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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية سبعون الو  الثانية (272)رقم  الجلسة

 
يتو   2017/  2016للعتا  الجتامع  (272) رقتم عقد مجلس الكلية جلسته  

 تمتتتا  وذلتتتي فتتت   هتتتت 1438/ محتتتر  25  الموافتتت   17/10/2017 الثالثتتتا 
 بقاعة إجهماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ وعميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الكليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 حوثتليا والبالعاسهاذ 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  علتتتتتتتتتى ابتتتتتتتتتر  د/ علتتتتتتتتتى0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم الويروستتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عبتتتتد الهتتتتاد  محمتتتتد احمتتتتد عرمتتتت 0أ
 

 هغذيتت الهغذيتت  وامتتراء ستتو  ال أستتهاذ مهوتتر  بقستتم
 

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

 

 س قستتتم الكميتتتا  الحيويتتت  وكميتتتا  الهغذيتتت أستتتهاذ مهوتتتر  ورئتتتي
 

 د/ صتتتتتتتالى المرستتتتتتتى المرستتتتتتتى فتتتتتتتر 0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتري 
 

 د/محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 0أ
 

 أستتتتهاذ مهوتتتتر  بقستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتتة
 

 د/ محمتتتتتتتتد الشتتتتتتتتر ينى الستتتتتتتتيد علتتتتتتتتى0أ
 

 أستتهاذ مهوتتر  بقستتم الرقابتت  الصتتحي  علتتى ا  ذيتت 
 

 عثمتتتتتان ابتتتتتو الوفتتتتتا د/ صتتتتتالى احمتتتتتد0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتم الطويليتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عتتتتتتتادل حلمتتتتتتتى نجيتتتتتتتب الجتتتتتتتوهر  0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتيس قستتتم الصتتتح  وا متتتراء المشتتتهرك 
 

 طوى عتتتتتتامرد/ مجتتتتتتد  صتتتتتتالى مصتتتتتت0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ا دويتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 د/ كامتتتتتل ابتتتتتراهيم محمتتتتتود ابتتتتتو العتتتتت  0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم امتتتتتتراء التتتتتتدواج 
 

 ر محمتتتتد يتتتتونسد/ جمتتتتال عبتتتتد الجتتتتاب0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم البكهريتتتتتتا والوطريتتتتتتات والمناعتتتتتت 
 

 د/ مصتتتتتتتتتباى عبتتتتتتتتتد الجتتتتتتتتتواد الستتتتتتتتتيد0أ
 

 قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتري  ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيساستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د/ ستتتتتتتتامى معتتتتتتتتوء محمتتتتتتتتد  عبتتتتتتتتل0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتم الهوليتتتتد والهناستتتل والهلقتتتتي  ا صتتتتطناعى
 

  

 د/ فيتتتتتتتتتتتو  حستتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتى محمتتتتتتتتتتتد0أ
 

  متتتراء المعديتتت  وا ستتتماكاطنتتت  وااستتتهاذ ورئتتتيس قستتتم ا متتتراء الب
 

 د/ عتتتتتادل عبتتتتتد الحتتتتتال  ستتتتتيد احمتتتتتد0أ
 

   الصتتتتحي  علتتتتى ا  ذيتتتتةاستتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرقابتتتت
 

 ةد/ عمتتتترو عبتتتتتد الوهتتتتاى محمتتتتتد عبتتتتتد0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتم الصتتتتتتتتتتتتتتتح  وا متتتتتتتتتتتتتتتراء المشتتتتتتتتتتتتتتتهرك 
 

 د/ محمتتتتتتتتتتتد جبتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتيد جبتتتتتتتتتتتر0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ا دويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 د/ خالتتتتتتد ابتتتتتتراهيم ابتتتتتتو الوتتتتتته  ستتتتتتال 0أ
 

 بقستتتتتتتتم الرقابتتتتتتتتة الصتتتتتتتتحية علتتتتتتتتى ا  ذيتتتتتتتتة استتتتتتتتهاذ
 

 د/ طتتتتتتتاري ابتتتتتتتراهيم محمتتتتتتتد ابتتتتتتتتراهيم0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الهغذيتتتت  وامتتتتراء ستتتتو  الهغذيتتتت 
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 د/ ستتتتتتتتتنا  ستتتتتتتتتالم  احمتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتوء0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتتتتتتتتتدواج 
 

 رقابة الصحية على ا  ذيةاستتتتتهاذ بقتتتتتتسم ال ماو  تتتتمها عبدة محمد العشد/ 0أ
 مصتتتتتتباى محمتتتتتتد محمتتتتتتتود د/ عصتتتتتتا 0أ

 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الجراحتتتت  والهحتتتتدير وا  تتتتع 
 

  

 محمتتتتتتتتود محمتتتتتتتتد بتتتتتتتتدران  تتتتتتتتعيبد/ 0أ
 

 بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتري استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د/ احمتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتتوقى استتتتتتتتتتتتتتتماعيل0أ
 

 استتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتم الحليتتتتتتتتتت  وا نستتتتتتتتتتج 
 

 د/ عبتتتتتتتتد المتتتتتتتتنعم منهصتتتتتتتتر محمتتتتتتتتود0أ
 

 استتهاذ بقستتم الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  ا صتتطناعى
 

  

   وتنمي  الثرو  الحيواني تتتالرعاي اسهاذ بقسم اعيلتأسام  احمد محمد ابو اسم /د0أ

 د/ إنجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى فكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ريشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل ورئتتيس قستتم الباثولوجيتتا ا  لينيكتت 
 

 د/ و   فكتتتتتتتتتتتتتتتتتر  عبتتتتتتتتتتتتتتتتتد الوهتتتتتتتتتتتتتتتتتاب
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم الباثولوجيتتا
 

 عبتتتتتتد الوهتتتتتتاى حمتتتتتتد  عبتتتتتتد الوهتتتتتتاىد/ 
 

 استتتتتتتتتتهاذ مستتتتتتتتتتاعد بقستتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتدواج 
 

 اسهاذ مساعد بقسم الهغذية وامراء سو  الهغذية يد يوسفتتتتد/ عبير السعيد الس
 تتتةابة الصحية على ا  ذيتمدرس بقسم الرق د/ مروة ابراهيم المرسى محمد الطوخى

 صطناعىمدرس بقسم الهوليد والهناسل والهلقي  ا  د المهولىتتتد احمتتد/ محمد احم
 

 أعضا  من اخلااج

 

   محمتتود مصتتطوىد/ عتتادل حستتاني0أ
 

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

 
 
 

 هلي  تقدبال نقيب ا طبتتتا  البيطريي 

 مدير عا  مديرية الطب البيطر  بالدقهلية عسكر عبد اللطيفعدتتتد/ س
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 اواعتذا عن عدم احلض 

 د/ ستتتتتتتتامى معتتتتتتتتوء محمتتتتتتتتد  عبتتتتتتتتل0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتم الهوليتتتتد والهناستتتل والهلقتتتتي  ا صتتتتطناعى
 

 د/ ممتتتتتتتتتتدوى محمتتتتتتتتتتد ابتتتتتتتتتتو المجتتتتتتتتتتد 0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الطتتتتب الشتتترعى والستتتتمو  وا جتتتترا ات البيطريتتتت 
 

 ا مراء الباطن  وا مراء المعدي  وا سماك بقسماسهاذ  ر  تتتد الحضتتصبر  أحمد/0أ
 عبتتتتتتتتتتتتتتتد   درويتتتتتتتتتتتتتتت د/ رجتتتتتتتتتتتتتتتب 0أ

 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتت 
 

 د/ ستتحر الستتيد الستتيد علتتى عبتتد التترحم 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم الويروستتات
 

  
 

      - د/عبتتتد الهتتتادي محمتتتد أحمتتتد عرمتتت 0أالستتتيد  الجلستتتةا  بأمانتتتة قتت  •
 الكليةب الهغذية وأمراء سو  الهغذية قسممهور  ب أسهاذ

