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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية الواحد وسبعون  (271)رقم  الجلسة

 
يتو   2017/  2016للعتا  الجتامع  (271) رقتم عقد مجلس الكلية جلسته  

 تمتتتا  وذلتتتي فتتت   هتتتت 1438/ ذو القعتتتدة   الموافتتت   19/9/2017 الثالثتتتا 
 بقاعة إجهماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ وعميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الكليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 حوثتيا والبالعلاسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدتتجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون خدمتة المجهمتو وتنميتة البيئت  راهيمتتادل الهابعى ابتتد/ ع0أ
 

 الهعليم والطالب ئون تتاسهاذ ووكيل الكلية لش د/ جالل احمتتد السيد يتتتوسف0أ
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  أعضا  اجمللس:
 د/ فهتتتتتتتتتيم البهتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتيد وحتتتتتتتتتي 0أ

 

 اأستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم الوستتتتتتتتتتتتتتتتيولوجي
 

 اهيم القنتتتتتتتتتاو  لتتتتتتتتتى علتتتتتتتتتى ابتتتتتتتتتر د/ ع0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم الويروستتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عبتتتتد الهتتتتاد  محمتتتتد احمتتتتد عرمتتتت 0أ
 

 هغذيتت الهغذيتت  وامتتراء ستتو  ال أستتهاذ مهوتتر  بقستتم
 

 د/ فهحتتتتتتتتتتى رلتتتتتتتتتتوان علتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتليم0أ
 

 الشتتتترعى والستتتتمو  وااجتتتترا ات البيطر تتتتةأستتتتهاذ مهوتتتتر  بقستتتتم الطتتتتب 
 

   بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأسهاذ مهور  د/ محمتتد احمد علتتى يتتوسف0أ
 د/ الستتتتتتتتتتتتتعيد الشتتتتتتتتتتتتتر ينى الستتتتتتتتتتتتتعيد0أ

 

 أستتتهاذ مهوتتتر  ورئتتتيس قستتتم الكميتتتا  الحيو تتت  وكميتتتا  الهغذيتتت 
 

 د/ صتتتتتتتالى المرستتتتتتتى المرستتتتتتتى فتتتتتتتر 0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

 د/محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 0أ
 

 أستتتتهاذ مهوتتتتر  بقستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتتة
 

 محمتتتتتتتتد الشتتتتتتتتر ينى الستتتتتتتتيد علتتتتتتتتى /د0أ
 

 أستتهاذ مهوتتر  بقستتم الرقابتت  الصتتحي  علتتى اا ذيتت 
 

 د/ صتتتتتالى احمتتتتتد عثمتتتتتان ابتتتتتو الوفتتتتتا0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتم الطويليتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عتتتتتتتادل حلمتتتتتتتى نجيتتتتتتتب الجتتتتتتتوهر  0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتيس قستتتم الصتتتح  واامتتتراء المشتتتهرك 
 

 طوى عتتتتتتامرد/ مجتتتتتتد  صتتتتتتالى مصتتتتتت0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم اادو تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 د/ كامتتتتتل ابتتتتتراهيم محمتتتتتود ابتتتتتو العتتتتت  0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم امتتتتتتراء التتتتتتدواج 
 

 د/ جمتتتتال عبتتتتد الجتتتتابر محمتتتتد يتتتتونس0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم البكهر تتتتتتا والوطر تتتتتتات والمناعتتتتتت 
 

 د/ مصتتتتتتتتتباى عبتتتتتتتتتد الجتتتتتتتتتواد الستتتتتتتتتيد0أ
 

 قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيساستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د/ ستتتتتتتتامى معتتتتتتتتوء محمتتتتتتتتد  عبتتتتتتتتل0أ
 

 استتتل والهلقتتتتي  ااصتتتتطناعىاستتتهاذ ورئتتتتيس قستتتم الهوليتتتتد والهن
 

  

 د/ فيتتتتتتتتتتتوا حستتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتى محمتتتتتتتتتتتد0أ
 

 اطنتتت  واامتتتراء المعديتتت  وااستتتماكاستتتهاذ ورئتتتيس قستتتم اامتتتراء الب
 

 د/ عتتتتتادل عبتتتتتد الحتتتتتال  ستتتتتيد احمتتتتتد0أ
 

   الصتتتتحي  علتتتتى اا ذيتتتتةاستتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرقابتتتت
 

 د/ ممتتتتتتتتتتدوى محمتتتتتتتتتتد ابتتتتتتتتتتو المجتتتتتتتتتتد 0أ
 

 جتتتترا ات البيطر تتتت استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الطتتتتب الشتتترعى والستتتتمو  واا
 

 ةد/ عمتتتترو عبتتتتتد الوهتتتتاى محمتتتتتد عبتتتتتد0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتم الصتتتتتتتتتتتتتتتح  واامتتتتتتتتتتتتتتتراء المشتتتتتتتتتتتتتتتهرك 
 

 د/ محمتتتتتتتتتتتد جبتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتيد جبتتتتتتتتتتتر0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم اادو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
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 د/ طتتتتتتتاري ابتتتتتتتراهيم محمتتتتتتتد ابتتتتتتتتراهيم0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الهغذيتتتت  وامتتتتراء ستتتتو  الهغذيتتتت 
 

 ن  واامراء المعدي  وااسماكاامراء الباط بقسماسهاذ  د/صبر  أحمد الحضر  0أ
 د/ ستتتتتتتتتنا  ستتتتتتتتتالم  احمتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتوء0أ

 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتتتتتتتتتدواج 
 

 رقابة الصحية على اا ذيةاستتتتتهاذ بقتتتتتتسم ال مها عبدة محمد العشماو  د/ 0أ
 د/ رجتتتتتتتتتتتتتتتب عبتتتتتتتتتتتتتتتد   درو تتتتتتتتتتتتتتت 0أ

 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتت 
 

 محمتتتتتتتود د/ عصتتتتتتا  مصتتتتتتباى محمتتتتتتد0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الجراحتتتت  والهحتتتتدير واا تتتتع 
 

  

 محمتتتتتتتتود محمتتتتتتتتد بتتتتتتتتدران  تتتتتتتتعيبد/ 0أ
 

 بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د/ احمتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتتوقى استتتتتتتتتتتتتتتماعيل0أ
 

 استتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتم الحليتتتتتتتتتت  واانستتتتتتتتتتج 
 

 د/ عبتتتتتتتتد المتتتتتتتتنعم منهصتتتتتتتتر محمتتتتتتتتود0أ
 

 استتهاذ بقستتم الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  ااصتتطناعى
 

  

 الرعاي  وتنمي  الثرو  الحيواني  اسهاذ بقسم د محمد ابو اسماعيلد/ أسام  احم0أ
 د/ إنجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى فكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل ورئتتيس قستتم الباثولوجيتتا اا لينيكتت 
 

 د/ وا  فكتتتتتتتتتتتتتتتتتر  عبتتتتتتتتتتتتتتتتتد الوهتتتتتتتتتتتتتتتتتاب
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم الباثولوجيتتا
 

 د/ ستتحر الستتيد الستتيد علتتى عبتتد التترحم 
 

 د وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم الويروستتاتاستتهاذ مستتاع
 

 عبتتتتتتد الوهتتتتتتاى حمتتتتتتد  عبتتتتتتد الوهتتتتتتاىد/ 
 

 استتتتتتتتتتهاذ مستتتتتتتتتتاعد بقستتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتدواج 
 

 اسهاذ مساعد بقسم الهغذية وامراء سو  الهغذية د/ عبير السعيد السيد يوسف
 مدرس بقسم الرقابة الصحية على اا ذية د/ مروة ابراهيم المرسى محمد الطوخى

 مدرس بقسم الهوليد والهناسل والهلقي  ااصطناعى حمد المهولىد/ محمد احمد ا
  أعضا  من اخلااج

   محمتتود مصتتطوىد/ عتتادل حستتاني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 متتتد/ محمد محمد جمع  سال0أ

 
 
 

 هلي  تقدبال نقيب ااطبتتتا  البيطر ي 

 الطب البيطر  بالدقهليةمدير عا  مدير ة  عسكر عبد اللطيفعدتتتد/ س

 اواعتذا عن عدم احلض 
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 د/ ستتتتتتتتتنا  ستتتتتتتتتالم  احمتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتوء0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتتتتتتتتتدواج 
 

 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 الستتتتتتتيد / رجتتتتتتتا  محمتتتتتتتد البيلتتتتتتت 
     الستتتتتتتيدة/ ماجتتتتتتتدة محمتتتتتتتد احمتتتتتتتد 

 
 رئتتتتتتتتيس قستتتتتتتتم أمانتتتتتتتتة مجلتتتتتتتتس الكليتتتتتتتتة

                                        أخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائى  تتتتتتتتتتتتتتتتتتئون ادار تتتتتتتتتتتتتتتتتتة ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتانى           
 

      - د/عبتد الهتادي محمتد أحمتد عرمت 0أالسيد  الجلسةا  بأمانة د قوق •
 بالكلية الهغذية وأمراء سو  الهغذية قسممهور  ب أسهاذ

 عميتتد الكليتتة –نبيتتل ابتتو هيكتتل ستتيد أحمتتد الستتيد أ/د/ الجلستتة افهتته   •
  والسدادمهمنيا للسادة اعضتا  المجلس الهوفي  

 االسته ل
 بالعا  الهجر  الجديدد/ عميد الكلية السادة اعضا  المجلس 0أهنأ السيد  •

االه ا  بالحضور للسادة نب  السيد ااسهاذ الدكهور / عميد الكلية على  •
 اسعار الكهبومعاونيهم وااله ا  ب اعضا  هيئة  الهدر س

 اانهها  م  المولوعات الحاصة بالجودة •

   ال : التصديقاتاو         
 

                                                  (270رقتتتتتتم  ) لهصتتتتتتدي  علتتتتتت  محضتتتتتتر الجلستتتتتتة الستتتتتتابقةا :امل ضوووووو ع-1
  0 2017 /14/8بهار خ 

