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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية سبعون الو  الرابعة (274)رقم  الجلسة

 
يتو   2018/  2017للعتا  الجتامع  (274) رقتم عقد مجلس الكلية جلسته  

 تمتتا  وذلتتف فتت   هتتت 1439/ربيتتث نتتان   2 الموافتت   20/12/2017 االربعتتا 
 بقاعة إجهماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           

 ةتتتتتتتهاذ وعميد الكليتتتتاس ل أبوهيكل سيد احمدتتد/ نبي0أ
 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة

 

 
 العليا والبتحوثئون الدراسات اسهاذ ووكيل الكلية لش جهاد رمضان محمد الستتيدد/ 0أ

 ةأسهاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجهمث وتنمية البيئ د/ عتتادل الهابعى ابتتراهيم0أ
 اسهاذ ووكيل الكلية لشتتئون الهعليم والطالب د/ جالل احمتتد السيد يتتتوسف0أ
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  أعضا  اجمللس:
 د/ فهتتتتتتتتتيم البهتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتيد وحتتتتتتتتتي 0أ

 

 وجياأستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مه تتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم ال ستتتتتتتتتتتتتتتتيول
 

 د/ علتتتتتتتتتى علتتتتتتتتتى ابتتتتتتتتتراهيم القنتتتتتتتتتاو  0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مه تتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم ال يروستتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عبتتتتد الهتتتتاد  محمتتتتد احمتتتتد عرمتتتت 0أ
 

 أستتهاذ مه تتر  بقستتم الهامرتت  وامتتراذ ستتو  الهامرتت 
 

 د/ فهحتتتتتتتتتتى رلتتتتتتتتتتوان علتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتليم0أ
 

 أستتتتهاذ مه تتتتر  بقستتتتم الطتتتتب الشتتتترعى والستتتتمو  واالجتتتترا ات البيطر تتتتة
 

 أسهاذ مه ر  بقسم األمراذ الباطنة والمعدرة واألسماك سفد/ محمتتد احمد علتتى يتتو 0أ
 د/ الستتتتتتتتتتتتتعيد الشتتتتتتتتتتتتتربينى الستتتتتتتتتتتتتعيد0أ

 

 أستتتهاذ مه تتتر  ورئتتتيس قستتتم الكميتتتا  الحيو تتت  وكميتتتا  الهامرتتت 
 

 د/ صتتتتتتتالى المرستتتتتتتى المرستتتتتتتى فتتتتتتتر 0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مه تتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

 د/محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 0أ
 

 حيوانيتتتتةأستتتتهاذ مه تتتتر  بقستتتتم الرعارتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  ال
 

 د/ محمتتتتتتتتد الشتتتتتتتتربينى الستتتتتتتتيد علتتتتتتتتى0أ
 

 أستتهاذ مه تتر  بقستتم الرقابتت  الصتتحي  علتتى اال مرتت 
 

 د/ صتتتتتالى احمتتتتتد عثمتتتتتان ابتتتتتو الوفتتتتتا0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتم الط يليتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عتتتتتتتادل حلمتتتتتتتى نجيتتتتتتتب الجتتتتتتتوهر  0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتيس قستتتم الصتتتح  واالمتتتراذ المشتتتهرك 
 

  

 د/ كامتتتتتل ابتتتتتراهيم محمتتتتتود ابتتتتتو العتتتتت  0أ
 

 ستتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم امتتتتتتراذ التتتتتتدواج ا
 

 د/ جمتتتتال عبتتتتد الجتتتتابر محمتتتتد يتتتتونس0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم البكهر تتتتتتا وال طر تتتتتتات والمناعتتتتتت 
 

 د/ مصتتتتتتتتتباى عبتتتتتتتتتد الجتتتتتتتتتواد الستتتتتتتتتيد0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

  
  
  

 د/ عتتتتتادل عبتتتتتد الحتتتتتال  ستتتتتيد احمتتتتتد0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرقابتتتت  الصتتتتحي  علتتتتى اال مرتتتتة
 

 دوى محمتتتتتتتتتتد ابتتتتتتتتتتو المجتتتتتتتتتتد د/ ممتتتتتتتتتت0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الطتتتتب الشتتترعى والستتتتمو  واالجتتتترا ات البيطر تتتت 
 

 د/ عمتتتترو عبتتتتتد ال هتتتتاى محمتتتتتد عبتتتتتدة0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتم الصتتتتتتتتتتتتتتتح  واالمتتتتتتتتتتتتتتتراذ المشتتتتتتتتتتتتتتتهرك 
 

 د/ محمتتتتتتتتتتتد جبتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتيد جبتتتتتتتتتتتر0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم االدو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 د/ خالتتتتتتد ابتتتتتتراهيم ابتتتتتتو ال تتتتتته  ستتتتتتال 0أ
 

 ى اال مرتتتتتتتتةاستتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتم الرقابتتتتتتتتة الصتتتتتتتتحية علتتتتتتتت
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 د/ طتتتتتتتاري ابتتتتتتتراهيم محمتتتتتتتد ابتتتتتتتتراهيم0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الهامرتتتت  وامتتتتراذ ستتتتو  الهامرتتتت 
 

 االمراذ الباطن  واالمراذ المعدر  واالسماك بقسماسهاذ  ر  تتد الحضتتتر  أحمتتد/صب0أ
 د/ ستتتتتتتتتنا  ستتتتتتتتتالم  احمتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتوذ0أ

 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتتتتتتتتراذ التتتتتتتتتتتتتتتتتتدواج 
 

 رقابة الصحية على اال مرةاستتتتتهاذ بقتتتتتتسم ال ماو  تتتتمها عبدة محمد العشد/ 0أ
 د/ رجتتتتتتتتتتتتتتتب عبتتتتتتتتتتتتتتتد   درو تتتتتتتتتتتتتتت 0أ

 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرعارتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتت 
 

 د/ عصتتتتتتا  مصتتتتتتباى محمتتتتتتد محمتتتتتتتود0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الجراحتتتت  والهحتتتتدير واال تتتتع 
 

  

 محمتتتتتتتتود محمتتتتتتتتد بتتتتتتتتدران  تتتتتتتتعيبد/ 0أ
 

 بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د  تتتتتتتتتتتتتتتوقى استتتتتتتتتتتتتتتماعيلد/ احمتتتتتتتتتتتتتتت0أ
 

 استتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتم الحليتتتتتتتتتت  واالنستتتتتتتتتتج 
 

  
  