 

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

 
 

 االسته ل
بحضتور عميد الكلية والسادة اعضتا  المجلتس  /رحب السيد ا سهاذ الدكهور •

نائتب رئتيس الجامعتة لشتتئون  –ا تر  محمتد ستتويلم الستيد ا ستهاذ الدكهور/
 الدراسات العليا والبحوث

 2017سرعة ا نهها  م   تسليم امهحانات الدراسات العليا دورا هو ر نوة ب •
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   اوال : التصديقات         
 

                                                  (271رقتتتتتتم  ) لهصتتتتتتدي  علتتتتتت  محضتتتتتتر الجلستتتتتتة الستتتتتتابقةا :امل ضوووووو ع-1
  0 2017 /17/9بهاريخ 

 المصادقة : رااالق      
 

 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 15/10/2017المنعقدة بهاريخ      

 
مت  الطالتب/ محمتد مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقتد  لنظر فى ا : عامل ض-2

يتة مت  الحتار  بالكليتة بالورقتة الثان بدالوهاب  تعنون  والمقيتدالسيد ع
والتتتتذ  يلتتتتهمس فيتتتت  2009/2010للمتتتترة ا ولتتتتى للعتتتتا  الجتتتتامعى 

الموافقة على تحويلت  التى ا دارة الطبيتة لهوقيتو الكشتف الطبتى عليت  
 ,2008/2009, 2007/2008وقبتتتتتتتتول عتتتتتتتتذر  عتتتتتتتت  ا عتتتتتتتتتوا 

2009/2010  ,2010/2011  ,2011/2012,2012/2013 
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 ,2013/2014  ,2014/2015  ,2015/2016  ,
2016/2017 / 

 على قبول عذرالطالب ع  ا عوا  السابقة الموافقة:وقرار اللجنة                 
 الموافقة   : رااالق    
تصحي  اسم الطالبة/ انعا  جمتال مذكرة  ئون الطالب بشأن النظر فى  : عامل ض-3

احمتتتتتد بتتتتتدو  والمقيتتتتتدة بالكليتتتتتة بالورقتتتتتة الثالثتتتتتة للعتتتتتا  الجتتتتتامعى 
عتتا  جمتتال احمتتد بتتدو     الى/استترا  جمتتتال متت / ان 2017/2018

ا( صتتورة تصتتحي  وتثبيتت  /24احمتتد بتتدو  وذلتتي بنتتا  علتتى نمتتوذ )
( الصتتادر متت  مكهتتب ستتجل 2مجموعتت  ) 511252وابطتتال قيتتد رقتتم 

بهتاريخ  9877مدنى مرك  المحلة الكبر  محافظ  الغر ية بترقم لجنت  
 تصتتتحي  المولتتتودة بقيتتتد متتتيالد استتتم " والهتتتى  نصتتت  20/8/2017

 "المولودة م  انعا  الى اسرا 
 الموافقة:وقرار اللجنة                

 الموافقة   : رااالق  
 
الطلتب المقتد  مت  الطالبتة/ميرنا مذكرة  ئون الطالب بشتأن النظر فى   : عامل ض-4

ماجتتتتد كيتتتترلس والمقيتتتتدة بالكليتتتتة بالورقتتتتة الرابعتتتتة للعتتتتا  الجتتتتامعى 
ة علتتى قبتتول عتتذرها فتتى والتتذ  تلتتهمس فيتت  الموافقتت 2017/2018

 / 15/10/2017حهى  16/9/2017الوهرة م  
 الموافقة:وقرار اللجنة                 

 الموافقة   : رااالق    
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فتى الطلتب المقتد  مت  الطالتب/ متذكرة  تئون الطتالب بشتأن النظتر فتى  : عامل ض-5

ابتتتراهيم العيستتتو  الدستتتوقى منصتتتور والموصتتتول تجنيتتتديا  فتتتى العتتتا  
د  بالورقتتتة والتتتذ  يلتتتهمس فيتتت  اعتتتادة قيتتت 2016/2017الجتتتامعى 

تد  احضتتتار   تتتهادة متتت  بعتتت 2017/2018الرابعتتتة للعتتتا  الجامعتتتتى 
منطقتتة تجنيتتد طنطتتا تويتتد باعوائتت  نهائيتتا متت  ادا  الحدمتت  العستتكرية 

 لعد  لياقه  الطبية /
 الموافقة:وقرار اللجنة                

 الموافقة   : رااالق  
الطالتب/ احمتد  الطلب المقد  مت  مذكرة  ئون الطالب بشأن نظر فى ال  : عامل ض-6

ا ولتتى للعتتا  الجتتامعى  صتتبر  فكتتر  محمتتد المرستتى والمقيتتد بالورقتتة
والتتذ  يلتتهمس فيتت  ) وهتتل قيتتد  للمتترة الثالثتتة ( وذلتتي  2017/2018

 لسور  خار  البالد الى دول  )قطر( /
 الموافقة:وقرار اللجنة                

 الموافقة   رااقال    
 
تحديتتد مواعيتتد امهحانتتات العتتا  متتذكرة  تتئون الطتتالب بشتتأن النظتتر فتتى  : عامل ضوو-7

ستتتى ا ول والوصتتتل الدراستتتى للوصتتتل الدرا 2017/2018الجتتتامعى 
 0كما هو موض  بالمذكرةدور سبهمبر الثانى 

 الموافقة:وقرار اللجنة                  
 الموافقة رااالق      
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بشأن اعتادة قيتد الطالتب / الستيد عتوء مذكرة  ئون الطالب لنظر فى ا : عامل ض-8

مقيدا بالورقة الحامسة مت  الحتار  للمترة  كانالذ   –ابراهيم البيومى 
 2008/2009وقبتتتتول عتتتتذرة عتتتت  ا عتتتتوا   2011/2012الثالثتتتة 
) حيت  انتة  وتعديل نهائجة ع  ا عوا  الستابقة2016/2017وحهى 

 مريض نوسى(
 الموافقة:وقرار اللجنة                 

 الموافقة   رااالق     
( طالبتا 60بشتأن الموافقتة علتى قبتول)مذكرة  تئون الطتالب النظر فى    : عامل ض-9

متت  البرنتتامع العتتا  التتى برنتتامع تميتت  صتتحة وستتالمة الغتتذا  للعتتا  
 2017/2018الجامعى 

 الموافقة:وقرار اللجنة                  
 فقةالموا   رااالق    

 الدااسات العليا جلنة -2
  17/10/2017 حهىوالممهد   2017 /10/  15 المنعقدة بهاريخ                                     
 

 8/10/2017موافقة مجلس قسم ا دوي  بالكلية بهاريخ  النظر ف  :امل ض ع-10
عل  كل م  : الهقارير الوردية والهقرير الجماع   للجنة المناقشة 

ب/ اياد محمد ابو 0الحاصة بالطالب ط حكم لرستالة الدكهورا وال
ف   9/10/2013بهاريخ ت المسجل م  الحار    المعاطى محمود
 وعنوانها :  ,  الوارما ولوجيامادة الهحصص/ 

دراسات فارما ولوجية على عقار السيوهويور ف  األبقار المصاب               
 با لههابات الرحمي 



 

                                                          
                                                       

 
-9- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 17/10املوافق   الثالثاء يوم  ( 272)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

Pharmacological Studies of Ceftofur on Cattle Affected with Metritis 

 ت وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :

 د/ سام  محمد مصطوى النبهيهى      0ت أ1
 أسهاذ ا دوي   بكلية الطب البيطر  جامعة / ال قا ي      
 ت د/ رجب محمد عبدالمنعم دوحريع  2

 د تناسليات الهر  أسهاذ مساعد بمعه     
 د/ محمد جبر السيد جبر           0ت أ3

 أسهاذ ا دوي  بالكلي  )مشرفا(    
 د/ جهاد رمضان محمد السيد         0ت أ4
 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(    

 ت على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد/
بمن  درجة دكهورا  الولسوة  ف  العلو  الطبية الهوصية :  اللجنةقرار و 