  الموافق  : رااالق      
  0 د/ عميد الكلية0النظر فى الهوو ضات الحاصة للسيد أ: امل ض ع-2
د/ عميتتتد الكليتتتة طبقتتتا 0علتتتى توتتتو ض الستتتيد ألتتتس وافتتت  المج   :  القوووراا     

( م  قانون تنظتيم الجامعتات فتى بعتض 41( و )14للمادتي  )
اخهصاصات مجلس الكليتة فتى المستائل الهنويذيتة الهاليتة وذلتي  

 :  2016/2017ع  العا  الجامعى 
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 0تحو ل الطالب ونقل قيدهم م  الكلية واليها  - 1                       

 0ندب اعضا  هيئة الهدر س م  الكلية واليها  - 2                
 0الهر ي  للمهمات العلمية وااعارات وااجا ات واجا ات الهور  العلمى  -3    
نهتتتائل الطتتتالب لمرحلهتتتى البكتتتالور وس والدراستتتات العليتتتا   -4   

  0واعهماد قرارات لجان الممهحني  والهصحي  ونهيجة الهدر ب الصيوى
 0ااعهذارات الطارئة للطالب ع  ادا  اامهحانات  -5   
اامهحانات لمرحلهتى البكتالور وس والدراستات تشكيل لجان  -6   

 العليا
 

 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 17/9/2017المنعقدة بهار خ      

 
لطالب بشأن الطلب المقتد  مت  الطالبتة/ ايمتان مذكرة  ئون النظر فى ا : عامل ض-2

عبتتدالع    مصتتطوى العشتتماو  والمقيتتدة بالكليتتة بالورقتتة الثانيتتة بتتاقى 
) البرنتتتتامل العتتتتا ( والتتتتذ  2017/2018لالعتتتتادة للعتتتتا  الجتتتتامعى 

تلتتهمس فيتت  الموافقتتة علتتى قبتتول تحو لهتتا التتى برنتتامل )تميتت  صتتحة 
 / 2017/2018وسالم  الغذا ( للعا  الجامعى 

 عد  الموافق وقرار اللجن  :                
 عد  الموافقة  : رااالق    
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مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقد  م  الطالتب/ احمتد عتادل النظر    عامل ض-3
محمد منصور والمقيد بالكلية بالورقة ااولى )مسهجد( للعا  الجتامعى 

 2016/2017والموقوف قيتد  عت  العتا  الجتامعى   2017/2018
بنتتا  علتتى خطتتاب مكهتتب الهنستتي  والتتذ  يلتتهمس فيتت  الموافقتتة علتتى 
قبتتول تحو لتت  متت  )البرنتتامل العتتا ( التتى برنتتامل تميتت  صتتحة وستتالم  

 /2017/2018الغذا  للعا  الجامعى 
 وقرار اللجن  : الموافق                

 الموافق      : رااالق 
 
أن الطلتب المقتد  مت  الطالتب/ احمتد ذكرة  ئون الطالب بشتالنظر فى م    عامل ض-4

          مجتتتتتتتتتتد  حمتتتتتتتتتتدي  احمتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتيد احمتتتتتتتتتتد الشتتتتتتتتتتيخ والمقيتتتتتتتتتتد       
 2017/2018بالكليتتتتة بالورقتتتتة )الثانيتتتتة( مستتتتهجد للعتتتتا  الجتتتتامعى 
 والذ  يلهمس في  الموافقة على قبول تحو لتتتتت  م  

ذا  للعتا  الجتامعى )البرنامل العا ( الى برنامل تمي  صحة وسالم  الغت                
2017/2018   / 

 وقرار اللجن  : الموافق                
 الموافق   : رااالق    
 
مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقد  مت  الطالتب/ احمتد النظر فى     عامل ض-5

والمقيتتتتد بالكليتتتتة بالورقتتتتة ااولتتتتى -طتتتتاري احمتتتتد الرفتتتتاعى  تتتتعيب 
التتذ  كتتان موقتتوف قيتتد  و  2017/2018)مستتهجد( للعتتا  الجتتامعى 
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بنتا  علتى كهتاب مكهتب الهنستي   2016/2017فى العتا  الجتامعى 
والذ  يلهمس في  الموافقتة علتى قبتول تحو لت  مت  )البرنتامل العتا ( 
التتتتتتى برنتتتتتتامل تميتتتتتت  صتتتتتتحة وستتتتتتالم  الغتتتتتتذا  للعتتتتتتا  الجتتتتتتامعى 

2017/2018 / 
 وقرار اللجن  : الموافق                    

 موافق ال     : رااالق   
 
            مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلتب المقتد  مت  الطالتب/ الستيد النظرفى     عامل ض-6

 ابراهيم البيومى والموصول م  الكلية فى 
           استتهنواذ  عتتدد متترات الرستتوب والتتذ   2011/2012العتتا  الجتتامعى                 

 و يلهمس في  تحو ل  الى اادارة الطبية لهوقي
 -الكشف الطبى علي  نحو مايرون  مناسب وقبتول عتذر  عت  ااعتوا :               

 (2008/2009  ،2009/2010  ،2010/2011  ،
2011/2012   ،2012/2013  ،2013/2014 ، 

               2014/2015  ،2015/2016  ،2016 /2017 / )  
 وقرار اللجن  : الموافق                  

 الموافق    رااقال      
 
  الورقتة ااولتى للعتا   إلهحتايمذكرة  ئون الطالب بشأن قبتول النظر فى :  عامل ض-7

( طالتتتب محتتتول وهتتتم الطالتتتب/ 3وعتتتددهم ) 2017/2018الجتتتامعى 
خالد محمد  عبان  الحاصل علتى بكتالور وس العلتو  ال راعيتة  تعبة 
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ة بكليتتة اانهتتا  الحيتتوانى جامعتت  المنصتتورة والتتذ  ير تتب فتتى الدراستت
 / 2017/2018الطب البيطر  فى العا  الجامعى 

الطالب/ هشا  السيد فكتر  الحاصتل علتى بكتالور وس العلتو  ال راعيتة                
 تتعبة اانهتتا  الحيتتوانى جامعتت  ال قتتا    والتتذ  ير تتب فتتى الدراستتة 

 / 2017/2018بكلية الطب البيطر  فى العا  الجامعى 

عمتترو الحستتاني  مستتعد الغ انتتى الحاصتتل علتتى بكتتالور وس  الطالتتب/                
 العلو  قسم )الكيميا  ( جامع  اا هر والذ  ير ب

   2017/2018فى الدراستة بكليتة الطتب البيطتر  فتى العتا  الجتامعى                 
 وقرار اللجن  : الموافق  /

 الموافق    : رااالق   
            ب بشتتأن قبتتول تحتتو الت الورقتتة الثانيتتة متتذكرة  تتئون الطتتالالنظتتر فتتى :  عامل ضوو-8

 وعددهم 2017/2018للعا  الجامعى 
 اولهم/ دينا صبر  البا  على محمد   -( طالب:20)                

 دينا حا   عبد الحميد  وقىواخرهم/                               
 الموافق   : رااالق   
 
        بشتأن النظتر فتى عتد  قبتول الهحو تل المقتد  مت   متذكرة  تئون الطتالب:  عامل ض-9

والمحولتة                -لطالبة/ مروة رلتا المرستى عبدالواحتد نتوار ا
الثانيتة للعتا     م  كلية الطب البيطر  جامع  بنها الى الكلية بالورقتة 

متتواد(  3الطالبتتة )  وذلتتي لهحميتتل            2017/2018الجتتامعى 
/ 
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 الموافقةعد  وقرار اللجن  :                
 عد  الموافق   : رااالق   
 
   متذكرة  تئون الطتالب بشتأن النظتر فتى قبتول تحتو الت الورقتة الثالثتة :  عامل ض-10

 وعددهم  2017/2018للعا  الجامعى 
 اولهم/ الشيما  عبدالرحم  جاد محمد -( طالب :6)                

 نانيس فهحى محمد محمدواخرهم/                                 
 وقرار اللجن  : الموافق                 

 الموافق   : رااالق    
 
متتذكرة  تتئون الطتتالب بشتتأن النظتتر فتتى طلتتب الهحو تتل المقتتد  متت   : عامل ضوو-11

الطالبتتتتتتتتتتتتتتة/ ر تتتتتتتتتتتتتتدا  عبتتتتتتتتتتتتتتدالمنعم محمتتتتتتتتتتتتتتد عبتتتتتتتتتتتتتتدالمنعم                 
   ا  الستو س التى الكليتة والمحولة م  كلية الطب البيطر  جامعتة قنت

  2017/2018بالورقة الرابعة للعا  الجامعى 
 ) خار  النطاي الجغرافى( /                  
 وقرار اللجن  : الموافق                   

 الموافق   : رااالق     
 
متذكرة  تئون الطتالب بشتأن النظتر فتى قبتول تحتو الت الورقتة الرابعتة :  عامل ض-12

 -( طالب:8)  وعددهم  2017/2018جامعى للعا  ال
 اولهم/ اسما  ياسر ابراهيم مهنا                  
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 واخرهم/ نوران احمد مصطوى احمد محمد                  
 وقرار اللجن  : الموافق                  

 الموافق   : رااالق      
 

يجت  الطالتب/ حستا  الطتالب بشتان النظتر فتى تعتديل نه متذكرة  تئون : عامل ض-13
احمتتتتد نجيتتتتب والمقيتتتتد  بالورقتتتت  الرابعتتتت  للعتتتتا  الجتتتتامعى    حستتتت  
 0بنا ا على المذكر  المرفق   2016/2017

