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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية سبعون الو  الثالثة (273)رقم  الجلسة

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

 تمتتتتا  وذلتتتت  فتتتت   هتتتتت 1438/صتتتت ر  2 الموافتتتت   20/11/2017 الثالثتتتتا 
 بقاعة إجهماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ وعميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الكليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ
 

 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة
 

 
 حوثتا والبالعلياسهاذ 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 مه تتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم ال ستتتتتتتتتتتتتتتتيولوجي
 

 اهيم القنتتتتتتتتتاو  لتتتتتتتتتى ابتتتتتتتتتر د/ علتتتتتتتتتى ع0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مه تتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم ال يروستتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عبتتتتد الهتتتتاد  محمتتتتد احمتتتتد عرمتتتت 0أ
 

 هغذيتت الهغذيتت  وامتتراء ستتو  ال أستتهاذ مه تتر  بقستتم
 

 د/ فهحتتتتتتتتتتى رلتتتتتتتتتتوان علتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتليم0أ
 

 الشتتتترعى والستتتتمو  وااجتتتترا ات البيطر تتتتةأستتتتهاذ مه تتتتر  بقستتتتم الطتتتتب 
 

 سم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأسهاذ مه ر  بق د/ محمتتد احمد علتتى يتتوسف0أ
 د/ الستتتتتتتتتتتتتعيد الشتتتتتتتتتتتتتر ينى الستتتتتتتتتتتتتعيد0أ

 

 أستتتهاذ مه تتتر  ورئتتتيس قستتتم الكميتتتا  الحيو تتت  وكميتتتا  الهغذيتتت 
 

 د/ صتتتتتتتالى المرستتتتتتتى المرستتتتتتتى فتتتتتتتر 0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مه تتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

 د/محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 0أ
 

 أستتتتهاذ مه تتتتر  بقستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتتة
 

 متتتتتتتتد الشتتتتتتتتر ينى الستتتتتتتتيد علتتتتتتتتىد/ مح0أ
 

 أستتهاذ مه تتر  بقستتم الرقابتت  الصتتحي  علتتى اا ذيتت 
 

 د/ صتتتتتالى احمتتتتتد عثمتتتتتان ابتتتتتو الوفتتتتتا0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتم الط يليتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عتتتتتتتادل حلمتتتتتتتى نجيتتتتتتتب الجتتتتتتتوهر  0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتيس قستتتم الصتتتح  واامتتتراء المشتتتهرك 
 

 ط ى عتتتتتتامرد/ مجتتتتتتد  صتتتتتتالى مصتتتتتت0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم اادو تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 كامتتتتتل ابتتتتتراهيم محمتتتتتود ابتتتتتو العتتتتت   /د0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم امتتتتتتراء التتتتتتدواج 
 

 د/ جمتتتتال عبتتتتد الجتتتتابر محمتتتتد يتتتتونس0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم البكهر تتتتتتا وال طر تتتتتتات والمناعتتتتتت 
 

 د/ مصتتتتتتتتتباى عبتتتتتتتتتد الجتتتتتتتتتواد الستتتتتتتتتيد0أ
 

 قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيساستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د/ ستتتتتتتتامى معتتتتتتتتوء محمتتتتتتتتد  عبتتتتتتتتل0أ
 

 والهلقتتتتي  ااصتتتتطناعىاستتتهاذ ورئتتتتيس قستتتم الهوليتتتتد والهناستتتل 
 

  

 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
 

  ات البيطر تتتت استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الطتتتتب الشتتترعى والستتتتمو  وااجتتتترا
 

 ةد/ عمتتتترو عبتتتتتد ال هتتتتاى محمتتتتتد عبتتتتتد0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتم الصتتتتتتتتتتتتتتتح  واامتتتتتتتتتتتتتتتراء المشتتتتتتتتتتتتتتتهرك 
 

 د/ محمتتتتتتتتتتتد جبتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتيد جبتتتتتتتتتتتر0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم اادو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 استتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتم الرقابتتتتتتتتة الصتتتتتتتتحية علتتتتتتتتى اا ذيتتتتتتتتة د/ خالتتتتتتد ابتتتتتتراهيم ابتتتتتتو ال تتتتتته  ستتتتتتال 0أ
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 د/ طتتتتتتتاري ابتتتتتتتراهيم محمتتتتتتتد ابتتتتتتتتراهيم0أ

 

 ذيتتتت  وامتتتتراء ستتتتو  الهغذيتتتت استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الهغ
 

 اامراء الباطن  واامراء المعدي  وااسماك بقسماسهاذ  ر  تتد الحضتتتر  أحمتتد/صب0أ
 د/ ستتتتتتتتتنا  ستتتتتتتتتالم  احمتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتوء0أ

 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتتتتتتتتتدواج 
 

 رقابة الصحية على اا ذيةاستتتتتهاذ بقتتتتتتسم ال ماو  تتتتمها عبدة محمد العشد/ 0أ
  درو تتتتتتتتتتتتتتت د/ رجتتتتتتتتتتتتتتتب عبتتتتتتتتتتتتتتتد ه0أ

 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتت 
 

 د/ عصتتتتتتا  مصتتتتتتباى محمتتتتتتد محمتتتتتتتود0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الجراحتتتت  والهحتتتتدير واا تتتتع 
 

  

 محمتتتتتتتتود محمتتتتتتتتد بتتتتتتتتدران  تتتتتتتتعيبد/ 0أ
 

 بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د/ احمتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتتوقى استتتتتتتتتتتتتتتماعيل0أ
 

 استتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتم الحليتتتتتتتتتت  واانستتتتتتتتتتج 
 

 م منهصتتتتتتتتر محمتتتتتتتتودد/ عبتتتتتتتتد المتتتتتتتتنع0أ
 

 استتهاذ بقستتم الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  ااصتتطناعى
 

  

   وتنمي  الثرو  الحيواني تتتالرعاي اسهاذ بقسم اعيلتد/ أسام  احمد محمد ابو اسم0أ

 د/ إنجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى فكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل ورئتتيس قستتم الباثولوجيتتا اا لينيكتت 
 

 د/ وا  فكتتتتتتتتتتتتتتتتتر  عبتتتتتتتتتتتتتتتتتد الوهتتتتتتتتتتتتتتتتتاب
 

 مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم الباثولوجيتتااستتهاذ 
 

 د/ ستتحر الستتيد الستتيد علتتى عبتتد التترحم 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم ال يروستتات
 

 عبتتتتتتد ال هتتتتتتاى حمتتتتتتد  عبتتتتتتد ال هتتتتتتاىد/ 
 

 استتتتتتتتتتهاذ مستتتتتتتتتتاعد بقستتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتدواج 
 

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

 مدرس بقسم الهوليد والهناسل والهلقي  ااصطناعى د المهولىتتتد احمتتد/ محمد احم
  أعضا  من اخلااج

   محمتتود مصتتط ىد/ عتتادل حستتاني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 متتتجمع  سالد/ محمد محمد 

 
 
 

 هلي  تقدبال نقيب ااطبتتتا  البيطر ي 

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

 

  

      - د/عبتتتد الهتتتادي محمتتتد أحمتتتد عرمتتت 0أالستتتيد  الجلستتتةا  بأمانتتتة قتتت •
 ليةبالك الهغذية وأمراء سو  الهغذية قسممه ر  ب أسهاذ

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

 االسته ل
الستادة اعضتا  المجلتس بالمولتد عميد الكلية سهاذ الدكهور/هنا السيد اا 0

   النبو  الشر ف
تو  تتو  االهتت ا  بمواصتت ات الورقتتة اامهحانيتتة وتو  تتو ااستتئلة حستتب •

 المحالرات وااله ا  بالمقرر الدراسى

درجتتتات المحصصتتتة لالنشتتتطة النصتتت ية تشتتتمل ( 5)االهتتت ا  بهو  تتتو  •
المواظبتتتتتة علتتتتتى حضتتتتتور المحالتتتتترات الن ر تتتتتة والتتتتتدروس العمليتتتتتة 
وااخهبتتتارت الدور تتتة ومتتتايكلف بتتتة الطالتتتب متتت  تعلتتتم مهتتتارات علميتتتة 

