قسممجلس النظر ف  موافقة  عامل ض -23
ياد ا / ب0ط  الدكتورا  الحاصة بالطالبلرسالة الدراسية  تشكيل الحلقة
 9/10/2013بتار خ م  الحار  د المسجل  المعاطى محمودمحمد ابو 

 وعنوانها :  ،  الوارما ولوجياف  مادة التحصص/ 
 دراسات فارما ولوجية على عقار السيوتويور ف  األبقار المصابه بااللتهابات الرحميه          

Pharmacological Studies of Ceftofur on Cattle Affected with Metritis 

 
 :وذلف عل  النحو التال   د
 د/ نبيل أبو هيكل سيدأحمد  0د أ1

 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلية      
    د/ السعيد الشر ين  السعيد0د أ2

 أستاذ متور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية بالكلية     
 د/ جهاد رمضان السيد محمد     0د أ3
 الدراسات العليا والبحوث أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون      
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر  0د أ4

 استاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(     
 د/ سامى معوء محمد  عبل  0د أ5
 أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع  ورئيس القسم بالكلية     
 د/ محمد جبر السيد جبر   0د أ6
 ا(أستاذ االدو ة بالكلية ) مشرف     
 د/ عبدالمنعم منتصر محمود        0د أ7
 أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع  بالكلية     
 : الموافقة اللجنةقرار و   
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قسم التغذية وامراء سو  التغذية  بالكلية النظر ف  موافقة مجلس  : عامل ض -24
رجة الماجستير للطالب مد التسجيل لد  عل  10/4/2017بتار خ 

د  المسجل م  الحار    احمد عبدالغوار عبدالقادر محمودب/ 0ط
تغذية الحيوان والدواج  ف  مادة التحصص/  16/4/2013بتار خ 

، وذلف لمدة عاا خامس اعتبارا م   واألسماك وسو  التغذية
النها  الج   العمل  وكتابة  15/4/2018حتى  16/4/2017

 الرسالة.
 : الموافقة للجنةاقرار و  

 الموافقة      رااالق     

قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى النظر ف  موافقة مجلس :  عامل ض-25
التسجيل لدرجة الماجستير  مد  عل  17/5/2017بالكلية بتار خ 

م   وليد عبدالرؤوف سيد احمد العطافى  د  المسجلب/ 0ط للطالب
الوالدة وامرالها ف  مادة التحصص/  16/4/2013الحار   بتار خ 

، وذلف لمدة عاا خامس اعتبارا م    والتلقي  االصطناعى 
النها  الج   العمل  وكتابة  15/4/2018حتى  16/4/2017

 .الرسالة
 : الموافقة اللجنةقرار و  

 الموافقة     رااالق     

  
اء المعدية : النظر ف  موافقة مجلس قسم االمراء الباطنه واالمر  عامل ض-26

عل   مد التسجيل لدرجة  20/5/2017واالسماك بالكلية بتار خ 
ب/ رامى فضاد نجيب  بر ال يوسف  د  المسجل 0الماجستير للطالب ط

ف  مادة التحصص/ االمراء  16/4/2013م  الحار   بتار خ 
حتى  16/4/2017المعديه، وذلف لمدة عاا خامس اعتبارا م  

 لعمل  وكتابة الرسالة.النها  الج   ا 15/4/2018
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 : الموافقة اللجنةقرار و                
 الموافقة   رااالق       

 
قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذية   بالكلية النظر ف  موافقة مجلس :  عامل ض -27

 /ب0مد التسجيل لدرجة الماجستير للطالبه ط  عل  16/5/2017بتار خ 
ف   16/4/2013المسجل م  الحار   بتار خ د  مرو  نجيب ابوالوفا المتولى

وذلف لمدة عاا خامس ،مادة التحصص/ الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذية
النها  الج   العمل  وكتابة  15/5/2018حتى  16/5/2017اعتبارا م  

 الرسالة.
 وقرار اللجنة: الموافقة   

 الموافقة        رااالق     
 

 التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى فقة مجلس قسم : النظر ف  موا عامل ض-28
تعديل لجنة االشراف بالافة  د/ عل   17/5/2017بالكلية بتار خ 

ب/ 0ط ةالحاصة بالطالبوائل السيد بدير ابراهيم لرسالة الدكتورا  
بتار خ  ةالمسجل -مه النبو ة حسي  عبدالمعطى عدالن فاط
وامرالها والتلقي   الوالد ف  مادة التحصص/  14/4/2015

 ، وذلف على النحو التال : االصطناعى
 الوظيفة االسم م
 "رئيسي" ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى بالكليةاستاذ  ا.د/ سامى معوض حممد زعبل 1

 استاذ التوليد بمعهد تناسليات الهرم ا.د/ مجدى رمضان بدر 2

 التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى بالكلية تاذ بقسماس ا.د/ عبدالمنعم منتصر محمود 3
 بقسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى بالكليةمدرس  د/ وائل السيد بدير ابراهيم جبر 4

 
 وقرار اللجنة: الموافقة   

 الموافقة     رااالق     
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امددددراء الدددددواج  بالكليددددة بتددددار خ النظددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددم : عامل ضوووو-29

 عل  كل م  : 14/5/2017
بالطالبددة  : التعددديل الغيددر جددوهر لعنددوان رسددالة الماجسددتير الحاصددة أوال
ب/ هنددا  شددعيب محمددد شددعيب د وافدددة ليبيددة الجنسددية والمسددجلة 0ط

ف  مدادة التحصدص/ امدراء الددواج  واالراندب ،  17/4/2016بتار خ 
 وذلف على النحو التال :

