
 

                                                          
                                                       

 
-1- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 11/6املوافق   االحد يوم  ( 268)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

f           
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 اجتماع جملس الكلية حمضر
  والستون بعد المائة الثانية الثامنة (268)رقم  الجلسة

 
ياوم  2017/  2016للعام الجاامع  (268) رقم عقد مجلس الكلية جلسته 

 السااعة  تماام وذلا  فا   هاا 1438/ شعبان   الموافقم 11/6/2017 االحد
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا

 : برئاسة           

 اسااااااااااااااااااااااااتاذ وعميااااااااااااااااااااااااد الكليااااااااااااااااااااااااة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 البالتعليم والط ئون اااستاذ ووكيل الكلية لش د/ جالل احمااد السيد ياااوسف0أ

 حوثاالعليا والباستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدااجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدماة المجتماو وتنمياة البيئاه راهيمااادل التابعى ابااد/ ع0أ
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  أعضا  اجمللس:
 د/ فهااااااااايم البهاااااااااى السااااااااايد وحاااااااااي 0أ

 

 اأسااااااااااااااااتاذ متواااااااااااااااار  بقساااااااااااااااام الوساااااااااااااااايولوجي
 

 اهيم القنااااااااااو  ابااااااااار  د/ علاااااااااى علاااااااااى0أ
 

 أسااااااااااااااااتاذ متواااااااااااااااار  بقساااااااااااااااام الويروسااااااااااااااااات
 

 د/ عبااااد الهاااااد  محمااااد احمااااد عرمااااه0أ
 

 تغذيااهالتغذيااه وامااراء سااو  ال أسااتاذ متواار  بقساام
 

 د/ فتحااااااااااى رلااااااااااوان علااااااااااى سااااااااااليم0أ
 

 الشاااارعى والسااااموم واالجاااارا ات البيطر ااااةأسااااتاذ متواااار  بقساااام الطااااب 
 

 األمراء الباطنة والمعدية واألسماك أستاذ متور  بقسم د/ محمااد احمد علااى يااوسف0أ
 د/ الساااااااااااااعيد الشااااااااااااار ينى الساااااااااااااعيد0أ

 

 أساااتاذ متوااار  ورئااايس قسااام الكمياااا  الحيو اااه وكمياااا  التغذياااه
 

 د/ صاااااااالى المرساااااااى المرساااااااى فااااااار 0أ
 

 أسااااااااااااااااااتاذ متواااااااااااااااااار  بقساااااااااااااااااام التشاااااااااااااااااار  
 

 د/محمااااااااااااااااااااد محمااااااااااااااااااااد فااااااااااااااااااااود 0أ
 

 أسااااتاذ متواااار  بقساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااة
 

 الشاااااااار ينى الساااااااايد علااااااااى د/ محمااااااااد0أ
 

 أسااتاذ متواار  بقساام الرقابااه الصااحيه علااى اال ذيااه
 

 د/ صاااااالى احماااااد عثماااااان اباااااو الوفاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااام الطويلياااااااااااااااااات
 

 د/ عاااااااادل حلماااااااى نجياااااااب الجاااااااوهر  0أ
 

 اساااتاذ ورئااايس قسااام الصاااحه واالماااراء المشاااتركه
 

 د/ جمااااال عبااااد الجااااابر محمااااد يااااونس0أ
 

 الوطر ااااااات والمناعااااااهاسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام البكتر ااااااا و 
 

 د/ مصاااااااااباى عباااااااااد الجاااااااااواد السااااااااايد0أ
 

 قساااااااااااااااااااااام التشاااااااااااااااااااااار   ورئاااااااااااااااااااااايساسااااااااااااااااااااااتاذ 
 

 د/ سااااااااامى معااااااااوء محمااااااااد  عباااااااال0أ
 

 اساااتاذ ورئاااايس قسااام التوليااااد والتناسااال والتلقااااي  االصااااطناعى
 

 د/ فياااااااااااوال حسااااااااااا   كاااااااااااى محماااااااااااد0أ
 

 اطناااه واالماااراء المعدياااه واالساااماكاساااتاذ ورئااايس قسااام االماااراء الب
 