 وقرار اللجن  : الموافق                 
 الموافق   : رااالق    
 

 الدااسات العليا جلنة -2
  19/9/2017 حهىوالممهد   2017 /9 / 17 المنعقدة بهار خ                                     

 
بالكلية بهار خ  الوسيولوجياالنظر ف  موافقة مجلس قسم : امل ض ع-14

عل  كل م  : الهقار ر الوردية والهقر ر الجماع    12/9/2017
ب/ 0للجنة المناقشة والحكم لرستالة الدكهورا   الحاصة بالطالبة ط

م  الحار  بهار خ  صوا  محمد السيد محمد سيد احمد ت المسجلة
 ف  مادة الهحصص/ الوسيولوجيا ، وعنوانها :  22/4/2014

الهغيرات الوسيولوجية والبيوكيميائية بعد حق  ااسهرو د البنا  البولدينون           
 فى ذكور اارانب البالغة ومهبقياتها فى اللحو 

Physiological and biochemical changes after injection of anabolic steroid 

 Boldenone in mature male rabbits and their residues in meat 
 وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :

 ت ا/د/ محمد  ك  حماد       1
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 أسهاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا بكلية الطب البيطر / جامعة ال قا          
    د/ محمد محمد  ابراهيم الج ار  0ت أ2
 أسهاذ الرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاتها بالكلي       
 د/ فهيم البهى السيد وحي         0ت أ3

 أسهاذ مهور   بقسم الوسيولوجيا بالكلية )مشرفا(                    
 ت د/ يوسف يحيى عوء الصعيدي       4
 أسهاذ مساعد بقسم الوسيولوجيا بالكلية )مشرفا(      

 أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/ت على 
: الهوصية بمن  درجة دكهورا  الولسوة  ف  العلو   وقرار اللجن  

لو  الطبية البيطر ة  تحصص " الوسيولوجيا " للطالب  المذكور  ف  
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم

 الموافق    : رااالق  
 
  موافقة مجلس قسم األدو ة  بالكلية بهار خ النظر ف:امل ض ع-15

عل  كل م  : الهقار ر الوردية والهقر ر الجماع    16/9/2017
للجنة المناقشة والحكم لرستالة الدكهورا   الحاصة بالطالبة 

ت المدرس المساعد  اسما  ع ت ابراهيم محمد الصيادب/ 0ط
 ف  مادة الهحصص/ 23/4/2012بهار خ بالقسم والمسجلة 

 الوارما ولوجيا ، وعنوانها : 
 دراسات فارما ولوجية مناعية على الهيلميكوسي  والسو راميون ف  الدجا               

Immuno-Pharmacological Studies on Tilmicosin and SuperImmune® in Chicken 
 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :

 ع      د/ السيد احمد عبدال0ت أ1
 أسهاذ اادو    بكلية الطب البيطر  جامعة / ال قا        
 د/ عبدالعليم فؤاد عبدالعليم  0ت أ2
 أسهاذ اادو   ووكيل الكلي  لشئون الدراسات العليا بطب بيطر  / جامعة ال قا     
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر  0ت أ3
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 أسهاذ ورئيس قسم اادو    بالكلية )مشرفا(   
 د/ محمد جبر السيد جبر      0أـ 4

 أستاذ االدويه بالكليه )مشرفا(       
 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/ـ 

: الهوصية بمن  درجة دكهورا  الولسوة  ف  العلو   وقرار اللجن 
ولوجيا " للطالب  المذكور  ف  الوارما الطبية البيطر ة  تحصص " 

 اقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسملو  توصية كل م  لجنة المن
 الموافق   : رااالق   
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الويروسات  بالكلية بهار خ   عامل ض-16

عل  كل م  : الهقار ر الوردية والهقر ر الجماع    13/9/2017
ب/ 0للجنة المناقشة والحكم لرستالة  الماجسهير  الحاصة بالطالبة ط

البوهى  المعيدة بالقسم والمسجلة بهار خ  عال عاصم محمد صال 
 ف  مادة الهحصص/ الويرولوجيا  ، وعنوانها  14/4/2015
 دراسات فيرولوجية على فيروس جدري الطيور ولقاح     

Virological studies on Fowl Poxvirus and it’s Vaccine 
 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :

 كري الباجوري    د/ جبر ف0ت أ1
 أسهاذ الويرلوجيا بكلية الطب البيطر  بمشههر/ جامعة بنها     
 د/ مديحة صالى ابراهيم   0ت أ2

سهاذ اسهاذ ورئيس قسم الويرولوجيا ووكيل الكلية لشئون ا     
 الدراسات العليا والبحوث بطب بيطري/ دمنهور

 د/على على ابراهيم القناوي    0ت أ3
 ر  بقسم الويروسات  بالكلي  )مشرفا( أسهاذ مهو     
 ت د/ سحر السيد السيد عبدالرحم   4
 أسهاذ مساعد وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية )مشرفا(      
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 ت على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/
: الهوصية بمن  درجة الماجستهير فت  العلتو  الطبيتة  وقرار اللجن 

يتتا " للطالبتت  المتتذكور  فتت  لتتو  البيطر تتة  تحصتتص " الويرولوج
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم   

 الموافق     : رااالق     
 
النظر ف  موافقة مجلس قستم البكهير تا والوطر تات والمناعت   بهتار خ   : و امل ض ع17

على كل م  : الهقار ر الورديتة والهقر تر الجمتاع    13/9/2017
ناقشتتتة والحكتتتم لرستتتتالة الماجستتتهير الحاصتتتة بالطالبتتتة للجنتتتة الم

ب/ نتتور ا تترف فتتاروي احمتتد  متت   ت المستتجلة متت  الحتتار  0ط
فتتتتتتت  متتتتتتتادة الهحصتتتتتتتص/البكهر ولوجيا   9/10/2013بهتتتتتتتار خ 

 واامينولوجيا والميكولوجيا ، وعنوانها : 
للبكهر ا الممرلة  دراسات على المقاومة المهعددة للمضادات الحيو ة                          

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

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :   

 د/ حم   محمد ابراهيم عيد    0ت أ1
 بطب بيطري/ جامعة قناة السو س اسهاذ البكهر ا والوطر ات والمناعة     
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر  0ت أ2
 اسهاذ ورئيس قسمي اادو ة بالكلية     
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0ت أ3
 اسهاذ ورئيس قسم البكهير ا والوطر ات والمناع  بالكلية ) مشرفا(     
لطبيتتتة : الهوصتتتية بمتتتن  درجتتتة الماجستتتهير فتتت  العلتتتو  اوقتترار اللجنتتت   

البيطر تتتتة  تحصتتتتص " البكهر ولوجيتتتتا واامينولوجيتتتتا والميكولوجيتتتتا " 
للطالب  المتذكور  فت  لتو  توصتية كتل مت  لجنتة المناقشتة والحكتم ، 

 وموافقة مجلس القسم 
 الموافق   : رااالق    
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النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي   امل ض ع :-18
عل  كل م  : الهقار ر الوردية  12/9/2017 بالكلية بهار خ

والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير 
ت  نهال هانى محمد السيد القهوجىب/ 0الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة الهحصص/  9/10/2013المسجلة م  الحار  بهار خ 
                                      وعنوانها : ،الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي 
 الهاثير الوقائ  للكركم على السرطان ف  الوئران

Protective Role of Curcumin on Cancer in Rats             

 وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :                

 ا/د/ سام  على حسي  ع          -1
   بكلية الطب البيطر  بمشههر/ جامعة بنها اسهاذ الكيميا  الحيو          
 د/ السعيد الشر ينى السعيد      0ت أ2

 اسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي  بالكلي            
 د/ فهيم البهى السيد وحي       0ت أ3

 قسم الوسيولوجيا بالكلية )مشرفا(بأسهاذ مهور          
: الهوصية بمن  درجة الماجستهير فت  العلتو  الطبيتة  جن وقرار الل      

البيطر ة  تحصص " الكيميتا  الحيو ت  وكيميتا  الهغذيت  " للطالبت  
المتتتذكور  فتتت  لتتتو  توصتتتية كتتتل متتت  لجنتتتة المناقشتتتة والحكتتتم ، 

 وموافقة مجلس القسم
 الموافق   : رااالق       
 

لحيو   وكيميا  الهغذي   النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  ا:امل ض ع  -19
عل  كل م  : الهقار ر الوردية  12/9/2017بهار خ بالكلية 

والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير 
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ت المسجلة م   رنا رمضان أبو  د العويوىب/ 0ط الحاصة بالطالبة
ف  مادة الهحصص/ الكيميا   28/10/2014الحار  بهار خ 

      ميا  الهغذي ، وعنوانها : الحيو   وكي
تأثير تناول   ت النحيل على لغوط األ سدة والحصو ة ف  ذكور                   

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

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :
 ت عبدالوهاى السنوس        ت ا/د/ ياقو 1
 اسهاذ الكيميا  الحيو   بكلية الطب البيطري بمشههر/ جامعة بنها      
 د/ السعيد الشر ين  السعيد      0ت أ2

 اسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذية بالكلي        
 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0ت أ3
 كلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(أسهاذ ووكيل ال       
الهوصتية بمتن  درجتة الماجستهير فت  العلتو  الطبيتة :  وقرار اللجنت   

البيطر تتة  تحصتتص " الكيميتتا  الحيو تت  وكيميتتا  الهغذيتت  " للطالبتت  
المتتتذكور  فتتت  لتتتو  توصتتتية كتتتل متتت  لجنتتتة المناقشتتتة والحكتتتم ، 

 وموافقة مجلس القسم
 ق المواف  : رااالق     
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي   : امل ض ع -20
عل  كل م  : الهقار ر الوردية  12/9/2017بالكلية بهار خ 

والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير 
ت المسجلة م   مها حس  محمود المغا   ب/ 0ط الحاصة بالطالبة

ف  مادة الهحصص/ الكيميا   28/10/2014خ الحار  بهار 
 الحيو   وكيميا  الهغذي   ، وعنوانها : 

