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 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية السبعون  (270)رقم  الجلسة

 
ياوم  2017/  2016للعام الجاامع  (270) رقم عقد مجلس الكلية جلسته 

 تماااام وذلاااي فااا   هاااا 1438/ ذو القعااادة   لموافااا ام 14/8/2017 االثناااي 
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           

 اسااااااااااااااااااااااااتاذ وعميااااااااااااااااااااااااد الكليااااااااااااااااااااااااة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 بالتعليم والطال 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  بااااااااار د/ علاااااااااى علاااااااااى ا0أ
 

 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 
 

 ألمراء الباطنة والمعدية واألسماكأستاذ متور  بقسم ا 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
 

 لشاااااااار ينى الساااااااايد علااااااااىد/ محمااااااااد ا0أ
 

 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
 

 مااااال اباااااراهيم محماااااود اباااااو العااااا مد/ كا0أ
 

 اسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام امااااااراء الاااااادواج 
 

 د/ جمااااال عبااااد الجااااابر محمااااد يااااونس0أ
 

 اسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام البكتر ااااااا والوطر ااااااات والمناعااااااه
 

 د/ مصاااااااااباى عباااااااااد الجاااااااااواد السااااااااايد0أ
 

 قساااااااااااااااااااااام التشاااااااااااااااااااااار   ورئاااااااااااااااااااااايساسااااااااااااااااااااااتاذ 
 

 د/ سااااااااامى معااااااااوء محمااااااااد  عباااااااال0أ
 

 لقااااي  االصااااطناعىاساااتاذ ورئاااايس قسااام التوليااااد والتناسااال والت
 

  

 د/ فياااااااااااوال حسااااااااااا   كاااااااااااى محماااااااااااد0أ
 

 اطناااه واالماااراء المعدياااه واالساااماكاساااتاذ ورئااايس قسااام االماااراء الب
 

 د/ عاااااادل عباااااد الحاااااال  سااااايد احماااااد0أ
 

 ه الصااااحيه علااااى اال ذيااااةاسااااتاذ ورئاااايس قساااام الرقاباااا
 

 ى اال ذيةاابقسم الرقابه الصحيه عل استاذ  د/ محمااد محماااد محمد الج ار0أ

 د/ مماااااااااادوى محمااااااااااد ابااااااااااو المجااااااااااد 0أ
 

 اساااتاذ ورئاااايس قساااام الطااااب الشااارعى والسااااموم واالجاااارا ات البيطر ااااه
 

 ةد/ عماااارو عباااااد الوتاااااى محماااااد عباااااد0أ
 

 اسااااااااااااااتاذ بقسااااااااااااااام الصاااااااااااااااحه واالماااااااااااااااراء المشاااااااااااااااتركه
 

 ى اال ذيةاابقسم الرقابه الصحيه عل استاذ  سالمد/ خاااالد ابراهيم ابااو الوت  0أ
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 رد/ محماااااااااااد جبااااااااااار السااااااااااايد جبااااااااااا0أ
 

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااااااااااااااااام االدو ااااااااااااااااااااااااااااااااه
 

 د/ طااااااااري اباااااااراهيم محماااااااد ابااااااااراهيم0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام التغذيااااه وامااااراء سااااو  التغذيااااه
 

 د/ صااااااااااااااابر  احماااااااااااااااد الحضاااااااااااااااار  0أ
 

 اسااتاذ بقساام الباطنااه واالمااراء المعديااه واالسااماك
 

 اساااااتاذ بقااااااسم الاااتشر   د/ صااووت عبادة محمااد مرسى0أ
 عاااااااااوءد/ سااااااااانا  ساااااااااالمه احماااااااااد 0أ

 

 اسااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااام امااااااااااااااااااراء الاااااااااااااااااادواج 
 

 د/ رجاااااااااااااااب عباااااااااااااااد   درو ااااااااااااااا 0أ
 

 اساااتاذ ورئاااايس قساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااه
 

 د/ عصااااااام مصااااااباى محمااااااد محماااااااود0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الجراحااااه والتحاااادير واال ااااعه
 

  

 د/ احماااااااااااااااد  اااااااااااااااوقى اساااااااااااااااماعيل0أ
 

 اسااااااااااتاذ ورئاااااااااايس قساااااااااام الحليااااااااااه واالنسااااااااااجه
 

 نتصاااااااار محمااااااااودد/ عبااااااااد الماااااااانعم م0أ
 

 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
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام الباثولوجيااا
 

 د/ سااحر الساايد الساايد علااى عبااد الاارحم 
 

 عد وقااائم بعماال رئاايس قساام الويروساااتاسااتاذ مسااا
 

 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

 د/ سااااامير محماااااد عباااااد الغناااااى عباااااد  
 

 لصحيه على اال ذيةاستاذ مساعد بقسم الرقابه ا
 ماااااانعم القبااااااانىيااااااارا محساااااا  عبااااااد ال /د

 

 ماااااااااااااااااااااااااااادرس بقساااااااااااااااااااااااااااام الطويليااااااااااااااااااااااااااااات
 

  أعضا  من اخلااج

   محمااود مصااطوىد/ عااادل حساااني0أ
 

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

 
 
 

 هليه اقدبال نقيب االطباااا  البيطر ي 

 دير عام مدير ة الطب البيطر  بالدقهليةم عسكر عبد اللطيفعداااد/ س

 اواعتذا عن عدم احلض 
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 أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمو وتنمية البيئه راهيمااادل التابعى ابااد/ ع0أ

   محمااود مصااطوىد/ عااادل حساااني0أ
 

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

 
 
 

 هليه اقدبال طباااا  البيطر ي نقيب اال
 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 السااااااايد / رجاااااااا  محماااااااد البيلااااااا 
     السااااااايدة/ ماجااااااادة محماااااااد احماااااااد 

 
 رئاااااااايس قساااااااام أمانااااااااة مجلااااااااس الكليااااااااة

 أخصااااااااااااااااااائى  اااااااااااااااااائون ادار ااااااااااااااااااة ثااااااااااااااااااانى                                                  
 

    - عباد الهاادي محماد أحماد عرماه/د0أالسيد  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 التوفي  والسداد

د/ عميد الكلياة والساادة اعضاا  المجلاس بتقاديم واجاب 0تقدم السيد أ •
ووالااد د/  –د/ سااامى معااوء  عباال 0  فااى وفاااة  والااد  وجااة أالعاا ا

الساتاذ/ حلماى لكل م  ا  ما تقدموا بحالص الع ا -سمير عبد الغنى 
 فاااى وفااااة والدتاااة  رئااايس قسااام الشااائون االدار اااة بالكلياااة –مصاااطوى 

الموظوااة بالمكتبااة فااى وفاااة  –وماادام / حنااان كاماال عبااد المقصااود 
 اخوها

 