را  وتدر بيتتة تحتت  كتتل مقتترر وعتتد  تحصتتي  ا  درجتتات مقابتتل  تت
 الكهاب

 الحاصة بالجودةسرعة اانهها  م  توصيف المقررات  •
   اوال : التصديقات         

 

                                                  (272رقتتتتتتم  ) لهصتتتتتتدي  علتتتتتت  محضتتتتتتر الجلستتتتتتة الستتتتتتابقةا :امل ضوووووو ع-1
  0 2017 /17/10بهار خ 
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 المصادقة : رااالق    
 

 يةثانيا :جلان جملس الكل
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 15/11/2017المنعقدة بهار خ      

 
مذكرة  ئون الطتتالب بشأن تطبي  قواعتتد الرأف  لطالب مرحلة لن ر فى ا: عامل ض-2

 / 2017/2018البكالور وس للعا  الجامعى 
 وقرار اللجنة: الموافق                

 الموافق  : رااالق    
 
الطالب/ محمتد  مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقد  م  الن ر فى  : عامل ض-3

بال رقتتتة الثانيتتتة متتت   الستتتيد عبتتتدالوهاب حستتت  والتتتذ  كتتتتتتان مقتتتتتتتيد 
والتذ  يلتهمس  2009/2010الحار  للمرة ااولى فى العا  الجامعى 

ت  بتتت  وتعتتتتتتديل فيتتت  اعتتتتتتتاد  قتتتتتيد  للكليتتتة واعهمتتتتاد ااجتتتتتا ة الحاصتتت
وحهتتتتتى   2007/2008النهائتتتتتتا عتتتتت  ااعتتتتتتوا  الستتتتتابقة متتتتتتتت  ) 

2016/2017 /  ) 
 وقرار اللجنة: الموافق                

 الموافق  : رااالق    
الطالتب/ محمتد  الطالب بشأن الطلب المقتد  مت مذكرة  ئون الن ر فى  : عامل ض-4

       قتتتتتتتتتتتتة         هشتتتتتتتتتتتتا  رلتتتتتتتتتتتتوان الحديتتتتتتتتتتتتد  والمقيتتتتتتتتتتتتد بالكليتتتتتتتتتتتتة بال ر 
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 والتذ  يلتهمس فيت  الموافقتة  2017/2018الحامسة للعتا  الجتامعى 
حهتتتتتتتتى          23/9/2017علتتتتتتتتى قبتتتتتتتتول عتتتتتتتتذر  عتتتتتتتت  ال هتتتتتتتترة متتتتتتتت  

 )عذر مرلى( / 15/11/2017
 وقرار اللجنة: الموافق                 

 الموافق  : رااالق    
 
و استما  الطتالب المر تحي  رفتمتذكرة  تئون الطتالب بشتأن الن تر فتى  : عامل ض-5

عتتتتتتت  طر تتتتتتت  مكهتتتتتتتب الهنستتتتتتتي  االكتتتتتتتتتتهرونى للعتتتتتتتا  الجتتتتتتتامعى 
( طالتتتتب اولهتتتتم/ ابتتتتراهيم احمتتتتد حستتتتي                                                             135وهتتتتم ) 2017/2018

 واخرهم/ يوسف حامد يوسف مصط ى
 الموافق  وقرار اللجنة:                

 الموافق  : رااقال    
 
الطلتب المقتد  مت  الطالبتة/ امنيت  مذكرة  ئون الطالب بشأن الن ر فى  : عامل ض-6

عبتتتده الستتتعيد ابتتتراهيم والمقتتتتيدة بالكليتتتة بال رقتتتتتتة الحامستتتتتتة للعتتتا  
تذرهتتتتتا متتتت  والهتتتتى تلهمتتتتتتتس فيتتتت  قتتتتتبول ع 2017/2018الجامعتتتتتتى 

 /7/11/2017حهى  1/10/2017
 الموافق  وقرار اللجنة:               

 الموافق  : رااالق    
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الطتتالب بشتتأن االن تتر فتتى الموافقتتة علتتى رأ  متتذكرة  تتئون الن تتر فتتى  : عامل ضوو-7
     ( متتتتتتتت           7المسهشتتتتتتتتار القتتتتتتتتانونى فتتتتتتتتى تعتتتتتتتتديل نتتتتتتتت  المتتتتتتتتادة )

 ائحة الهدر ب الصي ى بالعرء على مجلتس  تئون الهعلتيم والطتالب 
 مهيدا للعرء على مجلس الجامع  /بالجامع  ابدا  الرأ  ت

 الموافق  وقرار اللجنة:                
 الموافق    : رااالق   
مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقد  مت  الطالبتة/ استرا  الن ر فى :  عامل ض-8

عبتتتتتتتداللطيف محمتتتتتتتد والمقيتتتتتتتدة بال رقتتتتتتتة الرابعتتتتتتتة للعتتتتتتتا  الجمعتتتتتتتى 
فتتتتى ال هتتتترة متتتت   والهتتتتى تلتتتتهمس فيتتتت  قبتتتتول عتتتتذرها 2017/2018

 / 12/11/2017حى   30/10/2017
 الموافق  وقرار اللجنة:               

 الموافق  : رااالق    
 
 متتذكرة  تتئون الطتتالب بشتتأن   الطلتتب المقتتد  متت  الطالبتتة/  الن تتر فتتى : عامل ضوو-9

ايتتتت  جمتتتتال عبتتتتدال هاى والمقيتتتتدة بال رقتتتتة الرابعتتتتة للعتتتتا   الجتتتتامعى 
يتتتت  قبتتتتول عتتتتذرها فتتتتى ال هتتتترة متتتت  والهتتتتى تلتتتتهمس ف 2017/2018

 / 29/11/2017حهى  29/10/2017
 الموافق  وقرار اللجنة:                

 الموافق   : رااالق   
متذكرة  تئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد  مت  الطالبتة/ ايت  الن ر فى : عامل ض-10

نبيتتل عبتتدالمطلب النجتتار والمقيتتدة بال رقتتة  الحامستتة للعتتا  الجتتامعى 
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والهتتتتى تلتتتتهمس فيتتتت  قبتتتتول عتتتتذرها فتتتتى ال هتتتترة متتتت   2017/2018
 / 22/11/2017حهى   12/11/2017

 الموافق  وقرار اللجنة:                
 الموافق  : رااالق    
 

 الدااسات العليا جلنة -2
  20/11/2017 حهىوالممهد   2017 /11/  19 المنعقدة بهار خ                                     
 
 

الن ر ف  موافقة امراء الباطن  واامراء المعدي  وااسماك :  عامل ض-11
عل  كل م  : الهقار ر  14/11/2017 بالكلية بهار خ ورعايهها

ال ردية والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الدكهورا   
ب/ سامي  عبدالرحم  محمد احمد البهنساو   0الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة  16/4/2013لمساعد بالقسم بهار خ ت المدرس ا
 :  وعنوانها،  الهحص /امراء ااسماك ورعايهها

توصيف الجينات الحاصة بحاليا د  الجمبري اليابانى ل هم اله اعل 
 بي  الجمبري والميكرو ات

Characterization of Marsupenaeus japonicus 

 hemocytes specifically expressing genes for understanding 
 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :

 ت ا/د/ اسماعيل عبدالمنعم عيسى     1
 قناة  السو سبكلية الطب البيطر  جامعة /أسهاذ ورئيس قسم      
 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0ت أ2

 أسهاذ ووكيل الكلي  لشئون الدراسات العليا والبحوث       
 فيوا حس   كى محمد           د/ 0ت أ3
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 أسهاذ ورئيس القسم بالكلي  )مشرفا (     
 ت د/ عادل عبدالعليم مهد   اهي    4
 أسهاذ بكلية الطب البيطر  جامعة / بنها  )مشرفا(    
 ت على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/               