ف  ضو   " للطالب المذكور الوارما ولوجياية  تحصص " البيطر 
 /توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , وموافقة مجلس القسم

 الموافقة      رااالق     

  

بالكلية البكهريا والوطريات والمناعة  قسم موافقة مجلس النظر ف : امل ض ع-11
عل  كل م  : الهقارير الوردية والهقرير  9/10/2017 هاريخب

الحاصة الماجسهير  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة
ت المسجلة م  الحار   ب/ نهال ع ت يوسف محمد0ط ةبالطالب
ف  مادة الهحصص/ البكهريولوجيا  9/10/2013 بهاريخ

   وعنوانها : , واألمينولوجيا والميكولوجيا
دراسات على منهجات الحمائر كمضادات حيوي  لبعض انواع البكهريا                

 الممرضة
Studies on Yeasts Products as Antimicrobial Agents on Some Pathogenic Bacteria 

 ت وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :

 د/ حم   محمد ابراهيم عيد   0ت أ1
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يا والوطريات والمناعة بطب بيطر / جامعة قناة أسهاذ البكهر      
 السويس

 د/ محمد الشر ين  السيد عل        0ت أ2
 أسهاذ الرقابة الصحية على ا لبان ومنهجاتها المهور  بالكلية      
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0ت أ3
أسهاذ ورئيس قسم البكهريا والوطريات والمناعة بالكلية      

 )مشرفا( 
الهوصية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو  الطبية : اللجنةرار وق

"  البكهريولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجياالبيطرية  تحصص " 
للطالب المذكور ف  ضو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم , 

 وموافقة مجلس القسم /
 الموافقة    رااالق

 
  

 بالكلية بهاريخيا والوطريات والمناعة البكهر موافقة مجلس  النظر ف : امل ض ع-12
عل  كل م  : الهقارير الوردية والهقرير الجماع    9/10/2017

ب/ 0ط ةالحاصة بالطالبالماجسهير  للجنة المناقشة والحكم لرستالة
ت المعيدة بالقسم والمسجلة  وفا  محمد عبد القادر رجب

ف  مادة الهحصص/ البكهريولوجيا  14/04/2015بهاريخ
   وعنوانها : , مينولوجيا والميكولوجياواأل

دراسات مهقدم  على الجينات المقاوم  للمضادات الحيوية لميكروب                      
 ا يشيريشيا كو ي المع ول م  حا ت مصابة

Advanced studies on antibiotic resistance genes in Esherichia coli recovered from 

infected cases 

 ت وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :

 د/ أحمد أحمد رفع  خواج       0ت أ1
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أسهاذ ورئيس قسم البكهريا والوطريات والمناعة بطب بيطر /      
 جامعة قناة السويس

 د/ محمد جبر السيد جبر   0ت أ2
 أسهاذ ا دوية بالكلية      
  د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0ت أ3
أسهاذ ورئيس قسم البكهريا والوطريات والمناعة بالكلية      

 )مشرفا( 
 
الهوصتتتية بمتتتن  درجتتتة الماجستتتهير فتتت  العلتتتو  الطبيتتتة : اللجنتتتةرار وق                 

"  البكهريولوجيتتتتا واألمينولوجيتتتتا والميكولوجيتتتتاالبيطريتتتتة  تحصتتتتص " 
كتم , للطالب المذكور ف  ضو  توصتية كتل مت  لجنتة المناقشتة والح

 وموافقة مجلس القسم /
 الموافقة رااالق      

 
 

: النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيوي  وكيميا  الهغذي   امل ض ع-13
عل  كل م  : الهقارير الوردية  10/10/2017بالكلية بهاريخ 

الماجسهير   والهقرير الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة
ت المعيد   نادي  ضيا  محمد عبدالوهابب/ 0الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة الهحصص/  14/4/2015والمسجلة بهاريخ  بالقسم
 وعنوانها :  يا  الهغذي   , الكيميا  الحيوي  وكيم

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

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكان ت 
 ت ا/د/  ادي  عبدالحميد فهح          1

 اسهاذ الكيميا  الحيوي  بكلية العلو / جامعة عي   مس     
 ت د/ محمد فود  ابراهيم سالم  2
 أسهاذ مساعد الكيميا  الحيوية بالكلية      
 د/ السعيد الشر ين  السعيد         0ت أ3

ميا  الهغذية اسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيوي  وكي     
 بالكلي )مشرفا(

 د/ جهاد رمضان محمد السيد     0ت أ4
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 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(     
 ت على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد/

: الهوصتتية بمتتن  درجتتة الماجستتهير فتت  العلتتو  الطبيتتة  اللجنتتةرار وق
 ة" للطالبتتيتتا  الهغذيتت   حيويتت  وكيمالبيطريتتة  تحصتتص " الكيميتتا  ال

المذكور ف  ضو  توصية كل م  لجنتة المناقشتة والحكتم , وموافقتة 
 الموافقة     رااالق       مجلس القسم /

 
 النظر ف  موافقة مجلس قسم األمراء الباطنة والمعدية وا سماك :امل ض ع-14

عل  تقرير الصالحية لرسالة  10/10/2017 بالكلية بهاريخ
سامي  عبدالرحم  محمد احمد ب/ 0دكهورا  الحاصة بالطالب طال

ت المدرس المساعد بالقسم وعضو بعثة ا  را   البهنساوي 
ف  مادة  16/4/2013بهاريخ المشهرك باليابان المسجلة 

 وعنوانها :  , امراء ا سماك ورعايهها الهحصص/ 
اليابانى لوهم الهواعل توصيف الجينات الحاصة بحاليا د  الجمبري                

 بي  الجمبري والميكرو ات
Characterization of Marsupenaeus japonicus 

 hemocytes specifically expressing genes for understanding 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
 د/ اسماعيل عبدالمنعم عيسى      0ت أ1

يس قسم امراء ا سماك بكلية الطب البيطر  أسهاذ ورئ     
 جامعة / قناة السويس

 د/ جهاد رمضان محمد السيد      0ت أ2
 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث      
 د/ فيو  حس   ك  محمد     0ت أ3
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  الباطنة ا مراء ورئيس قسم ورعايهها ا سماك  امراء أسهاذ     
 ) مشرفا(           سماك بالكليةوالمعدية وا

 د/ عادل عبدالعليم مهدي  اهي    0ت أ4
 ) مشرفا(أسهاذ امراء ا سماك ورعايهها بكلية الطب البيطر  جامعة / بنها     

 ت على أن يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد/
 .   الموافقة: اللجنة قرار و                 

 ةالموافق      رااالق      
 

بالكلية الرعاي  وتنمية الثرو  الحيواني   قسم موافقة مجلس النظر ف : امل ض ع-15
تجديد وتعديل لجنة الحكم والمناقشة عل    8/10/2017 بهاريخ

ب/ ا هار رضا مصطوى 0ط  الحاصة بالطالبالدكهوراة لرسالة 
بهاريخ ت المدرس المساعد بالقسم والمسجل   الطناح 

, للمناقشة ا نها  الحيوانى /الهحصص ف  مادة 18/10/2011
   وعنوانها : , والحكم

 الهقييم الوراث  لبعض الصوات ا نهاجي  والهناسلية فى أبقار اللب               
Genetic Evaluation of Some Productive and Reproductive Traits in Dairy Cattle 

 لنحو الهال  : ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  ا
 د/ محمود محمد عبد الصبور    0ت أ1
اسهاذ ا نها  الحيوانى كلية الطب البيطر  بادفينا / جامعة      

 ا سكندري 
 د/ محمد عاطف يوسف هالل      0ت أ2
اسهاذ ا نها  الحيوانى ورئيس قسم تنمية الثرو  الحيواني       

 بطب بيطر / جامعة كور الشيخ
 محمد فود         د/ محمد0ت أ3

تنمية الثرو  الحيواني  بالكلي   و الرعاي  مهور  بقسم اسهاذ     
 )مشرفا(

 د/ رجب عبد  دروي       0أ -4
قسم الرعاية وتنمية الثرو  الحيواني  بالكلي  ورئيس اسهاذ      