علمااى الثااانى عشاار لكليااة الطااب البيطاار  سااوي يااتم عقااد الماا تمر ال •
جامعااااة ال قااااا    تحاااار عنااااوان ر دور الطااااب البيطاااار  فااااى التنيااااة 

الغردقة ( وذلي فاى الوتارة ما   –االقتصادية ر  ) صنى داي  البالسيو 
  2017ا نو ر 18-21
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   اوال : التصديقات         
 

                                                  (269رقاااااام  ) لتصاااااادي  علاااااا  محضاااااار الجلسااااااة السااااااابقةا :امل ضوووووو ع-1
   0 2017 /24/7بتار خ 

 المصادقة  : رااالق      
 ثانيا :جلان جملس الكلية

 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 8/2017/ المنعقدة بتار خ           

 
لجنااه لاامان الجااودة  مااذكرة  اائون الطااالب بشااأن مقتاارىالنظاار فااى : عامل ضوو-2

( مااا  الالئحاااة الداخلياااة  لكلياااة 10واالعتمااااد بتعاااديل ناااص الماااادة )
الطااب البيطاار  جامعااه المنصااورة وذلااي طبقااا لمااا اوصاار بااه لجنااه 

( بتاااار خ 430 ااائون التعلااايم والطاااالب بالجامعاااه بجلساااتها رقااام  )
25/7/2017 / 

 20عملاى    20نظار     50ات  )تكاون نساب الادرجالموافقاة علاى ان    القراا                 
 انشطة علمية ( 10 وهى و 

 
للوااري )  2016/2017اعتماااد احصااائية نتيجااة العااام الجااامعى :  عامل ضوو-3

 االولى + الثانية +الثالثة + الحامسة (
 الموافقة   القراا       
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دد يويااد باورود عاا 7/8/2017ورد اليناا كتاااب مكتاب التنسااي  بتاار خ :   عامل ضوو-4       
 / 2017/2018( طالب وطالبة للعام   الجامعى 571)

 اولهم الطالبة/ منه   ع ت محمد مسعد سليم                       
 واخرهم الطالبة/ اسما   ا ر احمد احمد الحساني  عنار                       

 الموافقة    القراا    
 

 الدااسات العليا جلنة -2
 0/8/2017  واملمتدة بتاريخ  2017 /8املنعقدة بتاريخ /                       

: النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  امل ض ع-5
عل  كل م  : التقار ر الوردية  31/7/2017بالكلية بتار خ 

 لمناقشة والحكم لرساالة الدكتورا والتقر ر الجماع   للجنة ا
 يما  احمد ابراهيم مصطوى سعوان ا ب/ 0الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة التحصص/  22/4/2014المسجلة م  الحار  بتار خ 
   وعنوانها : الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه 

التأثير 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 

 ا وكانر لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 ا ا/د/ عبدالرحيم احمد عبدالرحيم   1
ة قناة جامع –استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطر       

 السو س 
 د/ محمد خالد محووظ     0ا أ2

جامعة   -استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطر  بمشتهر     
 بنها 

 د/ السعيد الشر ينى السعيد     0ا أ3
استاذ متور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه      

 بالكليه ) مشرفا (
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      د/ جهاد رمضان محمد السيد 0أ -4
أستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث      

 )مشرفا(
 ا على ان يكون الثالث والرابو  معا بصوت واحد             

فااا  العلاااوم  : التوصاااية بمااان  درجاااة دكتاااورا  الولساااوة اللجنةار قاااار و                 
  التغذياااه ر الطبياااة البيطر اااة  تحصاااص ر الكيمياااا  الحيو اااه وكيمياااا

للطالبه المذكور  ف  لو  توصية كال ما  لجناة المناقشاة والحكام   
 وموافقة مجلس القسم

 الموافقة     رااالق      
 
 8/8/2017النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام االدو ااه بالكليااة بتااار خ   :امل ضوو ع-6

عل  كل م  : التقاار ر الوردياة والتقر ار الجمااع   للجناة المناقشاة 
ناد  احماد ساعد ب/ 0ط هالحاصة بالطالباالماجستير رسالة لوالحكم 

فا   14/4/2015ا المعيد  بالكليه والمساجله  بتاار خ  حسام الدي 
   للمناقشة والحكم   وعنوانها :      مادة التحصص/ الوارما ولوجيا

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

 ا وكانر لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ محمد حس  خير   0ا أ1

 أستاذ االدو ه  بكلية الطب البيطر  جامعة / ال قا        
 د/ وليد فتحى خليل           0ا أ2
 أستاذ االدو ه  بكلية الطب البيطر  جامعة / قناة السو س    
 مر  د/ مجد  صالى مصطوى عا0ا أ3
 أستاذ ورئيس قسم االدو ه  بالكلية )مشرفا(     
 د/ محمد جبر السيد جبر   0ا أ4

 أستاذ االدو ه بالكليه )مشرفا(     
 ا د/ ر هام احمد عبد الوتاى          5
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 أستاذ مساعد االدو ه  بالكلية )مشرفا(     
 ا على أن يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد/

التوصاااية بمااان  درجاااة الماجساااتير فااا  العلاااوم الطبياااة : جناااةاللقرار و 
ر للطالباااه الماااذكور  فااا  لاااو   البيطر اااة تحصاااص ر الوارما ولوجياااا

 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم   وموافقة مجلس القسم
 الموافقة  : رااالق     
 
ة قسام الرقاباة الصاحية علاى األ ذياة  بالكلياالنظر ف  موافقاة مجلاس  :امل ض ع-7

التقاار ر الوردياة والتقر ار الجمااع    عل  كل ما  : 8/8/2017بتار خ 
ب/ 0طه الحاصاة بالطالباالماجساتير لرساالة للجنة المناقشة والحكام 

المساااااجلة مااااا  الحاااااار   بتاااااار خ   دالياااااا اباااااراهيم السااااايد مكياااااه
 لبااانالرقابااة الصااحية علااى األ فاا  مااادة التحصااص/  16/4/2013

    , وعنوانها :ومنتجاتها
 تقييم نوعية االلبان البودرة المباعة بمدينة المنصورة   

Quality Assessment of Milk Powders Sold in Mansoura City 

 ا وكانر لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ صالى فتح  عبدالعال   0ا أ1
بكلية الطب  ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أستاذ      

 جامعة / ال قا     البيطر  
 د/ عادل عبدالحال  سيدأحمد 0ا أ2

 ورئيس القسم بالكلية ومنتجاتها أللبانالرقابة الصحية على اأستاذ      
 د/ محمد الشر ين  السيد على    0ا أ3
المتور  بالكلية  ومنتجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أستاذ      

 )مشرفا(
الطبياااة ة الماجساااتير فااا  العلاااوم التوصاااية بمااان  درجااا: اللجناااةقرار و 

