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  كلية الطب البيطري      
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       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  والستون بعد المائة الثانية التاسعة (269)رقم  الجلسة

 
ياوم  2017/  2016للعام الجاامع  (269) رقم عقد مجلس الكلية جلسته 

 السااعة  تماام وذلا  فا   ها 1438/ شوال   الموافقم 24/7/2017 االثنين
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا

 : برئاسة           

 اسااااااااااااااااااااااااتاذ وعميااااااااااااااااااااااااد الكليااااااااااااااااااااااااة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 طالبالتعليم وال 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  لاااااااااى ابااااااااار د/ علاااااااااى ع0أ
 

 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 
 

 سم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأستاذ متور  بق 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
 

 مااااااااد الشاااااااار ينى الساااااااايد علااااااااىد/ مح0أ
 

 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
 

 طوى عااااااامرد/ مجااااااد  صااااااالى مصاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااااام االدو اااااااااااااااااااه
 

 جمااااال عبااااد الجااااابر محمااااد يااااونس /د0أ
 

 اسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام البكتر ااااااا والوطر ااااااات والمناعااااااه
 

 د/ مصاااااااااباى عباااااااااد الجاااااااااواد السااااااااايد0أ
 

 قساااااااااااااااااااااام التشاااااااااااااااااااااار   ورئاااااااااااااااااااااايساسااااااااااااااااااااااتاذ 
 

 د/ سااااااااامى معااااااااوء محمااااااااد  عباااااااال0أ
 

 اساااتاذ ورئاااايس قسااام التوليااااد والتناسااال والتلقااااي  االصااااطناعى
 

  

 د/ عاااااادل عباااااد الحاااااالق سااااايد احماااااد0أ
 

 ه الصااااحيه علااااى اال ذيااااةقساااام الرقاباااااسااااتاذ ورئاااايس 
 

 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
 

 ركهاسااااااااااااااتاذ بقسااااااااااااااام الصاااااااااااااااحه واالماااااااااااااااراء المشااااااااااااااات
 

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

 

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااااااااااااااااام االدو ااااااااااااااااااااااااااااااااه
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 د/ طااااااااري اباااااااراهيم محماااااااد ابااااااااراهيم0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام التغذيااااه وامااااراء سااااو  التغذيااااه
 

 د/ صااااااااااااااابر  احماااااااااااااااد الحضاااااااااااااااار  0أ
 

 راء المعديااه واالسااماكاسااتاذ بقساام الباطنااه واالماا
 

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

 

 اسااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااام امااااااااااااااااااراء الاااااااااااااااااادواجن
 

 د/ رجاااااااااااااااب عباااااااااااااااد   درو ااااااااااااااا 0أ
 

 اساااتاذ ورئاااايس قساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااه
 

 د/ عصااااااام مصااااااباى محمااااااد محماااااااود0أ
 

 ساااام الجراحااااه والتحاااادير واالشااااعهاسااااتاذ ورئاااايس ق
 

  

 د/ عبااااااااد الماااااااانعم منتصاااااااار محمااااااااود0أ
 

 اسااتاذ بقساام التوليااد والتناساال والتلقااي  االصااطناعى
 

  

 د/ إنجااااااااااااااااااااااى فكاااااااااااااااااااااار  ر شااااااااااااااااااااااه
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال ورئاايس قساام الباثولوجيااا اال لينيكااه
 

 د/ وال  فكااااااااااااااااار  عباااااااااااااااااد الوهااااااااااااااااااب
 

 جيااااسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام الباثولو 
 

 د/ سااحر الساايد الساايد علااى عبااد الاارحمن
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام الويروسااات
 

 د/ فاطماااه مصاااطوى عباااد الحمياااد اباااراهيم
 

 اسااااااتاذ مساااااااعد بقساااااام الباثولوجيااااااا اال لينيكيااااااة
 

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

 ماااااانعم القبااااااانىحساااااان عبااااااد اليااااااارا م /د
 

 ماااااااااااااااااااااااااااادرس بقساااااااااااااااااااااااااااام الطويليااااااااااااااااااااااااااااات
 

  أعضا  من اخلااج

 ن محمااود مصااطوىد/ عااادل حساااني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 ماااد/ محمد محمد جمعه سال0أ

 
 
 

 هليه اقدبال نقيب االطباااا  البيطر ين

 بالدقهليةمدير عام مدير ة الطب البيطر   عسكر عبد اللطيفعداااد/ س

 اواعتذا عن عدم احلض 
 

 

  

 د/ كامااااال اباااااراهيم محماااااود اباااااو العااااازم0أ
 

 استاذ ورئيس قسم امراء الدواجن

 د/ فياااااااااااوال حسااااااااااان  كاااااااااااى محماااااااااااد0أ
 

 اطناااه واالماااراء المعدياااه واالساااماكاساااتاذ ورئااايس قسااام االماااراء الب
 

 د/ احماااااااااااااااد شاااااااااااااااوقى اساااااااااااااااماعيل0أ
 

 اسااااااااااتاذ ورئاااااااااايس قساااااااااام الحليااااااااااه واالنسااااااااااجه
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 حماااااد عباااااد الغناااااى عباااااد  د/ سااااامير م
 

 استاذ مساعد بقسم الرقابه الصحيه على اال ذية
 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 السااااااايد / رجاااااااا  محماااااااد البيلااااااا 
     السااااااايدة/ ماجااااااادة محماااااااد احماااااااد 

 
 رئاااااااايس قساااااااام أمانااااااااة مجلااااااااس الكليااااااااة

     أخصااااااااااااااااااائى شاااااااااااااااااائون ادار ااااااااااااااااااة ثااااااااااااااااااانى                                              
 