 )مشرفا(
 على ان يكون الثال  والرابو معا بصوت واحد                
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 .   الموافقة:  اللجنةرار قو                 
 الموافقة    رااالق       

 
: النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية امل ض ع-16

عل   تقرير الصالحية لرسالة الماجسهير  16/10/2017بهاريخ 
 ةت المسجل دينا عبد    ي  البا   اد ب/ 0الحاصة بالطالب ط

الرقابة ف  مادة الهحصص/  28/10/2014  بهاريخ م  الحار 
 , وعنوانها : الصحية على اللحو  ومنهجاتها

الهأثير المضاد للميكرو ات ولأل سدة لبودرة و ي  حبة البركة فى                  
 اللحم المورو 

Antimicrobial and antioxidant effects of black seed in ground meat 

 كيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : ت واقهراى تش
 د/ عال  الدي  محمد على مر دي 0ت أ1

بكلية ) المهور ( الرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاتهاأسهاذ      
 الطب البيطر  جامعة / ال قا ي 

 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار  0ت أ2
 بالكلية  تهاالرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاأسهاذ      
 د/ خالد ابراهيم ابو الوه  سال   0ت أ3

 بكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاتهاأسهاذ      
 د/ سمير محمد عبدالغن  عبد      0ت4
بكلية  الرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاتهاأسهاذ مساعد       

 )مشرفا(
 ت د/ عبير السعيد السيد يوسف       5
 أسهاذ مساعد بقسم الهغذية بالكلية)مشرفا(     

 ت على أن يكون الثال  والرابو والحامس معا بصوت واحد/
   الموافقة:  اللجنةقرار و                  

 الموافقة    رااالق      
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النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية : امل ض ع-17
   تعديل لجنة ا  را  لرسالة عل 11/10/2017بهاريخ 

ت  محمد حمد  عبدالحميد محمدب/ 0الماجسهير الحاصة بالطالب ط
ف  مادة الهحصص/  16/10/2012المسجل م  الحار   بهاريخ 

الرقابة الصحية على ا لبان ومنهجاتها , وذلي برفو اسم السيد د/ 
على سمير محمد عبدالغن  عبد  ت اسهاذ مساعد الرقابة الصحية 

               اللحو  ومنهجاتها بالكلية, لهصب  لجنة ا  را  على النحو الهال  :
 الوظيفة االسم م

 المتفرغ بالكليةاستاذ صحة االلبان  د/ محمد الشربيني السيد على0ا 1
الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها  مدرس د/ مروه ابراهيم المرسي الطوخي 2  بالكلية

 الموافقة: اللجنة قرار و                 
 الموافقة    رااالق       

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية : امل ض ع-18
عل   تعديل لجنة ا  را  لرسالة  11/10/2017بهاريخ 

 هب  فهحى يوسف يوسف النور ب/ 0الماجسهير الحاصة بالطالب ط
ف  مادة الهحصص/  14/4/2015بهاريخ  ت المسجلة م  الحار  

الرقابة الصحية على ا لبان ومنهجاتها , وذلي باضافة السيدة د/ 
مها صبري  باح  بمعهد بحوث صحة الحيوان , لهصب  لجنة 

               : ا  را  على النحو الهال 
 الوظيفة االسم م

 تفرغ بالكليةالماستاذ صحة االلبان  د/ محمد الشربيني السيد على0ا 1
الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها  مدرس د/ مروه ابراهيم المرسي الطوخي 2  بالكلية
 باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان د/ مها صبري  3

 الموافقة: اللجنة قرار و                 
 الموافقة     رااالق     
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الثروة الحيوانية  بالكلية النظر ف  موافقة مجلس قسم الرعاية وتنمية :امل ض ع-19

عل   تعديل لجنة ا  را  لرسالة الدكهورا   8/10/2017بهاريخ 
ت المدرس المساعد   يما  اسعد حافظ صقرب/ 0الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة الهحصص/  17/4/2016بالكلية والمسجلة  بهاريخ 
, وذلي باضافة السيد د/ عادل السيد ابراهيم  ا نها  الحيوانى

وق  ت  باح  أول األرانب والطيور المائية بمعهد بحوث ا نها  الدس
الحيوان  , وذلي لمساعدة الطالبة ف  اجرا  ا بحاث والعمل 

               بالم رعة , لهصب  لجنة ا  را  على النحو الهال  :
 الوظيفة االسم م

 روة الحيوانية بالكلية "رئيسي"الرعاية وتنمية الثأستاذ ورئيس قسم  د/ محمد محمد فوده محمد0أ 1
 بالكلية  استاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية د/ رجب عبدهللا درويش0ا 2
 بالكلية  مدرس االنتاج الحيواني د/ هند عبدالرازق عبدالسالم 3
 باحث أول بمعهد بحوث االنتاج الحيواني الدسوقيد/ عادل السيد ابراهيم  4

    الموافقة:  اللجنةقترار و                
                                                                                                                 الموافقة    رااالق      

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية : امل ض ع-20
ل   تعديل لجنة ا  را  مو فه  قناة ع 11/10/2017بهاريخ 

محمود ب/ 0علمية باليابان لرسالة الدكهورا  الحاصة بالطالب ط
ت المدرس المساعد بالكلية والمسجل  بهاريخ  عباس ذكى العويوى

ف  مادة الهحصص/ الرقابة الصحية على ا لبان  17/4/2016
 ا   ت د/  ي  جينو و كو 0ومنهجاتها , وذلي باضافة اسم السيد أ

اسهاذ مساعد هندسة ا  ذية وال راعة بجامعة هوكايدوا  باليابان 
حي  ان  عضو بعثة ا را  مشهرك , لهصب  لجنة ا  را  على 

               النحو الهال  :
 الوظيوة ا سم  



 

                                                          
                                                       

 
-17- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2017/ 17/10املوافق   الثالثاء يوم  ( 272)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

اسهاذ صحة ا لبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على  د/ عادل عبدالحال  سيد احمد0ا 1
 لكلية "رئيس "ا  ذية با

 اسهاذ صحة ا لبان المهور  بالكلية د/ محمد الشر ين  السيد على0ا 2
 اسهاذ الرقابة الصحية على ا لبان ومنهجاتها بالكلية د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي 0ا 3

 د/  ي  جينو و كو ا  0أ 4
اسهاذ مساعد هندسة ا  ذية وال راعتة بجامعتة هوكايتدوا  

 باليابان
    الموافقةوقتراراللجنة :                

 الموافقة     رااالق      
 

 النظر ف  موافقة مجلس قسم األمراء الباطنة والمعدية وا سماك: امل ض ع-21
عل   تعديل لجنة ا  را  لرسالة  10/10/2017 بالكلية بهاريخ

سالى عبدالغنى السيد عبد  ب/ 0الماجسهير الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة  18/10/2016ت المسجلة م  الحار  بهاريخ  لجملا

, وذلي برفو اسم السيدة  امراء ا سماك ورعايههاالهحصص/ 
د/ايمان  هران عبدالحميد احمد ت اسهاذ مساعد امراء ا سماك 
ورعايهها بالكلية وذلي بنا ا على ا عهذار المقد  م  سيادتها , 

 ل  :لهصب  لجنة ا  را  على النحو الها
 الوظيوة ا سم  

1 
استهاذ ا ستتماك ورئتتيس قستم ا متتراء الباطنتتة والمعديتتة  د/ فيو  حس   ك  محمد0أ

 وا سماك بالكلية "رئيس "

2 
استتتتتتهاذ أمتتتتتتراء ا ستتتتتتماك ورعايههتتتتتتا بطتتتتتتب بيطتتتتتتري/  د/ طلع  طلع  سعد عطاهلل0أ

 ا سكندري  
    الموافقةوقتراراللجنة :                 