 وري الرمان ف  الوئران السمينة المصابة بالسكري ومقاومة اانسولي                    
Pomegranate Leaf  in obese diabetic rats and insulin resistance 

 النحو الهال  : ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل 
 د/ حسي  عبدالمقصود على   0ت أ1
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 اسهاذ الكيميا  الحيو   بكلية الطب البيطري بمشههر/ جامعة بنها     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0ت أ2

 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث      
 د/ السعيد الشر ين  السعيد      0ت أ3

 (ور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذية بالكلي  )مشرفااسهاذ مه          
الهوصتية بمتن  درجتة الماجستهير فت  العلتو  الطبيتة :  وقرار اللجن       

البيطر تتة  تحصتتص " الكيميتتا  الحيو تت  وكيميتتا  الهغذيتت  " للطالبتت  
المذكور  ف  لو  توصية كل م  لجنة المناقشتة والحكتم ، وموافقتة 

 سممجلس الق
 الموافق    : رااالق    
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي   :امل ض ع  21

عل  كل م  : الهقار ر الوردية  12/9/2017بالكلية بهار خ 
والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير 

ت المسجلة م  ب/ بسم  جمال احمد عبدالعال 0الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة الهحصص/ الكيميا  الحيو    9/10/2013الحار  بهار خ 

 وكيميا  الهغذي  ، وعنوانها : 
الهغييرات فى الهعبير الجينى ان  م الجلوتاثيون ر دا هي  فى الجرذان                    

 المصابة بالسكر  
Alteration in Glutathione Reductase Gene Expression in Diabetic Induced Rats 

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :                

 د/ محمد خالد محووظ               0ت أ1
 اسهاذ الكيميا  الحيو   بكلية الطب البيطر  بمشههر/ جامعة بنها       
 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0ت أ2
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وكيميا  الهغذي  ووكيل الكلية لشئون الدراسات  اسهاذ الكيميا  الحيو        
 العليا والبحوث 

 د/ السعيد الشر ينى السعيد  0ت أ3
 اسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي  بالكلي  )مشرفا(             

: الهوصتتية بمتتن  درجتتة الماجستتهير فتت  العلتتو  الطبيتتة  وقتترار اللجنتت 
لكيميتتا  الحيو تت  وكيميتتا  الهغذيتت  " للطالبتت  البيطر تتة  تحصتتص " ا

المتتذكور  فتت  لتتو  توصتتية كتتل متت  لجنتتة المناقشتتة والحكتتم ، وموافقتتة 
 مجلس القسم

 الموافق      : رااالق    
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي   امل ض ع -22
لوردية عل  كل م  : الهقار ر ا 12/9/2017بالكلية بهار خ 

والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير 
 ر م محمد فهحى محمد جمال الدي  مهولىب/ 0ط الحاصة بالطالبة

ف  مادة الهحصص/  14/4/2015ت المسجلة م  الحار  بهار خ 
 الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي   ،  وعنوانها : 

يميائية لمادة السيلمار   على الكلى أثنا  انقطاع الهرو ة الدمو ة الدراسات الك                    
 وإعادة سر انها ف  الوئران

Biochemical studies of the role of silymarin on renal ischemia reperfusion injury in rats 

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :
 هيم      ت ا/د/ فات   هران محمد ابرا1

 أسهاذ الكيميا  الحيو   بكلية العلو / جامعة ال قا          
 د/ السعيد الشر ين  السعيد          0ت أ2
 اسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذية بالكلي      
 د/ جهاد رمضان محمد السيد       0ت أ3

 سات العليا والبحوث )مشرفا(أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدرا           
 ت د/ محمد فود  ابراهيم سالم        4

 أسهاذ مساعد الكيميا  الحيو ة بالكلية )مشرفا(           
 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد /     



 

 
 
-18- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 9/ 19املوافق     الثالئاءيوم  ( 271) اجللسة    س الكليةحمضر اجتماع جمل           

 

 

  : الهوصتتية بمتتن  درجتتة الماجستتهير فتت  العلتتو  الطبيتتة  وقتترار اللجنتت      
ميتتتا  الحيو تتت  وكيميتتتا  الهغذيتتت  " للطالبتتت  البيطر تتتة  تحصتتتص " الكي

المتذكور  فتت  لتتو  توصتية كتتل متت  لجنتة المناقشتتة والحكتتم ، وموافقتتة 
 مجلس القسم

 الموافق     : رااالق   
 12/9/2017النظر ف  موافقة مجلس قسم اادو ة  بالكلية بهار خ  :و امل ض ع23

ة المناقشة عل  كل م  : الهقار ر الوردية والهقر ر الجماع   للجن
ب/ ايمان صبحى 0والحكم لرستالة الماجسهير الحاصة بالطالبة ط

  28/10/2014قطب على الطوخ  ت المسجلة م  الحار  بهار خ 
 ف  مادة الهحصص/ الوارما ولوجيا، وعنوانها : 

 دراسة مقارنة على الهولهرا ور ل والسيمديوراميسي  فى الدجا              
A comparative study on toltrazuril and semduramicin in chicken   

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :   

 د/ مجدي ابراهيم عبدالع      0ت أ1
 اسهاذ اادو ة  بطب بيطر / جامعة كور الشيخ        

 د/ أ رف احمد الغنيم        0ت أ2
 جامعة قنا /اسهاذ ورئيس قسم اادو   بطب بيطر           
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر 0ت أ3
 اسهاذ ورئيس القسم بالكلية ) مشرفا(    
: الهوصتتية بمتتن  درجتتة الماجستتهير فتت  العلتتو  الطبيتتة  وقتترار اللجنتت     

البيطر تتة  تحصتتص " الوارما ولوجيتتا " للطالبتت  المتتذكور  فتت  لتتو  
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم

 الموافق   : رااالق     
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مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  النظر ف  موافقة :امل ض ع-24

كل م  : الهقار ر الوردية عل    13/9/2017بالكلية بهار خ 
 والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير

 ت المسجلة م  عبير احمد لطوى حبيبب/ 0الحاصة بالطالبة ط
الرقابة ف  مادة الهحصص/  9/10/2013الحار   بهار خ 
  وعنوانها : ، ومنهجاتها لبانالصحية على األ 

 تواجد اا واي ف  الحليب و عض منهجات 
Prevalence of E.Coli in Milk and Some Dairy Products 

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :

 ن      د/ صبري درو   مرجا0أ  ت1
بكلية الطب  ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أسهاذ       

   البيطر  جامعة / القاهرة
 د/ محمد الشر ين  السيد على 0ت أ2

 المهور  بالكلية  ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أسهاذ       
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي 0ت أ3
 بالكلية )مشرفا( ومنهجاتها لبانعلى األ  الرقابة الصحيةأسهاذ       
الهوصية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو  الطبية :  وقرار اللجن   

"  ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ البيطر ة  تحصص " 
للطالب  المذكور  ف  لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 

ليصب  على ة مو تحديد عنوان الرسال وموافقة مجلس القسم
و عض  الحا  كواي ف  الحليبيشير شيا تواجد ااالنحو الهال : 

 منهجات 
Prevalence of Escherichia Coli in raw Milk and Some 

Dairy Products 

 الموافق   : رااالق     
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األمراء الباطنة واألمراء المعدية  قسم النظر ف  موافقة مجلسامل ض ع  -25
عل   كل م  : الهقار ر  19/9/2017 ة بهار خبالكليوااسماك 

 الوردية والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير
ت المسجلة م   ب/ سار  ابراهيم اسماعيل عطاهلل0ط ةالحاصة بالطالب

اامراء الباطنة ف  مادة الهحصص/  16/10/2012بهار خ الحار  
 وعنوانها :  ، 

 ودراسات ا لينيكية ف  المجهرات الصغيرةتقييم الطرابات البط  بالموجات فوي الصوتية                 
Ultrasonogaphic Evaluation of Abdominal Troubles and 

 Clinico  -Pathological Studies in Small Ruminants 

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :
           د/ أسما  عمر على  0ت أ1

 أسهاذ اامراء الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة ااسماعيلية     
 د/ ماجدة صال  حس        0ت أ2

 أسهاذ اامراء الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة ااسكندر ة     
 د/ محمد أحمد على يوسف     0ت أ3

 أسهاذ اامراء الباطنة المهور  بالكلية )مشرفا(      
 ت د/ حسا  محمد محمد ابراهيم    4

 أسهاذ مساعد اامراء الباطنة بالكلية )مشرفا(          
 ت على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/                  
 درجتة الماجستهير فت  العلتو  الطبيتةالهوصتية بمتن  وقرار اللجن  :                      

" للطالبتتت  المتتتذكور  فتتت  لباطنتتتة اامتتتراء االبيطر تتتة  تحصتتتص " 
لتتو  توصتتية كتتل متت  لجنتتة المناقشتتة والحكتتم ، وموافقتتة مجلتتس 

  القسم  
 الموافق     : رااالق        
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األمتراء الباطنتة واألمتراء المعديتة  قسم النظر ف  موافقة مجلسامل ض ع  -26
علتتتت   كتتتتل متتتت  :  19/9/2017 بالكليتتتتة بهتتتتار خوااستتتتماك 

هقر تتتر الجمتتتاع   للجنتتتة المناقشتتتة والحكتتتم الهقتتتار ر الورديتتتة وال
ب/ ايمتان الستيد الستيد 0ط ةالحاصة بالطالب لرستالة الماجسهير
 16/4/2013بهتتار خ ت المستتجلة متت  الحتتار   الستتعيد ستتماح 

 وعنوانها :   اامراء الباطنة ،ف  مادة الهحصص/ 
ل باستتتتهحدا  تقيتتتتيم االتتتتطرابات العضتتتتلية الهيكليتتتتة فتتتت  الحيتتتتو                       

 الموجات فوي الصوتية
 

Ultrasonographic Evaluation of Musculoskeletal 
   Disorders in Horses   

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :
 د/ صبح  المغاوري محمد  نب   0ت أ1
 أسهاذ اامراء الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا        
 محمد سمير  حس            د/0ت أ2