                         العنوان قبل التعديل:                 
 دراسات على كوكسيديا الدجا  ف  ليبيا

Studies on Chicken Coccidiosis in Libya 

 العنوان بعد التعديل: 
 فاعلية بعض النباتات الطبية ومضادات الكوكسيديا على كوكسيديا الدجا 

Efficacy of some herbal plants and anticoccidial drugs on chicken coccidiosis 

د لبنى محمد العقبداوي د/ 0أ: تعديل لجنة االشراف بالافة السيدة  يانيا
الى لجندة االشدراف ،  استاذ الطويليات بطب بيطر  مشتهر/ جامعة بنها

 لتصب  على النحو التالى :
 الوظيوددة االسم م
رئيس قسم امراء الدواج  بالكلية أستاذ و  ا.د/ كامل ابراهيم ابو الع ا 1

 امشرف رئيس ا
 استاذ الطويليات بطب بيطر  مشتهر/ جامعة بنها د/ لبنى محمد العقباوي 0أ 2
 أستاذ أمراء الدواج  بالكليددة ا.د/ سنا  سالمه احمد عوء 3

 
على التعديل الغير جوهري لعنوان الرسالة مو  الموافقة: اللجنةرار دقو 

 بااللافة . تعديل لجنة اشراف
 الموافقة    رااالق      
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النظر ف  موافقة مجلس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية بتار خ :  عامل ض -30
عل  تعديل  ير جوهري لعنوان رسالة الماجستير الحاصة  14/5/2017

د المعيدة بالقسم والمسجلة  اسما  احمد بدر محمد عبد العالب/ 0بالطالبة ط
ف  مادة التحصص/ االحصا  الحيوي ، وذلف على  28/10/2014ر خ بتا

 النحو التال :
 :                        العنوان قبل التعديل

نموذ  احصائ  لدراسة تأيير تلوث الهوا  على الكوا ة اإلنتاجية ف  م ارا تسمي  
 الدواج 

Statistical Model for Studying the effect of air pollution on 

productive efficiency of broiler farms 

 العنوان بعد التعديل:                   
 م ارا الدواج لنموذ  احصائ  لدراسة تأيير تلوث الهوا  على الكوا ة اإلنتاجية 

Statistical Model for Studying the effect of air pollution on 

productive efficiency of chicken farms 
 وقرار اللجنة: الموافقة 

  الموافقة     رااالق       
 

د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات 0النظر ف  المذكرة المعرولة على السيد أ : عامل ض -31
سالى ب/ 0العليا والبحوث والعالقات الثقافية بشأن تعديل أسم الطالبة ط

لكيميا  الحيو ة د الحاصلة على دبلوا ا عبدالغنى السيد عبد  البرعى
سالى عبدالغنى ليصب /  2010/2011اال لينيكة خالل العاا الجامع  

 ، حيث أرفقت المستندات المطلو ة بصحة التعديل. السيد عبد  الجمل
     الموافقة: اللجنةرار وق                 

 الموافقة    رااالق       
د/ نائب رئيس الجامعة لشئون 0النظر ف  الحطاب الوارد م  السيد أ: عامل ض -32

الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية بشأن مقترى كلية الصيدلة 
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جنيه كمكافأة الافيه للممتح  الحارج  لرسائل 500بصرف مبلغ 
الماجستير والدكتورا  حيث قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتار خ 

س الكليات حسب ظروف بسحب المولوا وتركة لتقدير مجال 27/3/2017
  ل كلية.

   .عرء على مجلس الكلية: اللجنةرار قو                  

 عدا الموافقة       رااالق    

مذكرة مدير الوحدة الورعية للتعليم االلكترون  بالكلية بشأن النظر ف   : عامل ض -33
م  مصار ف طالب الدراسات العليا نظير الحدمات  %2تحصيل نسبة 

 قدا م  قبل الوحدة أسوة بطالب مرحلة البكالور و .الت  ت
  عرء على مجلس الكلية.وقراراللجنة:                

 الموافقة     رااالق      

النظر ف  االعذار المرلية واالجتماعية المقدمه م  طالب الدراسات العليا    : عامل ض -34
   م على النحو التال  :و يانه 2017المقرر عليهم ادا  امتحانات دور ابر ل 

 دبلومات الدراسات العليا  : 

 وقرار اللجنة: الموافقة                       
 الموافقة     رااالق        

 االســـم م
اسم 

 الدبلومه

مالحظ

 ات
 االســـــم م

اسم 

 الدبلومه
 مالحظات

شريف محمد  1
 عبدالخالق احمد

عذر  ابثولوجيا اكلينيكيه 
 مرضى

عمرو سمير عامر  5
 خليفه

عذر  الطيور واالرانب
 مرضى

صالح عزت هاشم  2
 يوسف

عذر  ا احليوانميكربيولوجي
 مرضى

ماجد مصطفى سيد  6
 احمد

الكيمياء احليويه 
 االكلينيكيه

عذر 
 مرضى

3 
 منال المتولى حموده

عذر  ميكربيولوجيا احليوان
 مرضى

هبه اسعد محمد  7
 على 

الكيمياء احليويه 
 االكلينيكيه

عذر 
 مرضى

مى محمد شحاته  4
 ابراهيم

عذر  ميكربيولوجيا احليوان
 مرضى
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للطالبه / سار  احمد  كى ابراهيم لدبلومات الدراسات العليدا اإلغا  قيد :  عامل ض -35

المقيد  بدبلوا ) امراء حيوانات الم رعه ( العاا الجامعى  –جالله 
 .الطالبه المذكور  وذلف بنا ًاعلى الطلب المقدا م   2015/2016