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

 د/ إنجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى فكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل ورئتتيس قستتم البانولوجيتتا اال لينيكتت 
 

 د/ وال  فكتتتتتتتتتتتتتتتتتر  عبتتتتتتتتتتتتتتتتتد الوهتتتتتتتتتتتتتتتتتاب
 

 بعمتتل رئتتيس قستتم البانولوجيتتا استتهاذ مستتاعد وقتتائم
 

 د/ ستتحر الستتيد الستتيد علتتى عبتتد التترحم 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم ال يروستتات
 

 د/ عبتتتتتتد ال هتتتتتتاى حمتتتتتتد  عبتتتتتتد ال هتتتتتتاى
 

 استتتتتتتتتتهاذ مستتتتتتتتتتاعد بقستتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتراذ التتتتتتتتتتدواج 
 

 اسهاذ مساعد بقسم الهامرة وامراذ سو  الهامرة يد يوسفتتتتد/ عبير السعيد الس
 تتتةابة الصحية على اال ميتمدرس بقسم الرق براهيم المرسى محمد الطوخىد/ مروة ا

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

 د/ عتتادل حستتاني  محمتتود مصتتط ى0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 مد/ محمد محمد جمع  سالتتت

 
 
 

 نقيب االطبتتتا  البيطر ي  بالدقتهلي  

 مدير عا  مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية عبد المنعم السيد محمد المنجىد/ 
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 واعتذا عن عدم احلض ا
 

 

 د/ مجتتتتتتد  صتتتتتتالى مصتتتتتتط ى عتتتتتتامر0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم االدو تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 د/ ستتتتتتتتامى معتتتتتتتتوذ محمتتتتتتتتد  عبتتتتتتتتل0أ
 

 لقتتتتي  االصتتتتطناعىاستتتهاذ ورئتتتتيس قستتتم الهوليتتتتد والهناستتتل واله
 

 د/ فيتتتتتتتتتتتتتتتتتوال حستتتتتتتتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتتتتتتتى0أ
 

 أسهاذ ورئيس قسم األمراذ الباطنة والمعدرة واألسماك

 د/ عبتتتتتتتتد المتتتتتتتتنعم منهصتتتتتتتتر محمتتتتتتتتود0أ
 

 استتهاذ بقستتم الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  االصتتطناعى
 

      - د/عبتتتد الهتتتادي محمتتتد أحمتتتد عرمتتت 0أالستتتيد  الجلستتتةا  بأمانتتتة قتتت •
 بالكلية اذ سو  الهامرةالهامرة وأمر  قسممه ر  ب أسهاذ

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

 وكيتتل و ارة -عبتتد المتتنعم الستتيد محمتتد المنجتتىد/  الهرحيتتب بالتتدكهور/ •
و تكر ختال للتدكهور /ستعد عبتد اللطيتف  – الطب البيطتر  بالدقهليتة

 على مجهوداتة -عسكر 

 لحصولة على جائ ة امراذ الما ية –تهنئة الدكهور /عوذ  عبلة  •

 الهعامل مث دولة قطر  عد •

 الهنبية على عد  الهعامل مث جامعة بيروت •

 االسته ل
   اوال : التصديقات         
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                                                  (273رقتتتتتتم  ) لهصتتتتتتدي  علتتتتتت  محضتتتتتتر الجلستتتتتتة الستتتتتتابقةا :امل ضوووووو ع-1
  0 2017 /20/11بهار خ 

 المصادقة : رااالق      
 

 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                       
 12/2017/ 18المنعقدة بهار خ      

 
النظر فى ممكرة  ئون الهعليم والطالب بشتأن رفتث استما  الطتالب التمي  : عامل ض-2

وا للكليتتة بنظتتا  الهنستتي  االلكهرونتتى ) والشتتهادات المعادلتتة( فتتى ر تتح
ولتم يهمتوا اجترا ات قيتدهم بعتد وعتددهم  2017/2018العا  الجامعى 

 ( طالب :14)
 محمد اولهم : اسرا  توفي  عباس              
 واخرهم : مر م محمد سمير مهولى فه  االلة              
 الموافقةوقرار اللجنة               

 الموافقة   رااالق    
 
النظر فى ممكرة  ئون الهعليم والطالب بشتأن الطلتب المقتد  مت  الطالتب   عامل ض-3

–والمقيتد بالكليتة بال رقتة الثالثتة  –محمد محمود عبد الجتواد عتامر  /
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وتقرر منحة اجا ة مرلتية لمتدة  تهر  2017/2018للعا  الجدامعى 
 مرلةوذلف بسبب  6/11/2017م  تار خ 

 وقرار اللجنة الموافقة              
 الموافقة   رااالق   
 
النظتر فتى متمكرة  تتئون الحتر جي  بشتأن الطلتب المقتد  مت  الحتتر    /   عامل ضو-4

بطلتتب لهصتتحي   2017ختتر   دور متتايو  – محيمرالدرستتىوليتتد خالتتد 
ى التتى خالتتد محيمتتر خالتتد محيمتتر الدرستت استتم والتتدة بقيتتد المتتيالد متت  /

 0 الدرس
 وقرار اللجنة الموافقة              

 الموافقة   رااالق   
 
أن قبتول العتمر القهتر  للطالتب / عبتد طالب بشالالنظر فى ممكرة  ئون   عامل ض-5

التترحم  ابتتراهيم عبتتد المطلتتب والمقيتتد بال رقتت  الثالثتت  للعتتا  الجتتامعى 
والم  تلتهمس فيت  قبتول عتمر  عت  عتد  ادا  امهحتان  2017/2018
فصتتتتل دراستتتتى أول    16/12/2017) الستتتتلوكيات ( بهتتتتار خ متتتتاد  

وذلتتف لتتورود  2017/2018نتتانى فتتى العتتا  الجتتامعى  فصتتل دراستتى
خطتتاب متت  قطتتاه مصتتلح  الستتجون بستتج  المنصتتور  العمتتومى ر يتتد 

 0بان الطالب لم رحضر م  محبس  
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تقد  الطالب الممكور بصت ه  علتى قبتول عتمر  عت  عتد  ادا  امهحتان  -
لهرحيلتتتتت   18/12/2017  ( تحل تتتتتات نانيتتتت  بهتتتتار خ متتتتاد  )الهشتتتتر 

 وعد  القدر  على المما ر  لسو  االما   المحصص  لملف  لم اجى ا
 وقرار اللجنة الموافقة 