 أسهاذ اامراء الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة بن  سو ف     
 د/ محمد أحمد على يوسف      0ت أ3
 أسهاذ اامراء الباطنة المهور  بالكلية )مشرفا(      
 ت د/ ماجد ر ي  عبان اا قر         4
 فا( أسهاذ مساعد اامراء الباطنة بالكلية )مشر      
 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/                 

الهوصتتتية بمتتن  درجتتة الماجستتتهير فتت  العلتتتو  : وقتترار اللجنتت 
الطبيتتتتة البيطر تتتتة  تحصتتتتص " اامتتتتراء الباطنتتتتة " للطالبتتتت  

لتتتو  توصتتتية كتتتل متتت  لجنتتتة المناقشتتتة والحكتتتم ، المتتتذكور  فتتت  
 وموافقة مجلس القسم  

 وافقةالم  : رااالق     
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األمراء الباطنة واألمراء المعدية  قسم النظر ف  موافقة مجلسامل ض ع  -27

عل   كل م  : الهقار ر  19/9/2017 بالكلية بهار خوااسماك 
 الوردية والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير

ب/ سامي  صالى الدي  الدمراداش على 0ط ةالحاصة بالطالب
ف  مادة  16/10/2012بهار خ ت المسجلة م  الحار   مصطوى

 وعنوانها :   اامراء الباطنة ، الهحصص/ 
اسهجابة السيهوكاي  وعالمات ااجهاد الهأ سدي ف  المجهرات الصغيرة                   

 المصابة بهسمم الحمل
Cytokine Response and Oxidative Stress Markers Expression in Small 

 Ruminants with Pregnancy Toxemia 

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :
 د/ عبدالر وف محمد محمود    0ت أ1
 أسهاذ اامراء الباطنة بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا        
 د/ صبري أحمد الحضري نصار0ت أ2
 أسهاذ اامراء الباطنة بالكلية      
 أحمد على يوسف        د/ محمد0ت أ3
 أسهاذ اامراء الباطنة المهور  بالكلية )مشرفا(     
 ت د/ ماجد ر ي  عبان اا قر       4
 أسهاذ مساعد اامراء الباطنة بالكلية )مشرفا(     

 ت على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/
لطبيتة الهوصتية بمتن  درجتة الماجستهير فت  العلتو  ا:  وقرار اللجنت  

" للطالب  المذكور  فت  لتو  اامراء الباطنة البيطر ة  تحصص " 
 لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم  توصية كل م  

 الموافق    : رااالق     
 

الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية  قسم النظر ف  موافقة مجلسامل ض ع  -28
 ر الوردية والهقر ر عل   كل م  : الهقار  13/9/2017بهار خ 
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الحاصة  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير
ت المسجلة م  الحار    دعا  حمد  ابراهيم عمرب/ 0بالطالبة ط
الرقابة الصحية على ف  مادة الهحصص/  16/4/2013بهار خ 

 وعنوانها :  ،  ومنهجاتها لباناأل 
و عض  واهميهها الصحية ف  الحليب الحا  مد  تواجد عهرات السالمونيال            

 منهجات 
Prevalence of Salmonella Serovars With Public Health  

Significance in Raw Milk and Some Dairy Products 

 : ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال                  
 د/ ع   كامل صبي      0ت أ1

 بكلية الطب البيطر  جامعة / كور الشيخ  ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ هاذ أس            
 د/ عادل عبدالحال  سيدأحمد   0ت أ2

 ورئيس القسم بالكلية ومنهجاتها أللبانالرقابة الصحية على اأسهاذ       
 د/ محمد الشر ين  السيد على    0ت أ3
 المهور  بالكلية )مشرفا( ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أسهاذ      
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي 0ت أ4
 بالكلية )مشرفا( ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أسهاذ      

 ت على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/
الهوصية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو  الطبية : وقرار اللجن   

" للطالب   ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ  البيطر ة  تحصص "
المذكور  ف  لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة 

 /  مجلس القسم
 الموافق      : رااالق     
 

الطب الشرع  والسمو  وااجرا ات  قسم النظر ف  موافقة مجلس  امل ض ع-29
تقر ر الصالحية عل   17/9/2017بالكلية بهار خ   البيطر ة

احمد عبدالجواد حلمى ب/ 0لرسالة الماجسهير  الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة  23/4/2012م  الحار  بهار خ  ت المسجل عبدالجواد

 ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها :   الطب الشرع  والسمو الهحصص/ 
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 الهحكم ف  الوشل الكلوي بواسطة إعطا  بعض النباتات الطبية         
Control of Nephropathy by Administration of some Medicinal Plants 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :   
 د/ رال  ابراهيم حامد         0ت أ1

 اسهاذ الطب الشرع  والسمو  بكلية الطب البيطري/ جامعة القاهرة      
    د/ كوثر عبدالواحد الهادي   0ت أ2

 اسهاذ الطب الشرع  والسمو  بكلية الطب البيطري/ جامعة قناة السو س
 د/ فهح  رلوان على سليم      0ت أ3

 )مشرفا( أسهاذ مهور  بقسم الطب الشرعى والسمو  وااجرا ات البيطر ة          
 وقرار اللجن  : الموافق     

 الموافق   : رااالق     
 
هحانات فقة ااقسا  العلمية بالكلية على تشكيل لجان امنظر ف  مواال :و امل ض ع-30

، طبقا للمذكرة المعرولة على  2017 الدراسات العليا دور أ هو ر
 د/ عميد الكلية/0السيد أ

 عرء على مجلس الكلية وقرار اللجن :                  
 الموافق   : رااالق      

 
يا  الحيو   وكيميا  الهغذي   بالكلية النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيم :امل ض ع 31

مو فه  قناة علمية عل   تعديل لجنة اا راف  12/9/2017بهار خ 
لرسالة الدكهورا  الحاصة  بالمعهد القوم  لعلو  المواد باليابان

ت المدرس المساعد  بسم  احمد محمد محمد سالم ب/ 0بالطالبة ط
الهحصص/  ف  مادة 14/4/2015بالكلية والمسجلة  بهار خ 

د/ 0الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي  ، وذلي بالافة اسم السيد أ
ا يو   ت اسهاذ بالمعهد القوم  لعلو  المواد باليابان حيث   ىتانيجو 

، لهصب  لجنة  2015/2016انها عضو بعثة ا راف مشهرك لعا  
 اا راف على النحو الهال  :  
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 الوظيوة ااسم  

 اسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذية بالكلي  السعيد الشر ين  السعيدد/ 0أ 1
 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ 2
 اسهاذ بالمعهد القوم  لعلو  المواد باليابان ا يو    ى د/ تانيجو 0أ 3
 مدرس بقسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية بالكلية دلد/ محمد على ماهر الع 4

 : الموافقة وقرار اللجن               
 الموافق   : رااالق        

 
 12/9/2017النظر ف  موافقة مجلس قسم اادو ة  بالكلية بهار خ  :و امل ض ع32

ب/ 0عل  تعديل لجنة اا راف لرسالة الدكهورا  الحاصة بالطالبة ط
ت المسجلة م  الحار  بهار خ      مجد  السيد محمد  لبىمن
، وذلي بالافة  الوارما ولوجياف  مادة الهحصص/  17/4/2016

اسم السيدة د/ ايمان خليوة صدي  ت اسهاذ مساعد الميكرو يولوجيا 
والمناعة بجامعة ااسكندر   وذلي لحبرة سيادتها المهمي ة ف  مجال ، 

 لى النحو الهال  :لهصب  لجنة اا راف ع
 الوظيوة ااسم  

 اسهاذ اادو ة ورئيس القسم بالكلية د/ مجد  صالى مصطوى عامر   0أ 1

 اسهاذ مساعد الميكرو يولوجيا والمناعة بجامعة ااسكندر   د/ ايمان خليوة صدي  2

 مدرس بقسم البكهر ا والوطر ات والمناعة د/ أمل عبدالسهار ابراهيم 3
 : الموافقة  وقرار اللجن               

 الموافق   : رااالق      
 النظر ف  موافقة مجلس قسم األمراء الباطنة والمعدية وااسماك:و امل ض ع33

عل   تعديل لجنة اا راف لرسالة  12/9/2017 بالكلية بهار خ
ت  هب  عادل محر  محمود عرابىب/ 0الدكهورا  الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة الهحصص/  18/4/2017بهار خ  المسجلة م  الحار 
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األمراء الباطنة ، وذلي بالافة اسم السيد د/ حسا  محمد محمد 
ابراهيم ت اسهاذ مساعد اامراء الباطنة بالكلية وذلي لحبرة سيادت  
ف  مجال تحصص الرسالة ، لهصب  لجنة اا راف على النحو 

 الهال  :
 الوظيوة ااسم  

 اامراء الباطنة المهور  بالكلية "رئيس "أسهاذ  وسفد/ محمد احمد عل  ي0أ 1
 اسهاذ األمراء الباطنة بالكلية د/ صبري احمد الحضري نصار0ا 2
 اسهاذ مساعد اامراء الباطنة بالكلية د/ حسا  محمد محمد ابراهيم 3
 مدرس األمراء الباطنة بالكلية د/ محمد عبد  محمد حس  4

 الموافقة : قرار اللجن              
 الموافق   : رااالق  
 
 النظر ف  موافقة مجلس قسم األمراء الباطنة والمعدية وااسماك:و امل ض ع34

عل   تعديل لجنة اا راف لرسالة  12/9/2017 بالكلية بهار خ
 سالى عبدالغنى السيد عبد  الجملب/ 0الماجسهير الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة الهحصص/  18/10/2016ت المسجلة م  الحار  بهار خ 
د/ فيوا حس  0، وذلي بالافة اسم السيدة أ امراء ااسماك ورعايهها