    - 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         
 

                                                  (268رقاااااام  ) لتصااااااديق علاااااا  محضاااااار الجلسااااااة السااااااابقةا :امل ضوووووو ع-1
   0 2017 /11/6بتار خ 

 المصادقة  : رااالق      
 ثانيا :جلان جملس الكلية

 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 17/7/2017المنعقدة بتار خ      

 
وفا  الطلاب المقادم مان الطالباة/مذكرة شئون الطاالب بشاأن النظرفى  : عامل ض-2

للعاااام  الحامساااةوالمقااااااايدة بالكلااااية بالورقاااة  محماااود سااايد موساااى 
والتاى تلتمااااس فياه قباااااول عذرهاااااا عاااان  2016/2017الجامعى 
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مااادة ) الااوالدة ( فصاال والااذ  يشاامل امتحااان  22/6/2017يااوم 
 / ى تانىدراس

 وقرار اللجنة: الموافقة    
 الموافقة  رااالق            
 

امنياة النظر فى مذكرة شئون الطالب بشأن الطلب المقدم من الطالباة/  :امل ض ع-3
للعااام الجااامعى  الحامسااةوالمقياادة بالكليااة  بالورقااة  اشاارا ابااراهيم 

يااااااوم والتااااااى تلااااااتمس فيااااااه قبااااااول عااااااذرها عاااااان  2016/2017
الااذ  يشااامل امتحااان ماااادة ) الاادواجن (لعااادم قااادرتها  14/6/2017

علااى ادا  االمتحااان وورد الينااا تقر اار اللجنااة الطبيااة يويااد بأنااة يرجااو 
 14/6/2017الكلية عن يوم التاجيل الدارة

 عدم الموافقة  وقرار اللجنة:   
 عدم الوافقة  رااالق      
 

امنياة  /ةقدم من الطالباالنظر فى مذكرة شئون الطالب بشأن الطلب الم:امل ض ع-4
للعاام الجاامعى  بالكلياة بالورقاة الثالثاة ةوالمقيدعال  جمال عبد اللة 

يااااااوم عاااااان  الااااااتمس فيااااااه قبااااااول عااااااذرهوالااااااذ  ت 2016/2017
والااذ  يشاامل قبااول عااذرها  22/7/2017حتااى يااوم  2/7/2017

 عن هذة الوترة الحاصة ) بالتدر ب الصيوى (
 وقرار اللجنة: الموافقة    

 الموافقة   راالقا      
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النظر فى مذكرة شئون الطالب بشأن الطلب المقدم مان الطالباة/ هباه  :امل ض ع-5

علاااى حاماااد علاااى ماااوافى والمقيااادة بالكلياااة بالورقاااة الرابعاااة للعاااام 
والتى تلتماس فيه قبول عاذرها عن الوااااترة  2016/2017الجامعى 

ة) والتى تشامل امتحاان مااد 22/6/2017حتى  21/6/2017من 
 ( فصل دراسى ثانى / التشر   مرلى

 وقرار اللجنة: الموافقة 
 الموافقة   رااالق    

القواعااد والضااوابم المنظمااة النظاار فااى مااذكرة شاائون الطااالب بشااأن  :امل ضوو ع-6
 / 2017/2018للتحو ل الى الكلية للعام الجامعى 

  احيم المجلس علماوقرار اللجنة: 
 الموافقة   رااالق    

 الدااسات العليا جلنة -2
 240/7/2017واملمتدة بتاريخ  2017 /7 /19املنعقدة بتاريخ                       

 

بالكلياة بتاار خ  الباثولوجياا اال لينيكياةالنظر فا  موافقاة مجلاس قسام   :امل ض ع-7
علاا  كاال مااان : التقااار ر الوردياااة والتقر اار الجمااااع    18/7/2017

ب/ 0الماجسااتير الحاصااة بالطالبااة   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة
ا المساااجلة مااان الحاااار    شااايما  عزالرجاااال محماااد العولاااى اباااراهيم

 ، الباثولوجياا اال لينيكياةفا  ماادة التحصا /  9/10/2013بتار خ 
 وعنوانها : 
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دور مضااادات األ ساادة فاا  تحسااين مناعااة االسااماك التاا  تعااي  فاا  
 الميا  الملوثة

The Role of Antioxidant Agents in Improving Immunity of 

 Fishs Live in Polluted Water 

 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ نار مان محمد ادر س    0ا أ1

بكلياااة الطاااب البيطااار  جامعاااة /  الباثولوجياااا اال لينيكياااةأساااتاذ      
 الزقا  ق  

 د/ خالد محمد مصطوى        0ا أ2
بكلياة الطاب البيطار   الباثولوجياا اال لينيكياةئيس قسام أستاذ ور      

 جامعة / بنها
 د/ اسامه على محمد عبد         0ا أ3

بكلية الطاب البيطار  جامعاة / قنااة  الباثولوجيا اال لينيكيةأستاذ      
 السو س)مشرفا(

 د/ مصطوى عبدالوهاب موسى    0ا أ4
القااوم  لعلااوم البحاااار  أسااتاذ تناساال وتواار خ االسااماك بالمعهااد     

 والمصايد )مشرفا(
 ا د/ انج  فكري محمد حسن ر شه     5

أسااتاذ مساااعد الباثولوجيااا اال لينيكيااة وقااائم بعماال رئاايس القساام      
 بالكلية )مشرفا(

 ا على أن يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد/
ساااتير فااا  العلاااوم الطبياااة التوصاااية بمااان  درجاااة الماج:  اللجناااةقرار و                