 وقرار اللجنة: الموافقة   
 الموافقة    رااالق       

،  وذلدف   بعددهم   بيداندلسادة األطبدا  اتتدإلغا  قيد لدبلومات الدراسات العليدا ل  عامل ض -36
( 32مددرات ( فدد  لددو  المددادة ) 4عدددد مددرات دخددول االمتحدان ) مالسدتنواذه

كلية ، وكذلف لعدا سدادهم الرسدوا الدراسدية فقرة )ا( م  الالئحدة الداخلية لل
ر دم إندذارهم أ ثدر مد  مدر  )مرفد  طيده  2015/2016ع  العاا الجامع   

 اإلنذارات( 
 التخصص االسم م التخصص االسم م
امحد اهلادى املهدى  1

 التهامى
الكيمياء احليويه  هبه حممد حممود خشبه 40 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 

  االكلينيكيه
الكيمياء احليويه  والء حممد امحد الربعى 41 الكيمياء احليويه االكلينيكيه  امحد صابر حممد السيد 2

 االكلينيكيه 
امحد فيصل حلمى امحد  3

 امساعيل
ايمسني جالل ابواجملد  42 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 

 ابواجملد امحد عيد
الكيمياء احليويه 

 االكلينيكيه 
وق امحد اسالم فار  4

 عبدالفتاح العدوى
ايمسني جمدى متوىل  43 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 

 مقبل
الكيمياء احليويه 

 االكلينيكيه 
امساء نصر ابوسريع نصر  5

 حرب
 اجلراحه اليبطريه امحد فؤاد امحد ابراهيم 44 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 

االء محدى شوكت  6
 السبع

امحد ذكى امحد حممود  45 كلينيكيه الكيمياء احليويه اال 
 عامر

 مراقبــة االغذيــة 

الزهراء حامد حامد امحد  7
 عجور

امحد مربوك العجمى  46 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 مصطفى عماره

 ة مراقبـة االغذيـ

االء على عبدالسالم  47 الكيمياء احليويه االكلينيكيه  منيه خريى ابراهيم عنرت 8
 وهرىعلى اجل

 ـة االغذيــة مراقب
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امري حممد ابراهيم  48 الكيمياء احليويه االكلينيكيه  امينه امحد امحد الوكيل 9
 السيد الفقى

 ـة ة االغذيمراقبـ

امينه مطاوع امحد  10
 شرف الدين احللو

 مراقبـة االغذيـة  اجنى امحد على امحد 49 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 

السيد انس عبداملنعم  11
 النجار

اميان عادل عبدالفتاح  50 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 عباس

 ة مراقبـة االغذيـ

ايهاب عبداحلكيم  51 الكيمياء احليويه االكلينيكيه  اميان حممود سالمه حممد 12
 حسبو الشحات غزى

 مراقبــة االغذيــة 

 ة مراقبـة االغذيـ ابسم رافت حممد قبيض 52 الكيمياء احليويه االكلينيكيه  ايه رمضان رمضان مرعى 13
بسمه عمر جاب هللا  14

 عبدالعزيز
تغريد كامل عبد  53 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 

 الشكور امحد
 ـة مراقبــة االغذي

هباء الدين حممد املتوىل  15
 حممد

خالد حممود حممود  54 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 امحد حممد عطيه

 ــة االغذيـة مراقب

تسنيم زكى السعيد  16
 العدروسى

سعاد امحد امحد  55 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 عبدالعزيز مواىف

 ة االغذيـة مراقب

شروق عادل مسعد  56 الكيمياء احليويه االكلينيكيه  حبيبه حسن عبده فرح 17
 محص

 ة االغذيـة مراقبـ

شريف رفعت عبده ربه  57 ه االكلينيكيه الكيمياء احليوي حسن هالل قاسم هالل 18
 يسن

 مراقبـة االغذيــة 

حنان امحد حممود  19
 الغريب

شيماء حممد فهمى  58 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 ابوالنجا

 ة مراقبــة االغذيـ

حنان مرعى امساعيل  20
 عجينه

عبدالغىن يوسف  59 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 املهدى يوسف شبانه

 ـة مراقبة االغذ

رانيا حسن امساعيل  21
 البسيوىن الشهاوى

عبري حممود عبدالعزيز  60 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 السيد

 ـة مراقبة االغذ

رشا ابراهيم خمتار  22
 ابوعماشه

 ـة مراقبة االغذ عمر على حممد مسلم 61 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 

زينب حسن حممد سامل  23
 هطلب

عمرو امحد سالمه  62 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 محامه

 ـة مراقبة االغذي

مساح الرفاعى حممود  24
 ابوليله

عمرو حممد عبدالعزيز  63 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 املكاوى

 ة ة االغذيـمراقب

مسر سامى زيدان على  25
 عبدالرمحن

مضان عزت فرايل ر  64 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 القناوى

 ة ة االغذيمراقبـ
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شيماء حسن فتوح امحد  26
 جوهرى

حممد امحد امحد السيد  65 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 املرحومى

 ـة االغذيــة مراقب

صربى حممد ابراهيم  27
 سيف النصر

حممد عبدالرمحن  66 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 عبداملنعم حممد

 ــة مراقبــة االغذي

 ة ـة االغذيمراقبـ حممود جاد السيد السيد موسى 67 الكيمياء احليويه االكلينيكيه  عزه الشحات حممد رزق 28

فاطمه ابراهيم فهمى  29
 حممد الفقى

حممود نور صالح الدين  68 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 ابراهيم صالح

 ة االغذيــة مراقب

لبىن عمر عبداجلليل على  30
 زىحجا

مروه حممد عبداجلواد  69 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 املرسى

 ـة ة االغذيمراقبـ

حممد شعبان الشحات  31
 حممد مرسى

مرمي حممد احلسيىن  70 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 عبدالعزيز