ل لس ة  ف  العلو  الطبيتة الهوصية بمن  درجة دكهورا  ا:  اللجنةقرار و 
البيطر تتة  تحصتت  ر امتتراء ااستتماك ورعاليههتتا ر للطالبتت  المتتذكور  
فتت  لتتو  توصتتية كتتل متت  لجنتتة المناقشتتة والحكتتم ، وموافقتتة مجلتتس 
القستتم وذلتت  بعتتد عمتتل الهوصتتيات الحاصتت  بالهحديتتد  يتتر الجتتوهر  

 بالعنوان ليصب  على النحو الهالى :
جينات الحاصة بحاليا د  الجمبري اليابتانى ل هتم اله اعتل توصيف الر                 

 ربي  الجمبري والميكرو ات
Characterization of Marsupenaeus japonicus  
hemocytes specifically expressing genes for 

 understanding Host – Pathogens Interaction 
 الموافق : رااالق        

 
 بالكلية بهار خلباثولوجيا اا لينيكية  ا مجلس قسمموافقة الن ر ف  :امل ض ع-12

الحاصة  الدكهورا  عل  تقر ر الصالحية لرسالة 15/11/2017
ت المسجلة م   هب  أبو سر و على أحمد     / ب0ط ة بالطالب

لباثولوجيا ف  مادة الهحص / ا 9/10/2013بهار خ الحار  
 ها :  وعنوانللمناقشة والحكم ، ،   اا لينيكية

             دراسات باثولوجية ا لينيكية على الهاثير المناعى الناتا ع  الهسمم بالمبيدات                      
 الحشر   والدور الوقائى الافات العالئ  فى اسماك البلطى النيلى

Clinicopathological Studies on Immunotoxicity of Pesticides and 

the Protective    Role of Feed Supplement in Nile Tilapia 

Oreochromis niloticus    

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
 د/ محمد عبدالع يم ها م       0ت أ1
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أسهاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اا لينيكية بطب بيطر / جامعة      
 ال قا   

 د   ت د/ فاطم  مصط ى عبدالحمي2
 أسهاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اا لينيكية بالكلية      
 د/ أسام  على محمد عبده      0ت أ3
أسهاذ الباثولوجيا اا لينيكية بطب بيطر / جامعة قناة      

 السو س )مشرفا( 
   انج  فكري محمد حس  ر شة د/ت 4
 نيكية أسهاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الباثولوجيا اا لي    

 بالكلية )مشرفا(  
   د/ ايمان  هران عبدالحميد أحمد ت 5
 بالكلية )مشرفا( امراء ااسماك ورعايههاأسهاذ مساعد      

 على أن يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد/     
 وقرار اللجنة: الموافق                    

 الموافق  : رااالق      
 

بالكلية البكهر ا وال طر ات والمناعة  قسم مجلس موافق  فى الن ر : عامل ض-13
الماجسهير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  13/11/2017 بهار خ

ت المسجلة م   ب/ ندا محمد السيد محمود0ط ةالحاصة بالطالب
ف  مادة الهحص / البكهر ولوجيا  28/10/2014 بهار خالحار  

 وعنوانها :  ة والحكم ، ، للمناقش واألمينولوجيا والميكولوجيا
 دراسات على الجينات الحاصة بمقاومة ميكروب اإل ر يا كواي                 

 المع ول م  دجا  مصاب
Studies on antibiotic resistance genes of E. coli 

recovered   from ill chicken 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
 د/ حم   محمد ابراهيم عيد     0أ ت1

 أسهاذ البكهر ا وال طر ات والمناعة بطب بيطر / جامعة قناة السو س
 د/ كامل ابراهيم محمود ابو الع   0ت أ2

 أسهاذ ورئيس قسم امراء الدواج  بالكلية 
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 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس0ت أ3
 ة )مشرفا( أسهاذ ورئيس قسم البكهر ا وال طر ات والمناعة بالكلي

 وقرار اللجنة: الموافق                   
 الموافق  : رااالق       
 

الن ر ف  موافقة مجلس قسم الطب الشرع  والسمو  وااجرا ات   : عامل ض- 14
عل  تقر ر الصالحية  15/11/2017البيطر ة  بالكلية بهار خ 

ى اسما  محمود علب/ 0لرسالة الماجسهير  الحاصة بالطالبة ط
ف   14/4/2015ت المعيدة بالكلية والمسجلة بهار خ  محمد ابراهيم

مادة الهحص / الطب الشرع  والسمو   ، للمناقشة والحكم ، 
 وعنوانها : 

 دراسات سمي  على تداخل المبيدات على الهكاثر ف  ذكور ال ئران البيضا                 
Toxicological studies on the pesticides interaction on reproduction 
 of male albino rats 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
 د/ رجب محمود الشوار          0ت أ1
 اسهاذ الطب الشرع  والسمو  بكلية الطب البيطري/ جامعة بنها     
 د/ جيهان جمال السيد           0ت أ2

 والسمو  بكلية الطب البيطري/ جامعة ال قا    اسهاذ الطب الشرع      
 د/ ممدوى محمد ابو المجد          0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم الطب الشرع  والسمو  بالكلية )مشرفا(     
 وقرار اللجنة: الموافق                 

 الموافق  : رااالق       
 
  
 بالكلية بهار خت والمناعة البكهر ا وال طر االن ر ف  موافقة مجلس :  عامل ض-15

الحاصة الماجسهير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  13/11/2017
ت المسجلة م  الحار   ب/ نورا فهحى محمود مصط ى0ط ةبالطالب
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ف  مادة الهحص / البكهر ولوجيا  22/4/2014 بهار خ
 وعنوانها :  ، للمناقشة والحكم ،  واألمينولوجيا والميكولوجيا

دراسات على جينات الضراوة لعهرات اا ر يا كوا  المع ولة م  ر                 
 رالدجا  المعد لالسههالك اآلدمى

Studies on Virulence Genes of E.coli Strains Isolated From 

 Chickens Intended for  Human Consumption 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
د/ حم   محمد ابراهيم عيد         أسهاذ البكهر ا وال طر ات 0أت 1

 والمناعة بطب بيطر / جامعة قناة السو س
د/ محمد محمد ابراهيم الج ار           أسهاذ بقسم الرقابة 0ت أ2

 الصحية على اا ذية بالكلية 
د/ جمال عبدالجابر محمد يونس     أسهاذ ورئيس قسم 0ت أ3

  ات والمناعة بالكلية )مشرفا( البكهر ا وال طر 
 وقرار اللجنة: الموافق                 

 الموافق  : رااالق       
 

بالكلية  الصحة واألمراء المشهركةقسم  مجلسالن ر فى موافق   : عامل ض-16
الهقر ر العلم  للحلق  الدراسي  لرسالة عل   5/11/2017 بهار خ

 بسم  محر  احمد احمد بدو   / ب0ط ة الحاصة بالطالب الدكهورا 
  ف   14/4/2015بهار خ ت المدرس المساعد بالكلية والمسجلة 
 وعنوانها :  ،  مادة الهحص / صحة الحيوان والبيئة

تقييم المحاطر م  اسهمرار فيروسات أن لون ا الطيور ف  م ارع                  
 الدواج  : خيارات السيطرة

Risk assessment of persistence of Avian Influenza Viruses 

 in poultry farms: Options for Control 

وذل  عل  النحو  19/10/2017ت اجهمعت اللجنة المشكلة بهار خ  
 الهال  :
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 د/ كامل ابراهيم محمود ابوالع      0ت أ1
 أسهاذ ورئيس قسم امراء الدواج  بالكلية      
  د/ محمد عبدالرحم  احمد البابل 0ت أ2
أسهاذ صحة الحيوان والدواج  والبيئة ووكيل كلية الطب البيطري/ جامعة بنى       