 ك  محمد ت اسهاذ ااسماك ورئيس قسم اامراء الباطنة والمعدية 
وااسماك بالكلية وذلي لحبرة سيادتها ف  مجال تحصص الرسالة ، 

 لهصب  لجنة اا راف على النحو الهال  :
 

 وةالوظي ااسم  

1 
استتتهاذ ااستتتماك ورئتتتيس قستتتم اامتتتراء الباطنتتتة والمعديتتتة  د/ فيوا حس   ك  محمد0أ

 وااسماك بالكلية "رئيس "
 اسهاذ أمراء ااسماك ورعايهها بطب بيطري/ ااسكندر    د/ طلعت طلعت سعد عطاهلل0أ 2
 ليةاسهاذ مساعد امراء ااسماك ورعايهها بالك د/ايمان  هران عبدالحميد احمد 3

 الموافقة وقرار اللجن :            
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 الموافق  : رااالق    
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة  بالكلية : و امل ض ع35

عل   تعديل لجان اا راف الحاصة بطالب  13/9/2017بهار خ 
الدراسات العليا المسجلي  لدرجة الماجسهير ف  مادة الهحصص/ 

د/ 0ولوجيا واامينولوجيا والميكولوجيا ، برفو اسم السيد أالبكهر 
جمال عبدالجابر محمد يونس ت اسهاذ ورئيس القسم بالكلية )بنا ا 
على ااعهذار المقد  م  سيادت ( ، والافة السيد د/ محمد مصطوى 
أحمد الحديدي ت اسهاذ مساعد بالقسم ، لهصب  لجنة اا راف على 

               النحو الهال  :
 التعديل بعدجلان االشراف  جلان االشراف قبل التعديل االسم م

  يما  وحيد عبد القادر احمد  1

د/ جمتتتتتال عبتتتتتدالجابر محمتتتتتد 0أ
 يونس

د/ر تتتتتا محمتتتتتد ابتتتتتراهيم محمتتتتتد 
 الكنان 

محمتتتتتتتتد مصتتتتتتتتطوى أحمتتتتتتتتد د/0أ
 الحديدي

د/ر تتتتتا محمتتتتتد ابتتتتتراهيم محمتتتتتد 
 الكنان 

2 
مرفتتتتتتتتتتتت الستتتتتتتتتتتعيد محمتتتتتتتتتتتد 

 العسقالنى

ال عبتتتتتدالجابر محمتتتتتد د/ جمتتتتت0أ
 يونس

د/أمتتل عبتتد الستتهار ابتتراهيم ستتيد 
 أحمد

محمتتتتتتتتد مصتتتتتتتتطوى أحمتتتتتتتتد د/0أ
 الحديدي

د/أمتتل عبتتد الستتهار ابتتراهيم ستتيد 
 أحمد

3 
منتتتتتى محمتتتتتد صتتتتتبر  الستتتتتيد 

 محمد 

د/ جمتتتتتال عبتتتتتدالجابر محمتتتتتد 0أ
 يونس

د/أمتتل عبتتد الستتهار ابتتراهيم ستتيد 
 أحمد

محمتتتتتتتتد مصتتتتتتتتطوى أحمتتتتتتتتد د/0أ
 الحديدي

ابتتراهيم ستتيد  د/أمتتل عبتتد الستتهار
 أحمد

 الموافقة وقرار اللجن :              
 الموافق    : رااالق    
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 بالكلية بهار خمراء الدواج   االنظر ف  موافقة مجلس قسم  :و امل ض ع36
عل   الهقر ر العلم  للحلق  الدراسي  لرسالة الدكهورا   28/8/2017

المسجلة م   ت  منال على محمد حبا  ب/ 0الحاصة بالطالبة ط
امراء الدواج  ف  مادة الهحصص/  9/10/2013الحار  بهار خ 

 وعنوانها :  ، واارانب
الحماي  الشامل  بي  المع وات الحقلية الحديثة واللقاحات المحهلوة                    

 لمرء النيوكاسل
Cross protection between recent field isolates and different vaccines 

 of Newcastle disease 

 عل  النحو الهال  : 21/8/2017ت اجهمعت اللجنة المشكلة بهار خ 
 د/ على على ابراهيم القناوي     0ت أ1
 أسهاذ الويرولوجيا المهور  بالكلية      
 د/ محمد عبدالع    لبد      0ت أ2
 مشرفا(أسهاذ امراء الدواج   بكلية الطب البيطر  جامعة/ ال قا    )     
 د/ كامل ابراهيم محمود ابوالع  0ت أ4
 أسهاذ أمراء الدواج  ورئيس القسم بالكلية)مشرفا(      
 د/ سنا  سالم  احمد عوء    0ت أ5

 أسهاذ أمراء الدواج  بالكلية      
 ت د/ عبدالوهاى حمدي عبدالوهاى العدل 6
 أسهاذ مساعد أمراء الدواج  بالكلية   

بشرى واف  ومسهويض للحطة البحثية الحاصة ت وقد قامت الطالبة 
برسالهها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء توصيل  ع  
تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج  
وفيما سينوذ وف  النهائل اله  توصلت اليها وف  مجال تحصصها 
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صلت الي   مو بصوة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما تو 
الهوصية باسهكمال خطة بحث رسالهها طبقا لما هو مدون باسهمارة 

 الهسجيل مو تحديد عنوان الرسالة ليصب  على النحو الهال : 
 تقييم لقاحات مرء النيوكاسيل الهجار ة لد المع وات الحقلية

  Evaluation of commercial Newcastle disease 

vaccines against field isolates 
 الموافقة وقرار اللجن :              

 الموافق   : رااالق      
 

 األمراء الباطنة والمعدية وااسماك مجلس قسمالنظر ف  موافقة :و امل ض ع37
عل   الهقر ر العلم  للحلق  الدراسي    12/9/2017 بالكلية بهار خ

ال  ابراهيم عمر ص / ب0ط  بالطالب  لرسالة الدكهورا  الحاصة
ف  مادة  16/4/2013بهار خ ت المسجل م  الحار   ابراهيم

 وعنوانها :  األمراء الباطنة ، الهحصص/ 
 بعض الدراسات على اامراء الهنوسية  ير المعدية ف  اابقار         

Some Studies on Non-Infectious Respiratory Diseases in Cattle 

 عل  النحو الهال   27/8/2017ت اجهمعت اللجنة المشكلة بهار خ 
 د/ محمد أحمد عل  يوسف       0ت أ1
 أسهاذ اامراء الباطنة المهور   بالكلية )مشرفا(     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0ت أ2

 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ فهيم البه  السيد وحي    0ت أ3

 لمهور  بالكليةأسهاذ الوسيولوجيا ا     
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 د/ فيوا حس   ك  محمد     0ت أ4
 أسهاذ ااسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية وااسماك بالكلية     
 د/ صبري أحمد الحضري نصار 0ت أ5

 أسهاذ اامراء الباطنة بالكلية     
 ت د/ ماجد ر ي  عبان اا قر       6
 فا(أسهاذ مساعد اامراء الباطنة بالكلية )مشر      
 ت د/ حسا  محمد محمد ابراهيم   7

 أسهاذ مساعد اامراء الباطنة بالكلية                   
ت وقد قا  الطالب بشرى واف  ومسهويض للحطة البحثية الحاصة برساله     

ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قا  بعرء توصيل  ع  تطبي  الج   
فيما انج  وفيما سينوذ وف  العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالب 

النهائل اله  توصل اليها وف  مجال تحصص  بصوة عامة ، ورأت 
اللجنة قبول الحطة وما توصل الي   مو الهوصية باسهكمال خطة بحث 

 رساله  طبقا لما هو مدون باسهمارة الهسجيل/ 
 الموافقة وقرار اللجن :     

 الموافق   : رااالق  
 
 األمراء الباطنة والمعدية وااسماك مجلس قسم  موافقة لنظر فا :و امل ض ع38

لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 12/9/2017 بالكلية بهار خ
سامي  عبدالرحم  محمد احمد  / ب0ط ة الدكهورا  الحاصة بالطالب

المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة اا راف المشهرك ت  البهنساوي 
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امراء ف  مادة الهحصص/  16/4/2013بهار خ  ةالمسجلباليابان 
 وعنوانها :  ،  ااسماك ورعايهها

توصيف الجينات الحاصة بحاليا د  الجمبري اليابانى لوهم الهواعل                  
 بي  الجمبري والميكرو ات

Characterization of Marsupenaeus japonicus hemocytes specifically 

 expressing genes for understanding 

 وذلي عل  النحو الهال  :  ت    
 د/ فيوا حس   ك  محمد     0ت أ1
 أسهاذ ااسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية وااسماك بالكلية     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0ت أ2

 سهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثا     
 د/ صبري أحمد الحضري نصار  0ت أ3
 أسهاذ اامراء الباطنة بالكلية     
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس 0ت أ4

 أسهاذ ورئيس قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة  بالكلية     
 د/ محمد محمد فود  محمد      0ت أ5

 أسهاذ ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية         
 الموافقة وقرار اللجن :  

 الموافق   : اراالق  
 بالكلية بهار خ  لباثولوجيا اا لينيكيةا مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :و امل ض ع39

الدكهورا  الحاصة لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 12/9/2017
وافدة ليبية ت  امن  محمد مح  الدي  ارحوم  / ب0ط ة بالطالب

ص/ ف  مادة الهحص 14/4/2015بهار خ  ةالمسجلالجنسية و 
 وعنوانها :  ،   لباثولوجيا اا لينيكيةا
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دراسات باثولوجية ا لينيكية على الوئران المحمومة والمعالجة بالمضاد                 
 الحيوي ومضاد االههاب

Clinicopathological Studies on Feverish Rats Treated with Antibiotic and Anti-

inflammatory 

 لهال  : وذلي عل  النحو ا ت
 د/ نبيل أبو هيكل سيداحمد         0ت أ1

 أسهاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلية     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0ت أ2