 خاااااالق سااااايد احمااااادد/ عاااااادل عباااااد ال0أ
 

 ه الصااااحيه علااااى اال ذيااااةاسااااتاذ ورئاااايس قساااام الرقاباااا
 

 ى اال ذيةاابقسم الرقابه الصحيه عل استاذ  د/ محمااد محماااد محمد الجزار0أ

 د/ مماااااااااادوى محمااااااااااد ابااااااااااو المجااااااااااد 0أ
 

 اساااتاذ ورئاااايس قساااام الطااااب الشااارعى والسااااموم واالجاااارا ات البيطر ااااه
 

 ةد/ عماااارو عباااااد الوتاااااى محماااااد عباااااد0أ
 

 ذ بقسااااااااااااااام الصاااااااااااااااحه واالماااااااااااااااراء المشاااااااااااااااتركهاسااااااااااااااتا
 

 ى اال ذيةاابقسم الرقابه الصحيه عل استاذ  سالمد/ خاااالد ابراهيم ابااو الوت  0أ
 د/ محماااااااااااد جبااااااااااار السااااااااااايد جبااااااااااار0أ

 

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااااااااااااااااام االدو ااااااااااااااااااااااااااااااااه
 

 د/ طااااااااري اباااااااراهيم محماااااااد ابااااااااراهيم0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام التغذيااااه وامااااراء سااااو  التغذيااااه
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   د/ صااااااااااااااابر  احماااااااااااااااد الخضاااااااااااااااار 0أ
 

 اسااتاذ بقساام الباطنااه واالمااراء المعديااه واالسااماك
 

 اساااااتاذ بقااااااسم الاااتشر   د/ صااووت عبادة محمااد مرسى0أ
 د/ سااااااااانا  ساااااااااالمه احماااااااااد عاااااااااوء0أ

 

 اسااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااام امااااااااااااااااااراء الاااااااااااااااااادواج 
 

 د/ رجاااااااااااااااب عباااااااااااااااد   درو ااااااااااااااا 0أ
 

 اساااتاذ ورئاااايس قساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااه
 

 ى محمااااااد محماااااااودد/ عصااااااام مصاااااابا0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الجراحااااه والتخاااادير واالشااااعه
 

 د/ احماااااااااااااااد شاااااااااااااااوقى اساااااااااااااااماعيل0أ
 

 اسااااااااااتاذ ورئاااااااااايس قساااااااااام الخليااااااااااه واالنسااااااااااجه
 

 د/ عبااااااااد الماااااااانعم منتصاااااااار محمااااااااود0أ
 

 اسااتاذ بقساام التوليااد والتناساال والتلقااي  االصااطناعى
 

  

 د/ إنجااااااااااااااااااااااى فكاااااااااااااااااااااار  ر شااااااااااااااااااااااه
 

 جيااا االيلينيكااهاسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال ورئاايس قساام البا ولو 
 

 د/ وال  فكااااااااااااااااار  عباااااااااااااااااد الوهااااااااااااااااااب
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام البا ولوجيااا
 

 د/ سااحر الساايد الساايد علااى عبااد الاارحم 
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام الويروسااات
 

 د/ فاطماااه مصاااطوى عباااد الحمياااد اباااراهيم
 

 اسااااااتاذ مساااااااعد بقساااااام البا ولوجيااااااا االيلينيكيااااااة
 

 د عباااااد الغناااااى عباااااد  د/ سااااامير محمااااا
 

 استاذ مساعد بقسم الرقابه الصحيه على اال ذية
 ماااااانعم القبااااااانىيااااااارا محساااااا  عبااااااد ال /د

 

 ماااااااااااااااااااااااااااادر  بقساااااااااااااااااااااااااااام الطويليااااااااااااااااااااااااااااات
 

  

  أعضا  من اخلااج

   محمااود مصااطوىد/ عااادل حساااني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 البيطر  بالدقهلية مدير عام مدير ة الطب عسكر عبد اللطيفعداااد/ س

  اواعتذا عن عدم احلض 

  

 طوى عااااااامرد/ مجااااااد  صااااااالى مصاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااااام االدو اااااااااااااااااااه
 

 د/ كامااااال اباااااراهيم محماااااود اباااااو العااااازم0أ
 

 اسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام امااااااراء الاااااادواج 
 