 التلقيح االصطناعى 

حممد عبداملقصود  32
 عبداملقصود ابراهيم

امحد امحس عبدهللا  71 يكيه الكيمياء احليويه االكلين
 حممد املتوىل

 التلقيح االصطناعى 

حممد حممود ابوالفتوح  33
 ابوالفتوح

اسراء عادل عبدالرحيم  72 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 حممد عثمان

 التلقيح االصطناعى 

على حامد مسعد  73 الكيمياء احليويه االكلينيكيه  حممد نصر خطاب طلحه 34
 عثمان

 تلقيح االصطناعى ال

منه القرىن جالل راشد  35
 املشد

فاروق امحد فاروق  74 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 حممد يوسف

 التلقيح االصطناعى 

انهد حممود حممد  36
 عبدالرمحن عوض

جمدى عيسى زكى  75 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 دميان

 التلقيح االصطناعى 

نسرين حممد الرفاعى  37
 السمنودى

حممد عبدالبديع حسن  76 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 عبدهللا شتيوى

 التلقيح االصطناعى 

نورا صربى حممد على  38
 يوسف

حممد مسعد عبداهلادى  77 الكيمياء احليويه االكلينيكيه 
 عبداحلافظ

 التلقيح االصطناعى 

نورا حممد محدى حممد  39
 رمضان

حممد مصطفى على  78 ينيكيه الكيمياء احليويه االكل
 عبداحلميد سليمان

 التلقيح االصطناعى 

 
 التخصص االسم م التخصص االسم م

السيد محدى عبداحلميد  92 امراض حيواانت املزرعه حممد عادل عمر حممد 79
 الشربيىن

ميكربيولوجيا 
 احليوان

ايسر حممد جاب سعيد حممد  93 امراض حيواانت املزرعه ايمسني عادل حجازى شلضوم 80
 هللا

ميكربيولوجيا 
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 احليوان

امحد السيد حممد الصادق  81
 اجلوهرى

االدوية واملستحضرات 
 الطبيه

حممد حممد على حممد السيد  94
 مشرف

ميكربيولوجيا 
 احليوان

امري حمى الدين امحد امحد  82
 عبدالقدوس

االدوية واملستحضرات 
 الطبيه

جيا ميكربيولو  نرمني طارق مصطفى عابد 95
 احليوان

االدوية واملستحضرات  حسام حامد السيد سعفان 83
 الطبيه

ميكربيولوجيا  هناء طلعت محيدو حممد 96
 احليوان

ايمسني مجال صاحل سليمان  97 التناسليات امحد ابراهيم احملمدى خليل 84
 خليفه

ميكربيولوجيا 
 احليوان

مد محدى ابراهيم رضوى حم 987 التناسليات امحد حممد العدل حممد موسى 85
 مبارك

الباثولوجيا 
 االكلينيكيه

نرمني اسامه السيد عبداهلادى  99 التناسليات امحد حممد سعد حممد حبيب 86
 عبدهللا

الباثولوجيا 
 االكلينيكيه

ايمسني اسامه عبدالباسط حممد   100 التناسليات كرمي حمسن فتحى نصر مصطفى 87
 كيالىن

الباثولوجيا 
 االكلينيكيه

مجال عزت الدسوقى عطيه  88
 منسى

امحد حممد على السعيد  101 الطيور واالرانب
 البيومى

 احليواانت املنزليه

فاطمه الزهراء وحيد خليل ابراهيم  102 الطيور واالرانب حممد رمضان امحد عبداملقصود 89
 حسني

 احليواانت املنزليه

حممد عباس عباس حممد  90
 الرخاوى

مد رمضان عبداملنعم حم 103 الطيور واالرانب
 احملرجمى

 احليواانت املنزليه

حممود حممد عبدالغىن  104 الطيور واالرانب حممد جمدى حممد لطفى امحد 91
 يوسف سامل

 احليواانت املنزليه

 
 وقرار اللجنة: الموافقة 

 الموافقة  رااالق       

 
عه بالكلية بتار خ قسم الجراحه والتحدير واالشالنظر ف  موافقة مجلس  :  عامل ض-37

ب/ فاروي 0الغا  التسجيل لدرجة الماجستير للطالب ط  عل  16/5/2017
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ف  مادة  16/4/2013سعد محمد على شلبى د  المسجل م  الحار   بتار خ 
التحصص/ الجراحه البيطر ه ، وذلف الستنواذ  عدد مرات دخول االمتحان 

)ب( م  االئحه الداخليه ( فقرة  17مرات( طبقا لنص الماد  ) 4التمهيد  ) 
 .للكليه 

 وقرار اللجنة: الموافقة 
 الموافقة    رااالق     

 

 جلنة الع قات الثقافية - 3                                
   2017 /5 /17المنعقدة بتار خ                                    

علدى  30/4/2017 لينكية بتدار خ موافقة مجلس قسم البايولوجيا اال النظر ف  :امل ض ع-38
التقر ر المقدا م  د/انجى فكر  محمد ر شة أستاذ مساعد بالقسم ع  متابعدة 
الدارسة ط ب/ جهاد السعيد عبد الجليل المدر  المساعد بالقسم وعضو بعثدة 

إلدى  2017/ 9/4األشراف المشترك بجامعة مايا ا ى باليابان خالل الوترة م  
   0ة م  التقر ر*مرف  صور  19/4/02017

 وقرار اللجنة: الموافقة 
 الموافقة   رااالق      

 
علدى الطلدب  10/5/2017:النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم البايولوجيدا بتدار خ امل ض ع-39

المدر  بالقسدم لسدور سديادته  -المقدا م  السيد د/ محمد فو ي محمد حامد 
شدهر مد  تدار خ السدور أ 6للمملكة المتحدة البر طانية فد  مهمدة علميدة لمددة 