 الموافقة     رااالق
 
  الطالبت  / اميتر  النظر فى ممكرة  ئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد  مت    عامل ض-6

بالمستتتهو  االول ببرنتتتام  تميتتت  ر  والمقيتتتد بالكليتتت  ستتتمير محمتتتد  تتتبا
والم  تلهمس  2017/2018صح  وسالم  الاما  فى العا  الجامعى 

)ورانتت ( بهتتار خ  عتت  عتتد  ادا  امهحتان العملتتى لمتادةفيت  قبتتول عتمرها 
13/12/2017  

 0وقرار اللجنة الموافقة                  
 الموافقة رااالق    
 
ب بشتأن تن يتم حكتم قضتائى لصتال  الطالتب/ النظر فى ممكرة  ئون الطال  عامل ض-7

بتتاي لالعتتادة فتتى العتتا   صتتبحى بكتتر عمتتر بكتتر والمقيتتد بال رقتتة الثالثتتة
بهعديل نهيجتة الطالتب فتى المتواد ) بتانولوجى  2017/2018الجامعى 

   بكهر تتا دادو ة فيرولوجيا ستتلوكيات ) تحلتتف( متت  راستتب فتتى تلتتف 
ة للعتتتتتا  الجتتتتتامعى المتتتتتواد التتتتتى نتتتتتاج  ومنقتتتتتول التتتتتى ال رقتتتتتة الرابعتتتتت
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مستهجد تحلتتف فتتى متواد ) ط يليتتات   تامرتتة( وحجتتب  2017/2018
 نهيجهة لحي  ال صل فى القضية المنظورة اما  هيئة م ولى الدولة

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة رااالق   
 
يم فصل الطالب/ الستيد عتوذ ابتراهالنظر فى ممكرة  ئون الطالب بشأن    عامل ض-8

البيتتومى ) فصتتل تجنيتتد  ( لعتتد  تحديتتد موق تتة متت  الهجنيبتتد حيتت  انتتة 
( سنة  وعشر  هور ولم رقتد  31تجاو  س  نالتي  سنة وسنة االن )

 موق ة م  الهجنيد 
 0وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة   رااالق  
 

  مت  الطالتب/ محمتد النظر فتى متمكرة  تئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد   عامل ض-9
والمقيتتد بالكليتتة باال رقتتة االولتتى للعتتا   –عبداللتتة احمتتد احمتتد الشتتناو  

والتتم  يلتتهمس فيتتة قبتتول ارقتتار قيتتدة للمتترة  2017/2018الجتتامعى 
 االولى  وذلف لمرافقة والد  بدولة السعودرة 

 0وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة  رااالق  
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لنظر فى ممكرة  ئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد  مت  الطالتب/ احمتد ا   عامل ض-10
يت  صتحة ول ببرنتام  تموالمقيتد بالمستهو  اال  –عادل منصتور كراو تة 

وستتتتتتالمة الاتتتتتتما  والتتتتتتم  يلتتتتتتهمس فيتتتتتتة قبتتتتتتول عتتتتتتمرة عتتتتتت  يتتتتتتو  
والم  رشمل امهحتان متادة )  14/12/2017حهى  113/12/2017

 الورانة ( عملى
 0اللجنة الموافقة  وقرار                 

 الموافقة   رااالق   
 
النظر فى ممكرة  ئون الطالب بشتأن الطلتب المقتد  مت  الطالبتة/ امنيتة    عامل ض-11

ا تتتتترر عبتتتتتد الحتتتتتى والمقيتتتتتدة بال رقتتتتتة الحامستتتتتة للعتتتتتا  الجتتتتتامعى 
والتتم  تلتتهمس فيتتة قبتتول عتتمرها عتت  العتتا  الجتتامعى  2017/2018
 وذلف لظرور مرلها 2017/2018

 0وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة   رااالق   

 الدااسات العليا جلنة -2
  12/2017/ 20 حهىوالممهد   2017 /12 /19  المنعقدة بهار خ                                     
 

 بالكليتة بهتار خلبانولوجيا اال لينيكيتة  ا مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : عامل ض-12 
علتت  كتتل متت  : الهقتتار ر ال ردرتتة والهقر تتر الجمتتاع    17/12/2017

 / ب0ط /ة الحاصتة بالطالبت للجنة المناقشة والحكم لرستتالة التدكهورا 



 

 
 
-10- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 12/ 20يوم  االربعاء   املوافق  ( 274ماع جملس الكلية  اجللسة   )حمضر اجت           

 

 

بهتتتار خ ت المستتتجلة متتت  الحتتتار   هبتتت  أبتتتو ستتتر ث علتتتى أحمتتتد  تتت  
،   لبانولوجيتتتتتا اال لينيكيتتتتتةفتتتتت  متتتتتادة الهحصتتتتت / ا 9/10/2013

 وعنوانها :  
ات بانولوجية ا لينيكية على الهانير المناعى النات  ع  الهسمم دراس                

بالمبيدات الحشر   والدور الوقائى اللافات العالئ  فى اسماك 
 البلطى النيلى

Clinicopathological Studies on Immunotoxicity  

of Pesticides and the Protective Role of Feed Supplement in Nile 

Tilapia Oreochromis niloticus    

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :

 د/ محمد عبدالعظيم ها م       0ت أ1
أسهاذ ورئيس قسم البانولوجيتا اال لينيكيتة بطتب بيطتر / جامعتة      

 ال قا   
 ت د/ فاطم  مصط ى عبدالحميد       2
 الكلية أسهاذ مساعد بقسم البانولوجيا اال لينيكية ب     
 د/ أسام  على محمد عبد       0ت أ3
أسهاذ البانولوجيا اال لينيكية بطب بيطر / جامعتة قنتاة الستو س      

 )مشرفا( 
  انج  فكري محمد حس  ر شة د/ت 4
أستتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم البانولوجيتتا اال لينيكيتتة      

 بالكلية )مشرفا(  
   أحمد د/ ارمان  هران عبدالحميد ت 5
 بالكلية )مشرفا( امراذ االسماك ورعايههاأسهاذ مساعد      
 ت على أن ركون الثال  والرابث والحامس معا بصوت واحد/                
: الهوصية بمن  درجة دكهتورا  ال لست ة فت  العلتو  الطبيتة اللجنةقرار و                

لطالبتت  المتتمكور  فتت  البيطر تتة  تحصتت  ب البانولوجيتتا اال لينيكيتتة ب ل
 لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم
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النظر ف  موافقة مجلس قسم الطب الشرع  والسمو  واالجرا ات :  عامل ض-13