ر  ومنتجاتهاااا لباااانالرقاباااة الصاااحية علاااى األ البيطر اااة  تحصاااص ر
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للطالبه المذكور  ف  لو  توصية كال ما  لجناة المناقشاة والحكام   
 وموافقة مجلس القسم

 الموافقة  رااالق      
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم امراء الدواج  بالكلية بتار خ  :امل ض ع-8

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع    10/8/2017
ب/  0بالطالب  طالحاصة الماجستير لرسالة للجنة المناقشة والحكم 

محمد عال  الدي  محمد المرسى  ا المعيد بالقسم والمسجل بتار خ 
 ف  مادة التحصص/ امراء الدواج  واالرانب    22/4/2014

 وعنوانها :  
 يا فى السماندراسات ع  الكوكسيد

Studies on Quail Coccidiosis 
 ا وكانر لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 ا ا/د/ لبنى محمد العقباو      1
 استاذ الطويليات  بكلية الطب البيطر  بمشتهر      
 ا ا/د/ حنان على فهمى    2

وكيل معهد بحوث صحة الحيوان ورئيس قسم البايوتكنولوج       
 لدق با

 د/ امل ابراهيم ابوالع م        0ا أ3
 أستاذ ورئيس قسم امراء الدوج  بالكلية )مشرفا(     
 د/ سنا  سالمه احمد عوء    0ا -4
 استاذ امراء الدواج  بالكليه     

 على ان يكون الثالث والرابو بصوت واحد  -              
الماجساااتير فاااا  العلاااوم الطبيااااة التوصاااية بماااان  درجاااة : اللجناااةقرار و               

فا   للطالاب الماذكورالبيطر ة  تحصص ر امراء الادواج  واالراناب ر 
لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم   وموافقاة مجلاس القسام 

/ 
 الموافقة  : رااالق   
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 8/8/2017موافقة مجلس قسم االدو ه بالكلية بتار خ  النظر ف : امل ض ع-9

ب/ 0ط ةالحاصة بالطالبالدكتوراة لرسالة  عل  تقر ر الصالحية
ا المدرس المساعد بالقسم  اسما  ع ت ابراهيم محمد الصياد

 الوارما ولوجياف  مادة التحصص/  23/4/2012بتار خ والمسجلة 
 وعنوانها :       للمناقشة والحكم

 دراسات فارما ولوجية مناعية على التيلميكوسي  والسو راميون ف               
 الدجا 

Immuno-Pharmacological Studies on Tilmicosin and Super-Immune® in Chicken 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ السيد احمد عبدالع           0ا أ1
 أستاذ االدو ه  بكلية الطب البيطر  جامعة / ال قا        
 بدالعليم        د/ عبدالعليم ف اد ع0ا أ2
أستاذ االدو ه ووكيل الكليه لشئون الدراسات العليا بطب بيطر       

 جامعة ال قا    /
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر   0ا أ3
 أستاذ ورئيس قسم االدو ه  بالكلية )مشرفا(     
 د/ محمد جبر السيد جبر            0ا أ4

 أستاذ االدو ه بالكليه )مشرفا(     
 ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/ا على 

 الموافقة:اللجنةقرار و 
 الموافقة    : رااالق   

 

 8/8/2017موافقة مجلس قسم االدو ه بالكلية بتار خ  النظر ف : امل ض ع-10
ب/ اياد 0الحاصة بالطالب طالدكتوراة عل  تقر ر الصالحية لرسالة 
بتار خ  ا المسجل م  الحار   محمد ابو المعاطى محمود

  للمناقشة  الوارما ولوجياف  مادة التحصص/  9/10/2013
 وعنوانها :     والحكم
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دراسات فارما ولوجية على عقار السيوتويور ف  األبقار المصابه            
 بااللتهابات الرحميه

Pharmacological Studies of Ceftofur on Cattle Affected with Metritis 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  ا واقتراى تشكيل
 د/ سام  محمد مصطوى النبتيتى      0ا أ1
 أستاذ االدو ه  بكلية الطب البيطر  جامعة / ال قا        
 ا د/ رجب محمد عبدالمنعم دوحر ج   2
 أستاذ مساعد بمعهد تناسليات الهرم      
 د/ محمد جبر السيد جبر         0ا أ3

 ذ االدو ه بالكليه )مشرفا(أستا     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد            0ا أ4
 أستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(    

 ا على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/
 الموافقة:اللجنةقرار و 

 الموافقة : رااالق      
 .. 
م الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  : النظر ف  موافقة مجلس قسامل ض ع-11

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  31/7/2017بالكلية بتار خ 
ر م محمد فتحى محمد جمال ب/ 0الماجستير  الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة  14/4/2015ا المسجلة م  الحار  بتار خ  الدي  متولى
حكم   التحصص/ الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه    للمناقشة وال

 وعنوانها : 
الدراسات الكيميائية لمادة السيلمار   على الكلى أثنا  انقطاع الترو ة              

 الدمو ة وإعادة سر انها ف  الوئران
Biochemical studies of the role of silymarin on renal ischemia 

reperfusion injury in rats 

 قشة عل  النحو التال  : ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمنا
 ا ا/د/ فات   هران محمد ابراهيم       1
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 استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية العلوم/ جامعة ال قا         
 د/ السعيد الشر ين  السعيد  0ا أ2
 استاذ متور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذية بالكليه     
  د/ جهاد رمضان محمد السيد     0ا أ3

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(     
 ا د/ محمد فود  ابراهيم سالمه       4

 أستاذ مساعد الكيميا  الحيو ة بالكلية )مشرفا(     
 ا على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/              
 الموافقة  : رااالق       الموافقة:اللجنةقرار و  

  
 

: النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  امل ض ع-12
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  31/7/2017بالكلية بتار خ 

ا  مها حس  محمود المغا   ب/ 0الماجستير  الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة التحصص/  28/10/2014المسجلة م  الحار  بتار خ 

 التغذيه    للمناقشة والحكم   وعنوانها :  الكيميا  الحيو ه وكيميا 
وري الرمان ف  الوئران السمينة المصابة بالسكري ومقاومة                

 االنسولي 
Pomegranate Leaf  in obese diabetic rats and insulin resistance 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 بدالمقصود على   د/ حسي  ع0ا أ1

استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطري بمشتهر/ جامعة      
 بنها

 د/ جهاد رمضان محمد السيد      0ا أ3
 أستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث      
 د/ السعيد الشر ين  السعيد        0ا أ2

ه وكيميا  التغذية استاذ متور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو       
 بالكليه )مشرفا(

 الموافقة ..  : رااالق       الموافقة:اللجنةقرار و    
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: النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  امل ض ع-13
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  31/7/2017بالكلية بتار خ 

ا  د العويوىرنا رمضان أبو  ب/ 0الماجستير  الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة التحصص/  28/10/2014المسجلة م  الحار  بتار خ 

 الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه    للمناقشة والحكم   وعنوانها : 
 تأثير تناول   ر النحيل على لغوط األ سدة والحصو ة ف  ذكور الوئران              

Effect of palm oil supplementation on oxidative stress and fertility in male rats 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 ا ا/د/ ياقوت عبدالوتاى السنوس      1

استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية الطب البيطري بمشتهر/ جامعة     
 بنها

 د/ السعيد الشر ين  السعيد            0ا أ2
ئيس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذية استاذ متور  ور      

 بالكليه
 د/ جهاد رمضان محمد السيد         0ا أ3
    أستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث      

 )مشرفا(
 الموافقة:اللجنةقرار و    

  الموافقة ..  : رااالق      
 

و ه وكيميا  التغذيه  : النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيامل ض ع-14
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  31/7/2017بالكلية بتار خ 

 نادي  ليا  محمد عبدالوهابب/ 0الماجستير  الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة  14/4/2015المسجلة بتار خ المعيد  بالكلية و ا 

التحصص/ الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه    للمناقشة والحكم   
 وعنوانها : 

 السيليمار   و سرطان الكبد ف  الوئران
Silymarin and hepatic Cancer in rats 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 ا ا/د/  اديه عبدالحميد فتح         1



 

 
 
-14- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 8/ 14املوافق    االثنني يوم  ( 270) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 استاذ الكيميا  الحيو ه بكلية العلوم/ جامعة عي   مس     
   ا د/ محمد فود  ابراهيم سالمه   2

 أستاذ مساعد الكيميا  الحيو ة بالكلية      
 د/ السعيد الشر ين  السعيد          0ا أ3
استاذ متور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذية      

 بالكليه)مشرفا(
 د/ جهاد رمضان محمد السيد       0ا أ4

 فا(أستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشر     
 ا على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/

 الموافقة:اللجنةقرار و 
  الموافقة ..  : رااالق  
 
األمراء الباطنة واألمراء المعدياة واالساماك موافقة مجلس  النظر ف  :امل ض ع-15

الماجساتير عل  تقر ر الصالحية لرساالة  2/8/2017 بالكلية بتار خ
ا المسااجلة  راهيم اسااماعيل عطاااهب/ سااار  اباا0ط ةالحاصااة بالطالباا

االمااراء فاا  مااادة التحصااص/  16/10/2012بتااار خ ماا  الحااار  
 وعنوانها :     الباطنة   للمناقشة والحكم

تقييم الطرابات البط  بالموجات فوي الصاوتية ودراساات ا لينيكياة ر 
 ر ف  المجترات الصغيرة

Ultrasonogaphic Evaluation of Abdominal Troubles and Clinico-

Pathological Studies in Small Ruminants 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ أسما  عمر على         0ا أ1

 أستاذ االمراء الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة االسماعيلية     
 د/ ماجدة صال  حس         0ا أ2
 الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة االسكندر ة أستاذ االمراء     
 د/ محمد أحمد على يوسف       0ا أ3
 أستاذ االمراء الباطنة المتور  بالكلية )مشرفا(      
 ا د/ حسام محمد محمد ابراهيم            4

 أستاذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية )مشرفا(       
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 ا بصوت واحد/ا على ان يكون الثالث والرابو مع
 الموافقة:اللجنةقرار و 

 الموافقة   : رااالق  
 

األمراء الباطنة واألمراء المعدية موافقة مجلس  النظر ف : امل ض ع-16
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  2/8/2017 بالكلية بتار خواالسماك 

ب/ ايمان السيد السيد السعيد 0ط ةالحاصة بالطالبالماجستير 
ف  مادة  16/4/2013بتار خ الحار   ا المسجلة م  سماحه

 وعنوانها :   االمراء الباطنة   للمناقشة والحكم التحصص/ 
تقييم االلطرابات العضلية الهيكلية ف  الحيول باستحدام الموجات 

 فوي الصوتية
Ultrasonographic Evaluation of Musculoskeletal Disorders in Horses 

 والمناقشة عل  النحو التال  : ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم 
 د/ صبح  المغاوري محمد  نب   0ا أ1

 أستاذ االمراء الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا        
 د/ محمد سمير  حس           0ا أ2

 أستاذ االمراء الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة بن  سو ف     
 د/ محمد أحمد على يوسف       0ا أ3
 أستاذ االمراء الباطنة المتور  بالكلية )مشرفا(      
 ا د/ ماجد ر ي  عبان اال قر             4

 أستاذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية )مشرفا(      
 ا على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/

 الموافقة:اللجنةقرار و   
 الموافقة : رااالق     
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األماااراء الباطناااة واألماااراء المعدياااة وافقاااة مجلاااس م النظااار فااا :امل ضووو ع-17
عل  تقر ر الصاالحية لرساالة  2/8/2017 بالكلية بتار خواالسماك 
ب/ سااميه صاالى الادي  الادمرادا  0ط ةالحاصة بالطالبالماجستير 

فاا   16/10/2012بتااار خ ا المسااجلة ماا  الحااار   علااى مصااطوى
 وعنوانها :     كماالمراء الباطنة   للمناقشة والحمادة التحصص/ 

اسااتجابة الساايتوكاي  وعالمااات االجهاااد التأ ساادي فاا  المجتاارات ر                 
 رالصغيرة المصابة بتسمم الحمل

Cytokine Response and Oxidative Stress Markers Expression in Small Ruminants 

 with Pregnancy Toxemia 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ عبدالر وي محمد محمود      0ا أ1
 أستاذ االمراء الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا        
 د/ صبري أحمد الحضري نصار   0ا أ2

 أستاذ االمراء الباطنة بالكلية      
  د/ محمد أحمد على يوسف      0ا أ3
 أستاذ االمراء الباطنة المتور  بالكلية )مشرفا(      
 ا د/ ماجد ر ي  عبان اال قر         4
 أستاذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية )مشرفا(      

 ا على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/
 الموافقة:اللجنةقرار و 

 الموافقة    : رااالق  
 بالكلية بتار خ البكتر ا والوطر ات والمناعةمجلس  موافقة النظر ف : امل ض ع-18

الحاصة الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  2/8/2017
المعيدة بالقسم ا  وفا  محمد عبد القادر رجبب/ 0ط ةبالطالب

ف  مادة التحصص/  14/04/2015بتار خالمسجلة و 
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   م  للمناقشة والحك البكتر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا
   وعنوانها :

 
دراسات متقدمه على الجينات المقاومه للمضادات الحيو ة لميكروب                

 السيدوموناس ار وجينو ا المع ول م  حاالتمصابة
Advanced studies on antibiotic resistance genes of pseudomonas 

aeruginosa recovered from infected cases 

     

 اى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : واقتر ـ 
 د/ أحمد أحمد رفعر خواج      0ا أ1
أستاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بطب بيطر /      