 الموافقة  راالقا        
 

 النظر ف  موافقة مجلس قسم األمراء الباطنة والمعدية وا سماك:امل ض ع-22ـ 
عل   تعديل لجان ا  را  الحاصة  10/10/2017 بالكلية بهاريخ
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ف   والدكهوراةالماجسهير  هىبطالب الدراسات العليا المسجلي  لدرج
مادة الهحصص/ األمراء المعدية , وذلي باضافة السيد د/ محمد 
عبدالنعيم عبداللطيف البسكاوي ت اسهشاري مساعد ا مراء 

 المعدية بالكلية , لهصب  لجنة ا  را  على النحو الهال  :
 الهعديل بعدلجان ا  را   لجان ا  را  قبل الهعديل الدرجة ا سم  

1 
مصتتتتطوى جميتتتتل  تتتتكر  

 سف يو 
 ماجسهير

 د/ محمد ابراهيم عيسى0أ
ستتتتتتمر مجتتتتتتدي محمتتتتتتد  د/

 عطو 

 د/ محمد ابراهيم عيسى0أ
د/ محمتتتتتتتتتتتتتتد عبتتتتتتتتتتتتتتدالنعيم 

 عبداللطيف
 سمر مجدي محمد عطو  د/

 ماجسهير سعاد احمد السيد  ا    2
 د/ محمد ابراهيم عيسى0أ
ستتتتتتمر مجتتتتتتدي محمتتتتتتد  د/

 عطو 

 د/ محمد ابراهيم عيسى0أ
د/ محمتتتتتتتتتتتتتتد عبتتتتتتتتتتتتتتدالنعيم 

 فعبداللطي
 سمر مجدي محمد عطو  د/

 دكهورا  احمد مجد  جمال سليم 3
 د/ محمد ابراهيم عيسى0أ
 د/ صبري احمد الحضري 0أ

 د/ محمد ابراهيم عيسى0أ
 د/ صبري احمد الحضري 0أ

د/ محمتتتتتتتتتتتتتتد عبتتتتتتتتتتتتتتدالنعيم 
 عبداللطيف

    الموافقةوقتراراللجنة :                 
 الموافقة   رااالق      

 
 لنظر ف  موافقة مجلس قسم األمراء الباطنة والمعدية وا سماكا: امل ض ع-23

عل  الغا  الهسجيل لدرجة الدكهورا   10/10/2017 بالكلية بهاريخ
ت المسجل م   احمد محمد عهد  عطي  على سعدب/ 0للطالب ط

ف  مادة الهحصص/ األمراء  20/10/2010الحار  بهاريخ 
ظا  وعد  سدادة الرسو  المعدية , وذلي لعد  الحضور وعد  ا نه

 الدراسية            
    الموافقةوقتراراللجنة :                 
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 الموافقة    رااالق      
     

                                                                                                                
 8/10/2017 بالكلية بهاريخ ألدويةا قسمجلس النظر ف  موافقة م:امل ض ع-24

الحاصة بالطالبة  الدكهوراةتعديل  ير جوهري لعنوان رسالة عل  
ت المسجلة م  الحار   ايمان محمد عبد   احمد سليمانب/ 0ط

, وذلي  الوارما ولوجياف  مادة الهحصص/  18/4/2017بهاريخ 
 : على النحو الهال 

 العنوان قبل الهعديل:
ر بعض األدوي  على تطور األجن  ما قبل الو دة و عد الو دة فى تأثي

 الوئران الحوامل
Effect of some drugs on prenatal and postnatal 

development in pregnant rats 

 العنوان بعد الهعديل:
على تطور األجن  ما قبل الو دة و عد الو دة النورفلوكساسي  تأثير 

 لفى الوئران الحوام
Effect of norfloxacin on prenatal and postnatal development in 

 pregnant rats 
    الموافقةوقتراراللجنة :                 

 الموافقة     رااالق      
 

 بالكلية بهاريخ الهشري  قسمالنظر ف  موافقة مجلس :امل ض ع-25
جسهير سحب موضوع تعديل عنوان رسالة الماعل   16/10/2017

ت المعيدة بالقسم  اي  امي  المهولى عبدالغنىب/ 0الحاصة بالطالبة ط
الهشري  ف  مادة الهحصص/  18/4/2017والمسجلة بهاريخ 

د/ نائب 0, وذلي بنا ا على الحطاب الوارد م  السيد أ وا جن 
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رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والذي يوص  بأن 
 بقا  على موضوع الرسالة القديم وعنوانها :الهعديل جوهريا , وا 

 تقييم واسهحداث طري بديل  لحوظ العينات الهشريحية
Evaluation and Finding new methods for preservation of anatomical specimens 

    الموافقةوقتراراللجنة :                 
 الموافقة    رااالق      

 
الكيميا  الحيوي  وكيميا  الهغذي    قسمموافقة مجلس : النظر ف  امل ض ع-26

تعديل  ير جوهري لعنوان عل   10/10/2017 بالكلية بهاريخ
ا   مصطوى اسماعيل ب/ 0رسالة الماجسهير الحاصة بالطالبة ط

ف   28/10/2014ت المسجلة م  الحار  بهاريخ  عبد الهاد 
, وذلي على  وكيميا  الهغذي الكيميا  الحيوي  مادة الهحصص/ 

 : النحو الهال 
 العنوان قبل الهعديل:                 

تأثير الهغذية و يادة معدل السيلينيو  على الحاليا المناعية ف  د  
 الوئران المغذاة على عليقة  نية بالكوليسهرول 

Effect of nutritional and excessive levels of selenium on blood 

 immune cells of rats fed a high cholesterol diet  
 العنوان بعد الهعديل:                 

حالة مضادات ا  سدة تأثير الهغذية و يادة معدل السيلينيو  على 
المغذاة على عليقة  نية ومسهو  الدهون ف  الوئران 

 بالكوليسهرول 
Effect of nutritional and excessive levels of selenium 

 on antioxidant status and lipid profile of rats fed a high cholesterol diet 
    الموافقةوقتراراللجنة :                

  الموافقة    رااالق      
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الكيميا  الحيوي  وكيميا  الهغذي    قسم: النظر ف  موافقة مجلس امل ض ع-27
عنوان تعديل  ير جوهري لعل   10/10/2017 بالكلية بهاريخ

بسم  احمد محمد محمد ب/ 0رسالة الدكهورا  الحاصة بالطالبة ط
 14/4/2015ت المدرس المساعد بالكلية والمسجلة  بهاريخ  سالم 

, وذلي على  ف  مادة الهحصص/ الكيميا  الحيوي  وكيميا  الهغذي 
 : النحو الهال 

 العنوان قبل الهعديل:                 
 انونية و الهحكم ف  مرء السكري ف  الوئرانالج يئات الن          

Nanoparticles and diabetes mellitus management in rats 
 العنوان بعد الهعديل:                

تطوير نظا  توصيل دوائ  للعال  الكيميائ  للسرطان باسهحدا  ج يئات              
 نانونية موجه  مناعيا

Development of novel drug delivery system for cancer 

chemotherapy using immune targeted nanoparticles 

    الموافقةوقتراراللجنة :                  
 الموافقة     رااالق      

الكيميتتا  الحيويتت  وكيميتتا  الهغذيتت    مجلتتس قستتمالنظتتر فتت  موافقتتة : امل ضوو ع-28
العلمتتتت  للحلقتتتت  الهقريتتتتر علتتتت   10/10/2017 بالكليتتتتة بهتتتتاريخ

نترفي  لطوتى  / ب0ط ة الحاصتة بالطالبتالدراسي  لرستالة التدكهورا  
بهتتتتتتاريخ ت المستتتتتجلة متتتتت  الحتتتتتار   عبتتتتتد الغوتتتتتار ابتتتتتو الستتتتتعد

الكيميتتا  الحيويتت  وكيميتتا  فتت  متتادة الهحصتتص/  28/10/2014
 وعنوانها :  الهغذي  , 