حيددث تددم قبددول المقتددرى المقدددا لبرنددامج التعدداون المصددري البر طددان  والمرشدد  
 KYبعندددوان:ا دور جيندددات  27/6/2016عليهدددا مددد  قبدددل الجامعدددة بتدددار خ 

ف  انتقا  االلتهاا الذات  لعضلة القلب والعضالت اإلراديةا حيدث تدم  BAG3و
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ارة صدددندوي العلدددوا والتنميدددة قبدددول المقتدددرى المقددددا مددد  سددديادته مددد  قبدددل إد
التكنولوجيددة بالتعدداون مددو المجلددس المصددري البر طددان  المشددترك وذلددف بمرتددب 

  0يصرف م  الداخل
 وقرار اللجنة: الموافقة 

 الموافقة    رااالق     

 
: النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم الصدددحة واألمدددراء المشدددتركة  بتدددار خ امل ضووو ع-40

البر ددد االلكتروندد  مدد  السدديدة الدددكتورة/ علددى الطلددب المقدددا ب 14/5/2017
مدر  صحة الحيوان والبيئة بالقسدم بشدان  -مروة فو ي محمد المتول  احمد 

مد المهمة العلمية بعد الددكتورا  الحاصدة بسديادتها بجامعدة هدانوفر مد  الوتدرة 
ا وذلددف السددتكمال فحددص وتحليددل العينددات 30/9/2017ا وحتددى 1/7/2017

حديثدددة باسدددتحداا جهدددا  قيدددا  الطيدددف الكتلدددى و جدددرا  بدددالطري البيولوجيدددة ال
للحد م  تلوث م ارا الددواج  بميكدروب االيشر شديا القولونيدة بدالطري  تدراسا

الحديثة وكذلف لعمدل اإلحصدا  الدال ا السدتكمال النتدائج باإللدافة إلدى صديا ة 
ل  النتائج ونشرها ف  الموتمرات الدولية والمجالت العلمية ذات معامل تأيير عا

مو ولو اسم جامعة المنصورة على األبحداث التد  سدوف يدتم نشدرها علدى ان 
تكددون فتدددرة المدددد علدددى نوقتهدددا الحاصدددة و ددددون ا  نوقدددات مددد  اإلدارة العامدددة 

 0للبعثات و مرتب يصرف م  الداخل الجامعة
* مرفدد  صددورة مدد  خطدداب المشددرف االجنبددى بر بتدده فدد  مددد الوتددرة السددتكمال 

 0تابة البحثالتحاليل المطلو ة وك
 وقرار اللجنة: الموافقة 

 الموافقة   رااالق     
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علدى الحطداب  14/5/2017النظر ف  موافقدة مجلدس قسدم البايولوجيدا بتدار خ امل ض ع-41
الددوارد مدد  اإلدارة العامددة للعالقددات الثقافيددة )إدارة البعثددات والمددن  ( بالجامعددة 

أسدتاذ  -ود بددو  البجداوي د/ محمد0بشان التقر ر الدراس  المقدا مد  السديد ا
البايولوجيا المتور  بكلية الطب البيطري جامعة بن  سدو ف والمشدرف الرئيسد  

المددددر  المسددداعد بالقسدددم وعضدددو بعثدددة  – بب/ إيمدددان عبدددد الوهدددا0علدددى ط
   0األشراف المشترك بأمر كا

قددرار مجلددس القسددم:عدا قبددول طلبهددا وذلددف لددنوس األسددباب التدد  ورد ذكرهددا 
 اب  وهى كالتال  :بالمجلس الس

احتيا  القسم للتحصدص الددقي  بايولوجيدا األسدماك وذلدف يسدبب األلدرار  -1
 0والحلل بالحطة البحثية للقسم والمبعوية إليها الطالبة لمدة عامان

ر بددة المشددرفي  علددى الطالبددة مدد  جامعددة المنصددورة فدد  أتمدداا ومناقشددة  -2
امعة مد  تمو دل البعثدة وذلدف الرسالة ف  مصر حتى يستويد القسم والكلية والج
  0لحدمة المجتمو ف  ظل انتشار م ارا االسماك

إصددرار المشددرفي  علددى عدددا لددياا الجهددد المبددذول فدد  الرسددالة مدد  قبددل  -3
الجانب المصري وتم إخطار المشرف االجنبى علدى الطالبدة الدذي توهدم الولدو 

المجتمددو واقددر بوجددوب اسددتوادة الجهددة المانحددة مدد  البعثددة فدد  لددو  احتيددا  
  0المصري لما وصلت إلية الطالبة م  نتائج

احتيا  القسم لمعاون  هيئة التدر س ذو خبرة حيث ان أعداد طلبة الورقدة  -4
( طالبددا وال يوجددد فدد  540( طالبددا وأعددداد طلبددة الورقددة الرابعددة )650الثالثددة )

القسدددم سدددو  معددداون هيئدددة تددددر س واحدددد فقدددط وهدددذا ال يتناسدددب مدددو معدددايير 
   0الجودة

باإللافة إلى انه قد تبي  بوحص أخر تقر ر سنوي مقدا م  السادة المشرفي  
بنا  علدى  %100على الطالبة يول  ان ما تم انجا   م  الحطة الدراسية هو
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أسددتاذ البايولوجيددا المتوددر  بكليددة الطددب  -د/ محمددود بدددو  البجدداوي 0تقيدديم ا
األسدتاذ المسداعد  –اب البيطري جامعة بن  سدو ف ، ود/ وال  فكدر  عبدد الوهد
  0بالقسم وهو ما ال يتطلب طلب فترة أجا ة دراسية الافية