 جامعة قناة السو س
 د/ محمد جبر السيد جبر        0ا أ2

 أستاذ االدو ة بالكلية      
 س  د/ جمال عبدالجابر محمد يون0ا أ3

 أستاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا(     
 الموافقة:اللجنةقرار و 

 الموافقة    : رااالق  
/ 

  
 بالكلية بتار خ البكتر ا والوطر ات والمناعةموافقة مجلس  النظر ف : امل ض ع-19

الحاصة الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  14/8/2017
 م  الحار  ا المسجلة نهال ع ت يوسف محمدب/ 0ط ةبالطالب
البكتر ولوجيا ف  مادة التحصص/  9/10/2013 بتار خ

   وعنوانها :     للمناقشة والحكم واألمينولوجيا والميكولوجيا
 دراسات على منتجات اخلمائر كمضادات حيويه لبعض انواع البكرتاي املمرضة            

Studies on Yeasts Products as Antimicrobial Agents on Some Pathogenic Bacteria 
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 واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : ـ 
 د/ حم   محمد ابراهيم عيد     0ا أ1

أستاذ البكتر ا والوطر ات والمناعة بطب بيطر / جامعة قناة      
 السو س

 د/ محمد الشر ين  السيد عل     0ا أ2
 الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها المتور  بالكلية  أستاذ   
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس   0ا أ3
أستاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية      

  ()مشرفا
  ..    الموافقة:  اللجنةقرار و               

  الموافقة    : رااالق 
 
  
 األمراء الباطنة والمعدية واالسماك مقسمجلس : النظر ف  موافقة امل ض ع-20

لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 2/8/2017 بالكلية بتار خ
ا  ابراهيم عمر صال  ابراهيم / ب0ط ة الدكتورا  الحاصة بالطالب
ف  مادة التحصص/  16/4/2013بتار خ المسجل م  الحار  
 وعنوانها :  األمراء الباطنة   

 اء التنوسية  ير المعدية ف  االبقاربعض الدراسات على االمر 
Some Studies on Non-Infectious Respiratory Diseases in Cattle 

 وذلي عل  النحو التال  : ا
 د/ محمد أحمد عل  يوسف         0ا أ1
 أستاذ االمراء الباطنة المتور   بالكلية )مشرفا(     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد     0ا أ2

 ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ     
 د/ فهيم البه  السيد وحي        0ا أ3
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 أستاذ الوسيولوجيا المتور  بالكلية     
 د/ فيوال حس   ك  محمد           0ا أ4
 أستاذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية واالسماك بالكلية    
 د/ صبري أحمد الحضري نصار  0ا أ5
 أستاذ االمراء الباطنة بالكلية     
 ا د/ ماجد ر ي  عبان اال قر            6
 أستاذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية )مشرفا(    
 ا د/ حسام محمد محمد ابراهيم      7
 أستاذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية     
 الموافقة:اللجنةقرار و 

 الموافقة  : رااالق  
  
 8/8/2017موافقة مجلس قسم االدو ه بالكلية بتار خ  ف النظر  :امل ض ع-21

على تعديل لجنة اال راي لرسالة الماجستير الحاصة بالطالبه 
ا  المسجله م  الحار   نسمه عباس على عطيه ال هير  ب/ 0ط

ف  مادة التحصص/ الوارما ولوجيا    18/10/2016بتار خ 
يس قسم د/ مجد  صالى مصطوى عامر ا  أستاذ ورئ0بالافة أ

االدو ه  بالكلية )وذلي للمساعدة ف  الج   العمل  الحاص 
 بالرسالة(   لتصب  لجنة اال راي على النحو التال :

 الوظيفة االسم م
 أستاذ ورئيس قسم االدويه  بالكلية   مجدى صالح مصطفى عامر  أ.د/ 1
 يتها بالكليهاستاذ مساعد أمراض االسماك ورعا د/ ايمان زهران عبدالحميد احمد   2
 استاذ  مساعد االدويه بالكلية د/ ريهام احمد عبدالفتاح الشافعى 3
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 الموافقة:اللجنةقرار و 
 الموافقة   : رااالق  
 

 8/8/2017موافقة مجلس قسم االدو ه بالكلية بتار خ  النظر ف  :امل ض ع-22
على تعديل لجنة اال راي لرسالة الماجستير الحاصة بالطالبه 

ا المسجله م  الحار  بتار خ  احمد عبدالستار بكر  منى ب/ 0ط
ف  مادة التحصص/ الوارما ولوجيا   بالافة  18/10/2016
د/ مجد  صالى مصطوى عامر  أستاذ ورئيس قسم االدو ه  0أ

بالكلية )وذلي للمساعدة ف  الج   العمل  الحاص بالرسالة(  
 لتصب  لجنة اال راي على النحو التال :

 فةالوظي االسم م
 أستاذ ورئيس قسم االدويه  بالكلية   مجدى صالح مصطفى عامر  أ.د/ 1
 استاذ مساعد الفسيولوجيا بالكليه د/ يوسف يحيى عوض الصعيدى   2
 استاذ  مساعد االدويه بالكلية د/ ريهام احمد عبدالفتاح الشافعى 3

 الموافقة:اللجنةقرار و   
 الموافقة : رااالق  
 
 
د/ وكيااال الكلياااة للدراساااات العلياااا 0ص ماااذكرة السااايد أبحصاااو  :امل ضووو ع-23

بشااأن   د/ عميااد الكليااة 0علاا  الساايد أ والبحااوث المعرولااة
ا تااااو ر تحديااااد موعااااد بااااد  امتحانااااات الدراسااااات العليااااا دور 

 عل  النحو التال  :2017
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  ورا  : اعتبااااارا ماااا ااااااااا: االمتحااااان التكميلاااا  لدرجااااة الدكتا أوال
22/10/2017 
 اعتبااارا مااا   ة الماجسااتير :ااااامتحااان التمهياادي لدرجا: االاثانياا
22/10/2017 

  اعتبااااارا ماااا  ات الدراسااااات العلياااااا :ااااااااااااامتحاااااان دبلوم :ثالثاااااا
23/10/2017 
 الموافقة:اللجنةقرار و   

 الموافقة     : رااالق  
 

 األماراء الباطناة والمعدياة واالساماك قسام: النظر ف  موافقاة مجلاس امل ض ع-24
عنوان رساالة ل تعديل  ير جوهر  عل   2/8/2017 لية بتار خبالك

ا  ال هارا  ممادوى احماد محمادب/ 0الماجساتير الحاصاة بالطالباة ط
فاااااا  مااااااادة  20/10/2015بتااااااار خ ماااااا  الحااااااار   المسااااااجلة 
 :   وذلي على النحو التال  امراء االسماك ورعايتهاالتحصص/ 

 العنوان قبل التحديد:
بالمعااادن الثقيلااة فاا  الماا ارع الساامكية  دراسااات مائيااه علااى التلااوث