عل  كل م  : الهقار ر  19/12/2017البيطر ة  بالكلية بهار خ 
جنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير  ال ردرة والهقر ر الجماع   لل

ت المسجل  احمد عبدالجواد حلمى عبدالجوادب/ 0الحاصة بالطالب ط
ف  مادة الهحص / الطب  23/4/2012م  الحار  بهار خ 
 وعنوانها :  الشرع  والسمو   ،

 الهحكم ف  ال شل الكلوي بواسطة إعطا  بعض النباتات الطبية          
Control of Nephropathy by Administration of some Medicinal Plants 

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :
 د/ رال  ابراهيم حامد  0ت أ1
 ة اسهاذ الطب الشرع  والسمو  بكلية الطب البيطري/ جامعة القاهر     
 د/ كونر عبدالواحد الهادي       0ت أ2
لسمو  بكلية الطب البيطري/ جامعة قناة اسهاذ الطب الشرع  وا     

 السو س
 د/ فهح  رلوان على سليم      0ت أ3
 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(     
: الهوصتتتية بمتتتن  درجتتتة الماجستتتهير فتتت  العلتتتو  الطبيتتتة  اللجنتتتةرار وق                

طالتتب المتمكور فتت  البيطر تة  تحصتت  ب الطتب الشتترع  والستمو  ب لل
 لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم

 الموافقة    رااالق    
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ مرة  بالكلية :  عامل ض-14

عل  كل م  : الهقار ر ال ردرة والهقر ر  11/12/2017بهار خ 
م لرستالة الماجسهير الحاصة الجماع   للجنة المناقشة والحك
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ت المسجلة م  الحار   دينا عبد       البا   اد ب/ 0بالطالبة ط
الرقابة الصحية على ف  مادة الهحص /  28/10/2014بهار خ 

 ، وعنوانها :  اللحو  ومنهجاتها
الهأنير المضاد للميكروبات ولأل سدة لبودرة و  ت حبة البركة فى                

 الم رو اللحم 
Antimicrobial and antioxidant effects of black seed in ground meat 

 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :
 د/ عال  الدي  محمد على مر دي  0ت أ1
بكلية الطب  الرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاتهاأسهاذ      

 البيطر  جامعة / ال قا   
 حمد محمد ابراهيم الج ارد/ محمد م0ت أ2
 بالكلية  الرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاتهاأسهاذ      
 د/ خالد ابراهيم ابو ال ه  سال      0ت أ3

 بكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاتهاأسهاذ      
 د/ سمير محمد عبدالان  عبد       0ت أ4
بكلية  ى اللحو  ومنهجاتهاالرقابة الصحية علأسهاذ مساعد     

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

 ت على أن ركون الثال  والرابث والحامس معا بصوت واحد/
: الهوصتتتية بمتتتن  درجتتتة الماجستتتهير فتتت  العلتتتو  الطبيتتتة  اللجنتتتةرار وق               

ب  رقابتتتتة الصتتتتحية علتتتتى اللحتتتتو  ومنهجاتهتتتتاالالبيطر تتتتة  تحصتتتت  ب 
للطالبة المتمكورة فت  لتو  توصتية كتل مت  لجنتة المناقشتة والحكتم ، 

 وموافقة مجلس القسم
 الموافقة    رااالق  
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 بالكلية بهار خالصحة واالمراذ المشهركة النظر ف  موافقة مجلس :  عامل ض-15
حاصة بالطالب الالدكهورا  عل  تقر ر الصالحية لرسالة  3/12/2017
بهار خ ت المسجل م  الحار   ب/ نادر ر اد اسماعيل نصار0ط

االمراذ المشهركة ، للمناقشة ف  مادة الهحص /  22/4/2014
 وعنوانها :   ،والحكم 

دراسات مشهرك  ووبائية على ان لون ا الطيور ومهال مة الشري االوسط             
ر مث اال ارة الى الكاهو الهن س  المسبب  ب يروس الكورونا ف  مص
  برنام  ف  الهحكم

Zoonotic and Epidemiological Studies on Avian Influenza and 

 Middle East Respiratory Syndrome Coronaviruse in Egypt 

 with Special Reference to CAHO as A Control Program 

 و الهال  : ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النح
 د/ راسر نصر عوذ حجا      0ت أ1
أسهاذ ورئيس قسم صحة الحيوان واالمراذ المشهركة بطب     

 بيطر / جامعة االسكندر   
 د/ وائل فو ي محمد الهراس   0ت أ2

أسهاذ االمراذ المشهركة ووكيل كلية علو  الثروة السمكية     
 لشيخوالمصايد لشئون الهعليم والطالب/ جامعة ك ر ا

 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري  0ت أ3
 أسهاذ ورئيس قسم الصحة واالمراذ المشهركة بالكلية بمشرفاب   
 د/ عمرو عبدال هاى محمد عبد    0ت أ4
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 أسهاذ االمراذ المشهركة بالكلية بمشرفاب  
 على ان ركون الثال  والرابث معا بصوت واحد/             
 الموافقة اللجنةقرار و               

 الموافقة    رااالق   
  
األمراذ الباطنة واألمراذ المعدرة واالسماك النظر ف  موافقة مجلس : عامل ض-16

الدكهورا  عل  تقر ر الصالحية لرسالة  13/12/2017 بالكلية بهار خ
ت المسجل م   ب/ ابراهيم عمر صال  ابراهيم0الحاصة بالطالب ط

االمراذ الباطنة ، الهحص /  ف  مادة 16/4/2013بهار خ الحار  
 وعنوانها :   ،للمناقشة والحكم 

 بعض الدراسات على االمراذ الهن سية  ير المعدرة ف  االبقار
Some Studies on Non-Infectious Respiratory 

Diseases in Cattle 
 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 

 محمد   د/ حاتم محمد سليم0ت أ1
أسهاذ االمراذ الباطنة بقسم طب الحيوان بطب بيطر / جامعة      

 ال قا    
 د/ صبري أحمد الحضري نصار 0ت أ2
 أسهاذ االمراذ الباطنة بالكلية     
 د/ محمد أحمد عل  يوسف 0ت أ3
 أسهاذ االمراذ الباطنة المه ر  بالكلية بمشرفاب     
 ت د/ ماجد ر ي  عبان األ قر  4
 أسهاذ مساعد األمراذ الباطنة  بالكلية بمشرفاب       