 مدر  بقسم الطب الشرعى والسموم واالجرا ات البيطر ه ى الحوناو  ااد االلوااد/محمود محم

 ماااحمد محمد جمعه سالد/ م0أ
 
 
 

 هليه اقدبال نقيب االطباااا  البيطر ي 
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 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 السااااااايد / رجاااااااا  محماااااااد البيلااااااا 
     السااااااايدة/ ماجااااااادة محماااااااد احماااااااد 

 
 رئاااااااايس قساااااااام أمانااااااااة مجلااااااااس الكليااااااااة

 أخصااااااااااااااااااائى شاااااااااااااااااائون ادار ااااااااااااااااااة  ااااااااااااااااااانى                                                  
 

    - د/عباد الهاادي محماد أحماد عرماه0أالسيد  الجلسةام بأمانة د قوق •
 بالكلية التغذية وأمراء سو  التغذية قسممتور  ب أستاذ

 عميااد الكليااة –نبياال ابااو هيكاال ساايد أحمااد الساايد أ/د/ الجلسااة افتاات   •
  متمنيا للسادة اعضاا  المجلس التوفيق والسداد

 

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (267رقااااام  ) لتصاااااديق علااااا  محضااااار الجلساااااة الساااااابقةا :امل ضووووو ع-1
   0 2017 /21/5بتار خ 

 المصادقة  : رااالق      
 ثانيا :جلان جملس الكلية

 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 6/2017/ المنعقدة بتار خ      

 
ماذكرة شائون الطاالب بشاأن مذكرة شئون الطالب بشاأن فاى النظرفى  : عامل ض-2

النظر فى الطلاب المقادم ما  الطالباة/منى مااهر طاه علاى المتاولى 
 2016/2017والمقاااااايدة بالكلاااية بالورقااة االولااى للعااام الجااامعى 

والتااااااى تلتماااااااااس فيااااااه قبااااااااااول عذرهااااااااااا عااااااااا  الواااااااااااااترة ماااااا  
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والااذ  يشاامل امتحااان الوصاال  20/6/2017حتااى  25/5/2017
 ) اجا ة ولو ( / 2017الدراسى الثانى دور مايو 

 وقرار اللجنة: الموافقة    
 الموافقة  رااالق            
 

مذكرة شئون الطالب بشأن النظار فاى الطلاب المقادم ما  الطالباة/  النظر فى :امل ض ع-3
يدة بالكلية  بالورقة االولاى للعاام رودينا عال  على جمال الدي  نصير والمق

والتى تلتمس فيه قبول عذرها ع  العام الجاامعى  2016/2017الجامعى 
 )عذر قهر ( / 5/3/2017وذل   لورود ملوها بتار خ  2016/2017

 وقرار اللجنة: الموافقة   
 الموافقة  رااالق      
 

طلااب المقاادم ماا  النظاار فااى مااذكرة شاائون الطااالب بشااأن النظاار فااى ال:امل ضوو ع-4
الطالااب/ محمااد احمااد حامااد علااى الصاابا  والمقيااد بالكليااة بالورقااة 

والذ  يلتمس فيه قباول عاذر   2016/2017الثالثة للعام الجامعى 
والتى تشمل امتحان مادة )الورا اة تخلواات(  20/5/2017ع  يوم 

 فصل دراسى  انى /
 وقرار اللجنة: الموافقة    

 الموافقة   رااالق      
 
النظر فاى ماذكرة شائون الطاالب بشاأن النظار فاى الطلاب المقادم ما    :امل ض ع-5

الطالبة/ هبه على حامد على موافى والمقيدة بالكلياة بالورقاة الرابعاة 
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والتاى تلتمااس فياه قباول عااذرها عا   2016/2017للعام الجامعى 
والتى تشمل امتحان  21/5/2017حتى  16/5/2017الواااترة م  
 ية تخلوات ( فصل دراسى  انى /مادة) التغذ

 وقرار اللجنة: الموافقة 
 الموافقة   رااالق    
 
النظر فى مذكرة شئون الطالب بشأن النظر فى الطلب المقدم ما  : امل ض ع-6

الطالبة/ رحااب حساني  محماد الشاند  والمقاايدة بالكلياة بالورقاة 
والتى تلتمس فياه قباول  2016/2017الخامسة للعام الجامعى 