 مددا تبددي  ان الطالبددة قددد قامددت بنشددر بحثددان )مرفدد  صددورة لملحصدداتهما( مدد  
الرسالة والمهم ان الطالبة أ ولدت ولدو أسدما  السدادة المشدرفي  ممدا يتوجدب 

 0ةعليه محاسبة الطالبة ألنها قد خانت األمانة العلمي
 0: رأ  مجلس الكليةاللجنةقرار و 

 وقرار اللجنة: الموافقة                  
 الموافقة    رااالق       

النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقدي  االصدطناع    بتدار خ  :امل ض ع-42
د/ حسداا الشديخ علدى جمدال 0على الطلب المقددا مد  السديد 17/5/2017

ة أر عة أشهر للواليات المتحدة األمر كيدة اعتبدار مد  تدار خ الدي  للسور لمد
السددور والبددد  فدد  اسددتحرا  اسددتطالا الددرا  وذلددف بعددد حصددوله علددى منحددة 
قصدديرة األجددل مدد  صددندوي العلددوا والتكنولوجيددا وعنددوان المشددروا البحثدد  
ادراسات ج  ئية وخلو ة عد  تدأييرات عالجدات االلتهابدات الرحميدة المحتلودة 

 نة الرحم ف  الماشية على بطا
حتددددى  20/1/2017* سدددديادته فدددد  مهمددددة علميددددة حاليددددا اعتبددددارا مدددد   

19/10/2017 0 
 0القرار: رأ  مجلس الكلية

 الموافقة  رااالق      
النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم الصدددحة واألمدددراء المشدددتركة   بتدددار خ  :امل ضووو ع-43

ا حسد  السديد على الطلدب المقددا مد  السديد الددكتور / حدا   20/5/2017
محمددود رمضددان مدددر  األمددراء المشددتركة بالقسددم بشددان موافقددة المجلددس 



 

 
 
-32- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 5/ 21املوافق    االحد يوم  ( 267) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

على سور سيادته إلى المرك  القوم  االمر كى ألبحاث الدواج  التابو لدو ارة 
الواليددات المتحدددة  –( اسددن  جورجيددا  USDA  ARSال راعددة األمر كيددة )

 خ السدور علدى أشدهر اعتبدارا مد  تدار  10األمر كية فد  مهمدة علميدة لمددة 
المشددددروا البحثدددد  المعنددددون )التددددرابط الجيندددد  لمكرو ددددات التسددددمم الغددددذائ  
المع ولة م  اإلنسان والحيوان ف  مصر ( وذلف بمرتب يصدرف مد  الدداخل 
و دددون نوقددات مدد  الجامعددة ومرفدد  طيدده صددورة خطدداب الدددعوة مدد  الجانددب 

 0االمر كى 
 0: الموافقةاللجنةقرار و                   

 الموافقة      رااالق       

النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم  التغذيدددة وأمدددراء سدددو  التغذيدددة بتدددار خ : امل ضووو ع-44
 –علدددى الطلدددب المقددددا مددد  د/ عمدددرو عبدددد الوهددداب حسددد   10/5/2017

المدر  بالقسم بشان حصول سيادته على منحدة علميدة ممولدة مد  الهيئدة 
إلدددى   2017-7-1  ( فددد  الوتدددرة مدددDAADاأللمانيدددة للتبدددادل العلمددد  )

  -جامعددة الطددب البيطددري هددانوفر  -بمعهددد تغذيددة الحيددوان  30-9-2017
  0ألمانيا و مرتب يصرف م  الداخل 

* مرفددد  صدددورة مددد  جدددواب المشدددرف االجنبدددى والهيئدددة األلمانيدددة للتبدددادل 
  0العلمى

حتددددى  13/9/2016* سدددديادته فدددد  مهمددددة علميددددة حاليددددا اعتبددددارا مدددد  
30/6/2017 0 

 0رأ  مجلس الكلية :اللجنةقرار و                     
 الموافقة       رااالق         
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و  التغذيدددة بتدددار خ النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم التغذيدددة وأمدددراء سددد: عضوووامل -45
ب/ شيما  محمدد رالدى 0الطلب المقدا م  الطالبة ط على 15/5/2017

بأمر كدا المددر  المسداعد بالقسدم وعضدو بعثدة األشدراف المشدترك  -سالم 
للمددد لمدددة عدداا يددان إلجددرا  التجددارب العمليددة بجامعددة او ددرون فددور واليددة 

إلدددددى  25/8/2017االبامدددددا بالواليدددددات المتحددددددة األمر كيدددددة بدددددد ا مددددد  
 0وذلف الستكمال دراساتها لرسالة الدكتورا   25/8/2018

 0: الموافقةاللجنةقرار و                     
 الموافقة        رااالق       

 
 

النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم التغذيدددة وأمدددراء سدددو  التغذيدددة بتدددار خ : امل ضووو ع-46
 -د/ طداري إبدراهيم محمدد 0الطلدب المقددا مد  السديد اعلى  15/5/2017

أسددتاذ ورئدديس القسددم والمشددرف الرئيسدد  علددى الرسددالة  الحاصددة بالطالبددة 
 المددر  المسداعد بالقسدم وعضدو بعثدة -ب/ شيما  محمد رالى سدالم 0ط

األشراف المشترك بأمر كا للسور الى الواليات المتحدة األمر كية خدالل شدهر 
  0لمتابعة واستعراء ومناقشة ما انج تة الطالبة 2017ا تو ر 

* مرف  خطداب الددعوة مد  المشدرف االجنبدى ، وتقر در عد  الطالبدة خدالل                    
 0العاا المالى

 0موافقة: الاللجنةقرار و                   
 الموافقة       رااالق       

 

 جلنة شئ ن البيئة -4                          
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 2017/ 5 /10واملنعقدة بتاريخ       