  للطالبااه الماذكور  فاا   الباثولوجيااا اال لينيكياةالبيطر اة  تحصا    
لااو  توصاااية كااال مااان لجناااة المناقشاااة والحكااام ، وموافقاااة مجلاااس 

 :عنوان الرسالة على النحو التالى ليصب   القسم
دور مضادات األ سدة الطبيعية ف  تحسين مناعة االسماك البلطى  ’              

 ’النيل  المعدية ببكتر ا ايرموناس هيدروفيال ف  الميا  الملوثة
The Role of Natural Antioxidant Agents in Improving Immunity  

of Nile Tilapia "Oreochromis Niloticus" Challanged with Aeromonas 

 hydrophila  in Polluted Water 
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 الموافقة القراا     
نظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام الكيميااا  الحيو ااه وكيميااا  التغذيااه  ال: امل ض عووو8

علاااا  كاااال ماااان : التقااااار ر الورديااااة  18/7/2017بالكليااااة بتااااار خ 
 والتقر اااار الجماااااع   للجنااااة المناقشااااة والحكاااام لرساااااالة الماجسااااتير

ب/ امنيه عوء اباراهيم معاوء، المساجلة مان 0الحاصة بالطالبة  
و اه التحصا / الكيمياا  الحي ف  ماادة 16/4/2013الحار  بتار خ 

 ، وعنوانها : وكيميا  التغذيه 
اسااتحدام الدراسااات الجينيااه كمحاولااة للتشااحي  المبكاار للساارطان فااى              

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

 Cancer in Experimental Animals 
 والمناقشة عل  النحو التال  :ا وكانت لجنة الحكم 

 د/ خليوه الضو  احمد محمد       0ا أ1
استاذ ورئيس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه بطب بيطار       

 جامعة /الزقا  ق
 د/ السعيد الشر ينى السعيد         0ا أ2
 لحيو ه وكيميا  التغذيه بالكليه استاذ ورئيس قسم الكيميا  ا      
 خالد عبد العليم كحيلو       /د0ا أ3
 استاذ الكيميا  الحيو ه بطب بيطر  جامعة / كور الشيخ )مشرفا(     
التوصاااية بمااان  درجاااة الماجساااتير فااا  العلاااوم الطبياااة :  اللجناااةقرار و               

  للطالباااه و اااه وكيمياااا  التغذياااه الكيمياااا  الحيالبيطر اااة  تحصااا    
جناة المناقشاة والحكام ، وموافقاة المذكور  ف  لو  توصاية كال مان ل

 مجلس القسم



 

                                                          
                                                       

 
-9- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 24/7املوافق   االثنني يوم  ( 269)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 الموافقة   القراا     
: النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  امل ض عو9

عل  كل من : التقار ر الوردية  24/7/2017بالكلية بتار خ 
والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة الماجستير 

ب/ مها السعيد عبد الرا ي المهنى الديب ا 0طالبة  الحاصة بال
ف  مادة التحص /  9/10/2013المسجلة من الحار  بتار خ 

          الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه ،  وعنوانها : 
تأثير السيلينيوم على التعبير الجينى للجلوتاثيون بروكسيديز فى                        

 انعضلة القلب للوئر 
Effects of selenium on rat myocardium glutathione 

peroxidase gene expression 
 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 ا ا/د/ عبدالرحيم احمد عبدالرحيم    1
 استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطر / جامعة قناة السو س      
 سالمه         ا د/ محمد فود  ابراهيم 2

 استاذ مساعد الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذية بالكليه     
 د/ فهيم البهى السيد وحي    0ا أ3

 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا بالكلية )مشرفا(     
: التوصاااية بمااان  درجاااة الماجساااتير فااا  العلاااوم الطبياااة  اللجناااةرار وق              

حيو اااه وكيمياااا  التغذياااه   للطالباااه البيطر اااة  تحصااا    الكيمياااا  ال
المذكور  ف  لو  توصاية كال مان لجناة المناقشاة والحكام ، وموافقاة 

 مجلس القسم
 الموافقة   القراا     
 
بالكليااااة بتااااار خ   الوساااايولوجياالنظاااار فاااا  موافقااااة مجلااااس قساااام :امل ض عووووو10

الحاصااااة   تقر اااار الصااااالحية لرسااااالة الاااادكتورا  علاااا  3/7/2017
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ا المساجلة مان  صوا  محمد السيد محماد سايد احماد ب/0بالطالبة  
،  الوساايولوجيافاا  مااادة التحصاا /  22/4/2014الحااار  بتااار خ 

 للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 
التغياااارات الوساااايولوجية والبيوكيميائيااااة بعااااد حقاااان االسااااترو د البنااااا                

 ومالبولدينون فى ذكور االرانب البالغة ومتبقياتها فى اللح
Physiological and biochemical changes after injection of anabolic 

 steroid Boldenone in mature male rabbits and their residues in meat 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :              
 ا ا/د/ محمد  ك  حماد          1
 قسم الوسيولوجيا بكلية الطب البيطر / جامعة الزقا  ق أستاذ ورئيس     
 د/ محمد محمد  ابراهيم الجزار   0ا أ2

 أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بالكليه      
 د/ فهيم البهى السيد وحي             0ا أ3

 أستاذ متور   بقسم الوسيولوجيا بالكلية )مشرفا(     
 ء الصعيدي      ا د/ يوسف يحيى عو 4

 أستاذ مساعد بقسم الوسيولوجيا بالكلية )مشرفا(     
 ا على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/