ذر الطالبااة عاا  عاادم ادا  امتحااان الوصااااال  الدراسااى الثااانى عاا
امتاداد للعاذر المقباول بالوصال الدراساى االول  2017دور مايو 

 / 2016/2017عام 
  وقرار اللجنة: الموافقة                   

 الموافقة   رااالق      

 
 الدااسات العليا جلنة -2

 110/6/2017واملمتدة بتاريخ  2017 /6 /7 املنعقدة بتاريخ                      
 

النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام االمااراء الباطنااة واالمااراء المعديااة   :امل ضوو ع-7
علااا  كااال مااا  : التقاااار ر  11/6/2017واالساااماك  بالكلياااة بتاااار خ 

الوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة الماجساتير 
ا المسااجل ماا   حساا  احمااد الوكياال احماادب/ 0الخاصااة بالطالااب  
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ف  مادة التخصا// أماراء االساماك  22/4/2014الخار   بتار خ 
تقيايم بعاض                                   وعنوانها : ورعايتها ، 

 الافات االعالف على أدا  البلط  النيل 
Evaluation of Some Feed Additives on Oreochromus Niloticus Performance 

 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ محمد مصطوى محمد مصطوى 0ا أ1
أسااتاذ امااراء االسااماك ورعايتهااا بكليااة الطااب البيطاار  جامعااة /                    

 القاهرة
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري   0ا أ2
 أستاذ ورئيس قسم الصحة واالمراء المشتركة بالكلية     
 د/ فيوال حس   ك          0ا أ3
أستاذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدياة واالساماك  بالكلياة      

 )مشرفا(
 ا د/ ايمان  هران عبدالحميد احمد     4

 أستاذ مساعد امراء االسماك ورعايتها بالكلية )مشرفا(      
 ا على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/                

التوصاااية بماااان  درجاااة الماجساااتير فاااا  العلاااوم الطبيااااة : اللجناااةرار وق              
البيطر ة  تخص/ " أمراء االسماك ورعايتها " للطالب المذكور فا  
لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقاة مجلاس القسام 

 على تحديد عنوان الرسالة ليصب  على النحو التال :
البلطاا  المنااان متعاادد السااكر ات علااى الحالااة الصااحية ألسااماك تقياايم               

 النيل 
Evaluation of mannan-oligosaccharide on health status 

 of Oreochromis niloticus  

 الموافقة   رااالق   
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع     :امل ض ع-8

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  4/6/2017بالكلية بتار خ 
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الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة الماجستير الخاصة 
ا وافد ليب   عبدالرحم  عبدالكر م طاهر ابراهيمب/ 0بالطالب  

ف  مادة التخص//  28/10/2014الجنسية والمسجل  بتار خ 
     : وعنوانها ، الوالدة وأمرالها والتلقي  االصطناع  

دراسة مقارنه على تعاقب مراحل االنقسام الميو   بي  بو ضات                     
 األبقار والجامو 

Comparative study on in vitro meiotic progression 

 of cow and buffalo oocytes 

 وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :ـ 
     د/ كمال كمال المتول   طا0ا أ1
أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع   بكلية الطب      

 البيطر  جامعة / االسكندر ه
 د/ عبدالمنعم منتصر محمود 0ا أ2

 استاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع   بالكلية     
 د/ سام  معوء محمد  عبل   0ا أ3
ورئيس القسم  أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع       

 بالكلية )مشرفا(
 د/ مجدي رمضان بدر       0ا أ4

أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع   بمعهد بحوث      
 تناسليات الهرم)مشرفا(

 ا على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/
ة التوصية بمن  درجة الماجستير ف  العلوم الطبي: اللجنةقارار و                

" للطالب  الوالدة وأمرالها والتلقي  االصطناع البيطر ة  تخص/ " 
المذكور ف  لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة 

  مجلس القسم
 
 الموافقة     رااالق      
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النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  : : عامل ض -9
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  6/6/2017بالكلية بتار خ 

نهال هانى محمد السيد ب/ 0الماجستير الخاصة بالطالبة  
ف  مادة  9/10/2013ا المسجلة م  الخار  بتار خ  القهوجى