 مو محاولة للمعالجة البيولوجية
Ecological studies on heavy metals pollution in fish farms and  

trial for bioremediation 

 العنوان بعد التحديد:
 المعاااااامالت التاااااأثيرات الوقائياااااة للطحالاااااب الدقيقاااااة علاااااى النماااااو 

   النيل  المعرلة للتسمم بال ئب المناعية ف  أسماك البلط
Protective effects of microalgae on growth and immune 
 parameters in Nile tilapia exposed to mercuric toxicity 

 الموافقة:اللجنةقرار و   
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 الموافقة   : رااالق  
 

 2/8/2017 بالكلية بتار خ التشر   قسم: النظر ف  موافقة مجلس امل ض ع-25
عنوان رسالة الماجستير الحاصة بالطالبة تعديل  ير جوهري لعل  

ا المعيدة بالقسم والمسجلة  ايه امي  المتولى عبدالغنىب/ 0ط
   التشر   واالجنهف  مادة التحصص/  18/4/2017بتار خ 

 : وذلي على النحو التال 
 العنوان قبل التعديل:

 تشر حيةتقييم واستحداث طري بديله لحوظ العينات ال  
Evaluation and Finding new methods for preservation of anatomical specimens 

 العنوان بعد التعديل:
دراسات موفولوجية مقارنة على األعضا  الحسية الجلدية ف  

 بعض األسماك
Comparative morphological studies on cutaneous sense organs in some fishes 

 الموافقة:ةاللجنقرار و 
 الموافقة   : رااالق  
 
 

: النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه   امل ض ع–26
المقدم م  عل  تقر ر مشري معار  31/7/2017بالكلية بتار خ 

السيد د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد ا استاذ مساعد 
سيادتة للعام الثان     وذلي لتجديد سور الكيميا  الحيو ة بالكلية

  خار  البالد/
 الموافقة:اللجنةقرار و     

 الموافقة    : رااالق    
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إلغا  قيد بدبلومات الدراسات العلياا للطالبه / اال  صابر : امل ض ع–27

المقيد  بدبلوم ) الكيميا  الحيو ه اال لينيكيه  (  –عبدالعظيم 
طلب المقدم م  وذلي بنا ًاعلى ال 2015/2016العام الجامعى 
 .الطالبه المذكور  

 الموافقة:اللجنةقرار و    
 الموافقة : رااالق      

 
 

        
 جلنة شئ ن البيئة -4

 2017/ 8 /13واملنعقدة بتاريخ       

د/ وكياال الكليااة لشاائون 0النظاار فااى التقااار ر المقدمااة ماا  الساايد أ  امل ضوو ع–28
ع  اائون البيئااة قيااام قطاااخدمااة المجتمااو وتنميااة البيئااة بشااأن 

( قافلااة طبيااة عالجيااة بيطر ااة وهااى علااى النحااو 4بتنويذعاادد) 
 التالى :

الى  رييىا المرةىي   20/7/2017يوم الخميس الموافق  -1

 محافظا الدرهليا –ميكز بلقاس  –

 –ال  رييا االحمديا  27/7/2017يوم الخميس الموافق -2

 محافظا الدرهليا –ميكز شيبين 

 –ال  رييا بن  عبيىد  3/8/2017 يوم الخميس الموافق-3

 محافظا الدرهليا –ميكز بن  عبيد 

الىىىىى  رييىىىىىا  10/8/2017يىىىىىوم الخمىىىىىيس الموافىىىىىق -4

 محافظا الدرهليا –ميكز السنبالوين  –المقاطرا
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 وقرار اللجنة الموافقة
 الموافقة      القراا       

نميااة البيئااة النظاار فااى الحطااة الساانو ة لقطاااع  اائون خدمااة المجتمااو وت امل ضوو ع–29
 2017/2018بالكلية للعام الجامعى 

 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة      القراا       
 
          
 

 املكتبات جلنة-5  

  8/2017 /  واملنعقدة بتاريخ            
 

 

 تشاكيل م  السايدة /ماديرة المكتباة بشاأن  النظر فى الطلب المقدم  :امل ض ع-30
 لجنة لوحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية 

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

 رئيسا   د/ عبد الهاد  محمد احمد              0أ                  
 عضوا السعيد الشر ينى السعيد              د/ 0أ                

 عضوا  جبر السيد جبر                د/ محمد0أ                
   السيدة /سو ان   نهم محمد               مديرة المكتبة              

  الموافقة   القراا        
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  ض عات متن عهم                                                

النظر فى مذكرة وكيل الكلية لشئون التعليم والطاالب بالكلياة للعارء  امل ض ع-31
ماا  الحاار ج د/ عميااد الكليااة  بشااان الطلااب المقاادم 0علااى الساايد ا

( لتغيااار  الدياناااةروماااانى عاااوء اللاااة جاااورجى بقطااار ) مسااايحى /
اساامة الااى احمااد عااوء اللااة جااورجى بقطاار ) مساالم الجنسااية ( 

 المستندات الدالة على ذلي مرف  طية 
 الموافقة    القراا     

 
فاطمااة ال هاارا  عبااد الحميااد احمااد المقاادم ماا  د/  النظاار فااى الطلااب امل ضوو ع-32

بمحضار اجتمااع  اساتاذ مسااعد صاحة الحياوان والبيئاة –الجوهر  
مجلاااس الصاااحة واالماااراء المشاااتركة بشاااأن اقتاااراى ادرا  مقاااررر 

سااعة نظر اة  1ب الورقاة الرابعاة ) اساسيات علم الو ائياات ر لطاال
( حيااث ان تاادر س هااذا المقاارر لطااالب الورقااة الرابعااة هااو خطااوة 
هاماااة جااادا لتطبيااا  الدراساااات اال لينيكياااة فاااى مرحلتاااى الدراساااة ) 

جامعة  بناى  –( وذلي اسوة بكلية الطب البيطر   الرابعة والحامسة
ا سااو ف والتااى قاماار بالوعاال بالحصااول علااى موافقااة لتاادر س هااذ

 المقرر لطالب الورقة الرابعة
وقرار مجلس القسم : عرء المولوع على مجلس الكلياة الخاذ الارا                   

القاانونى بشااأنة تمهياادا لعرلااة علااى لجنااة قطاااع  اائون الدراسااات 
البيطر اااة وتحدياااد عااادد السااااعات التدر ساااية لهاااذا المقااارر الجدياااد 
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رر سااوي يتطلااب تغياار النظر ااة والعمليااة حيااث ان الااافة هااذا المقاا
 الالئحة الداخلية لكلية الطب البيطر  لجامعة المنصورة

 يرجى  لحي  تعديل الالئحة        القراا  
 
 ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية للعرء علاى النظر فى مذكرة  :امل ض ع- 33