 على ان ركون الثال  والرابث معا بصوت واحد/
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 الموافقة اللجنةقرار و               
 الموافقة    رااالق   
  

النظر ف  موافقة مجلس قسم االدو ة  بالكلية بهار خ : عامل ض-17
ر الحاصة عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجسهي 10/12/2017

ت المسجلة م   نسم  فاي  مصط ى كمال صال  رم   ب/ 0بالطالبة ط
ف  مادة الهحص / ال ارما ولوجيا،   28/10/2014الحار  بهار خ 

 للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 
 فاعلية بعض النباتات الطاردة للديدان على ال ئران

Efficacy of some anthelmemtic plants on rat 

 تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  ت واقهراى

 د/ حا   محمد  اهي      0ت أ1
 اسهاذ ورئيس قسم االدو ة  بطب بيطر / جامعة دمنهور     
 د/ سام  محمد مصط ى النبهيه   0ت أ2
 اسهاذ االدو   بطب بيطر / جامعة ال قا        
 د/ مجد  صالى مصط ى عامر  0ت أ3
 يس القسم بالكلية )مشرفا(اسهاذ ورئ     
 الموافقة اللجنةقرار و                   

  الموافقة     رااالق     
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهامر   :  عامل ض-18
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  18/12/2017بالكلية بهار خ 
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ت  على سليمان  يما  محمدب/ 0الماجسهير  الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة الهحص /  16/10/2012المسجلة م  الحار  بهار خ 

 الكيميا  الحيو   وكيميا  الهامر   ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 
 تأنير إلافة بعض األمالى على تليف الكبد فى ال ئران

Effect of Mineral Supplementation on Liver 

Cirrhosis in Rats 

 يل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال : ت واقهراى تشك
 د/ راقوت عبدال هاى السنوس         0ت أ1
 أسهاذ الكيميا  الحيو   بكلية الطب البيطر  بمشههر/ جامعة بنها     
 ت د/ محمد فود  ابراهيم سالم     2

 أسهاذ مساعد الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهامرة بالكلية     
 الشربينى السعيد   د/ السعيد 0ت أ3
أسهاذ مه ر  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهامر       

 بالكلي  )مشرفا( 
 د/ جهاد رمضان محمد السيد     0ت أ4

أسهاذ الكيميا  الحيو   وكيميا  الهامر  ووكيل الكلية لشئون      
 الدراسات العليا والبحوث 

 واحد/ ت على أن ركون الثال  والرابث معا بصوت
 : الموافقة    اللجنةرار وق              

 الموافقة  رااالق      
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األمراذ الباطنة واألمراذ المعدرة واالسماك النظر ف  موافقة مجلس :  عامل ض-19
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  13/12/2017 بالكلية بهار خ
ت  ب/ راسمي  احمد ر اذ احمد0ط ةالحاصة بالطالبالماجسهير 

ف  مادة الهحص /  22/4/2014بهار خ سجلة م  الحار  الم
 وعنوانها :   ،امراذ االسماك ورعايهها ، للمناقشة والحكم 

 بعض الدراسات على امراذ البلط  النيل  مث إ ارة خاصة لطري الهحكم
Some Studies on Disease Problems in Oreochromis Niloticus 

with Special Reference to Control Methods 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
 د/ محمد مصط ى محمد   0ت أ1

 أسهاذ امراذ االسماك ورعايهها بطب بيطر / جامعة القاهرة      
 د/ طلعت طلعت سعد عطاهلل   0ت أ2
 أسهاذ امراذ االسماك ورعايهها بطب بيطر / جامعة االسكندر      
 فيوال حس   ك  محمد    د/ 0ت أ3
اسهاذ امراذ االسماك ورئيس قسم األمراذ الباطنة واألمراذ      

 بمشرفاب بالكليةالمعدرة واالسماك 
 : الموافقة    اللجنةرار وق              

 الموافقة  رااالق      
 بالكليتتتتة بهتتتتتار خقستتتتم ال ستتتتيولوجيا النظتتتتر فتتتت  موافقتتتتتة مجلتتتتس : عامل ضوووو-20

الحاصتتة الماجستتهير تقر تتر الصتتالحية لرستتالة  علتت  18/12/2017
ت المستجل  مت  الحتار   ب/ مها محمد محمد السعيد ع ا 0ط  بالطالب
ال ستيولوجيا ، للمناقشتة فت  متادة الهحصت /  22/4/2014بهار خ 
 وعنوانها :   ،والحكم 
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تتتانير الحالرتتا الجمعيتتة المنهجتتة لالنستتوليي  والمستتهحرجة متت  نحتتاه                
 ظا  ف  االنسان على بعض مضاع ات مرذ السكر  الع

Impact of Insulin Producing Stem Cells Derived From 

 Human Bone Marrow on Some Diabetic Complications 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
 د/  وقى عبد الهاد      0ت أ1

 ب بيطر / جامعة ك ر الشيخ أسهاذ ال سيولوجيا  بط     
 د/ احمد  وقى اسماعيل        0ت أ2
 أسهاذ ورئيس قسم الحلي  واالنسج   بالكلية     
 د/ نبيل ابو هيكل سيد احمد  0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم ال سيولوجيا وعميد الكلية بمشررب     
 ت د/ محمد احمد  نيم    4

 جامعة المنصور  بمشرفابأسهاذ المسالف البولي  بمرك  الكلى      
 ت د/ محمود محمد جبر     5

اسهشتار  علتم الحليت  واالنستتج  بمركت  الكلتى جامعتة المنصتتور       
 بمشرفاب

 ت على ان ركون الثال  والرابث والحامس معا بصوت واحد/
 : الموافقة    اللجنةرار وق               

 الموافقة  رااالق      
 

د/ نائب رئيس الجامعة لشئون 0لحطاب الوارد م  السيد أالنظر ف  ا:  عامل ض-21
الدراسات العليا والعالقات الثقافية والبحوث بالجامعة ، بشأن 

ب/ ار  حلمى فهم   حات  ت واله  0االلهماس المقد  م  الطالبة ط
تلهمس بالموافقة على القيد بدبلو  الدراسات العليا تحص  
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بعد  2017/2018لعا  الجامع  )الكيميا  الحيو ة اال لينيكية( ل
 الموعد المحدد نظرا لظرور خاصة بها/  

 عرذ على مجلس الكلية/:  اللجنةرار قو                
 الموافقة عد      رااالق     
 

بالكلية  الرقابة الصحية على األ مرة مجلس قسمالنظر ف  موافقة :  عامل ض-22
لق  الدراسي  لرسالة الهقر ر العلم  للحعل   11/12/2017 بهار خ