التخص// الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  ، للمناقشة والحكم 
 ، وعنوانها : 

 التا ير الوقائ  للكركم على السرطان ف  الوئران
Protective Role of Curcumin on Cancer in Rats                

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :                  
 ا ا/د/ سام  على حسي  عز ز          1

استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطر  بمشتهر/ جامعة    
 بنها 

 ى السعيد   د/ السعيد الشر ين0ا أ2
استاذ متور  ورئايس قسام الكيمياا  الحيو اه وكيمياا  التغذياه    

 بالكليه 
 د/ فهيم البهى السيد وحي   0ا أ3
 أستاذ متور  ورئيس قسم الوسيولوجيا بالكلية )مشرفا(  

 وقرار اللجنه: الموافقه               
 الموافقة   رااالق     
 
قسام االماراء الباطناة واالماراء المعدياة س النظار فا  موافقاة مجلا: عامل ض -10

تقر ااار الصاااالحية  علااا  11/6/2017واالساااماك  بالكلياااة بتاااار خ 
ا  مناااار فكااار  لبياااب موساااى ب/0 لرساااالة الماجساااتير  الخاصاااة 
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فا  ماادة التخصا//  28/10/2014المسجلة ما  الخاار  بتاار خ 
 ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : أمراء االسماك ورعايتها

دراسات على استخدام بعض العقاقير فى التحكم فى امراء 
 االسماك

Studies on the uses of some drugs in control of 

fish diseases 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ وائل فو ي الترا             0ا أ1
ة السمكية/ جامعة أستاذ امراء االسماك ووكيل كلية الثرو      

 يور الشيخ
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري    0ا أ2

 أستاذ ورئيس قسم الصحة واالمراء المشتركة بالكلية     
 د/ فيوال حس   ك        0ا أ3

أستاذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية واالسماك       
 بالكلية )مشرفا(

 ا د/ نبوي  كامل عبد الخالق          4
 أستاذ مساعد امراء االسماك ورعايتها بالكلية )مشرفا(     

 ا على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/
 وقرار اللجنه: الموافقه                  

 الموافقة    رااالق       
بالكلية  البا ولوجيا االيلينيكية مجلس قسمف  موافقة النظر  : : عامل ض -11

لرسالة الدراسية  تشكيل الحلقة عل  7/6/2017 بتار خ
شير   محمود عبد الحميد  / ب0  ة الدكتورا  الخاصة بالطالب

ف  مادة  9/10/2013بتار خ ا المسجلة م  الخار   بدر
 وعنوانها :  البا ولوجيا االيلينيكية ، التخص// 

  دراسات با ولوجية ايلينيكية على بعض محوزات النمو فى الدواج                 
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Clinicopathological Studies on Some Growth Promoters in Poultry    

 :وذل  عل  النحو التال                      
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم    0ا أ1
 أستاذ ورئيس قسم التغذية وامراء سو  التغذية بالكلية      
   د/ سنا  سالمه احمد عوء0ا أ2

 دواج   بالكليةأستاذ امراء ال     
 ا د/ فاطمه الزهرا  عبدالحميد احمد  3
 أستاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بالكلية    
 ا د/ انجى فكري محمد حس  ر شه  4

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم البا ولوجيا االيلينيكية بالكلية             
 د/ اسامه على محمد عبد    0ا أ5
 البا ولوجيا االيلينيكية بطب بيطر  جامعة/ قناة السو س )مشرفا( أستاذ            
 ا د/ عز  السيد على حسان     6
 باحث اول بقسم الكيميا  الحيو ة اا بمعهد صحة الحيوان بالمنصورة )مشرفا(                 
 ا د/ فاطمه مصطوى عبدالحميد 7

 ا االيلينيكية بالكلية )مشرفا(أستاذ مساعد البا ولوجي                          
 وقرار اللجنه: الموافقه                  

 الموافقة   رااالق      
 

بالكلية  الصحة واألمراء المشتركة مجلس قسمالنظر ف  موافقة    عامل ض -12
الدكتورا  لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 4/6/2017 بتار خ