 السيروتوني  كعالمة جديدة لهصلب الشرايي  ف  الوئران
Serotonin as a novel marker for atherosclerotic 

vascular disease in rats 

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

أستهاذ مهوتر  ورئتيس قستتم الكيميتا  الحيويت  وكيميتا  الهغذيتت       
 بالكلي  )مشرفا(  
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 د/ جهاد رمضان محمد السيد        0ت أ2
 كيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(   أسهاذ وو     
 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     
 د/ عبدالهادي محمد أحمد      0ت أ5
 ذية المهور  بالكليةأسهاذ الهغ     
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم   0ت أ6

 أسهاذ ورئيس قسم  الهغذية بالكلية    
 د/ محمد جبر السيد جبر 0ت أ7

 أسهاذ بقسم ا دوية  بالكلية       
ت وقد قام  الطالبة بشرى واف  ومسهويض للحطة البحثية الحاصتة 

بعترء توصتيل  عت   برسالهها ومد  امكانية تطبيقها  , كما قام 
تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انجت  
وفيما سينوذ وف  النهائع اله  توصل  اليها وفت  مجتال تحصصتها 
بصتتوة عامتتة , ورأت اللجنتتة قبتتول الحطتتة ومتتا توصتتل  اليتت   متتو 
الهوصتتتية باستتتهكمال خطتتتة بحتتت  رستتتالهها طبقتتتا لمتتتا هتتتو متتتدون 

 باسهمارة الهسجيل
    الموافقةوقتراراللجنة :                  

 الموافقة    رااالق       
  

 بالكلية بهاريخ الحلية واألنسجة قسممجلس : النظر ف  موافقة امل ض ع-29
لرسالة للحلق  الدراسي  الهقرير العلم  عل   15/10/2017

  يما  السيد محمد ر ي عل  / ب0ط ة الحاصة بالطالب الدكهورا 
ف   22/4/2014بهاريخ درس المساعد بالقسم والمسجلة ت الم

 وعنوانها :  الهسهولوجيا , مادة الهحصص/ 
 اسهحدا  الحاليا الجذعية ف  عال  اصابات الحبل الشوك        

Stem-Cell Based Therapy for Spinal Cord Injury 

 وذلي عل  النحو الهال  : ت
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   د/ نبيل أبو هيكل سيداحمد      0ت أ1 
 أسهاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلية    
 د/ عبدالهادي محمد أحمد          0ت أ2

 أسهاذ الهغذية المهور  بالكلية     
 د/ السعيد الشر ينى السعيد         0ت أ3
أسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيوي  وكيميا  الهغذي       

 بالكلي  )مشرفا(  
 فود  محمد           د/ محمد محمد0ت أ4
 أسهاذ ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية    
         محمد محمد عاطف كسابد/ 0ت أ5

 سهاذ  ورئيس قسم بكلية الطب البيطري / جامعة كور الشيخأ     
 د/ أحمد  وق  اسماعيل        0ت أ6
 أسهاذ ورئيس قسم الحلية وا نسجة بالكلية    
 د/ جالل أحمد السيد يوسف            0أ ت7

 أسهاذ الهشري  ووكيل الكلية لشئون الهعليم والطالب    
ت وقد قام  الطالبة بشرى وافت  ومستهويض للحطتة البحثيتة الحاصتة 
برسالهها ومد  امكانية تطبيقهتا  , كمتا قامت  بعترء توصتيل  عت  

بتة فيمتا انجت  تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تتم مناقشتة الطال
وفيما سينوذ وف  النهتائع الهت  توصتل  اليهتا وفت  مجتال تحصصتها 
بصتتوة عامتتة , ورأت اللجنتتة قبتتول الحطتتة ومتتا توصتتل  اليتت   متتو 
الهوصية باسهكمال خطة بح  رسالهها طبقا لما هو متدون باستهمارة 

 الهسجيل/
    الموافقةوقتراراللجنة :                  

 افقةالمو    رااالق       
 

 األمراء الباطنة والمعدية وا سماك مجلس قسمالنظر ف  موافقة : امل ض ع-30
الهقرير العلم  للحلق  عل   10/10/2017 بالكلية بهاريخ

سامي   / ب0ط ة الحاصة بالطالب الدراسي  لرسالة الدكهورا 
ت المدرس المساعد بالقسم  عبدالرحم  محمد احمد البهنساوي 
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بهاريخ المشهرك باليابان المسجلة وعضو بعثة ا  را  
امراء ا سماك ورعايهها , ف  مادة الهحصص/  16/4/2013

 وعنوانها :  
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/ فيو  حس   ك  محمد         0ت أ1

 أسهاذ ا سماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية وا سماك بالكلية     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد       0ت أ2
 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 أحمد الحضري نصار    د/ صبري 0ت أ3

 أسهاذ ا مراء الباطنة بالكلية     
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس     0ت أ4
 أسهاذ ورئيس قسم البكهريا والوطريات والمناعة  بالكلية      
 د/ محمد محمد فود  محمد            0ت أ5
 أسهاذ ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية    
قتد قامتت  الطالبتة بشتترى وافت  ومستتهويض للحطتة البحثيتتة الحاصتة برستتالهها تت و 

ومد  امكانية تطبيقها  , كما قام  بعترء توصتيل  عت  تطبيت  الجت   العملت  
م  الرسالة وقد تتم مناقشتة الطالبتة فيمتا انجت  وفيمتا ستينوذ وفت  النهتائع الهت  

بول الحطة وما توصل  اليها وف  مجال تحصصها بصوة عامة , ورأت اللجنة ق
توصل  الي   متو الهوصتية باستهكمال خطتة بحت  رستالهها طبقتا لمتا هتو متدون 

 باسهمارة الهسجيل
 وقتراراللجنة : الموافقة                    

 الموافقة     رااالق      
 11/10/2017 بالكليتة بهتاريخ الجراحة والهحتدير واأل تعة مجلس قسمالنظر ف  موافقة : امل ض ع-31

مترو  الستعيد  / ب0ط ة التدكهورا  الحاصتة بالطالبتلرستالة الدراسية    تشكيل الحلقةعل
فتت  متتادة  16/4/2013بهتتاريخ ت المتتدرس المستتاعد والمستتجلة  محمتتد عبتتاس موستتى

 وعنوانها :  الجراحة البيطرية , الهحصص/ 
 تأثير الهحدير الكل الهحكم األمثل ف  األلم أثنا  عملية الحص  ف  الحيول تح                     
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Optimization of perioperative pain management 
 in horses undergoing Castration under general 

 anesthesia 

 وذلي عل  النحو الهال  : ت
 د/ السعيد الشر ين  السعيد     0ت أ1
 أسهاذ الكيميا  الحيوية المهور  بالكلية      
 داحمد       د/ نبيل ابو هيكل سي0ت أ2
 أسهاذ الوسيولوجيا وعميد الكلية     
 د/ عادل الهابع  ابراهيم   لول  0ت أ3
 أسهاذ الجراحة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجهمو وتنمية البيئة)مشرفا(     

 د/ محمد جبر السيد جبر 0ت أ4
 أسهاذ ا دوية  بالكلية     
 د/ عصا  مصباى محمد محمود    0ت أ5
 اذ الجراحة ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(أسه     
 د/ عبدالمنعم منهصر محمود      0ت أ6

 أسهاذ الهوليد والهناسل والهلقي  ا صطناع  بالكلية      
 ت د/ عوء  عبل  حس  ر ي     7

 أسهاذ مساعد الجراحة بالكلية)مشرفا( 
    الموافقةوقتراراللجنة :                  

 لموافقةا   رااالق      
المذكرة المقدمة للسيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا النظر ف   :امل ض ع-32

هاجر ب/ 0مد الهسجيل لرسالة الماجسهير للطالبة طوالبحوث بشأن 
ف  9/10/2013المسجلة م  الحار  بهاريخ  طلع  ابوالوهوى ابراهيم على