قياا قطاا شئون خدمة المجتمو وتنمية البيئة بالكلية بتنويذ عدد النظر فى   امل ض ع–47
وذلدف اليدرا   م  القوافدل الطبيدة البيطر دة العالجيدة خدالل التددر ب الصديوى

التدر ب العلمى للطالب خدالل فتدرة التددر ب علدى ان تكدون مواعيدد القوافدل 
  2017 ل يوا الحميس خالل شهر  يوليو / ا سطس 

 وقرار اللجنة الموافقة
 الموافقة    القراا         

 
د النظر فى قياا قطاا شئون خدمة المجتمو وتنمية البيئة بالكلية بتنويدذ عدد امل ض ع–48  

م  الرحالت العلمية وذلف خدالل فتدرة التددر ب الصديوى لتكدون علدى النحدو 
 التالى :

اتحياد الرير ة الرضا يى و لي   –رحلة علمية الى نادى الفروسيية  -1

 10/7/2017ضوم االثنين الموافق 

بيمزيا  الدمضيمل لحياح أا ع/ عياد   –رحلة علمية اليى زررعية  الوييو   -2

 20/7/2017وافق الدمل و ل  ضوم الوميس الم

 

 وقرار اللجنة الموافقة                        
 الموافقة    القراا         
العمدددانى الجنسدددية  –النظدددر فدددى قيددداا السددديد / سددداجد امدددان اللدددة سدددعيد  امل ضووو ع–49

بكليددة –بحضورسدديادتة دورة تدر بيددة بددالمرك  الجددامعى للحدددمات البيطر ددة 
ذلددف فددى مجدال التمددر ض البيطددر  فددى جامعددة المنصدورة و –الطدب البيطددر  

 4/5/2017وحتى  24/4/2017الوترة م  

 وقرار اللجنة الموافقة                        



 

                                                          
                                                       

 
-35- 
 محض

 ريكلية الطب البيط جامعة املنصورة          

   2017/ 21/5املوافق   االحد يوم  ( 267)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 الموافقة   القراا         
النظر فى قياا كال مد  السديد / مصدطوى لطودى بدراهيم نجدا والسديد  / محمدد  امل ض ع–50

  الجدددامعى للحددددمات علدددى احمدددد محمدددد بحضدددورهم دورة تدر بيدددة بدددالمرك
جامعدة  –البيطر ة تحت عنوان ا مورخدات الددواج  : بكليدة الطدب البيطدر  

 المنصورة وذلف فى االياا االتية :
30/4/2017 , 2/5/2017 , 160/5/2017  

 وقرار اللجنة الموافقة                        
 الموافقة   القراا         

 املكتبات جلنة -6

  5/2017 /18  نعقدة بتاريخوامل            
 

 

لجنة تشكيل  م  السيدة /مديرة المكتبة بشأن  النظر فى الطلب المقدا :امل ض ع-51
 لوحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

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

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

 الموافقة    القراا        
 

 جلنة وحدة ضمان اجل دة واالعتماد                                       
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الكليدة علدى التكددرا بالبدد  فدى اجدرا ات تعددديل النظدر فدد  موافقدة مجلدس  :امل ضو ع-52
 دددو درجدددات الالئحدددة الداخليدددة الحاصدددة بالكليدددة فيمدددا يحدددص اعدددادة تو  
 مقررات مرحلة البكالور و  للكلية لتكون على النحو التالى :

 %50 تحر ر  

 % 30 عملى +شوو  

 % 20 اعمال السنة وانشطة فصلية

علددى ان تددو ا درجددات العملددى والشددوو  بمعرفددة االقسدداا العلميددة وذلددف 
لتقيدددديم المهددددارات العامددددة واالنشددددطة المحتلوددددة للطددددالب والمدرجددددة فددددى 

 قررات خالل العاا الدراسى للتماشى مو متطلبات الجودةتوصيف الم
 الموافقة    القراا   

 م ض عات متن عه                                                         

النظر فى مذكرة شئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقة مجلدس  امل ض ع-53
واالسدددماك بالكليدددة بتدددار خ  قسدددم االمدددراء الباطنددده واالمدددراء المعديددده

  103 )علددى مددا جددا  بتقر ددر اللجنددة العلميددة البيطر دده 8/5/2017

وترشددي  السدديد د/ محمددد عبددد النعدديم عبددد اللطيددف  واالمددراء البيطر ددة)
الباطندده واالمددراء المعديدده واالسددماك   ميددل بقسددم االمددراء –البسددكاو  

ودددة استشدددار  بوظي بالمستشدددوى التعليمدددى البيطدددر  بشدددها التدددابو للكليددده
بذات القسم بالمستشوى التعليمى البيطر  بشها  مساعداالمراء المعدية

التابو للكليده حيدث ان سديادته ملتد ا فدى عملده ومسدلكه وقدائم بواجباتده 
 0على ا مل وجة كما انه حس  السير والسلوك 

 الموافقة    القراا       
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 س بالكلية بشدأن موافقدة مجلدس النظر فى مذكرة شئون اعضا  هيئة التدر    امل ض ع-54

نددة علددى مددا جددا  بتقر ددر اللج7/5/2017قسددم االدو دده بالكليددة بتددار خ 
 –العلوا البيطر ه قبل اال لينيكيه) أدو ده )ب(  100العلمية الدائمه رقم 

سددموا ( لشددغل وظددائف االسدداتذ  واالسددتاذ  المسدداعديي   –طددب شددرعى 
المددر   –سدف الشدافعى وترشي  السيدة د/ ر هاا أحمدد عبدد الوتداى يو 

بقسدددم االدو ددده للتعيدددي  بوظيوددده أسدددتاذ مسددداعد بدددذات القسدددم حيدددث ان 
سيادتها ملت مة فدى عملهدا ومسدلكها وقائمدة بواجباتهدا علدى ا مدل وجدة 