 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث      
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم   0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم  الهغذية بالكلية    
 د/ فاطمة مصطوى عبدالحميد   0ت أ4

 أسهاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اا لينيكية  بالكلية       
 د/ اسام  على محمد عبد        0ت أ5

 أسهاذ الباثولوجيا اا لينيكية بطب بيطري/ جامعة قناة السو س "مشرفا"     
 د/ مجدي صالى مصطوى عامر  0ت أ6

 و ة بالكلية"مشرفا"أسهاذ ورئيس قسم ااد    
 ت د/ انج  فكري محمد حس  ر ش   4

 أسهاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم  الباثولوجيا اا لينيكية  بالكلية"مشرفا"    
 : الموافقتتتةوقرار اللجن    

 الموافق   : رااالق   
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ية بالكلوكيميا  الهغذي   الكيميا  الحيو    مجلس قسمالنظر ف  موافقة :امل ض ع -40
الدكهورا  لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 12/9/2017 بهار خ

ة ت المسجل نرفي  لطوى عبد الغوار ابو السعد / ب0ط ة الحاصة بالطالب
الكيميا  ف  مادة الهحصص/  28/10/2014بهار خ  م  الحار 
 وعنوانها :  ، وكيميا  الهغذي  الحيو   

 يي  ف  الوئرانالسيروتوني  كعالمة جديدة لهصلب الشرا
Serotonin as a novel marker for atherosclerotic vascular disease in rats 

 وذلي عل  النحو الهال  :  ت
 د/ السعيد الشر ينى السعيد     0ت أ1

 أسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي  بالكلي  )مشرفا(          
 السيد    د/ جهاد رمضان محمد 0ت أ2

 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(         
 د/ نبيل أبو هيكل سيداحمد        0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلية     
 د/ فهيم البهى السيد وحي       0ت أ4
 أسهاذ مهور   بقسم الوسيولوجيا بالكلية   
 حمد أحمد       د/ عبدالهادي م0ت أ5

 أسهاذ الهغذية المهور  بالكلية      
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم  0ت أ6

 أسهاذ ورئيس قسم  الهغذية بالكلية     
 د/ محمد جبر السيد جبر    0ت أ7
 أسهاذ بقسم اادو ة  بالكلية    
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 : الموافقتتتةوقرار اللجن         
 الموافق   : رااالق     
 

 بالكلية بهار خ الحلية واألنسجة مجلس قسمالنظر ف  موافقة :ض عو امل 41
الدكهورا  الحاصة لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 10/9/2017

ت المدرس المساعد   يما  السيد محمد ر ي عل  / ب0ط ة بالطالب
ف  مادة الهحصص/  22/4/2014بهار خ بالقسم والمسجلة 

   وعنوانها :الهسهولوجيا ، 

 هحدا  الحاليا الجذعية ف  عال  اصابات الحبل الشوك اس
Stem-Cell Based Therapy for Spinal Cord Injury 

 وذلي عل  النحو الهال  : ت
 د/ نبيل أبو هيكل سيداحمد     0ت أ1 

 أسهاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلية       
 د/ عبدالهادي محمد أحمد        0ت أ2

 الهغذية المهور  بالكليةأسهاذ        
 د/ السعيد الشر ينى السعيد      0ت أ3

 أسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي  بالكلي  )مشرفا(         
 د/ محمد محمد فود  محمد      0ت أ4

 أسهاذ ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية     
     طف كسابمحمد محمد عاد/ 0ت أ5

 سهاذ  ورئيس قسم بكلية الطب البيطري / جامعة كور الشيخأ     
 د/ أحمد  وق  اسماعيل     0ت أ6

 أسهاذ ورئيس قسم الحلية واانسجة بالكلية    
 د/ جالل أحمد السيد يوسف    0ت أ7
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 والطالب أسهاذ الهشر   ووكيل الكلية لشئون الهعليم      
 قرار اللجن  : الموافق و                      

 :رااالق    
مراء المعدية ة واألمراء الباطنالنظر ف  موافقة مجلس قسم األ :و امل ض ع42

الهسجيل  القيد عل  وقف 12/9/2017وااسماك  بالكلية بهار خ 
 من    عادل محمد  كى عبدالوهاىب/ 0لدرجة الماجسهير للطالبة ط

ف  مادة الهحصص/  20/10/2015ت  المسجلة م  الحار  بهار خ 
حهى  1/9/2017األمراء الباطنة ، وذلي لمدة عا  اعهبارا م  

بنا ا على الطلب المقد  منها لظروف تواجدها خار   31/8/2018
 البالد/ 

 : الموافقتتتةوقرار اللجن       
 الموافق   : رااالق      

 
عال  جمال ب/ 0طالنظر ف  طلب وقف القيد المقد  م  الطالب :و امل ض ع43

 ، الكيميا  الحيو ة اا لينيكيةت المقيد بدبلو    محمد احمد النجار
وذلي لمدة عا  اعهبارا م    2016/2017ع  العا  الجامع  

لمقد  من  بنا ا على الطلب ا 18/9/2018حهى  17/9/2017
 خار  البالد/  لظروف تواجد 

 : الموافقتتتةوقرار اللجن         
 الموافق   : رااالق        
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الطب الشرع  والسمو  وااجرا ات النظر ف  موافقة مجلس قسم  :و امل ض ع44
الغا  الهسجيل لدرجة عل   17/9/2017بالكلية بهار خ  البيطر ة 
المدرس المساعد ت   داا  أحمد أحمد فهيب/ 0للطالبة ط الدكهورا 

ف  مادة الهحصص/  16/10/2012بهار خ  بالكلية المسجلة
لحصولها على بعثة ا راف مشهرك للحصول ، وذلي  الطب الشرع 

 / على درجة الدكهورا  م  الحار  
 الموافقة: وقرار اللجن                 

   : رااالق       
ااقسا  العلمية بالكلية على مد الهسجيل للطالب النظر ف  موافقة  :و امل ض ع45

ف  مواد الهحصص والمدد المسجلي  لدرجه  الماجسهير والدكهورا  
 المولحة قر   كل منهم و يانهم على النحو الهال :

         
 مدة المد المطلو ة موافقة القسم الهحصص الدرجة اسم الطالب  

ا هار رلا مصطوى  1
 10/9/2017 اانها  الحيوان  دكهورا  الطناحى

 عا  سابو اعهبارا 
حهى  18/10/2017م  

17/10/2018 

د السعيد جمال محم 2
 16/9/2017 الوارما ولوجيا دكهورا  عبدالسال 

 عا  سابو اعهبارا م 
حهى  18/10/2017 

17/10/2018 

رانيا محمود ابراهيم  3
 10/9/2017 الهسهولوجيا دكهورا  عطي  

عا  سادس اعهبارا م   
حهى  16/10/2017

15/10/2018 

عمرو حامد محمد  4
اامراء  ماجسهير  اهي 

 10/9/2017 المشهركة
عا  سادس واخيراعهبارا 

حهى  16/10/2017م  
15/10/2018 
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عبدالعليم عادل  5
 12/9/2017 امراء ااسماك  ماجسهير عبدالعليم 

عا  سادس واخيراعهبارا 
حهى  16/10/2017م  

15/10/2018 

سلمى عبدالحكيم  6
 ماجسهير عوء ابراهيم

لباثولوجيا ا
 12/9/2017 اا لينيكية

يراعهبارا عا  سادس واخ
حهى  16/10/2017م  

15/10/2018 

اي  عبدالع     7
 12/9/2017 الوسيولوجيا ماجسهير عبدالعاطى حس  

عا  خامس اعهبارا م  
حهى  9/10/2017

8/10/2018 

سماى احمد عبد  8
 ماجسهير الهاد  على

لباثولوجيا ا
 12/9/2017 اا لينيكية

عا  خامس اعهبارا م  
حهى  9/10/2017

8/10/2018 

ايمان احمد كمال  9
 12/9/2017 الكيميا  الحيو ة ماجسهير عبد الحكيم 

عا  خامس اعهبارا م  
حهى  9/10/2017

8/10/2018 

 يما  محمد على  10
 12/9/2017 الكيميا  الحيو ة ماجسهير سليمان

عا  سادس واخيراعهبارا 
حهى  16/10/2017م  

15/10/2018 

عال عاطف محمود  11
 12/9/2017 الكيميا  الحيو ة اجسهيرم  عالن احمد

عا  خامس اعهبارا م  
حهى  9/10/2017

8/10/2018 

محمد حمد   12
 ماجسهير عبدالحميد محمد

الرقابة على 
 13/9/2017 االبان

عا  سادس واخيراعهبارا 
حهى  16/10/2017م  

15/10/2018 

امير  حلمى يس   13
 9/10/2017عا  خامس اعهبارا م   13/9/2017 الرقابة على االبان ماجسهير المهولى 

 8/10/2018حهى 

فاي   محمد محمد  14
 12/9/2017 الوارما ولوجيا ماجسهير عبدالمعطى

عا  خامس اعهبارا م  
حهى  9/10/2017

8/10/2018 
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 : الموافقتتتةوقرار اللجن                     
        الموافق   : رااالق        
 
 

 فيهقاالثجلنه الع قات -3
 2017/ 9 / 17واملنعقدة بتاريخ     

علتى  12/9/2017ف  موافقتة مجلتس قستم األدو تة بهتار خ النظر  :و امل ض ع46
أستتتهاذ  –الطلتتتب المقتتتد  متتت  الستتتيد د/ محمتتتد جبتتتر الستتتيد جبتتتر 

بالقسم على سور سيادت  إلتى المملكتة المغر يتة لحضتور الملهقتى 
 2017نتتوفمبر  10-6العلمتت  لشتتركة اجر متتاتكو فتت  الوهتترة متت  