اعهبارا م  مادة الهحصص/ ا مراء المعدية وذلي لمدة عا  خامس 
 /  نها  الج   العمل  وكهابة الرسالة 8/10/2018حهى  9/10/2017
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 وقتراراللجنة : الموافقة                     
 الموافقة     رااالق      
وهل د/ عميد الكلية بشأن 0الى السيد أالمقد  طلب الالنظر ف  :امل ض عـ  33

دالنبى عيسى  يري  ا ر  عبب/ 0القيد المقد  م  الطالبة ط
, ع  العا  ( الكيميا  الحيوية ا  لينيكيةالمقيدة بدبلو  ) -  حات 

وذلي لمدة عا  اعهبارا م    2016/2017الجامع  
على الطلب المقد  بنا ا  30/9/2018حهى  1/10/2017

 من  لظرو  تواجدها خار  البالد/ 
 وقتراراللجنة : الموافقة                      

 الموافقة    رااقال        
عميد الكلية بشأن وهل د/ 0الطلب المقد  الى السيد أالنظر ف   :امل ض ع-34

 ياد عبدالح  عبد  عبدالح   /ب0م  الطالب طالقيد المقد  
 ( , ع الطيور و ا رانب)  المقيد بدبلو ت  هاللى

م   وذلي لمدة عا  اعهبارا  2016/2017العا  الجامع                     
بنا ا على الطلب المقد  من   30/9/2018حهى  1/10/2017

 لظرو  تواجد  خار  البالد/ 
    الموافقةوقتراراللجنة :                 

 الموافقة   رااالق        
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النظتتر فتت  طلبتتات الهستتجيل لطتتالب الدراستتات العليتتا )ماجستتهير ت  :امل ضوو ع-35
( , 2017بالكليتة )ستبهمبر  دكهتورا (  التواردة مت  ا قستا  العلميتة
 0وكذا القيد بدبلومات الدراسات العليا 

 0( 1: الموافقة طبقا للمرف  ) مرف   اللجنةقترار و                   
   الموافقة   رااالق      

 
النظر ف  تقارير طالب الدراسات العليا الواردة م  األقسا  العلمية   :امل ض ع-36

   2016/2017لجامع  بالكلية وذلي ع  العا  ا
 0: الموافقة على ماجا  بالهقاريراللجنةقترار و                  

  الموافقة  رااالق          
 

 فيهقاجلنه الع قات الث-3
 2017/ 10 / 15واملنعقدة بتاريخ     

النظر فى موافقتة مجلتس قستم الرقابتة الصتحية علتى ا  ذيتة بهتاريخ  :امل ض ع-37
تر تتي  الستتيد د/ ستتمير محمتتد عبتتد الغنتتى علتتى  2017 /11/10

علتتى جتتائ ة احستت  بحتت   –ا ستتهاذ المستتاعد بالقستتم  –عبتتد اللتتة 
 لشباب الباحثي  تح  س  ا ر عي  بجامعة المنصورة

 : الموافقة  اللجنةقترار و                    
 الموافقة    رااالق
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مشتهركة بهتاريخ النظر فتى موافقتة مجلتس قستم  الصتحة وا متراء ال :امل ض ع-38
علتتى الطلتتب المقتتد متت  د/ متتروة فتتو   المهتتولى  2017/ 11/10

علتتتى تر تتتي   –متتتدرس صتتتحة الحيتتتوان والبيئتتتة بالقستتتم 0احمتتتد 
ستتت   ستتتيادتها لنيتتتل جتتتائ ة احستتت  بحتتت  لشتتتباب البتتتاحثي  تحتتت 

وعنتتتوان البحتتت  هتتتو : رصتتتد تواجتتتد –ا ر عتتتي  بجامعتتتة المنصتتتورة 
البيها  هامتا  الواستتو الطيتتف ا  يريشتيا القولونيتتة المنهجتة  نتت يم 
 فى م ارع ا لبان فى دلها النيل بمصر 

 مرفق طية صورة البحث                        
 : الموافقة  اللجنةقترار و                   

  الموافقة   رااالق  
 

فتى الحطتاب التوارد مت   8/10/2017نظر قسم الباثولوجيا بهتاريخ   :امل ض ع-39
قافيتتتة بالجامعتتتة بشتتتأن تعتتتديل قتتترار مجلتتتس الجامعتتتة العالقتتتات الث

ب/ 0الحتتاب بمتتن  اجتتا ة دراستتية للطالبتتة ط 19/7/207بهتتاريخ 
متتدرس مستتاعد بالقستتم وعضتتو بعثتتة  –ايمتتان عبتتد الوهتتاب احمتتد 

           ا  را  المشهرك بامريكا لمدة عا  واحد قابل للهجديد

 ا  بقتتترار مجلتتتس الجامعتتتة بهتتتاريخ ا لهتتت :وقررررار م ارررم ال  ررر                        
( بهتتتتتاريخ 698والقتتتتترار الهنويتتتتتذ  للكليتتتتتة رقتتتتتم ) 2017 /19/7
ة عا  واحد فقط  يجتدد اعهبتارا على منحها اجا ة لمد 1/8/2017
ى و مرتتتتب يصتتتر  متتت  التتتداخل والموافقتتتة علتتت 22/4/2017  متتت

 21/4/2015ت بتتتدات متتت  ا  تتترا  المشتتتهرك لمتتتدة ثتتتالث ستتتنوا
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لتتس الجامعتتة ا خيتتر وعتتد  الهجديتتد لهتتا بعتتد حهتتى تتتاريخ قتترار مج
22/4/2018 

  را  مجلس الكلية:  اللجنةقترار و                       
 الموافقة على قرار مجلس القسم   رااالق  

الكيميتتا  الحيويتتة وكيميتتا  الهغذيتتة النظتتر فتتى موافقتتة مجلتتس قستتم :امل ضوو ع-40
 :على اآلت   10/10/2017بهاريخ 

المقتتتد  متتت  الستتتيد التتتدكهور / محمتتتد فتتتود  ابتتتراهيم  الطلتتتب :أوال   
بالقسم يشأن تر ي  سيادت  للهقد  لجتائ ة سالمة األسهاذ المساعد 

 /الجامعة ألحس  بح  لشباب الباحثي  تح  س  األر عي 
 : الموافقة  اللجنةقترار و                   

  الطلتتب المقتتد  متت  الستتيدة التتدكهورة /  تتيما  عبتتد الستتالثانيتتا : 
 6المدرس بالقسم بشأن سورها إلتى دولتة اليابتان لمتدة مسعد السيد 

 أ هر تبدأ م  تاريخ السور لهنويذ مهمة علمية تابعة للبعثات
 : الموافقة  اللجنةقترار و                   

 الموافقة   رااالق
الجراحتتة والهحتتدير واأل تتعة بهتتاريخ  النظتتر فتتى موافقتتة مجلتتس قستتم :امل ضوو ع-41 

على الطلب المقتد  مت  الستيدة ط/ب/ متروة الستعيد  10/10/2017
وعضتتتو بعثتتتة ا  تتترا  المتتتدرس المستتتاعد بالقستتتم  -محمتتتد عبتتتاس 

المشهرك ف  جامعة  يتور  سويسترا بشتأن متد البعثتة بالتداخل اعهبتارا 
  10/6/2018وحهى  18/9/2017م  

 : الموافقة  اللجنةقترار و                  
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 الموافقة    رااالق
 

النظتر فتى موافقتة مجلتس قستم الهغذيتة وامتراء ستو  الهغذيتة بهتاريخ   :امل ض ع-42
 –علتتى الطلتتب المقتتد  متت  د/ عمتترو عبتتد الوهتتاب  15/10/2017

والحتتاب بهر تتي  ستتيادتة للحصتتول علتتى جتتائ ة  –المتتدرس بالقستتم 
 احس  بح  لشباب الباحثي  تح  س  ا ر عي  بجامعة المنصورة