تشـيي  مجلـس الكليـة   بشان اقتراحـ د/ عميد الكلية 0السيد أ
 لييون على النحو التالى:  2017/2018للعام الجامعى 

 رئيسا استاذ وعميد الكلية سيد احمد د/ نبيل أبيو هيكل0أ
   وكال  الكلية   
اسااتاذ ووكيااال الكليااة لشااائون الدراسااات العلياااا  د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ

 والبحوث
 عضوا

 عضوا ة البيئهأستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمو وتنمي د/ عادل التابعى ابراهيم0أ

 عضوا استاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب د/ جالل احمد السيد يوسف0أ
   أعضا  المجلس:

 عضوا أستاذ متور  بقسم الوسيولوجيا د/ فهيم البهى السيد وحي 0أ
 عضوا أستاذ متور  بقسم الويروسات د/ على على ابرتاهيم القناو  0أ
أساااااتاذ متوااااار  بقسااااامالتغذيه واماااااراء ساااااو   عرمهعبد الهاد  محمد احمد  /د0أ

 البتغذيه
 عضوا

أسااتاذ متواار  بقساام الطااب تالشاارعى والسااموم واالجاارا ات  د/ فتحى رلوان على سليم0أ
 البيطر ة

 عضوا

   
 عضوا أستاذ متور  بقسم الكميا  الحيو ه وكميا  التغذيه د/ السعيد الشر ينى السعيد0أ
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 عضوا استاذ ورئيس قسم الطويليات لوفاد/ صالى احمد عثمان ابو ا0أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الصحه واالمراء المشتركه د/ عادل حلمى نجيب الجوهر  0أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم االدو ه عامر مصطوىد/ مجد  صالى 0أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم امراء الدواج  د/ كامل ابراهيم محمود ابو الع م0أ

 عضوا استاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعه ر محمد يونسد/ جمال عبد الجاب0أ

 عضوا قسم التشر  ورئيس استاذ  د/ مصباى عبد الجواد السيد0أ
اسااااتاذ ورئاااايس قساااام التوليااااد والتناساااال والتلقااااي   د/ سامى معوء محمد  عبل0أ

 االصطناعى
 عضوا

طناه واالماراء المعديااه اساتاذ ورئايس قسام االمااراء البتا د/ فيوال حس   كى محمد0أ
 عضوا واالسماك

اسااتاذ ورئاايس قساام الرقايبااه الصااحيه علااى  د/ عادل عبد الحال  سيد احمد0أ
 اال ذية

 
 

 عضوا

اساااتاذ ورئااايس قسااام الطاااب الشااارعى  د/ ممدوى محمد ابو المجد 0أ
 والسموم واالجرا ات البيطر ه

 عضوا

 عضوا االمراء المشتركهاستاذ بقسشم الصحه و  عمرو عبد الوتاى محمد عبدد/ 0أ
 عضوا استاذ بقسم االدو ه د/ محمد جبر السيد جبر0أ
اساااتاذ ورئاااايس قسااام التغذيااااه واماااراء سااااو   د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم0أ

 التغذيه
 عضوا

اسااااااتاذ بقساااااام الباطنااااااه واالمااااااراء المعديااااااه  د/ صبر  احمد الحضر  0أ
 واالسماك

 عضوا

 عضوا بقسم امراء الدواج استاذ  د/ سنا  سالمه احمد عوء0أ
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  استاذ بقسم الرقابة الصحية على اال ذية د/ مها عبدة محمد العشماو  0أ
قسااام الرعايااااه وتنمياااة الثاااارو   ورئاااايساساااتاذ  د/ رجب عبد   درو  0أ

 الحيوانيه
 عضوا

 عضوا استاذ ورئيس قسم الجراحه والتحدير واال عه عصام مصباى محمد محمود /د0أ
 عضوا استاذ بقسم التشر   محمد بدران د/ محمود0أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الحليه واالنسجه د/ احمد  وقى اسماعيل0أ
اسااااااتاذ بقساااااام التوليااااااد والتناساااااال والتلقااااااي   د/ عبد المنعم منتصر محمود0أ

 واالصطناعى
 عضوا

 عضوا استاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية د/ اسامة احمد ابو اسماعيل0أ
اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال ورئاايس قساام الباثولوجيااا  د/ إنجى فكر  ر شه

 اال لينيكه
 عضوا

اساااااتاذ مسااااااعد وقاااااائم بعمااااال رئااااايس قسااااام  د/ وال  فكر  عبد الوهاب
 الباولوجيا

 عضوا

رئااااايس قسااااام قاااااائم بعمااااال اساااااتاذ مسااااااعد و  سحر السيد السيد على عبد الرحم  /د
 الويروسات

 عضوا

 عضوا امراء الدواج استاذ مساعد بقسم  بد الوتاىعبد الوتاى حمد  عد/ 
 عضوا التغذية وامراء سو  الغذيةاستاذ مساعد بقسم  عبير السيد السيد يوسفد/ 
 عضوا الرقابة الصحية على اال ذيةمدرس بقسم  مروة ابراهيم المرسى محمد الطوخى /د
 عضوا قي  االصطناعىالتوليد والتناسل والتلمدرس بقسم  محمد احمد احمد المتولىد/

   أعضا  م  الحار 
 عضوا مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور  عادل حسانيي  محمود مصطوى /د0أ
 عضوا نقيب االطبا  البيطر   بالدقهلية  د/ محمد محمد جمعه سالم0أ

 عضوا مدير عام مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية د/ سعد عبد اللطيف عسكر
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 الموافقة    قرااال         

 ائون اعضاا  هيئاة التادر س بالكلياة للعارء  النظر فى مذكرة  :امل ض ع- 34  
الساايد االسااتاذ الاادكتور/ عميااد الكليااة ا بشااان اقتااراى  علااى 

تشااكيل اللجااان المنبثقااة عاا  مجلااس الكليااة للعااام الجااامعى 
 لتكون على النحو التالى:  2017/2018

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  : البجلنة شئون التعليم والط-1

 رئيساااا جالل احمد السيد يوسف د /0أ-1
 عضاااوا فتح  رلوان على سليمد/ 0أ -2
 عضاااوا سام  معاوء  عبلد/ 0أ -3
 عضاااوا محماد محماد الجا ارد/ 0أ -4
 عضاااوا ابراهيم أبو الوت  سالم خالدد/ 0أ-5
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  :: جلنة الدراسات العليا والبحوث -2

 رئيساااا ضاان السيادد / جهاد رم0أ-1
 عضاااوا صالى احمد عثمان أبو الوفاد/ 0أ-2
 عضاااوا د/ مجد  صالى مصطوى عامر0أ-3
 عضاااوا   فيوال حس   كى د/0أ -4
 عضاااوا د/ صبر  احمد الحضر  0أ -5
  