ت  حنان احمد  اهر احمد حس  / ب0ط ة الحاصة بالطالب الدكهورا 
ف  مادة  16/4/2013بهار خ المدرس المساعد بالقسم المسجلة 

 وعنوانها :  ،  الهحص / الرقابة الصحية على اللحو  ومنهجاتها
 مهبقيات المعادن الثقيلة فى لحو  االسماك النيئة والمطهية
Heavy metals residues in raw and cooked fish 

 حي  اجهمعت اللجنة المشكلة وذلف عل  النحو الهال  :  ت              
 د/ محمد الشربين  السيد على     0ت أ1

 أسهاذ مه ر  بقسم الرقابة الصحية على اال مرة بالكلية     
 د/ عادل عبدالحال  سيد أحمد        0ت أ2
 قسم الرقابة الصحية على اال مرة بالكليةأسهاذ ورئيس      
 د/ فيوال حس   ك  محمد    0ت أ3

 أسهاذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدرة واالسماك بالكلية      
 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار       0ت أ4

 أسهاذ بقسم الرقابة الصحية على اال مرة بالكلية بمشرفاب     
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 و ال ه  سال       د/ خالد ابراهيم اب0ت أ5
 أسهاذ بقسم الرقابة الصحية على اال مرة بالكلية بمشرفاب    
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي 0ت أ6
 أسهاذ بقسم الرقابة الصحية على اال مرة بالكلية     
 د/ سمير محمد عبدالان  عبد   0ت أ7
 ية بمشرفابأسهاذ مساعد بقسم الرقابة الصحية على اال مرة بالكل     

ت وقد قامت الطالبة بشرى واف  ومسه يض للحطة البحثية الحاصة 
رسالهها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرذ ت صيل  ع  ب

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

الهها طبقا لما هو مدون باسهمارة الهوصية باسهكمال خطة بح  رس
الهسجيل مث تعديل  ير جوهري لعنوان الرسالة ، ليصب  على النحو 

 الهال  :
للكابور ا  لحو  النيئة والمطهيةالمهبقيات المعادن الثقيلة فى 

 مصر -والجمبر  المسوي ف  مدينة المنصورة
Heavy metals residues in raw and cooked fish of crab and 

prawn marketed in Mansoura City-Egypt 

 : الموافقة    اللجنةرار وق              
 الموافقة رااالق      

 
بالكلية  الجراحة والهحدير واأل عة مجلس قسمالنظر ف  موافقة :  عامل ض-23

الهقر ر العلم  للحلق  الدراسي  لرسالة عل   11/10/2017 بهار خ
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 مرو  السعيد محمد عباس موسى / ب0ط ة الحاصة بالطالب الدكهورا 
ف  مادة  16/4/2013بهار خ ت المدرس المساعد بالكلية والمسجلة 

 وعنوانها :  الجراحة البيطر ة ، الهحص / 
الهحكم األمثل ف  األلم أننا  عملية الحص  ف  الحيول تحت تأنير 

 الهحدير الكل 
Optimization of perioperative pain management in 

horses undergoing Castration under general anesthesia 

 المشكلة م  :   12/12/2017اجهمعت اللجنة يو  االحد المواف   ت
 د/ نبيل ابو هيكل سيداحمد             0ت أ1

 أسهاذ ال سيولوجيا وعميد الكلية     
 د/ السعيد الشربين  السعيد         0ت أ2

 لحيو ة المه ر  بالكليةأسهاذ الكيميا  ا    
 د/ محمد جبر السيد جبر               0ت أ3
 أسهاذ االدو ة  بالكلية     
 د/ عبدالمنعم منهصر محمود     0ت أ4

 أسهاذ الهوليد والهناسل والهلقي  االصطناع  بالكلية      
 د/ عادل الهابع  ابراهيم   لول      0ت أ5

لشئون خدمة المجهمث وتنمية  أسهاذ الجراحة ووكيل الكلية     
 البيئة)مشرفا(

 د/ عصا  مصباى محمد محمود    0ت أ6
 أسهاذ الجراحة ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(    
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 ت د/ عوذ  عبل  حس  ر ي       7
 أسهاذ مساعد الجراحة بالكلية)مشرفا(     

ت وقد قامت الطالبة بشرى واف  ومسه يض للحطة البحثية الحاصة 
ها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرذ ت صيل  ع  برساله

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

طبقا لما هو مدون باسهمارة  الهوصية باسهكمال خطة بح  رسالهها
الهسجيل مث تعديل  ير جوهري لعنوان الرسالة ، ليصب  على النحو 

 الهال  :
تحت ال صيلة الحيلية الهحكم األمثل ف  األلم أننا  عملية الحص  ف  

 تأنير الهحدير الكل 
Optimization of Perioperative Pain Management in 

Equidae Undergoing Castration Under General 

Anesthesia 

 : الموافقةاللجنةقترار و 
 الموافقة   رااالق    
 
 بالكلية بهار خ البانولوجيا مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : عامل ض-24

الهقر ر العلم  للحلق  الدراسي  لرسالة عل   19/12/2017
ت  احمد محمد عبد القادر عطي  / ب0ط  الحاصة بالطالب الدكهورا 
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ف  مادة الهحص /  22/4/2014بهار خ ل م  الحار  المسج
 وعنوانها :  البانولوجيا ، 

دراسات بانولوجية على بعض االمراذ المشهركة والهى تنهقل ع  
 طر   أسماك الميا  العمب  والمالحة

Pathological Studies on the Some Zoonotic Diseases Transmitted 

by Fresh Water and Marine Water Fish 

 المشكلة م  :   3/12/2017اجهمعت اللجنة يو  االحد المواف   ت
 د/ عادل الهابع  ابراهيم   لول    0ت أ1

 أسهاذ الجراحة ووكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجهمث    
 د/ صالى احمد عثمان ابو الوفا  0ت أ2

 أسهاذ ورئيس قسم الط يليات بالكلية     
  حس   ك  محمد      د/ فيوال0ت أ3

 أسهاذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدرة واالسماك بالكلية      
  محمد مصط ى أحمد أحمد الحديديت د/ 4
 أسهاذ مساعد بقسم البكهر ا وال طر ات والمناعة بالكلية     
 ت د/ وال  فكري عبدالوهاب  حس      5

 انولوجيا بالكليةأسهاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم  الب     
 ت د/ انج  فكري محمد حس  ر ش     6

 أسهاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم  البانولوجيا اال لينيكية  بالكلية     
 ت د/ مصط ى عبدالسال  احمد العرب    7
 أسهاذ مساعد بقسم الط يليات بالكلية    
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ت وقد قا  الطالب بشرى واف  ومسه يض للحطة البحثية الحاصة 
ساله  ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قا  بعرذ ت صيل  ع  بر 

تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالب فيما انج  
وفيما سين م وف  النهائ  اله  توصل اليها وف  مجال تحصص  
بص ة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصل الي   مث 

قا لما هو مدون باسهمارة الهوصية باسهكمال خطة بح  رساله  طب
الهسجيل مث تعديل  ير جوهري لعنوان الرسالة ، ليصب  على النحو 

 الهال  :
الهى تنهقل ع  طر   أسماك البكهر ا دراسات بانولوجية على بعض 

 وتسبب أمراذ مشهركة الميا  العمب  والمالحة
Pathological Studies on Some bacteria 

Transmitted by Fresh Water and Marine Water 

Fish and have Zoonotic importance 

 : الموافقةاللجنةقترار و 
حسب اقهراى اللجنة و عرذ فى المجلس مراجعة العنوان مث القسم      رااالق  

 القاد 
بالكلية  قسم البكهر ا وال طر ات والمناعة مجلس النظر ف  موافقة  : عامل ض-25

: تعديل  ير جوهري لعنوان أوال: اآلت  عل   6/12/2017 بهار خ
ب/ ماجد  محمود عبد   0ط رسالة الماجسهير الحاصة بالطالبة

ف  مادة  16/4/2013بهار خ المسجل  م  الحار    ت محمد
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، وذلف على النحو  الهحص / البكهر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا
 الهال  :

 العنوان قبل الهعديل : 
 وب الباسهير ال ف  الدواج دراسات على ميكر    

Studies on Pasteurella Microorganism in Poultry 
 العنوان بعد الهعديل :

مقاومة مع والت الميكروب العنقودي م  بدار  الهسمي  دراسات على 
 للمضادات الحيو ة

Studies on resistance of staphylococci isolated from 

broiler chicken to antibiotics 
: تعديل لجنة اال رار الحاصة بالطالبة الممكورة بالافة السيدة نانيا

د/ ر ا محمد ابراهيم محمد الكنان  ت  مدرس بقسم البكهر ا وال طر ات 
 والمناعة بالكلية ، الى لجنة اال رار لهصب  على النحو الهال  : 

 الوظيفة اسم المشرف م

 بالكلية رئيس قسم البكهر ا وال طر ات والمناعةأسهاذ و  د/ جمال عبد الجابر محمد يونس0أ 1

 رئيس بحوث بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدق  منى مااور  ع ي   رلوان د/0أ 2

 مدرس بقسم البكهر ا وال طر ات والمناعة بالكلية د/ ر ا محمد ابراهيم محمد الكنان    3
 : الموافقةاللجنةقترار و 

 الموافقة     رااالق   

بالكلية  قسم البكهر ا وال طر ات والمناعة مجلس النظر ف  موافقة  ع امل ض-26
تعديل لجنة اال رار لرسالة الماجسهير  عل   12/12/2017 بهار خ

 ب/  يما  محمد السعيد حس  الحر بى ت0ط الحاصة بالطالبة
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ف  مادة الهحص /  17/4/2016بهار خ المسجل  م  الحار   
د/ 0، وذلف بالافة السيد أ والميكولوجياالبكهر ولوجيا واألمينولوجيا 

جمال عبد الجابر محمد يونس ت  أسهاذ ورئيس قسم البكهر ا 
، الى لجنة اال رار لهصب  على النحو  بالكلية وال طر ات والمناعة

 :  الهال 
 الوظيفة اسم المشرف م

 بالكلية لمناعةأسهاذ ورئيس قسم البكهر ا وال طر ات وا د/ جمال عبد الجابر محمد يونس0أ 1

 أسهاذ مساعد بقسم ال سيولوجيا بالكلية يوسف رح  عوذ الصعيدي د/ 2

 مدرس بقسم البكهر ا وال طر ات والمناعة بالكلية د/أمل عبد السهار ابراهيم سيد أحمد  3
 : الموافقةاللجنةقترار و              

 الموافقة    رااالق   

بالكليتتة  الصتتحة واالمتتراذ المشتتهركة س قستتممجلتتالنظتتر فتت  موافقتتة  : عامل ضوو-27   

تعتتتديل لجنتتتة اال تتترار لرستتتالة التتتدكهورا   علتتت  3/12/2017 بهتتتار خ

ت  يوستف ستعود ناصتر الستعيد  تر د  العتا مىب/ 0الحاصة بالطالتب ط

بمتتتتتتادة  17/10/2017وافتتتتتتد كتتتتتتو ه  الجنستتتتتتية والمستتتتتتجل بهتتتتتتار خ 

يوبتتور ت د/ هنيتترك ن0، بالتتافة الستتيد أ متتراذ المشتتهركةاألالهحصتت / 

استتهاذ االمتتراذ المشتتهركة والمعدرتتة ورئتتيس معهتتد االمتتراذ المشتتهركة 
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والبكهر تتة ومتتتدير معهتتتد فر تتدرل لتتتوفل  بألمانيتتتا ، التتى لجنتتتة اال تتترار 

 :الحاصة بالطالب الممكور ، لهصب  لجنة اال رار على النحو الهال 

 الوظيفة االسم م
 برئيس ببالكلية  لصحة واالمراذ المشهركةاقسم أسهاذ ورئيس  عادل حلم  نجيب الجوهري أ/د/  1
 بالكلية الرقابة الصحية على األ مرةقسم أسهاذ ورئيس  د/ عادل عبدالحال  سيداحمد0أ 2
 بالكلية الصحة واالمراذ المشهركةقسم أسهاذ ب             د/ عمرو عبدال هاى محمد عبد   0ا 3

المعدرة ورئيس معهد االمراذ اسهاذ االمراذ المشهركة و  د/ هنيرك نيوبور0أ 4
 المشهركة والبكهر ة ومدير معهد فر درل لوفل  بألمانيا

 

       : الموافقة                                                                                                                    اللجنة راروق               
 الموافقة     رااالق     

                            
                                                                                              

النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ مرة بهار خ :  عامل ض-28
العليا لى الاا  الهسجيل لطالب الدراسات ع 11/12/2017
 مسجلي  لدرجة الماجسهير ، وذلف على النحو الهال :ال