 وقرار اللجنة الموافقة             
 الموافقة   القراا     
 
 10/7/2017 بالكلياة بتاار خاالدو اة   النظار فا  موافقاة مجلاس قسام:امل ض عو11

ب/ 0الحاصااة بالطالااب  الماجسااتير ية لرسااالة علاا   تقر اار الصااالح
بتااار خ  ةالمسااجلالمعياادة بالقساام و ا  نااد  احمااد سااعد حسااام الاادين
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لوارما ولوجيااااا، للمناقشااااة فاااا  مااااادة التحصاااا / ا  14/4/2015
 وعنوانها : ،  والحكم

 تأثير الديورامكتين على الحصو ة ف  ذكور الوئران
Effect of Doramectin on fertility of male rats 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد حسن خيري     0ا أ1

 استاذ االدو ة  بطب بيطر / جامعة الزقا  ق     
 د/ وليد فتح  خليل         0ا أ2

 استاذ ورئيس قسم االدو ه بطب بيطر / جامعة قناة السو س     
  د/ مجد  صالى مصطوى عامر0ا أ3
 استاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(     
 د/ محمد جبر السيد جبر   0ا أ4

 أستاذ االدو ة بالكلية )مشرفا(     
 ا د/ ر هام احمد عبدالوتاى الشافع    5
 أستاذ مساعد بقسم االدو ة بالكلية )مشرفا(     

 ا على ان يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد/
 وقرار اللجنة الموافقة               

 الموافقة   القراا     
 
 10/7/2017 بالكلياة بتاار خاالدو اة   النظار فا  موافقاة مجلاس قسام:امل ض عو12

ب/ 0الحاصااة بالطالااب  الماجسااتير علاا   تقر اار الصااالحية لرسااالة 
المسااجلة ماان الحااار  بتااار خ ا  ايمااان صاابحى قطااب علااى الطااوخ 

لوارما ولوجياااا، للمناقشاااة افااا  ماااادة التحصااا /   28/10/2014
 وعنوانها : ،  والحكم
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 دراسة مقارنة على التولترا ور ل والسيمديوراميسين فى الدجا 
A comparative study on toltrazuril and semduramicin in chicken 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
     د/ مجدي ابراهيم عبدالعز ز  0ا أ1

 استاذ االدو ة  بطب بيطر / جامعة كور الشيخ     
 د/ أشرا احمد الغنيم       0ا أ2

 استاذ ورئيس قسم االدو ه بطب بيطر / جامعة قنا     
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر  0ا أ3
 استاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(    

 وقرار اللجنة الموافقة              
 الموافقة     القراا     

 
البكتير اا والوطر اات والمناعاه  بتاار خ  النظر ف  موافقة مجلاس قسام: امل ض عو13

الحاصااة الماجسااتير تقر اار الصااالحية لرسااالة علااى  16/7/2017
ا المساااجلة مااان  ناااور اشااارا فااااروي احماااد  مااازمب/ 0  ةبالطالبااا
فاا  مااادة التحصاا / البكتر ولوجيااا   9/10/2013بتااار خ الحااار  

 وعنوانها : ،  ، للمناقشة والحكم ا والميكولوجياواالمينولوجي
دراسااااات علااااى المقاومااااة المتعااااددة للمضااااادات الحيو ااااة للبكتر ااااا                 

 الممرلة ف  ألبان الحيوانات الحالبة
Studies on Multiple Antibiotic Resistance of Pathogenic bacteria in Dairy Animals Milks 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  ا واقتراى تشكيل
 د/ حمز  محمد ابراهيم عيد    0ا أ1

 استاذ البكتر ا والوطر ات والمناعة بطب بيطري/ جامعة قناة السو س     
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر  0ا أ2

 االدو ة بالكلية ورئيس قسماستاذ       
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 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس    0ا أ3
 ستاذ ورئيس قسم البكتير ا والوطر ات والمناعه بالكلية ) مشرفا(ا     

 وقرار اللجنة الموافقة             
 الموافقة   القراا     
 
النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام الكيميااا  الحيو ااه وكيميااا  التغذيااه  :امل ضوو ع-14

علااااا  تقر ااااار الصاااااالحية لرساااااالة  18/7/2017بالكلياااااة بتاااااار خ 
ا  بسامه جماال احماد عبادالعالب/ 0صة بالطالباة  الماجستير  الحا

فاا  مااادة التحصاا /  9/10/2013المسااجلة ماان الحااار  بتااار خ 
 الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 
التغييااارات فاااى التعبيااار الجيناااى الناااز م الجلوتااااثيون ر ااادا تيز فاااى 

 الجرذان المصابة بالسكر  
Alteration in Glutathione Reductase Gene Expression 

 in Diabetic Induced Rats 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد خالد محووظ       0ا أ1

 استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطر  بمشتهر/ جامعة بنها      
 د/ جهاد رمضان محمد السيد       0ا أ2

اسااتاذ الكيميااا  الحيو ااه وكيميااا  التغذيااه ووكياال الكليااة لشاائون     
 الدراسات العليا والبحوث 

 د/ السعيد الشر ينى السعيد     0ا أ3
اسااتاذ متواار  ورئاايس قساام الكيميااا  الحيو ااه وكيميااا  التغذيااه      

 بالكليه )مشرفا( 
 وقرار اللجنة الموافقة               



 

 
 
-14- 

 يطريكلية الطب الب جامعة املنصورة    

   2017/ 7/ 24املوافق    االثنني يوم  ( 269) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 الموافقة   القراا       
 

النظاااار فاااا  موافقااااة مجلااااس قساااام الويروسااااات  بالكليااااة بتااااار خ :امل ضوووو ع-15
عل  تقر ر الصاالحية لرساالة الماجساتير  الحاصاة  19/7/2017