  : العالقات الثقافيةجلنة  -3

 رئيساااا د / جهاد رمضاان السياد0أ -1
 عضاااوا م البه  السيد وحي فهيد/ 0أ-2
 عضاااوا   محمد أحمد على يوسف د/ 0أ-3
 عضاااوا  امل إبراهيم أبو الع مد/ 0أ-4
 عضاااوا عادل عبد الحال  سيد أحمد /د0أ-5
 عضاااوا    عمرو عبد الوتاى محمد عبد  /د0أ -6

  : جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة -4

 رئيساااا  تابعى ابراهيم   لولعادل الد/0أ-1
 عضاااوا ري ادل حلم  الجوهااد/ ع0أ -2
 عضاااوا جمال عبد الجابر محمد يونس د/0أ-3
 عضاااوا د/ ممدوى محمد أبو المجد0أ -4
 عضاااوا د/ صووت عبادة محمد مرسى0أ -5
 عضاااوا د/ محمد عبد العاطى عوء الدسوقى -6
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  الموافقة     القراا        
 

للعاارء النظاار فاى مااذكرة  اائون اعضاا  هيئااة التادر س بالكليااة  امل ضوو ع-35  
بشان اقتراى لام الساادة ـ السيد االستاذ الدكتور/ عميد الكلية على  

االتاااااااى أسااااااامائهم  لعضاااااااو ة مجلاااااااس الكلياااااااة للعاااااااام الجاااااااامعى 
لاام  الحمسااة أساااتذة إعماااال لاانص الوقاارة ) (  ماا  2017/2018

 ( م  قانون تنظيم الجامعات وهم التالى : 40الماادة رقم )

  جلنة املختربات  : -5

 رئيساااا على على إبراهيم القناوي  د/0أ  -1
 عضاااوا د/ صالى المرسى المرسى فر 0أ -2
 عضاااوا د/مصباى عبد الجواد السيد 0أ-3
 عضاااوا د/ طاري إبراهيم محمد0أ -4
 عضاااوا سنا  سالمة احمدد/ 0أ -5

  :جلنة املكتبات  -6

 رئيساااا عبد الهادي محمد احمد د/0أ-1
 عضاااوا   د/ السعيد الشر ينى السعيد0أ-2
 عضاااوا   محمد محمااااد فود  د/0أ-3
 عضاااوا محمااد جبر السيااد د/ 0أ-4
 عضاااوا مها عبدة محمد عبدة العشماو  د/ 0أ-5
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 استاذ متور  بقسم االمراء الباطنة والمعدية واالسماك                                  سفمحمد احمد على يو د/ 0أ 1

صاااااالى المرساااااى المرساااااى د/ 0أ  2
       فر 

 بقسم  التشر  متور  أستاذ  

 الرعاية وتنمية الثروة الحيوانيةبقسم متور  أستاذ    محمد محمد فودةد/ 0أ 3

د/ محمااااد الشاااار ينى الساااايد 0أ 4
 ىعل

 بقسم الرقابة الصحية على اال ذيةمتور  أستاذ 

 الرقابة الصحية على اال ذيةابقسم  أستاذ                       خالد ابراهيم ابو الوت د/ 0أ 5

 الموافقة     القراا      
 

 ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلياة للعارء  النظر فى مذكرة امل ض ع-36
بشاأن تجدياد تعياي   –عميد الكلياة  /السيد االستاذ الدكتور على 

السااادة اعضااا  مجلااس الكليااة  ماا  الحااار  لماادة عاااميي  اعتبااارا 
 :م  التوار خ المولحة قر   كل اسم

 السيد د/ مدير عام مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية  
 29/9/2017اعتبارا م  

 رة ام معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصو د/ مدير ع0السيد أ
 2017/  10/  29 اعتبارا م 

( ماا  قااانون  40( ماا   المااادة )  هااا قااا لاانص الوقاارة )وذلااي تطبي    
 تنظيم الجامعات

  الموافقة    القراا      
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 ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلياة للعارء  النظر فى مذكرة امل ض ع-37
الموافقة علاى بشأن  –السيد االستاذ الدكتور/ عميد الكلية  على 

 –ب/ اساما  محماود علاى محماد اباراهيم  0يدة طتعديل اسام السا
المعيدة بقسم الطب الشرعى والسموم واالجرا ات البيطر ة بالكلياة 

بناا ا علاى  –ليصب   اسما  محماود علاى محماد اباراهيم النمكاى 
 –بيااان تصااحي  وتثبياار وابطااال قيااد صااادر عاا  و ارة الداخليااة 

–دقهلية  –سجل مدنى دكرنس  –قطاع مصلحة االحوال المدنية 
وذلاااااااااي بتاااااااااار خ  246تحااااااااار رقااااااااام  29/2/2016بتاااااااااار خ 

21/5/2016 
  الموافقة    القراا      

 

الدكتور/ عادل عبد الحال  سيد احماد  ذالنظر فى مذكرة السيد االستا امل ض ع-38
للعاارء علااى  الماادير التنويااذ  لبرنااامج صااحة وسااالمة الغااذا  –

ة المصااااروفات د/  عميااااد الكليااااة للموافقااااة علااااى   اااااد0الساااايد أ
بادا الدراسية للساعة المعتمدة للطالب الجدد الملتحقاي  بالبرناامج 

جنيااة للساااعة  300% لتصااب   20بنساابة  2017ماا  ساابتمبر 
 جنية 250المعتمدة بدال م  

 الموافقة     القراا     
 

بشاأن انتهاا   : النظر فى المذكرة المقدمة م  قسم االحصاا  بالكلياة امل ض ع–39  
  اعاااااداد التقر ااااار السااااانو  للكلياااااة للعاااااام الجاااااامعى القسااااام مااااا
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لعرلاااه علاااى مجلاااس الكلياااة  مرفااا  التقر ااار()  2015/2016
 0لالعتماد 

 الموافقة : القراا      
 

والرابعااااه  : احصااااائية نتااااائج الوااااري ) االولااااى والثانيااااة والثالثااااةامل ضوووو ع – 40
 دور مايو 2016/2017( للعام الجامعى والحامسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دور مايو 2016/2017ية نتيجة الورقة األولى للعام الجمع  احصائ
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 دور مايو 2016/2017احصائية نتيجة الورقة الثانية للعام الجمع  
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 دور مايو 2016/2017احصائية نتيجة الورقة الثلثة للعام الجمع  
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 دور مايو 2016/2017احصائية نتيجة الورقة الرابعة للعام الجمع  

 
 دور مايو 2016/2017حصائية نتيجة الورقة الحامسة للعام الجمع  ا
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 الموافقة :   القراا  
 

  2017بشااان تشااكيل لجااان امتحانااات مرحلااة البكااالور وس دور ساابتمبر/ امل ضوو ع-41
 ) اللجاااان الشاااوو ة والتطبيقياااة وتصاااحي  األوراي ( بناااا ا علاااى موافقاااة 

 مجالس األقسام العلمية 
 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