 (سو ف )مشرفا
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري 0ت أ3

 )مشرفا( بالكلية أسهاذ ورئيس قسم الصحة واألمراء المشهركة      
 د/ عمرو عبدال هاى محمد عبد    0ت أ4

 ة أسهاذ اامراء المشهركة  بالكلي     
 ت د/ فاطم  ال هرا  عبدالحميد احمد    5
 أسهاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بالكلية     
 ت د/ ميادة مسعد احمد  عبان جو د  6

 أسهاذ مساعد اامراء المشهركة  بالكلية     
ت وقد قامت الطالبة بشرى واف  ومسه يض للحطة البحثية الحاصة 

كما قامت بعرء ت صيل  ع  برسالهها ومد  امكانية تطبيقها  ، 
تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج  
وفيما سين ذ وف  النهائا اله  توصلت اليها وف  مجال تحصصها 
بص ة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصلت الي   مو 
الهوصية باسهكمال خطة بحث رسالهها طبقا لما هو مدون باسهمارة 

 الهسجيل
 وقرار اللجنة : الموافق 

 الموافق  : رااالق     
 

 بالكلية بهار خلباثولوجيا اا لينيكية  ا قسم مجلسالن ر فى موافق  : عامل ض-17
الهقر ر العلم  للحلق  الدراسي  لرسالة عل   15/11/2017
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ت  امن  محمد مح  الدي  ارحوم  / ب0ط ة الحاصة بالطالب الدكهورا 
ف  مادة  14/4/2015بهار خ ية الجنسية والمسجلة وافدة ليب

 وعنوانها :  ،   لباثولوجيا اا لينيكيةالهحص / ا
دراسات باثولوجية ا لينيكية على ال ئران المحمومة والمعالجة بالمضاد الحيوي                

 ومضاد االههاب
Clinicopathological Studies on Feverish Rats Treated with 

Antibiotic and Anti-inflammatory 

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

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

 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث    
 م    د/ طاري ابراهيم محمد ابراهي0ت أ3
 أسهاذ ورئيس قسم  الهغذية بالكلية     
 د/ فاطمة مصط ى عبدالحميد    0ت أ4

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

 رأسهاذ الباثولوجيا اا لينيكية بطب بيطري/ جامعة قناة السو س رمشرفا     
 صالى مصط ى عامر  د/ مجدي0ت أ6

 أسهاذ ورئيس قسم اادو ة بالكليةرمشرفار     
 ت د/ انج  فكري محمد حس  ر ش      7
 رأسهاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم  الباثولوجيا اا لينيكية  بالكليةرمشرفا  
 

ت وقد قامت الطالبة بشرى واف  ومسه يض للحطة البحثية الحاصة 
يقها  ، كما قامت بعرء ت صيل  ع  برسالهها ومد  امكانية تطب

تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج  
وفيما سين ذ وف  النهائا اله  توصلت اليها وف  مجال تحصصها 
بص ة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصلت الي   مو 

اسهمارة الهوصية باسهكمال خطة بحث رسالهها طبقا لما هو مدون ب
 الهسجيل

 وقرار اللجنة : الموافق  
 الموافق  : رااالق     
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بالكلية  الرقابة الصحية على األ ذية قسم مجلسالن ر فى موافق   : عامل ض-18

لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 13/11/2017 بهار خ
ت  حنان احمد  اهر احمد حس  / ب0ط ة الدكهورا  الحاصة بالطالب

ف  مادة  16/4/2013بهار خ مساعد بالقسم المسجلة المدرس ال
 وعنوانها :  ،  الهحص / الرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاتها

 مهبقيات المعادن الثقيلة فى لحو  ااسماك النيئة والمطهية        
Heavy metals residues in raw and cooked fish  

  وذل  عل  النحو الهال  : ت                
 د/ محمد الشر ين  السيد على    0ت أ1
 أسهاذ مه ر  بقسم الرقابة الصحية على اا ذية بالكلية        
 د/ عادل عبدالحال  سيد أحمد      0ت أ2

 أسهاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اا ذية بالكلية    
 د/ فيوا حس   ك  محمد        0ت أ3

 لباطنة والمعدية وااسماك بالكليةأسهاذ ااسماك ورئيس قسم ا     
 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار     0ت أ4
 أسهاذ بقسم الرقابة الصحية على اا ذية بالكلية رمشرفار     
 د/ خالد ابراهيم ابو ال ه  سال     0ت أ5

 أسهاذ بقسم الرقابة الصحية على اا ذية بالكلية رمشرفار     
 العشماوي د/ مها عبد  محمد عبد  0ت أ6
 أسهاذ بقسم الرقابة الصحية على اا ذية بالكلية     
 د/ سمير محمد عبدالغن  عبده  0ت أ7
      أسهاذ مساعد بقسم الرقابة الصحية على اا ذية بالكلية         

 رمشرفار
 وقرار اللجنة : الموافق      

 الموافق  : رااالق        
 

 بالكلية بهار خ الباثولوجياقسم  جلسمالن ر فى موافق  : عامل ض-19
الدكهورا  لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 15/11/2017
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ت المسجل  احمد محمد عبد القادر عطي  / ب0ط  الحاصة بالطالب
الباثولوجيا ف  مادة الهحص /  22/4/2014بهار خ م  الحار  

لهى وعنوانها دراسات باثولوجية على بعض اامراء المشهركة وا، 
 تنهقل ع  طر   أسماك الميا  العذب  والمالحة

Pathological Studies on the Some Zoonotic Diseases 

Transmitted by  Fresh Water and Marine Water Fish 

 وذل  عل  النحو الهال  :  ت
 د/ عادل الهابع  ابراهيم   لول  0ت أ1

 البيئة وخدمة المجهموأسهاذ الجراحة ووكيل الكلية لشئون تنمية      
 د/ صالى احمد عثمان ابو الوفا       0ت أ2
 أسهاذ ورئيس قسم الط يليات بالكلية     
 د/ فيوا حس   ك  محمد         0ت أ3

 أسهاذ ااسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية وااسماك بالكلية      
 ت د/ انج  فكري محمد حس  ر ش   4

 بعمل رئيس قسم  الباثولوجيا اا لينيكية  بالكليةأسهاذ مساعد وقائم      
 ت د/ وا  فكري عبدالوهاب  حس      5

 أسهاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم  الباثولوجيا بالكلية     
 محمد مصط ى أحمد أحمد الحديديت د/ 6
 أسهاذ مساعد بقسم البكهر ا وال طر ات والمناعة بالكلية     
 احمد العر    ت د/ مصط ى عبدالسال 7

 أسهاذ مساعد بقسم الط يليات بالكلية      
 وقرار اللجنة : الموافق  

 الموافق  : رااالق     
 

الرعاي  وتنمية الثرو  الحيواني   بالكلي   قسم  مجلسالن ر فى موافق  : عامل ض-20
على تعديل لجنة اا راف لرسالة الدكهوراة  12/11/2017بهار خ 

،  هد  عبدالمنعم عطي  ابراهيم ااما ب/ 0طالحاصة بالطالب  
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ف  مادة  17/4/2016المدرس المساعد والمسجل  بهار خ 
، بالافة د/ أحمد ابراهيم عطي  الوراثة والهندسة الوراثيةالهحص / 

اسماعيل )وذل  للمساعدة فى اجرا  اابحاث والعمل بالم رع (، 
 لهصب  لجنة اا راف على النحو الهال :

 الوظي ة ااسم  
  أسهاذ مه ر  بقسم الرعاي  وتنمية الثرو  الحيواني  بالكلي  محمد محمد فود  أ/د/ 1
 اسهاذ مساعد بقسم الرعاي  وتنمية الثرو  الحيواني  بالكلي  د/ اسام  احمد ابو اسماعيل   2
 قا   بطب بيطر /جامعة ال   الوراثة والهندسة الوراثيةاسهاذ  د / ايمان السيد العر ى0أ 3
 بالكلي  الوراثة والهندسة الوراثيةمدرس  د/ احمد ابراهيم عطي   4