 : الموافقة  اللجنةقترار و 
 الموافقة    رااالق
 

النظتتر فتتى موافقتتة مجلتتس قستتم الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي   بهتتاريخ   :امل ضوو ع-43
 على الهى: 11/10/2017
 –اعهمتتتاد الهقريتتتر المقتتتد  متتت  الستتتيد د/ محمتتتد احمتتتد المهتتتولى :اوال

المدرس بالقسم ع  المهمتة العلميتة الحاصتة بستيادتة فتى الوهترة مت  
 فى الو يات المهحدة ا مريكية 23/7/2017حهى  13/9/2016
 : الموافقة  اللجنةقترار و 

المتتدرس  –ثانيتتا: الطلتتب المقتتم متت  الستتيد د/ محمتتد احمتتد المهتتولى 
 بحصتتوب الهقتتد  لجتتائ ة احستت  بحتت  لشتتباب البتتاحثي  –بالقستتم 

وذلتتتي لهشتتتجيو  تتتباب  –بجامعتتتة المنصتتتورة  -تحتتت  ستتت  ا ر عتتتي 
 لجامعةالباحثي  على النشر الدور  ورفو تصنيف ا

 : الموافقة اللجنةقترار و 
 الموافقة   رااالق       
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النظتتتتتر فتتتتتى موافقتتتتتة مجلتتتتتس قستتتتتم الهشتتتتتري  وا جنتتتتتة بهتتتتتاريخ :امل ضووووو ع-44 

علتتى الطلتتب المقتتد  متت  الستتيد د/احمتتد محمتتد عبتتد  15/10/2017
المتتدرس بالقستتم للموافقتتة علتتى ستتورة التتى جامعتتة نبراستتكا  –اللطيتتف 

كاجتتا ة تدريبيتتة لمتتدة عتتا  اعهبتتارا متت   بالو يتتات المهحتتدة ا مريكيتتة
تاريخ السور و دون نوقات م  الجامعة و مرتب يصر  مت  التداخل ) 

 مرف  خطاب دعوة م  المشر  ا جنبى(
 : الموافقة  اللجنةقترار و 

 الموافقة   رااالق     
 

النظتتر فتتى موافقتتة مجلتتس قستتم ا متتراء الباطنتتة وا متتراء المعديتتة  :امل ضوو ع-45
علتتى الطلتتب المقتتد  متت  الستتيدة  10/10/2017بهتتاريخ  وا ستتماك

ا سهاذ المساعد بالقسم وعضو المهمتة  –د/ايمان  هران عبد الحميد 
والتتذ  يلتتهمس فيتتة الموافقتتة  2015/2016العلميتتة للعتتا  الجتتامعى 

ا هر اعهبتارا مت  تتاريخ  6على سورها الى اسكهلندا )ابردي  ( ولمدة 
 السور

 ة : الموافق اللجنةقترار و 
 الموافقة   رااالق       

 جلنة شئ ن البيئة -4                           

 2017/ 10 /4واملنعقدة بتاريخ       
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النظر فى ندو  تثقيوي  ع  ) مكافح  العدو  فتى المسهشتويات  :امل ض ع 46
  18/10/2017البيطري ( والهى سهقا  يو  ا بعا  المواف  

 الموافقة ؛   القراا  
 

النظتتر فتتى تعتتديل مواعيتتد القوافتتل البيطريتت  العالجيتت  نظتترا  :ووو امل ضوو ع47
أعيتتاد الستتادس متت  أ هتتو ر المجيتتد يتتو  الحمتتيس   جتتا   
 5/10/2017المواف  

 الموافقة؛     القراا          

 
 املكتبات جلنة-5  

  10/2017 /  واملنعقدة بتاريخ            
 

 

تشتكيل  مت  الستيدة /متديرة المكهبتة بشتأن  د النظر فتى الطلتب المقت  :امل ض ع-48
 لجنة لوحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكهبة الكلية 

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

 رئيسا   مد              د/ عبد الهاد  محمد اح0أ                  
 عضوا السعيد الشر ينى السعيد              د/ 0أ                
 عضوا  جبر السيد جبر                د/ محمد0أ                
   السيدة /سو ان  ينهم محمد               مديرة المكهبة              

  الموافقة    القراا        
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 م ض عات متن عه                                                

فتتتتى موافقتتتت  مجلتتتتس قستتتتم ا دويتتتت  بالكليتتتتة بهتتتتاريخ النظتتتتر   امل ضوووو ع-49
استما  عت ت ابتراهيم  /دعلى تر ي  السيدة 15/10/2017

 للهعيتتي   –المتتدرس المستتاعد بقستتم ا دويتتة بالكليتتة – الصتياد
ستتتيادتها حيتتت  ان  –متتتدرس بتتتذات القستتتم بالكليتتت  بوظيوتتتة

مله متتة فتتى عملهتتا ومستتلكها وقائمتتة بواجباتهتتا علتتى ا متتل 
 0 وجة كما انها حسنة السير والسلوك

  الموافقة   :  القراا         
 

النظتتتر فتتتى موافقتتتة مجلتتتس قستتتم الهوليتتتد والهناستتتل والهلقتتتي    امل ضووو ع-50
علتتتتى ماجتتتتا   11/10/2017ا صتتتتطناعى بالكليتتتتة بهتتتتاريخ 

(للجراحتتتات البيطريتتتة وتر تتتي  104بهقريتتتر اللجنتتتة العلميتتتة )
 ميتتل بقستتم الهوليتتد  –الستتيد د/ ممتتدوى ستتعيد محمتتد حستتي  

والهناستل والهلقتتي  ا صتتطناعى بالمسهشتوى الهعليمتتى البيطتتر  
بشتتها الهتتابو للكليتتةللهعيي  بوظيوتتة اسهشتتار  مستتاعد الهوليتتد 
والهناستتتتل والهلقتتتتي  ا صتتتتطناعى بتتتتذات القستتتتم بالمسهشتتتتوى 

 شا الهابو للكليةالهعليمى البيطر  ب
 الموافقة    القراا          
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النظتتتر فتتتى موافقتتتة مجلتتتس قستتتم الباثولوجيتتتا ا  لينيكيتتتة بالكليتتتة   امل ضووو ع-51

علتتى متتا جتتا  بهقريتتر اللجنتتة العلميتتة رقتتم  2017/ 11/10بهتتاريخ
بعتتد  (  العلتتو  البيطريتتة ) باثولوجيتتا و اثولوجيتتا ا لينيكيتتة( 101)

 ميتتتتل بقستتتتم  -ا محمتتتتد المهتتتتولى فتتتتر الستتتتيدة د/ فرجينيتتتت ترقيتتتتة
الباثولوجيتتا ا  لينيكيتتة بالمسهشتتوى الهعليمتتى البيطتتر  بشتتها الهتتابو 

 للهعيي  بوظيوة اسهشار  مساعد بذات القسم بالكلية للكلية
 الموافقة     القراا     

 
النظتر فيمتا ورد بمجلتس قستم الهوليتد والهناستل والهلقتي  النظتر فتى    امل ض ع-52

بشتتتان عتتتد  الموافقتتتة علتتتى  11/10/2017بهتتتاريخ  ا صتتتطناعى
 الطلبات المقدمة م  كل م  

المتدرس بقستم الهوليتد  -د/ ايمان محمود احمتد ابوالنجتا  -1
 والهلقي  ا صطناعى بكلية الطب البيطر  جامعة اسوان

المتتتدرس بقستتتم الهوليتتتد بكليتتتة  -طلعتتت  حامتتتد البتتتا د/ حامتتتد  -2
 جامعة السادات  –الطب البيطر  

بكليتة الطتب  –لنقل سيادتهم الى قسم الهوليد والهلقي  ا صتطناعى                   
حيتتت  ان القستتتم لتتتيس بحاجتتتة التتتى  جامعتتتة المنصتتتورة -البيطتتتر  

 0مدرسي  و ة اعضا  هيئة تدريس كافية
 الموافقةعلى قرار مجلس القسم بعد الموافقة      القراا     
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 ،، الثانية والنصف ظهرا م الساعة نتهت اجللسة  يف متاوا            
 

 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            

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