المعيادة بالقسام ب/ عال عاصم محماد صاال  الباوهى ا 0بالطالبة  
فا  ماادة التحصا / الويرولوجياا   14/4/2015بتار خ  والمسجلة

 ، وعنوانها : ، للمناقشة والحكم 
 دراسات فيرولوجية على فيروس جدري الطيور ولقاحه

Virological studies on Fowl Poxvirus and it’s Vaccine 
 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ جبر فكري الباجوري       0ا أ1
 عة بنها أستاذ الويرلوجيا بكلية الطب البيطر  بمشتهر/ جام     
 د/ مديحة صالى ابراهيم     0ا أ2

أسااتاذ اسااتاذ ورئاايس قساام الويرولوجيااا ووكياال الكليااة لشاائون      
 الدراسات العليا والبحوث بطب بيطري/ دمنهور

 د/على على ابراهيم القناوي      0ا أ3
 أستاذ متور  بقسم الويروسات  بالكليه )مشرفا(      
 حمن   ا د/ سحر السيد السيد عبدالر 4

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
 ا على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/

   : الموافقة اللجنةقرار و 
 الموافقة    القراا     
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 10/7/2017 بالكلياة بتاار خ االدو اة مجلس قسام: النظر ف  موافقة امل ض عو16
راساايه  لرسااالة الاادكتورا  الحاصااة علاا   التقر اار العلماا  للحلقااه الد

ا المسااجل ماان  ياااد محمااد ابااو المعاااطى محمااودا / ب0  بالطالااب 
الوارما ولوجياا فا  ماادة التحصا /  9/10/2013بتار خ الحار  

 وعنوانها :  ، 
دراسات فارما ولوجية علاى عقاار السايوتويور فا  األبقاار المصاابه 

 بااللتهابات الرحميه
Pharmacological Studies of Ceftofur on Cattle Affected with 

Metritis 

 وذل  عل  النحو التال  : ا
 د/ نبيل أبو هيكل سيدأحمد   0ا أ1
 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلية      
    د/ السعيد الشر ين  السعيد0ا أ2

 أستاذ متور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  التغذية بالكلية     
 د/ جهاد رمضان السيد محمد       0ا أ3
 أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر  0ا أ4
 استاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(     
 د/ سامى معوء محمد  عبل     0ا أ5
 القسم بالكلية أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع  ورئيس     
 د/ محمد جبر السيد جبر    0ا أ6

 أستاذ االدو ة بالكلية ) مشرفا(      
 د/ عبدالمنعم منتصر محمود       0ا أ7
 أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناع  بالكلية      

ااا بعااد مناقشااة الطالااب تبااين المامااه بالحطااة البحثيااة وتوصاا  اللجنااة 
طبقااا السااتمارة التسااجيل الحاصااة بالطالااب  باسااتكمال خطااة الدراسااة

 المذكور /
 وقرار اللجنة الموافقة              

 الموافقة   القراا     
 
 10/7/2017 بالكلياة بتااار خاألدو ااة مجلااس قسام النظار فاا  موافقاة :امل ض عووو17

ا وافااد  حمااز  حساان محمااد احمااد ب/0  طالااب علاا  قيااد وتساااجيل ال
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،  را  الولسوة ف  العلاوم الطبياة البيطر اةدكتو لدرجة تشادي الجنسية 
أن يكاون مولاوا الرساالة علاى  الوارما ولوجياا، /ف  مادة التحص 

:      
 دراسات فارما ولوجية على بعض السيوالوسبور نات الحديثة ف  الوئران
Pharmacological studies on some recent cephalosporins in rats 

 ية عل  النحو التال وأن تكون المقررات الدراس 

 املـادة م
 املـادة م الساعاتعدد  

 الساعاتعدد  
   نظري عملي نظري

 عملي

1 
تغذية حيواانت ( 54)

 2 1 )ب( التجارب
 2 1 )ب(مسية الدواء ( 100) 3

2 
 العالج الكيميائي( 99)

 2 2 )ب(

 وأن تكون جلنة اإلشراف كاألتـي
 ـةالوظيفـ االسم م
ي صالح مصطفى مجدد/ 0أ 1

 عامر           
 "رئيسي"استاذ االدويه ورئيس القسم بالكلية 

 االدوية بالكلية استاذ مساعد الشافعيد/ ريهام احمد عبدالفتاح  2
 وقرار اللجنة الموافقة             

 من حيث المبدا الموافقة  القراا      
 

 
ء ساااو  التغذياااة بتاااار خ موافقاااة مجلاااس قسااام التغذياااة وأماااراالنظااار : امل ض عوووو18

على تقر ر مشرا معاار المقدماه مان السايدة د/ عاال  12/7/2017
عبادالهادي محماد احماد عرماه ا المادرس بالقسام ، وذلا  عان رساالة 

ب/ شااايما  محماااد رالااا  ساااالم ا 0الااادكتورا  الحاصاااة بالطالباااة  
المااادرس المسااااعد بالقسااام ، لظاااروا حصاااولها علاااى اجاااا ة خاصاااة 

 حار /لمرافقة الزو  بال
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 وقرار اللجنة الموافقة             
 الموافقة   القراا     

د/ وكياال الكليااة لشاائون 0المااذكرة المعرولااة علااى الساايد أالنظاار فاا   :امل ض عووو19
الغاا  التساجيل لدرجاة الماجسااتير   الدراساات العلياا والبحاوث ، بشااأن

مان الحاار  ا  المساجل  محمود احمد عبدالعز ز قنديلب/ 0للطالب  
، وذل  الستنواذ  عدد مارات دخاول وارما ولوجيا  البمادة التحص / 