 وقرار اللجنة : الموافق  
 الموافق  : رااالق     
 

 بالكلية بهار خ ال سيولوجياقسم  مجلسالن ر فى موافق  : عامل ض-21
عل  تعديل  ير جوهري لعنوان رسالة الدكهورا   6/11/2017

ت المدرس  ند  محمد على محمد فود  ها م ب/0الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة  17/4/2016المساعد بالكلية والمسجلة  بهار خ 

 الهحص / ال سيولوجيا ، وذل  على النحو الهال  :
 العنوان قبل الهعديل:              
 دراسات فسيولوجية ومناعية أثنا  الحمل ف  األبقار الحالبة      

Physiological and Immunological studies during pregnancy in 

dairy cows                      
 العنوان بعد الهعديل: 

 ال ئراندراسات فسيولوجية ومناعية أثنا  الحمل ف  
Physiological and Immunological studies during 

 pregnancy in rats 
 وقرار اللجنة : الموافق   

 الموافق  : رااالق     
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 بالكلية بهار خ الحلية واألنسجةقسم  مجلسالن ر فى موافق  : عامل ض-22

عل  تعديل  ير جوهري لعنوان رسالة الماجسهير  15/11/2017
ت المسجلة  سما  عبد الكر م طوسون  عبانب/ 0الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة الهحص /  28/10/2014م  الحار   بهار خ 
 ل  :الهسهولوجيا ، وذل  على النحو الها

 لعنوان قبل الهعديل:ا               
على انهشار وتمي  الحاليا الجذعية العصبية :  42 –تاثير اميلو د              

 دراسة الهعبير الجين  وكيميا  الحاليا الجذعية
Effect of Aβ-42 on proliferation and differentiation of neural stem 

Cell Gene   expression immunocytochemical study 
 العنوان بعد الهعديل:               

 تكاثر وتمي  الحاليا الجذعية المي نشيميةعلى  42 –تاثير اميلو د 
Effect of Aβ-42 on proliferation and differentiation of mesenchymal 

 stem Cells                         
 وقرار اللجنة : الموافق  

 الموافق  : رااقال     
 

الن ر ف  موافقة امراء الباطن  واامراء المعدي  وااسماك :  عامل ض-23
عل  تعديل  ير جوهري  14/11/2017ورعايهها بالكلية بهار خ 

 ب/ ر ا لبيب 0لعنوان رسالة الماجسهير الحاصة بالطالبة ط
 

ف   14/4/2015المرسى سع ان ت المسجلة م  الحار   بهار خ                
مادة الهحص / امراء ااسماك ورعايهها ، وذل  على النحو الهال  

: 
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 العنوان قبل الهعديل:                
 اسباب الن وي العال  فى م رخات األسماك                

 Causes of High Mortalities in Fish Hatcheries  
 العنوان بعد الهعديل:                

 وي العالى فى م ارع القاروص بمصراسباب الن 
Causes of High Mortalities in European Seabass 

(Dicentrarchus Ibarax.)Farms in Egypt 
 وقرار اللجنة : الموافق  
  

 الموافق  : رااالق     
                                                                                                                        

الن ر ف  موافقة أمراء الباطن  واامراء المعدي  وااسماك ورعايهها : عامل ض-24
على الطلب المقد  الساد  المشرفي   14/11/2017بالكلية بهار خ 

على رسالة الماجسهير الحاصة بالطالبة/ سمر سعد محمد محمد 
اء ااسماك ورعايهها ، سعود ت المسجلة  م  الحار  تحص / امر 

والحاص برفض البحث الذ  قامت الطالب  بنشر  م  الرسال  ، تحت 
 عنوان : 

Studies on Amyloodinium Infestation in European 
 Seabass (Dicentrarchus Ibarax.) Fishes special 
 Reference for Treatment , Internation Journal  
of Marine Science ,2017 ,Vol,7,No.24,229-246 

              
 

وذل  لنشر البحث دون الرجوع للمشرفي  للمراجع  العلمي  قبل النشر                
واجا ة نشر  بعد المراجع  واخهيار المجل  المناسب  لنشر البحث مما 
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اد  الى وجود العديد م  ااخطا  العلمي  داخل البحث ممايسئ 
ا  الساد  المشرفي  الموجود  على البحث للسمع  العلمي  اسم

وجامعة المنصور  حيث ان  موجود على اانهرنت حاليا ، مو ال ا  
الطالب  بسحب البحث م  المجل  وم  الموقو الحاص بالمجل  على 
اانهرنت ومراجعه  م  قبل المشرفي  واخهبار مجل  مناسب  ومعهمد  

 بالغا  الهسجيل للنشر واذا لم يهم ذل  سوف يقو  المجلس 

 وقرار اللجنة : الموافق  
  

 الموافق  : رااالق     
 

ااعذار د/ عميد الكلية بشان 0الطلبات المقدمة الى السيد أالن ر فى  : عامل ض-25
المرلية وااجهماعية لطالب الدراسات العليا والمقرر عليهم ادا  

 و يانهم على النحو الهال : 2017امهحانات دور ا هو ر 
 
 
 
 

 أوا : اامهحان الهمهيدي لدرجة الماجسهير:              
 
 

 ايا  العذر العذر الهحص  ااسم  

 مرلى الباثولوجيا ايناس محر  احمد احمد بدو   1
علم األنسجة ( 12ع  مقرر)
 )أ( )العامة(
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الرقابة الصحية على اللحو   اسام  عبدالمنعم محمد عبدالع    2
 ومنهجاتها

 ل اايا ع  ك مرلى

 مرو  محمود محمد اما  3
الرقابة الصحية على اللحو  

 ومنهجاتها
 ع  كل اايا  مرلى

الرقابة الصحية على اللحو   امل جمال حس  على عرفات 4
 ومنهجاتها

 ع  كل اايا  مرلى

 ثانيا : دبلومات الدراسات العليا :       
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رقم 
 الجلوس