ا المدر   م احمد احمد بدو  بسمه محر  / ب0  ة الخاصة بالطالب
ف  مادة  14/4/2015بتار خ المساعد بالكلية والمسجلة 
 وعنوانها :  ،  التخص// صحة الحيوان والبيئة
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تقييم المخاطر م  استمرار فيروسات أنولونزا الطيور ف  مزارع               
 الدواج  : خيارات السيطرة

Risk assessment of persistence of Avian Influenza 

 Viruses in poultry farms : Options for Control 

 وذل  عل  النحو التال  : ا
 د/ كامل ابراهيم محمود ابوالعزم  0ا أ1

 أستاذ ورئيس قسم امراء الدواج  بالكلية      
 د/ محمد عبدالرحم  احمد البابل   0ا أ2
لطب البيطري/ أستاذ صحة الحيوان والدواج  والبيئة ووكيل كلية ا     

 جامعة بنى سو ف )مشرفا(
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري     0ا أ3
 )مشرفا( بالكلية أستاذ ورئيس قسم الصحة واألمراء المشتركة     
 د/ عمرو عبدالوتاى محمد عبد       0ا أ4
 أستاذ االمراء المشتركة  بالكلية      
 ا د/ فاطمه الزهرا  عبدالحميد احمد    5
 تاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بالكليةأس     
 ا د/ ميادة مسعد احمد شعبان جو د        6

 أستاذ مساعد االمراء المشتركة  بالكلية    
 وقرار اللجنه: الموافقه                 

 الموافقة    رااالق       
بخصوص إعادة عرء مولوع الغا  التساجيل لدرجاة الماجساتير :  عامل ض-13

ر هااام نشاأت أحمااد ب/ 0علااى تعليماات الجامعااة للطالباة   بناا ا
ا المعياادة بقساام البكتر ااا والوطر ااات والمناعااة بالكليااة  محجااوب

فااااااا  ماااااااادة التخصااااااا//  19/4/2009والمساااااااجلة بتاااااااار خ 
، وذلااا  بناااا ا علاااى  البكتر ولوجياااا واألمينولوجياااا والميكولوجياااا
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 ماجااااا  بااااالتقر ر السااااادة المشاااارفي   وعاااادم الحضااااور  وعاااادم
االنتظام ف  الدراسة ر م انذارها ايثر ما  مارة بضارورة الحضاور 
واالنتظام بالدراسة بعد انتها  مدة وقف التساجيل )أر او سانوات( 
ولك  دون جادو  حياث تام عارء المولاوع علاى كال ما  لجناة 
الدراسااااات العليااااا ومجلااااس الكليااااة بجلسااااتة المنعقاااادة بتااااار خ 

 جيل/وتم الموافقة على الغا  التس 18/12/2016
 للعرء على مجلس الكلية/                                                                                             : اللجنةرار اقو                 

 الموافقة     رااالق      
د/ نائااب رئاايس الجامعااة 0النظاار فاا  الخطاااب الااوارد ماا  الساايد أ:  عامل ضوو-14

ات العلياااا والبحاااوث بشاااأن االلتماااا  المقااادم مااا  لشااائون الدراسااا
ا والاذ  تام الموافقاة  احمد الهاد  مصطوى محماودب/ 0الطالب  

الرقابة علاى الغاا  تساجيلة لدرجاة الماجساتير فا  ماادة التخصاا//
لباااااان ومنتجاتهاااااا ، بموافقاااااة الكلياااااة بتاااااار خ الصاااااحية علاااااى األ 

  2/1/2017والجامعة بتار خ  18/12/2016
فيه اعادة النظار فا  الغاا  تساجيلة ماو ذكار موافقاة والذي يلتمس 

 السادة المشرفي  بإعادة تسجيله مرة أخر /
 للعرء على مجلس الكلية/  : :اللجنةرار اقو                  

 على المد لعام خامس الموافقة     رااالق      
 لنظار فا  موافقاة مجلاس قسام االماراء الباطناه واالماراء المعديااة:ا عامل ضو-15

علاا  تعااديل  ياار جااوهري  11/6/2017واالسااماك بالكليااة بتااار خ 
منااى عباادالخالق ب/ 0رسااالة الاادكتورا  الخاصااة بالطالبااة  لعنااوان 
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ا المسجلة ما  الخاار  فا  ماادة التخصا//  عبدالحليم حس  سالم
 ، وذل  على النحو التال : أمراء االسماك ورعايتها