( فقاارة )ب(  17ماارات( طبقااا لاان  الماااد  ) 4االمتحااان التمهيااد  ) 
 من االئحه الداخليه للكليه /

 وقرار اللجنة الموافقة             
 الموافقة   القراا     
    

د/ وكياال الكليااة لشاائون 0د أالمااذكرة المعرولااة علااى الساايالنظاار فاا  :امل ض عووو20 
اعتمااد نتيجاة امتحاناات الدراساات   الدراسات العليا والبحاوث ، بشاأن

  2017العليا )دبلوم ا ماجستير ا دكتورا ( دور ابر ل 
 وقرار اللجنة الموافقة             

 الموافقة   القراا     

 ذياة  بالكلياة النظار فا  موافقاة مجلاس قسام الرقاباة الصاحية علاى األ: امل ض عو21
علا  تعاديل لجناة االشاراا لرساالة الماجساتير  17/7/2017بتار خ 

ا  رانيااااا عبااااد  الغر اااااو  مصااااطوى سااااالمب/ 0الحاصااااة بالطالبااااة  
فااا  ماااادة التحصااا /  17/4/2016المساااجلة مااان الحاااار  بتاااار خ 

د/ 0، وذل  برفو اسام السايد أ االلبان ومنتجاتها على الصحية الرقابة
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واد الجماال ا رئاايس بحااوث بمعهااد بحااوث صااحة احمااد محمااد عباادالج
د/ خالاد 0الحيوان بالمنصورة  لظروا وفااة سايادته، والاافة السايد أ

شوق  على طلبه ا رئيس بحوث صحة اال ذية بمعهاد بحاوث الصاحة 
 الحيوانية ، لتصب  لجنة االشراا على النوى التال  :

 الوظيفة االسم م

االلبان ورئيس قسم  الرقابة الصحية على استاذ  د/ عادل عبدالحالق سيداحمد0أ 1
 اال ذية بالكلية

رئاااايس بحااااوث صااااحة اال ذيااااة بمعهااااد بحااااوث  د/ خالد شوق  على طلبه0أ 2
 الصحة الحيوانية

 وقرار اللجنة الموافقة             
 الموافقة   القراا     
 
يه  النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذ:امل ض عو22

عل  تعديل لجنة االشراا لرسالة   18/7/2017بالكلية بتار خ 
ا  مى ابراهيم محمد ابراهيم بركاتب/ 0الدكتورا  الحاصة بالطالبة  

ف  مادة التحص /  18/4/2017المسجلة من الحار  بتار خ 
د/ 0قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  ، وذل  بالافة السيد أ

لصيرف  ا استاذ مساعد الكيميا  الحيو ة بكلية أحمد طاهر ابراهيم ا
الطب / جامعة قناة السو س ، لتصب  لجنة االشراا على النوى 

 التال  :
 
 
 
 ـةالوظيفــــ االسم م
كيميا  الحيو ة وكيميا  ال أستاذ مساعد  بقسم د/ محمد فود  ابراهيم سالمه       1
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 )رئيس (بالكلية التغذية  
 استاذ مساعد الوسيولوجيا بكلية الطب/ جامعة المنصورة د حسيند/ عبدالعز ز محم 2

 أحمد طاهر ابراهيم الصيرف د/ 0أ 3
استاذ مساعد الكيميا  الحيو ة بكلية الطب / جامعة قناة 

 السو س
 وقرار اللجنة الموافقة             

 الموافقة   القراا     
 
 ا والوطر ات والمناعة  بالكلية النظر ف  موافقة مجلس قسم البكتر : و امل ض ع23

عل  تعديل  ير جوهري لعنوان رسالة   24/7/2017بتار خ 
ا  وفا  محمد عبد القادر رجبب/ 0الماجستير الحاصة بالطالبة  

ف  مادة  14/4/2015المعيدة بالقسم والمسجلة بتار خ 
، وذل  على البكتر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجياالتحص / 

 تال  :النحو ال
 العنوان قبل التعديل:                

دراسات متقدمه على الجينات المقاومه للمضادات الحيو ة لميكروب 
 السيدوموناس ار وجينو ا المعزول من حاالت مصابة

Advanced studies on antibiotic resistance genes of pseudomonas aeruginosa 

 recovered from infected cases 
 العنوان بعد التعديل:                

دراسات متقدمه على الجينات المقاومه للمضادات الحيو ة لميكروب            
 المعزول من حاالت مصابة االيشير شيا كوالي

Advanced studies on antibiotic resistance genes in Esherichia 

 coli recovered from infected cases 
 الموافقة:  اللجنةرار وق               

 الموافقة   القراا     
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بالكلية بتار خ  الباثولوجيا اال لينيكيةالنظر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض عو24
للطالب  الدكتوراةطلب وقف التسجيل لدرجة عل   18/7/2017
المدرس المساعد بالقسم ا  احمد محمد السباعى على حسنب/ 0 

الباثولوجيا فى مادة التحص /  18/10/2016والمسجل بتار خ 
للحصول على ، وذل  لمدة عام لحصولة على منحة  اال لينيكية
 بدولة روسيا طبقا لبروتوكول التعاون بين الجانبين/الدكتوراة 

 وقرار اللجنة الموافقة            
 الموافقة   القراا     

                                               
 جلنة الع قات الثقافية - 3                      
   2017 /6المنعقدة بتار خ  /                                   

ياة عاداألمراء الباطناة واألماراء الم مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :امل ض ع-52
 على االتى:  11/7/2017واألسماك بتار خ