   0و دون نوقات م  الجامعةعلى نوقه  الحاصة 

 : الموافقتتتةوقرار اللجن                    
 الموافق    : رااالق         
         
موافقتة مجلتس قستم الهغذيتة وأمتراء ستو  الهغذيتة بهتار خ  النظر ف :و امل ض ع47

 -الوهتتاب  علتتى الهقر تتر المقتتد  متت  د/ عمتترو عبتتد 18/9/2017
المتتدرس بالقستتم والحتتاه بالمهمتتة العلميتتة إلتتى ألمانيتتا فتت  الوهتترة 

)مرفتتتتت  طيتتتتت  أصتتتتتل تقر تتتتتر  13/9/2017إلتتتتتى  13/9/2016
  0ااجنبى ومقهرى نموذ  تقر ر ع  المهمة(المشرف 

 0:الموافقة على ما جا  بالهقر روقرار اللجن 
 الموافق      : رااالق       
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لوحص أوراي الهقد  لجوائ  الجامعتة للستادة المر تحي   اجهمعت لجنة :امل ض ع-48

 مكونة م  :  2017/2018لعا  
 عميد الكلية   -د/ نبيل أبو هيكل سيد احمد   0ا -1
الكلية لشئون الدراسات كيل  و- د/ جهاد رمضان محمد السيد 0ا - 2

 العليا والبحوث 
 حيو ة وكيميا  الهغذية  رئيس قسم الكيميا  ال -د/ السعيد الشر ينى السعيد 0ا -3

 أبو الوفا     رئيس قسم الطويليات  ند/ صالى احمد عثما0ا -4
وقتتتررت اللجنتتتة تر تتتي  الستتتادة ااتتتتى أستتتمائهم بنتتتا ا موافقتتتة مجتتتالس                   

 :األقسا  وهم
 :أوا: جائ ة الجامعة الهشجيعية  
 د/ انجى فكر  ر شة -1
 د/ إيمان احمد أبو الوضل  -2

 د/ نيوي  كامل محمد-3
 ثانيا : أحس  رسالة دكهورا  : 

  منصور ابو العنيي /د-1
 : ثالثا: أحس  رسالة ماجسهير

 ب/ احمد محمد السباع 0ط -1
 0: رأ  مجلس الكلية وقرار اللجن 

 الموافق      : رااالق        
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النظر ف  موافقة مجلس قستم الطتب الشترع  والستمو   بهتار خ : امل ض ع-49
علتتى الهقر تتر المقتتد  متت  د/ أمتتل عبتتد المتتنعم  17/9/2017

حتتالوة عتت  المهمتتة العلميتتة الحاصتتة بهتتا بالوايتتات المهحتتدة 
  0األمر كية

 0وقراراللجنة : الموافقة على ما جا  بالهقر ر                  
 الموافق      : رااالق    
 
شتتهركة النظتتر فتت  موافقتتة مجلتتس قستتم الصتتحة واألمتتراء الم:امل ضوو ع-50

علتى الهقر تر العلمت  الحتاه بالمهمتة  19/9/2017بهتار خ 
مدرس  –العلمية اله  قامت بها د/ مروة فو ي المهول  احمد 

صحة الحيوان والبيئة بالقسم ف  معهد صحة الحيوان بجامعة 
ألمانيتتتتتتا فتتتتتت  الوهتتتتتترة متتتتتت   -هتتتتتتانوفر  -الطتتتتتتب البيطتتتتتتري 

  حيث أنها عادت إلى 13/9/2017  وحهى  13/9/2016
واستتهلمت العمتتل بالكليتتة  13/9/2017ارء التتوط  بهتتار خ 

   14/9/2017يو 
    0وقراراللجنة : الموافقة على ما جا  بالهقر ر                  

 الموافق      : رااالق     
 

 جلنة شئ ن البيئة -4

 2017/ 9 /13واملنعقدة بتاريخ       
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ر   عالجيت  ختالل الهتر  ااول مت  فى عمل ثالث قوافل طبي  بيطالنظر  :امل ض ع–51
وذلتتي التتى قر تت  نجيتتر وقر تت  الر تتاء  2017/2018العتتا  الدراستتى 

 0وقر   ميت خميس 
 وقرار اللجنة الموافقة                    

 الموافقة     القراا

الوا س الوارد م  اتحاد الشرط  الر التى بحصتوه الرحلت  النظر فى   :امل ض ع–52
ل  البكاليوس و شان الموافق  علتى عمتل برتوكتول العلمي  لطالب مرح

 0تعاون مو الكلي  واتحاد الشرط  الر الى 
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافق     : رااالق      
 

 
 
                              عمتتل عقتد صتيان  بتتي  الكليت  و ترك  بوار تتا ولتي لصتتيان   النظتتر فتى :امل ضو ع–53

 ايات الحر   بالكلي  والمسهشوى الهعلمى البيطر  طو
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافق  :  القراا   
 
 

 املكتبات جلنة-5  

  9/2017 / 18 واملنعقدة بتاريخ            
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تشتكيل  مت  الستيدة /متديرة المكهبتة بشتأن  النظر فتى الطلتب المقتد   :امل ض ع-54
 سعير المجالت والرسائل المهداة لمكهبة الكلية لجنة لوحص وت

وقتتترار اللجنتتتة : الموافقتتتة علتتتى تشتتتكيل لجنتتتة لوحتتتص وتستتتعير                   
 لهكون كالهالى:  – الرسائل المهداة لمكهبة الكلية 

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

  الموافقة     القراا        
 
 

 

 

 

 

 متن عه م ض عات                                                
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فتتتى موافقتتت  مجلتتتس قستتتم اادو تتت  بالكليتتتة بهتتتار خ النظتتتر     امل ضووو ع- 55
ب/ نتتد  احمتتد 0علتتى علتتى تر تتي  الستتيدة ط12/9/2017

   للهعيتتي   –المعيتتد  بقستتم اادو تت  بالكليتت –ستتعد حستتا  التتدي  
حيتتتتتث ان  –بوظيوةمتتتتتدرس مستتتتتاعد بتتتتتذات القستتتتتم بالكليتتتتت 
واجباتهتا علتى سيادتها مله مة فتى عملهتا ومستلكها وقائمتة ب

 0 ا مل وجة كما انها حسنة السير والسلوك
 الموافق     :  القراا         
 

بالكليتة بهتار خ  أمتراء التدواج النظتر فتى موافقت  مجلتس قستم   امل ض ع- 56
محمتتتد عتتتال  التتتدي  ب/0ط دعلتتتى تر تتتي  الستتتي16/9/2017

 للهعيتي  –بالكليت  أمراء التدواج  بقسم المعيد –محمد المرسى
حيتث ان ستيادت   –متدرس مستاعد بتذات القستم بالكليت  وةبوظي

وقتتائم بواجباتتت  علتتى ا متتل وجتتة كمتتا  ملهتت   فتتى عملتت  ومستتلك 
 0السير والسلوك  ان  حس 

 الموافق  :     القراا     
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الموافقة على تشكيل مجلس ادارة المرك  الجتامعى للحتدمات  النظر فى  امل ض ع- 57 
النحتو  وذلتي علتى ولمتدة عتامي  19/8/2017البيطر تة اعهبتارا مت  

 الهالى :
 
 
 

 
 

 رئيسا أ/د / أ/     أ/د/ نبيل أبوهيكل سيد أحمد                                             عميد الكلية
 نائبا للرئيس      لول              وكيل الكلية لشئون خدمة المجهمو وتنمية البيئة           عادل الهابع  إبراهيمت الس     أ/د/ 
 مديرا ورئيس قسم الهوليد والهناسل والهلقي  ااصطناع أسهاذ  أ/د/ سام  معتوء محمد  عبل  

وحدة تحاليل  سأسهاذ ورئيس قسم الصحة واألمراء المشهركة ورئي أ/د/عادل حلم  نجيب الجوهري                     
 والحدمة العامة الميا 

 عضوا

أسهاذ ورئيس قسم أمراء الدواج  ورئيس وحدة تشحيص أمراء                              الع  أبو محمود أ/د/ امل إبراهيم 
 الطيور واألرانب

 عضوا

ورئيس وحدة  األمراء الباطنة واألمراء المعدية واألسماكأسهاذ بقسم  صبري أحمد الحضري  أ/د/
 أمراء العجول

 عضوا

 أسهاذ بقسم الرقابة الصحية على األ ذية  ورئيس وحدة المراقبة على               مها عبد  محمد العشماوي أ/د/ 
 األ ذية واألدو ة

 عضوا

 أمراءس وحدة أسهاذ بقسم الهوليد والهناسل والهلقي  ااصطناع  ورئي عبدالمنعم منهصر محمود أ/د/
 الحصو ة والهلقي  ااصطناع

 عضوا

 عضوا قسم الوسيولوجيا ومدير وحدة قاعة الندوات والمؤتمراتأسهاذ مساعد ب د//يوسف يحيى عوء الصعيد 
ورئيس وحدة  والمناعة والوطر ات البكهير اأسهاذ مساعد بقسم  الحديدي أحمد مصطوى محمد د//

 الهشحيص المعمل 
 عضوا

أسهاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الباثولوجيا ومدير وحدة  وا  فكري عبد الوهابد// 
 الباثولوجيا

 عضوا

أسهاذ مساعد بقسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية ومدير وحدة  سالمة إبراهيم فود  محمد //د
 المعمل المرك ي 

 عضوا

 عضوا  الويروسات أسهاذ مساعد بقسم الثلث محمد صالى محمد //د
 عضوا  سو  الهغذية وأمراءالهغذية  مدرس بقسم عمرو عبد الوهاب حس  /د/

مدرس بقسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية ورئيس وحدة الهحاليل  ماهر العدلد// محمد على 
 الكيميائية وكيميا  الهغذية

 عضوا

 عضوا الباثولوجيا اإل لينيكيةمدرس بقسم  د// حسا  الشحات على جاد  
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 الموافق  :     القراا     
 
 
 

 ،، نية والنصف ظهرا الثانتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            

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

 

 
 البيلىرجاء