 العنوان قبل التعديل:
الماااراء البكتير اااة المتوشاااية فااا  مااازارع دراساااات متقدماااه علاااى ا

 اسماك البلط  النيل  مو اشارة خاصة للسيطرة
Advanced Studies on bacterial diseases causing outbreaks in 

tilapia fish farms with special reference for control 
 العنوان بعد التعديل:

فا  مازارع اساماك  الو ائياةدراسات متقدمه على االمراء البكتير اة 
 عليها البلط  النيل  مو اشارة خاصة للسيطرة

Advanced Studies on bacterial diseases causing 

outbreaks in Nile tilapia fish farms with special 

reference to its control 
 وقرار اللجنه: الموافقه                

 الموافقة    رااالق      
على الغا  قياد الطالباه /   ناب حسا  محماد ساالم موافقة الالنظر ف  :  عامل ض-16

وذلا   2014/2015المقيد  بدبلوم الكيميا  الحيو ه االيلينيكياه  –
 بنا ا على الطلب المقدم منها/

 وقرار اللجنه: الموافقه                
 الموافقة    رااالق      

 لثقافيةجلنة الع قات ا - 3                      
   2017 /6المنعقدة بتار خ  /                                   
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علااى الطلااب  6/6/2017قساام االدو ااة بتااار خ  النظاار فااى موافقااة :امل ضوو ع-71
المااادر   –ب/ ايماااان صاااال  اباااراهيم العشااار  0المقااادم مااا    

المساااعد بالقساام وعضااو بعثااة االشااراف المشااترك بجامعااة طوكيااو 
د البعثة الخاصاة بسايادتها لمادة عاام  اانى اعتباارا باليابان على م

 على نوقة البعثات بمرتب يصرف م  الداخل  2017 /5/10م  
مرفق تقر ر المشرف االجنبى ع  الحالة الدراساية والموافقاة علاى 

 المد
 قرار اللجنة الموافقة

 الموافقة    رااالق   

والتلقي  االصطناعى بتاار خ قسم التوليد والتناسل  النظر فى موافقة :امل ض ع-81
د/ سااامى معااوء  عباال الااى اليابااان 0علااى سااور أ 4/6/2017

لمااادة اسااابوعي  وذلااا  لمتابعاااة خطاااة الدراساااة الخاصاااة بالسااايد 
الماادر  المساااعد بالقساام  –ب/ محمااد فااو   علااى ابااو العااز 0 

وعضو بعثة االشراف المشترك بجامعة او يهيرو بالياباان علاى ان 
مرفااق  2017تاارة ماا  ايتااو ر الااى ديساامبريكااون السااور خااالل الو

 طية خطاب دعوة المشرف االجنبى
 قرار اللجنة الموافقة

 الموافقة    رااالق   
 

 م ض عات متن عه                                                
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النظر فى مذكرة شئون اعضا  هيئة التادر س بالكلياة بشاأن موافقاة  امل ض ع-19
الصااااحيه علااااى اال ذيااااه بالكليااااة بتااااار خ  بااااهامجلااااس قساااام الرق

علاااى ماااا جاااا  التقاااار ر الوردياااه والتقر ااار الجمااااعى 7/6/2017
المااادر   –وترشاااي  السااايدة د/ اميااار  حساااي  الباااا  عباااد الااارا ي 

للتعياي  فاى  بالكلياة المساعد بقسم الرقابه الصاحيه علاى اال ذياه
وظيواااه مااادر  الرقاباااه الصاااحيه علاااى االلباااان ومنتجاتهاااا باااذات 

زماااه فاااى عملهاااا ومسااالكها وتقاااوم سااام بالكلياااه حياااث انهاااا ملتالق
 0ها على ايمل وجه بواجب

 الموافقة    القراا       
 
النظر فى مذكرة شئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقاة    امل ض ع-20

 علاى ترشاي  7/6/2017مجلس قسام الطويلياات بالكلياة بتاار خ 
المدر  المسااعد بقسام  – السيد د/ باسم محمد محمد المشمشى

فاااى وظيواااه مااادر  الطويلياااات باااذات للتعياااي  الطويلياااات بالكلياااه 
ه قااوم بواجباا ومساالكه و  فااى عملااه حيااث انااه ملتاازمالقساام بالكليااه 
 0على ايمل وجه 