  ما انها حسنة السير والسلوك
 الموافقة    القراا       

 
شأن موافقة مجلدس النظر فى مذكرة شئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية ب   امل ض ع-55

بالكليدددة بتدددار خ  المعديدددة واالسدددماك ءاالمدددراء الباطندددة واالمدددراقسدددم 
للدراسددات البيطر ددة علددى مددا جددا  بتقر ددر اللجنددة العلميددة 20/5/2017

د/  ( وترشدددي  السددديد)لشدددغل وظدددائف االسددداتذ  واالسدددتاذ  المسددداعديي  
اء المدراء الباطندة واالمدر المدر  بقسم ا – حساا محمد محمد ابراهيم
تحصددص ) للتعيددي  بوظيودده أسددتاذ مسدداعد  المعديددة واالسددماك بالكليددة 

االمراء الباطنة ( بذات القسم بالكلية حيث ان سيادته ملت ا فدى عملدة 
 السير والسلوك ومسلكه وقائم بواجبة على ا مل وجة كما انه حس 

 الموافقة    القراا       
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ة التدر س بالكلية بشأن موافقة مجلدس النظر فى مذكرة شئون اعضا  هيئ   امل ض ع-56
قسددددم الطددددب الشددددرعى والسددددموا واالجددددرا ات البيطر ددددة بالكليددددة بتددددار خ 

ب  100الدائمدددة علدددى مدددا جدددا  بتقر دددر اللجندددة العلميدددة 14/5/2017
لشدغل (  سدموا -طدب شدرعى  –ادو دة )العلوا البيطر ة قبل اال لينيكية 

محمددود  السدديد د / يددةبعدددا ترقوظددائف االسدداتذة واالسدداتذة المسدداعدي  
المددددر  بقسدددم الطددددب الشدددرعى والسددددموا  –محمدددد االلودددى الحوندددداو  

 واالجرا ات البيطر ة لوظيوة استاذ مساعد بذات القسم بالكلية
 الموافقة    القراا       

 
النظر فى مذكرة شئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقة مجلدس    امل ض ع-57

السديد  /ب0طترشدي  السديد علدى  17/5/2017 قسم الطويليات بتار خ
المعيددد بقسددم الطويليددات للتعددي  بوظيوددة مدددر  مسدداعد  –نبيددل االلوددى 
حيث ان سيادته ملت ا فى عملة ومسلكه وقائم بواجبة على  بذات القسم

 ا مل وجة كما انه حس  السير والسلوك
 الموافقة     القراا       

 
تشكيل اللجنه بشان  اعضا  هيئة التدر س بالكلية النظر فى مذكرة شئون   امل ض ع-58

 -الورعيه لبرنامج صحه وسالمه الغذا  بالكليه على النحو التالى :
 عميد الكليه                                رئيساد/ 0أ -1                        

 ب       عضواد/ وكيل الكليه لشئون التعليم والطال0أ -2                            
 د/ عادل عبد الحال  سيد احمد          مديرا تنويذيا للبرنامج0أ-3
 عضوا               د/أمي  الكليه بصوته           0أ -4                        
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 عضوا  عليم والطالب بالكليه          مدير شئون الت -5                        
( مدد  أعضددا  هيئددة التدددر س بالكليدده لعضددو ه 3وكددذلف ترشددي  عدددد )                       

( م  الالئحه الداخليه للبرنامج بعدد التعدديل 3اللجنه طبقا لنص المادة )
واعتماد كل القرارات التى اتحذت م  قبل اللجنه حتى صدور قدرار السديد 

 د/ رئيس الجامعه بالتشكيل الجديد 0أ
 ترشي  كال م  : الموافقة على     القراا       

 د/ عبد الهاد  محمد احمد0أ
 د/السعيد الشر ينى السعيد0أ
  د/ عبد المنتصر محمود0أ

 م  الالئحة الداخلية للبرنامج 39لعضو ة اللجنة طبقا لنص المادة )
 

عدادل   /دكتورالنظر فى خطداب الددعوة والطلدب المقددا مد  السديد االسدتاذال  امل ض ع-59  
رئدديس مجلددس القسددم ومدددير برنددامج صددحة  – احمددد عبددد الحددال  سدديد

وسددالمة الغددذا  بشددأن سددور سدديادتة برفقددة طددالب البرنددامج المرشددحي  
بالمانيا م  الوترة مد   -طبقا التواقية التبادل الطالبى مو جامعة هانوفر

 بنوقات م  الجامعة 9/2017/ 1-9
 الموافقة     القراا       

 
–د/ عدادل  عبدد الحدال  سديداحمد 0مة م  السديد أالنظر فى المذكرة المقد  امل ض ع-60

المددددير التنويدددذ  لبرندددامج صدددحة وسدددالمة الغدددذا  للعدددرء علدددى السددديد 
ل  دارة جامعدة الطدب د/عميد الكلية للموافقة على سورالطالب ومشدرف 0أ

 وهم :المانيا-البيطر  بهانوفر 
 د/ عادل عبد الحال  سيد احمد0السيد أ -1
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 ميد عبد الحميد عثمان حبيبالطالبة/ سارة عبد الح-2
 الطالبة/ خلود مصطوى مصطوى عبد االع    على -3
 الطالب/ سمير محمد سعد سعد   دان-4
 على صال  حس  هشاا حس  البيل الطالب/ -5

بنددا ا علددى الدددعوة  9/9/2017حتددى  1/9/2017وذلددف فدد  الوتددرة مدد  
 )بنوقات م  الجامعة( الواردة الينا

   قةالمواف  القراا       
 

 ،، الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            

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

 

 

 

 البيلىرجاء