الدبلوما ااستتتتتتم
رقم  مالح ات ت

 جلوسال
 مالح ات الدبلومات ااستتتتتم

احمد محمد محمد  3
 سالم

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

هند محمد محمد  170
 قنديل

عذر  الكيميا  الحيو  
 مرلى

الباد  الباد  حس   10
 السيد

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

وفا  حمد  محمد  174
 السيد

 عذر مرلى الكيميا  الحيو  

حمد الشيما  عادل م 11
 المغا   

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

ياسر عطو  مبروك  176
 عطو 

 عذر مرلى الكيميا  الحيو  

امانى سمير  حات   15
 السيد

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

ياسر محمد محمد  177
 صب 

 عذر مرلى الكيميا  الحيو  

ايمان جمال محمد  29
 فر  

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

 عمرو محمود 190
 سامى صالى 

 عذر مرلى امراء الطيور واارانب

ايمان عال  الدي   31
 فو   

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

عمر مجد  فهيم  216
 الشر ينى

 عذر مرلى مراقبة اا ذية

الكيميا   اي  عبده عبدالكر م  35
 الحيو  

عذر 
 مرلى

منار السيد السيد  224
 ابوالنور

 عذر مرلى مراقبة اا ذية

سار  مجد  ر ي  66
 ر ي 

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

احمد حلمى السيد  241
 على 

 عذر مرلى ميكر يولوجيا الحيوان

سمير  محمود السيد  81
 صالى 

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

اا  عبدالع     244
 محمد عبدالع   

 عذر مرلى ميكر يولوجيا الحيوان

 روي السعيد ابراهيم  86
 احمد عامر

ميا  الكي
 الحيو  

عذر 
 مرلى

 عذر مرلى ميكر يولوجيا الحيوان سماى سعد طلعت 250

 روي ناج   محمد  89
 عوء النجار

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

مرو  حلمى مهولى  254
 محمد

 عذر مرلى ميكر يولوجيا الحيوان

عائشة محمد احمد  93
 فؤاد 

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 اجهماعى

اا  حس  حمد  265
 د  عب

 عذر مرلى الهلقي  اصطناعى

 اد  ابراهيم محمد  100
 على 

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 اجهماعى

اسما   عبان  271
 عبدالحميد رمضان

 عذر مرلى الباثولوجيا اا ليينيكي 

109 
 ماجد مصط ى را د

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 اجهماعى

ايهاب السيد على  273
 المهولى

 عذر مرلى الباثولوجيا اا ليينيكي 

محمد ابراهيم  111
 عبدالحميد 

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

حور   احمد انور  274
 المرسى محمد

 عذر مرلى الباثولوجيا اا ليينيكي 

محمد رفعت ط  ط   113
 ا ي 

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

سار  محمد محمود  277
 السيد

 عذر مرلى الباثولوجيا اا ليينيكي 

السال  محمد عبد 114
  امل احمد سمر 

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

نير  ا رف بدير  279
 رمضان العجمى

 عذر مرلى الباثولوجيا اا ليينيكي 

مرو  طلب  على طلب   120
 السيد معروف

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 مرلى

هشا  ايم  مسعد  281
 الشور جى

 عذر مرلى الباثولوجيا اا ليينيكي 
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 وقرار اللجنة : الموافق  

 الموافق   : رااالق     
 

 اع قسم الهوليد والهناسل والهلقي  ااصطن مجلسالن ر فى موافق  : عامل ض-26
عل  مد الهسجيل لدرجة الدكهورا   15/11/2017 بالكلية بهار خ

للطالب اات  بيانهم بعد وذل  لمدة عا  سادس اعهبارا م  
وذل  اسهكمال الج   العمل   15/10/2018حهى  16/10/2017

 الحاص بحطة الدراسة ، و يانهم على النحو الهال :
 الهحص  الدرجة ااسم  
 الوادة وأمرالها والهلقي  ااصطناعى دكهورا  السعيد أبو عيشوايم  عبد القادر  1

 الوادة وأمرالها والهلقي  ااصطناعى دكهورا  عادل حسي  عرف  عبد الباق  2

 وقرار اللجنة : الموافق  
 الموافق  : رااالق      

سعد مر  محمد م 122
 المرسى 

الكيميا  
 الحيو  

عذر 
 اجهماعى

وليد محمد البيلى  282
 صابر

 ايقاف قيد الباثولوجيا اا ليينيكي 

منار احمد داود  128
 داود

الكيميا  
 الحيو  

اادو ة والمسهحضرات  روان مسعد سليمان 286 عذر مرلى
 الطبي 

 عذر مرلى

مصط ى السعيد  127
 عجور

الكيميا  
 الحيو  

يوسف محمد يوسف  291 لىعذر مر 
 عبدالجليل

اادو ة والمسهحضرات 
 الطبي 

 عذر مرلى

منى السيد محمد  132
 عبدال هاى

الكيميا  
 الحيو  

محمود عال  الدي   290 عذر مرلى
 محمود عبدالع    

اادو ة والمسهحضرات 
 الطبي 

 عذر مرلى

منى ايم  امي   133
 مصط ى

الكيميا  
 الحيو  

د مصط ى احمد محم 288 عذر مرلى
 مصط ى

اادو ة و المسهحضرات 
 الطبي 

 الغا  قيد

مها عال  الدي   135
 العشر  

الكيميا  
 الحيو  

فاطم  احمد ر يو  299 عذر مرلى
 عوء الجند 

 عذر مرلى رعاية الحيوان

ميرهان محمود  138
 جالل محمد احمد

الكيميا  
 الحيو  

احمد محمد هشا  ط   300 عذر مرلى
 حامد البا  

 عذر مرلى الحيوانات المن لي 

نوران فحر  على  157
 محس 

الكيميا  
 الحيو  

محمد على احمد  310 عذر مرلى
 احمد

امراء حيوانات 
 الغا  قيد الم رع 



 

 
 
-24- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 11/ 20املوافق     االثننييوم  ( 272) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 
الن ر ف  موافقة مجلس قسم امراء الباطن  واامراء المعدي  :  عامل ض-27

عل  مد الهسجيل  14/11/2017 بالكلية بهار خ سماك ورعايههاواا
لدرجة الماجسهير للطالب/ حيدر ابراهيم عوء ابوصال  المسجل 

تحص  / اامراء المعدي  ، 9/10/2013م  الحار  بهار خ 
حهى  20/10/2017را م  وذل  لمدة عا  خامس اعهبا

لدراسة اسهكمال الج   العمل  الحاص بحطة اوذل  19/10/2018
/ 
 وقرار اللجنة : الموافق   
  

 الموافق  : رااالق      
 

 بالكلية بهار خ ال سيولوجيا قسم مجلسالن ر فى موافق   : عامل ض-28
عل  الغا  الهسجيل لدرجة الماجسهير للطالبة  6/11/2017
ب/ اي  عبدالع    عبدالعاط  ت المسجلة م  الحار  بهار خ 0ط
ص / ال سيولوجيا ، وذل  لعد  ف  مادة الهح 9/10/2013

الحضور وعد  اانه ا  وعد  سدادها الرسو  الدراسية  ر م انذارها 
 بعدد ثالث انذارات ولك  دون جدو /                        

 وقرار اللجنة : الموافق     
 الموافق     : رااالق     
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 بالكلية بهار خينيكية اا ل قسم الباثولوجيا مجلسالن ر فى موافق   : عامل ض-29
عل  الغا  الهسجيل لدرجة الماجسهير للطالب  15/11/2017
ت المسجل م   عبد الرحم  فو   ابراهيم ابراهيم مجاهدب/ 0ط

 ف  مادة الهحص / الباثولوجيا 9/10/2013الحار  بهار خ 
اا لينيكية ، وذل  لعد  الحضور وعد  اانه ا  وعد  سدادها 

 م انذار  بعدد ثالث انذارات ولك  دون جدو /             الرسو  الدراسية ر 
 وقرار اللجنة : الموافق  

 الموافق   : رااالق       
 

 بالكلية بهار خ الحلية واألنسجةقسم  مجلسالن ر فى موافق   : عامل ض-30
ب/ 0عل  الغا  الهسجيل لدرجة الدكهورا  للطالب ط 25/10/2017

يل ت المسجل م  الحار  بهار خ مهند عبدالوهاب محمد الوك
ف  مادة الهحص / الهسهولوجيا ، وذل  لعد   9/10/2013

الحضور وعد  اانه ا  وعد  ااسهجابة لهعليمات المشرفي  وعد  
 سداد  الرسو  الدراسية/             

 وقرار اللجنة : الموافق   
 الموافق   : رااالق      

  قسم الجراحة البيطر ةجيل لدرجة الماجسهير الغا  الهسالن ر فى  : عامل ض-31
اسهن اذ عدد مرات دخول اامهحان وذل  ف  لو  ن  المادة 

( فقرة )ب( م  الالئحة الداخلية للكلية ، للطالب اات  بيانهم 17)
 بعد وهم :

 الهحص  تار خ الهسجيل ااسم  
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 الجراحة البيطر ة 14/4/2015 ابراهيم الهاد  ابراهيم جمع  1
 الجراحة البيطر ة 14/4/2015 محمد سليمان محمد حس  2

 وقرار اللجنة : الموافق   
 الموافق   : رااالق     
 

الن ر ف  موافقة مجلس قسم الجراحة والهحدير واا عة بهار خ :  عامل ض-32
على الغا  الهسجيل لطالب الدراسات العليا  15/11/2017

 :ى النحو الهال المسجلي  لدرجة الماجسهير ، وذل  عل
  المبررالمبرر  التخصصالتخصص  تاريخ التسجيلتاريخ التسجيل  االسماالسم  مم
خالد عادل   11