عبااد  محمااد حساان الطلااب المقاادم ماان الساايد الاادكتور/ محمااد  أوال:
ر ي المدرس بالقسم )تحص  األمراء الباطنة( والاذي يلاتمس فياه 
الموافقة علاى الساور إلاى جامعاة او يهيارو بالياباان فا  دورة تدر بياة 

 تحت عنوان: 
" Performance of fluorescence-based high-throughput 

screening assay for use in Babesia drug screening in mice " 
وذلاا  لماادة ساانة اعتبااارا ماان تااار خ السااور و مرتااب يصاارا ماان 

  0الداخل

 وقرار اللجنة الموافقة             
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المشااارا  -د/ فياااوال حسااان  كاااى0التقر ااار المقااادم مااان ا ثانياااا: 
ب/ ساامية عباد الارحمن البهنسااو  عضاو 0الرئيس  للطالباة  

إلااى  22/6/2017بعثااة األشااراا المشااترك باليابااان فاا  الوتاارة 
  0والذي يويد تقدم الطالبة ف  مولوا بحثها 1/7/2017

  0الموافقة على ما جا  بالتقر روقرار اللجنة 

د/   :أسامائهم التقار ر المقدمة مان كاال مان الساادة االتاى ثالثا:
األساتذة   قود/ نوين كامل عبد الحال،  دإيمان  هران عبد الحمي

القسااام عااان حضاااور ورعايتهاااا ب المسااااعدين ألماااراء األساااماك
وورشااة عماال فاا  مدينااة كاااب تاااون بجنااوب أفر قيااا فاا   رؤتمماا

  0 2/7/2017حتى  26/6/2017الوترة من 
  0الموافقة على ما جا  بالتقار ر :وقرار اللجنة

 الموافقة   القراا    

 

الااوارد ماان اةدارة العامااة للعالقااات الثقافيااة  النظاار فاا  الحطاااب :امل ضوو ع-62
ماااا ورد مااان المجلاااس األعلاااى  ق طياااه صاااورةبالجامعاااة والمرفااا

للجامعاااات بشاااان طلاااب و ارة التعلااايم البوليوياااة إمكانياااة توقياااو 
جديدة من خالل ماذكرات توااهم ماو الجامعاة وذلا  فا   اتواقيات

إطار تعاهدي منتظم لمسائل تبادل الطاالب واألسااتذة الجاامعيين 
فاا   فاا  المجاااالت الزراعيااة المحتلوااة أو تاادر س اللغااة العر يااة

إحد  الجامعات البوليوية وذلا  لموافااتهم بمقترحاات الكلياة فا  
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ساابل التعاااون بااين الجامعااة والجانااب البااوليو  وذلاا  فاا  اقاارب 
   0وقت ممكن

 0رأ  مجلس الكلية :وقرار اللجنة                

 الموافقة   القراا     
غذياة بتاار خ النظر فى موافقاة مجلاس قسام التغذياة واماراء ساو  الت:امل ض ع-27

علااااى دعاااااوة السااااايد االساااااتاذ الااااادكتور/ جو  اااااف  16/7/2017
المانيااا وذلاا  اللقااا   –اسااتاذ التغذيااة بجامعااة هااانوفر  - ااامووس

محالااااارات فاااااى الااااانظم الحديثاااااة فاااااى التغذياااااة لطاااااالب مرحلاااااة 
البكااالور وس والدراسااات العليااا وذلاا  فااى النصااف الثااانى ماان شااهر 

ذا ر السااور وان تتحماال علااى ان يتحماال ساايادتة تاا 2018فبراياار 
الجامعااة مصااار ف االقامااة وذلاا  توعياال للبروتوكااول الموقااو بااين 

 جامعة المنصورة وجامعة هانوفر – لية الطب البيطر  
* مرفق خطااب السايد االساتاذ الادكتور / جو  اف كاامووس اساتاذ 

المانيااااا وكاااذل  عنااااو ن المحالاااارات  –التغذياااة بجامعاااة هاااانوفر 
 المقترحة

 وقرار اللجنة الموافقة              
 الموافقة   القراا     

 
 جلنة شئ ن البيئة -4

 2017/ 7 /20واملنعقدة بتاريخ       



 

                                                          
                                                       

 
-23- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 24/7املوافق   االثنني يوم  ( 269)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

د/ وكياال الكليااة لشاائون 0النظاار فااى التقااار ر المقدمااة ماان الساايد أ  امل ضوو ع–28
خدمااة المجتمااو وتنميااة البيئااة بشااأن قيااام قطاااا شاائون خدمااة 

قافلاااة طبياااة ( 2بتنوياااذ عااادد )المجتماااو وتنمياااة البيئاااة بالكلياااة 
 عالجية وهى على النحو التالى :

 –الااى قر ااة المحموديااة  6/7/2017يااوم الحماايس الموافااق  -1
 محافظة الدقهلية -مركز دكرنس

الااى قر ااة بسااا  كاار م  13/7/2017يااوم الحماايس الموافااق  -2
 محافظة الدقهلية –مركز شر ين  –الدين 

 الموافقةوقرار اللجنة                    
 الموافقة      القراا       

د/ وكياال الكليااة لشاائون 0النظاار فااى المااذكرة المقدمااة ماان الساايد أ امل ضوو ع–29
خدمة المجتمو وتنمية البيئة بالكلية بشاأن مطالباة شاركة مصار 
للتاااااااااااااااااااامين بساااااااااااااااااااداد وثيقاااااااااااااااااااة حر اااااااااااااااااااق رقااااااااااااااااااام 

( 28211لا  وقادرة )ببم 573487395ورقم5734587416
حتاااااااى  26/2/2017مااااااادة جنيهاااااااا ال يااااااار وذلااااااا  عااااااان ال