 الموافقة    القراا       
النظاار فااى مااذكرة شاائون اعضااا  هيئااة التاادر س بالكليااة بشااأن   امل ضوو ع-21

لجراحااه والتخاادير واالشااعه بالكليااة بتااار خ موافقااة مجلااس قساام ا
( 104ماااا جاااا  بتقر ااار اللجناااة العلمياااة رقااام )على 6/6/2017

الجراحاااات البيطر اااة ) لوظاااائف االسااااتذة واالسااااتذة المسااااعدي  
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المااادر   –ترشاااي  السااايد د/ السااايد أحماااد عاااوء الشاااافعى و (
بقسااام الجراحاااه والتخااادير واالشاااعه بالكلياااة للتعياااي  فاااى وظيواااه 

مسااااعد تخصااا/ ) الجراحاااه والتخااادير واالشاااعه ( باااذات أساااتاذ 
ه قاوم بواجباالقسم بالكليه حياث اناه ملتازم فاى عملاه ومسالكه و 

 0على ايمل وجه 
 الموافقة      القراا       
 
النظاار فااى مااذكرة شاائون اعضااا  هيئااة التاادر س بالكليااة بشااأن   امل ضوو ع-22   

 صاااطناعىالتولياااد والتناسااال والتلقاااي  االموافقاااة مجلاااس قسااام 
ب/ شاايما  0 ترشااي  الساايد  علااى 4/6/2017بالكليااة بتااار خ 

معياااد بقسااام التولياااد والتناسااال ال –اباااراهيم عبااادة اباااراهيم رخاااا  
 بوظيواااة مااادر  مسااااعدللتعياااي   والتلقاااي  االصاااطناعى بالكلياااة

بااذات القساام بالكليااه حيااث انااه ملتاازم فااى عملااه ومساالكه و قااوم 
 0بواجبه على ايمل وجه 

 الموافقة   رااالق        
 
 

النظر فاى ماذكرة السايد االساتاذ الادكتور / عاادل عباد الخاالق سايد   امل ض ع-23
د/ عميد 0أللعرء على السيد   المدير التنويذ  للبرنامج -احمد  
بشااأن مااا تقاادمت بااة اللجنااة الورعيااة لبرنااامج صااحة وسااالمة الكليااة 
ب علااااى ان يكااااون التاااادر  31/5/2017بجلسااااتها بتااااار خ  الغااااذا 
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الصاايوى لطااالب البرنااامج  المنقااولي  الااى المسااتو  الثالااث فااى الوتاارة 
 على النحو التالى : 18/7/2017حتى  8/7/2017م  

     تاااادر ب البكتر ااااا  20/7/2017حتااااى  8/7/2017* الوتاااارة ماااا                  
 والوطر ات والمناعة

التغذيااااة تاااادر ب  3/8/2017حتااااى  22/7/2017* الوتاااارة ماااا                  
 وامراء سو  التغذية

تاااادر ب الرقابااااة  17/8/2017حتااااى  5/8/2017* الوتاااارة ماااا  
 الصحية على اال ذية

كمااا وافقاات اللجنااة علااى ان يكااون التاادر ب الصاايوى لطااالب  -               
البرناااامج المنقاااولي  الاااى المساااتو  الراباااو فاااى الوتااارة مااا  

علااى ان يكااون الجهااات  17/8/2017حتااى  8/7/2017
 التيةا

 المستشويات والمدن الجامعية بجامعة المنصورة
 معهد بحوث صحة الحيوان 
 مجزرة المنصورة 
 معمل فح/ اال ذية بمينا  دميا  
كما وافقت اللجنة على سداد رسوم تادر ب لكال طالاب  فاى  -                

جنيااة ( خمساامائة جنيهااا لتغطيااة  500ياال مسااتو  قاادرها )
ات اعضا  هيئة التدر س المشرفي  تكلوة التدر ب م  مكاف

ماا  اعضااا  هيئااة علااى التاادر ب والقااائمي  علااى التاادر ب 
 التدر س واالدار ي  وكذل  تكلوة االنتقاالت للطالب 
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 الموافقة   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