 ابراهيم العوضى
 اجلراحة البيطريه  20152015//44//1414

لعدم االنتظام وعدم االستجابة 
 وعدم سداد الرسوم الدراسية

نسرين عبدهللا   22
 عمر العريىن

 اجلراحة البيطريه  20142014//1010//2828
لعدم االنتظام وعدم االستجابة 

 د الرسوم الدراسيةوعدم سدا

 وقرار اللجنة : الموافق    
 الموافق  : رااالق       

 
الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية قسم  مجلسالن ر فى موافق  : عامل ض-33

على الغا  الهسجيل لطالب الدراسات العليا  14/11/2017بهار خ 
 المسجلي  لدرجة الماجسهير ، وذل  على النحو الهال :

 
 

 المبرر الهحص  تار خ الهسجيل سماا  
لعد  اانه ا  وعد  ااسهجابة الكيميا  الحيو ة  28/10/2014 دينا احمد عبدالوهاب حسني  1
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 وعد  سداد الرسو  الدراسية وكيميا  الهغذية
الكيميا  الحيو ة  14/4/2015 وا  اسعد محمد على محمد  2

 وكيميا  الهغذية

بة لعد  اانه ا  وعد  ااسهجا
 وعد  سداد الرسو  الدراسية

الكيميا  الحيو ة  14/4/2015 اسما  احمد عبدالسهار احمد 3
 وكيميا  الهغذية

اسهن اذ عدد مرات دخول 
 اامهحان

الكيميا  الحيو ة  28/10/2014 انجيل ذكى رم   صليب 4
 وكيميا  الهغذية

اسهن اذ عدد مرات دخول 
 اامهحان

الكيمياء احليوية وكيمياء   20142014//1010//2828  هاله محمد على محمدهاله محمد على محمد  55
 التغذية

 الستنفاذ عدد مرات دخول االمتحان

الكيمياء احليوية وكيمياء   20152015//44//1414  احمد مصطفى ابراهيم طه احمد مصطفى ابراهيم طه   66
 التغذية

 الستنفاذ عدد مرات دخول االمتحان

 
 وقرار اللجنة : الموافق 

  
 الموافق  : رااالق      

 
 فيهقاجلنه الع قات الث-3

 2017/ 11 / 19واملنعقدة بتاريخ     
لن تتر فتت  موافقتتة مجلتتس قستتم البكهر تتا وال طر تتات والمناعتتة  ا:امل ضوو ع-34

الطلتب المقتد  مت  د/ أمتل عبتد  علتى 13/11/2017 بهار خ
بحصوص مد فهترة المهمتة العلميتة الحاصتة  -السهار إبراهيم 

علتتى ن قههتتا الحاصتتة ابهتتدأ متت   بهتتا بجامعتتة ليتتون باستتبانيا
ومرف  طي  صورة م   30/4/2018وحهى  28/12/2017

  /خطاب المد
 اللجن  : الموافق  وقرار                  
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 الموافق    : رااالق     
الن ر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية     :امل ض ع-35

ب/بستمة 0طالطلتب المقتد  مت   على 14/11/2017 بهار خ
مة المتتدرس المستتاعد بالقستتم والتتذي احمتتد محمتتد محمتتد ستتال

تلتتهمس فيتت  الموافقتتة علتتى ستت رها لليابتتان حيتتث أنهتتا عضتتو  
وذل  لمدة عا  قابل  2015/2016بعثة إ راف مشهرك لعا  

 للهجديد اعهبارا م  تار خ الس ر 

 وقرار اللجن  : الموافق                   
 الموافق  : رااالق      
 

 الباثولوجيتتتتتا  بهتتتتتار خفقتتتتتة مجلتتتتتس قستتتتتم الن تتتتتر فتتتتت  موا :امل ضووووو ع-36
علتتتى الطلتتتب المقتتتد  متتت  د/ هبتتتة ه احمتتتد  15/11/2017

علتتتتى الحستتتتتاب  –متتتتتدرس الباثولوجتتتتا بالقستتتتتم  - محجتتتتوب
بعنتتتوان ر تحليتتتل  اجهتتت ة خاصتتتة بالمشتتتروع  واهتتتدا الحهتتتامى 

ااخهلف الجينى الههابعى فى بكهر ا السل المع ولة م  اابقار 
 :وهتىدية طبيعياوالجاموس المصر ة المع

والهوصيتتتتتتالت  PCRجهتتتتتتا  ت اعتتتتتل البلمتتتتترة المهسلستتتتتل   -1                   
  (Power supply)الكهر يتة 

    gel electrophoresisجها  فصل كهر  -2
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أحتتتيل المجلتتتس علمتتتا بالحستتتاب الحهتتتام   وقتتترار اللجنتتت  :                  
 المرف  وإهدا  أجه ة المشروع للقسم

 الموافق  : رااالق       
 الن ر ف  موافقة مجلس قستم الطتب الشترع  والستمو   بهتار خ :امل ض ع-73

د/ ممتدوى محمتد 0ا المقد  مت  لهقر را على 15/11/2017
 -عتال علتى الستيد حبهت  /الطالبتة ط/بأبو المجد ع  مهابعة 

 المدرس المساعد باقسم والحاصلة علتى بعثتة ا تراف مشتهرك
إلتتتتى  9/10/2017فتتتت  ال هتتتترة متتتت   وذلتتتت   لدولتتتتة اليابتتتتان

22/10/2017  
 وقراراللجنة:الموافقة 

 رااالق    
بهار خ  ة عمجلس قسم الجراحة والهحدير واا الن ر ف  موافقة :امل ض ع-83

علتتتى الطلتتتب المقتتتد  متتت  الستتتيد د// خالتتتد  15/11/2017
 تقتد بالقسم بشأن  –صالى أحمد محمود أبو النصر المدرس 

جتتائ ة أحستت  بحتتث لشتتباب البتتاحثي   ستتيادت  للحصتتول علتتى
 تحت س  األر عي  بجامعة المنصورة / 

 وقرار اللجن  : الموافق                    
 الموافق   : رااالق      
 19/11/2017األدو تة بهتار خ  الن ر ف  موافقة مجلتس قستم :امل ض ع-93

 –على الطلب المقد  مت  د/ ر هتا  احمتد عبتد ال هتاى يوستف 
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ساعد بالقسم بشان الهقد  لجائ ة أحست  بحتث لشتباب أسهاذ م
   0الباحثي  تحت س  األر عي 

 وقرار اللجن  : الموافق                   
 الموافق  : رااالق      

 
 الصتتحة واامتتراء المشتتهركة الن تتر فتت  موافقتتة مجلتتس قستتم :امل ضوو ع-40

علتتتى الطلتتتب المقتتتد  متتت  د/ فاطمتتتة  20/11/2017بهتتتار خ 
استتهاذ مستتاعد صتتتحة  –عبتتد الحميتتد احمتتد الجتتوهر   ال هتترا 

الحيوان والبيئة بالقسم بشأن طلب الموافقة على س ر ستيادتها 
ا تتتهر التتتى دولتتتة  6فتتى مهمتتتة علميتتتة مابعتتتد التتدكهوراة لمتتتدة 

بلجيكتتتا وذلتتت  بنتتتا علتتتى تر تتتيحها لتتتم  خطتتتة البعثتتتات للعتتتا  
بمرتتتتب يصتتترف متتت  التتتداخل وذلتتت   2015/2016الجتتتامعى 
 تار خ الس راعهبارا م  

 وقرار اللجن  : الموافق                   
 الموافق  : رااالق      

 
بهار خ  الجراحة والهحدير واا عة الن ر ف  موافقة مجلس قسم :امل ض ع-41

د/ عتتتادل 0الستتتيد أعلتتتى الطلتتتب المقتتتد  متتت   15/11/2017
ااستهاذ بالقستم ووكيتل الكليتة لشتئون  –الهابعى ابراهيم   لول 
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ة المجهمتتو وتنميتتة البيئتتة بشتتأن حضتتور ستتيادتة المتتؤتمر خدمتت
 البيئى بعنوان :