26/2/2018 
 وقرار اللجنة الموافقة                   

 الموافقة     القراا         
 

 املكتبات جلنة-5  

  7/2017 /20 واملنعقدة بتاريخ            
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تشاكيل  من السايدة /ماديرة المكتباة بشاأن  النظر فى الطلب المقدم  :امل ض ع-30
 والرسائل المهداة لمكتبة الكلية  لجنة لوح  وتسعير المجالت

وقااارار اللجناااة : الموافقاااة علاااى تشاااكيل لجناااة لوحااا  وتساااعير                   
 لتكون كالتالى:  – الرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

 رئيسا   د/ عبد الهاد  محمد احمد              0أ                  
 عضوا سعيد              السعيد الشر ينى الد/ 0أ                
 عضوا  جبر السيد جبر                د/ محمد0أ                
   السيدة /سو ان   نهم محمد               مديرة المكتبة              

 الموافقة    القراا        
 

 م ض عات متن عه                                                

المااذكرة المقدمااة ماان الماادير التنويااذ  لبرنااام  صااحة النظاار فااى  امل ضوو ع-31
د/ عميد الكلياة بشاأن 0وسالمة الغذا  بالكلية للعرء على السيد أ

مة الغاذا  الموافقة على تشاكيل الجهاا االدار  لبرناام  صاحة وساال
وذلاا   1/8/2017للتجديااد اعتبااارا ماان  بالكليااة لماادة عااام قابلااة

 على النحو التالى:
 مدير مراحل البرنام  د/ خالد ابراهيم ابو الوت  سالم0السيد أ

 مشرا ا اديمى السيدة د/ ايمان  هران عبد الحميد احمد
 مشرا ا اديمى  السيدةد/فاطمة مصطوى عبد الحميد

 مشرا ا اديمى  السيد د/سمير محمد عبد الغنى عبد اللة

 مشرا ا اديمى  السيدة د/ سحر السيد السيد عبد الرحمن
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 مشرا ا اديمى  لسيد د/محمد على ماهر العدل ا

 مشرا ا اديمى  السيدة د/ايمان احمد محمد ابو الوضل

 مشرا ا اديمى  السيدة د/ بسمة حامد مر نى عمر

 مشرا ا اديمى  السيد د/ منصور ابوالعنين منصور

 منسق ادار   فاطمة الزهرا  اسامة احمد االمامالسيدة / 
 شئون الطالب لىالسيدة /سلو  احمد ع

 شئون الطالب السيدة / ايمان عبد اللطيف فر د 
 استحقاقات السيدة / نوال السمر  على على

 شئون مالية ومراجو حسابات البرنام  السيد / ابراهيم عوء احمد عوء 
 الوحدة الحسابية السيد /احمد يحى احمد الحسانين

 الموافقة   القراا  
                             

 
 ما استجد من اعمال                                 

 
للعرء على مجلاس الكلياة  /0النظر فى المذكرة المعرولة على السيد أ  امل ض ع-32

بشأن تشكيل لجنة للنظر فى حاالت الطالب المعرلين للوصال بالورقاة 
 : وقد تشكلت اللجنة من  لنهائية ا
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب         فالسيد يوسد / جالل احمد 0أ - 1
 د/ مها عبدة محمد عبدة العشماو    رئيس كنترول الورقة الحامسة0السيد أ 2
 منسق الكلية فى اعمال النتائ        السيد /احمد ابراهيم خليل           -3
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 وقاارار اللجنااة الموافقااة علااى اعطااا  الطالااب/ احمااد مصااطوى ابااراهيم
  ساليمان والطالب/ كامال الشاناو الطالب بالورقة الحامسة  محمد عمار

ار ااو درجااات فااى المااواد  الطالااب بالورقااة الحامسااة –ابااراهيم الشااناو  
مااان   /ب  و وصاال الااى ااالقاارب للنجاااى وذلاا  لتعااديل حالتاااة ماان راساا

للماارة الرابعااة فااى اقاال ماان نصااف عاادد المااواد بنااا  علااى ناا   الحااار 
 التنويذية لقانون تنظيم الجامعات ( من الالئحة  80المادة ) 

 الموافقة    القراا  
 
للعارء علاى  والطاالب بالكلياة لشون التعليم النظر فى مذكرة وكيل الكلية مل ض عا-33

جنية )مائاة  100بشأن اقتراى تحصيل مبل   د/ عميد الكلية 0السيد ا
فااى جنيهااا( مساااهمة فااى دعاام محصصااات التاادر ب الصاايوى للطااالب 

نظاارا لتطبيااق الئحااة التاادر ب الصاايوى  2017/2018امعى العااام الجاا
والتااى تتضاامن اعبااا   ماليااة للقااائمين علااى التاادر ب وتااوفير وسااائل 

والقوافال البيطر ااة  االنتقاال للطلباة لمواقاو التادر ب فااى المرا از البحثياة
 فى نطاي المحافظة وخارجها

 الموافقة     القراا    
   الطالااب  –مان السايد / محمااد العولاى محماد  النظاار فاى الطلاب المقاادم مل ضو عا-34

 بالتعليم الموتوى للسيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية بشأن قبول 
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 3التباارا الشحصااى الااى الكليااة وهااو عبااارة عاان ) كولاادير مياااة يحتااو  علااى           
جنيااة ) الااف  1200فااى حاادود مبلاا   صاانبور ف فلتاار مياااة خااارجى (

 ومائتان جنية(
 لةالموافقة على قبول التبرا مو تقديم الشكر   ااالقر   

 

 

 ،، الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            

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

 

 البيلىرجاء 