" افااااست بلاااالتنمية املستيااااة ااتلاااالعابة فاااا  ااااااع   اا   يااااة                      

   االف يتية "
 2017ديستتمبر  19-16ومواجهتة الهحتتديات فتى ال هتترة مت                   

 جامعةمصر وذل  بن قات م  ال –بمدينة  ر  الشيخ 
 على حضور سيادتة المؤتمر وقرار اللجن  : الموافق                   

 الموافق  : رااالق      
 
 

 جلنة شئ ن البيئة -4                           

 2017/ 11 /4واملنعقدة بتاريخ       

د/ وكيتل الكليت  لشتئون خدمتة 0الن ر فى الهقر ر المقتد  مت  الستيد أ:امل ض ع 42
همتتتو وتنميتتتة البيئتتت  بشتتتأن قيتتتا  قطتتتاع  تتتئون البيئتتتة بالكليتتتة المج

بهن يتتتتذ نتتتتدوة تثقي يتتتت  عتتتت  ) مكافحتتتت  العتتتتدو  فتتتتى المسهشتتتت يات 
بمقتتتتتر  18/10/2017البيطر تتتتت  وذلتتتتت  يتتتتتو  اابعتتتتتا  الموافتتتتت  

 0المسهش ى الهعليمى البيطر  بشها 
 0 وقرار اللجن  الموافق                  

 الموافق : امل افقه    
د/ وكيل الكلي  لشئون خدمة 0الن ر فى الهقار ر المقدمة م  السيد أ:امل ض ع 43

المجهمتتو وتنميتت  البيئتت  بشتتان قيتتا  قطتتاع  تتئون البيئتت  بالكليتت  
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( قوافتتل طبيتت  عالجيتت  بيطر تت  وهتتى علتتى النحتتو 3بهن يتتذ عتتدد)
 الهالى 

 ااااا  ه يااا  بيااا   12/10/2017ياااال ااستااايا ااتاافااا   -1               

 بحسفظة ااعههمي  –ب كز ااتسصاره  –ختيا 

اا  ه يا  اا ياس   26/10/2017يال ااستيا ااتااف   - -2              

 بحسفظة ااعههمي  –ب كز دك نا  –

  – نجناا اااا  ه ياا   2/11/2017يااال ااستاايا ااتاافاا   -3

 بحسفظة ااعههمي  –ب كز دك نا 

 0 وقرار اللجن  الموافق 
 الموافق : امل افقه    
 

 املكتبات جلنة-5  

  11/2017 /19  واملنعقدة بتاريخ            

دعتوة الستيدة  م  السيدة /مديرة المكهبة بشتأن الن ر فى الطلب المقد  :امل ض ع-44
معاون نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا فى اعمتال اادارة العامتة /

للمكهبتتتتات الجامعيتتتتة لحضتتتتور افههتتتتاى وفعاليتتتتات ) معتتتترء جامعتتتتة 
حهتتى   26/11/2017فتتى ال هتترة متت   لمنصتتورة والستتابو للكهتتاب (ا
وان يهم تر ي  م  ينوب ع  كل قسم اخهيتار الكهتب  6/12/2017

 العلمية الهى تح  القسم وذل  خالل فهرة المعرء
علتتتتتى حضتتتتتور اافههتتتتتاى يتتتتتو  ااحتتتتتد  وقتتتتترار اللجنتتتتت  الموافقتتتتت 

م  ينتوب عت  كتل قستم اخهيتار الكهتب  وتر ي  26/11/2017
 المراجو العلميةو 
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 الموافق : امل افقه      
 

 

 

المبلت  التذ  الطلب المقد  م  السيدة /مديرة المكهبة بشأن الن ر فى  :امل ض ع-45
لشترا  كهتب ومجتالت علميتة للعتا   6/2تم تحصيصة للكلية م  بند 

 فقتتتتتتتل ا يتتتتتتتر                 جنيهتتتتتتتا ( 19760هتتتتتتتو ) 2017/2018المتتتتتتتالى 
بالهستتاو  وتشتتتكل  العلميتتتة لتتت  علتتى ااقستتا ان يقستتم المب علتتى -

 :لجنة لال راف على الشرا  م 
 رئيسا   د/ عبد الهاد  محمد احمد              0أ                       

 عضوا السعيد الشر ينى السعيد              د/ 0أ                  
 عضوا    جبر السيد جبر              د/ محمد0أ                  
   السيدة /سو ان   نهم محمد               مديرة المكهبة                  

 وقرار اللجن  الموافق                   
 الموافق       القراا   

 ضمان اجل ده جلنة-5
 

 

تو  تتتتو ستتتتاعات الر تتتتاد  العلميتتتت  للعتتتتا  الجتتتتامعى  الن تتتتر فتتتتى :امل ضوووو ع-46
 هيئة الهدر س بالكلي   على الساد  أعضا  2017/2018

 الموافق     القراا      
 
 



 

 
 
-34- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 11/ 20املوافق     االثننييوم  ( 272) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 
 جلنة االجهزة واملختربات -6

 

جنيتتة ) فقتتل احتتد   21.9000تحصتتي  مبلتت  وقتتدرة  الن تتر فتتى  امل ضوو ع-47
متتتت  لجنتتتتة ااجهتتتت ة  وعشتتتترون ال تتتتا وتستتتتعمائة جنيتتتتة ا يتتتتر(

والمحهبتتترات العلميتتتة بالجامعتتتة للكليتتتة للصتتترف منهتتتاعلى الستتتلو 
وستتتتتائل  –متتتتتواد ومهمتتتتتات  -متتتتتات وقطتتتتتو  يتتتتتارالوستتتتتيطة )خا

 ومسهل مات تعليمية(
وتتتتر  تو  تتتو المبلتتت  علتتتى : احتتتيل اللجنتتتة علمتتتا  وقتتترار اللجنتتتة

 ااقسا  العلمية بالكلية
جنية لكل قسم والباقى يحص   900على ان يحص   الموافق      القراا      

 اوراي اامهحانات

 م ض عات متن عه                                            

بالكليتتة بشتتأن  موافقتتة  الن رفتتى متتذكرة  تتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س  امل ضوو ع-48
مجلتتتتس قستتتتم الكيميتتتتا  الحيو تتتتة وكيميتتتتا  الهغذيتتتتة بالكليتتتتة بهتتتتار خ 

ب/ نادي  لتيا  محمتد عبتد 0على تر ي  السيدة ط  14/11/2017
للهعيتتي   –ة المعيتدة بقستم الكيميتتا  الحيو تة وكيميتا  الهغذيت –الوهتاب 

 بوظي ة مدرس مساعد بذات القسم بالكلية
 الموافق    القراا       
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 محض

 كلية الطب البيطري ورةجامعة املنص          

   2017/ 20/11املوافق    االثننييوم  ( 273)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 
الستتيد ااستتهاذ التتدكهور/ وكيتتل الكليتتة لشتتئون الهعلتتيم الن رفتتى متتذكرة   امل ضوو ع-49 

والطتتالب للعتترء علتتى الستتيد ااستتهاذ التتدكهور / عميتتد الكليتتة بشتتأن 
 2018ر يناير تشكيل اامهحانات العملية والن ر ة والش و ة  دو 

 الموافق    القراا       
 
 

 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 الستتتتتتتيد / رجتتتتتتتا  محمتتتتتتتد البيلتتتتتتت 
     الستتتتتتتيدة/ ماجتتتتتتتدة محمتتتتتتتد احمتتتتتتتد 

 
 رئتتتتتتتتيس قستتتتتتتتم أمانتتتتتتتتة مجلتتتتتتتتس الكليتتتتتتتتة

 أخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائى  تتتتتتتتتتتتتتتتتتئون ادار تتتتتتتتتتتتتتتتتتة ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتانى                                                  
 

 

 ،، الثانية والنصف ظهرا لسة  يف متام الساعة نتهت اجلوا            
 

 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            

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

 

 

 

 رجاء البيلى 