  المبررالمبرر  التخصصالتخصص  تاريخ التسجيلتاريخ التسجيل  االسماالسم  مم
امساء امني ابراهيم   11

 امني الريس
الرقابة الصحية على   20142014//1010//2828

 األلبان ومنتجاهتا

لعدم سداد الرسوم 
 الدراسية

اتمر شبان املرسى   22
 عطيه املرسي

الرقابة الصحية على   20152015//44//1414
 بان ومنتجاهتااألل

لعدم سداد الرسوم 
 الدراسية

عبري حممد ابراهيم   33
 شومان

الرقابة الصحية على   20142014//1010//2828
 األلبان ومنتجاهتا

لعدم سداد الرسوم 
 الدراسية
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هدير مسري ابو سريع   44
 حممد التلباىن

الرقابة الصحية على   20152015//44//1414
 األلبان ومنتجاهتا

لعدم سداد الرسوم 
 الدراسية

ه السيد راغب سار   55
 سالمه سليم

الرقابة الصحية على   20132013//44//1616
 األلبان ومنتجاهتا

لعدم سداد الرسوم 
 الدراسية

                    وقرار اللجنة : الموافقة                                                                                                                      
 الموافقة      رااالق     

 
د/ عميتد الكليتة ، بشتأن 0النظتر فت  المتمكرة المعرولتة علتى الستيد أ:  عامل ض-29

)دبلتتو    2017اعهمتتاد نهيجتتة امهحتتان الدراستتات العليتتا دور أ هتتوبر 
                  0الدراسات العليا ت تمهيدي ماجسهير ت تكميل  دكهورا (

 .الموافق  طبقا لما جا  بالكشور: جنةوقرار الل                
     الموافقة                                                                                                                          رااالق     

 
النظر ف  موافقة مجالس االقسا  العلمية بالكلية على تر ي  عضو :  عامل ض-30

يئة تدر س بكل قسم لوظي ة باح  مطور وذلف بنا ا على الحطاب ه
د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا 0الوارد م  السيد أ

   0والبحوث والعالقات الثقافية
 .الموافق  على ماجا  بمجالس االقسا  العلمية:  اللجنةرار قو                

 الموافقة   رااالق       
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 فيهقاع قات الثجلنه ال-3
 2017/ 12 /19 واملنعقدة بتاريخ     

النظر ف  موافقة مجلس قسم الجراحتة والهحتدير واأل تعة بهتار خ   :امل ض ع-31
علتتتتى الطلتتتتب المقتتتتد  متتتت  الستتتتيد التتتتدكهور/  17/12/2017

األستتهاذ المستتاعد بالقستتم بشتتان  -عتتوذ  عبلتتة حستت  ر ي 
معيتة المصتر ة حضور سيادت  المؤتمر العلم  الرابث عشتر للج

 إلمراذ الما ية تحت عنوان: 
ب رؤ  مسهقبلية لهنمية الثروة الحيوانية ورعايههاب ختالل ال هترة 

بمدينتتة الاردقتتة وذلتتف علتتى ن قتتة  2018ينتتاير 28-25متت  
  0الجامعة حي  ان  مشارك ببح  ف  المؤتمر

                                                                                              وقرار اللجنة : الموافقة                                            
     الموافقة                                                                                                                        رااالق          
 

لنظر ف  موافقة مجلس قسم الجراحة والهحدير واأل عة بهار خ ا امل ض ع-32
د/ عتادل 0على االعهمار المقتد  مت  الستيد ا 17/12/2017

األسهاذ بالقسم ووكيل الكلية لشتئون  -الهابع  إبراهيم   لول 
خدمتتة المجهمتتتث وتنميتتتة البيئتتتة بشتتتان عتتتد  حضتتتور ستتتيادت  

 المؤتمر البيئ  بعنوان: 



 

 
 
-30- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 12/ 20يوم  االربعاء   املوافق  ( 274ماع جملس الكلية  اجللسة   )حمضر اجت           

 

 

ميتتتتة المستتتتهدامة فتتتت  التتتتدول العربيتتتتة )أفتتتتاي مستتتتهقبلية للهن 
 19-16واإلفر قيتتتتة ( ومواجهتتتتة الهحتتتتدرات فتتتت  ال هتتتترة متتتت 

بمدينتتتة  تتتر  الشتتتيخ مصتتتر )بن قتتتات متتت   2017درستتتمبر 
  0الجامعة ( وذلف لهعارل  مث مواعيد االمهحانات بالكلية

                                                                                    وقرار اللجنة : الموافقة                                                        
     الموافقة                                                                                                                          رااالق         

 
وافقتتتة مجلتتتس قستتتم األمتتتراذ الباطنتتتة والمعدرتتتة النظتتتر فتتت  م:امل ضووو ع-33

على الهقر ر العلم  المقد   13/12/2017واألسماك بهار خ 
أستتتهاذ األمتتتراذ  –د/ صتتتبري احمتتتد الحضتتتري 0متتت  الستتتيد ا

الباطنتتتة بالقستتتم والحتتتال بمهابعتتتة متتتا توصتتتلت إليتتتة الستتتيدة 
ب/ ال هرا  كمال الطنطاوي عضو بعثتة األ ترار المشتهرك 0ط

  0و باليابانبجامعة هوكايد
 0* مرف  الهقر ر المشار الية                 
                    وقرار اللجنة : الموافقة                                                                                                                       

                                                                                                              الموافقة               رااالق       
 

النظتتتر فتتت  موافقتتتة مجلتتتس قستتتم األمتتتراذ الباطنتتتة والمعدرتتتة :امل ضووو ع-34
علتتتى متتتد ستتت ر د/ محمتتتد  13/12/2017واألستتتماك بهتتتار خ 

)األمتراذ  المدرس بالقسم تحصت  –عبد  محمد حس  ر ي 
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الباطنة( إلى جامعة اوبيهيرو باليابتان الستهكمال الجت   العملت  
 الحال بالدراسة تحت عنوان: 

 بEpidemiological survey of hemoparasites in camel in Egypt ب 

جامعتتة  –وذلتتف فتت  إطتتار االت اقيتتة بتتي  كليتتة الطتتب البيطتتري                 
 –جامعتتتة اوبيهيتتترو  -اتمصتتتر ، ومركتتت  األوليتتت –المنصتتتورة 

 0 1/11/2017اعهبارا م   هر  (11)اليابان وذلف لمدة 
                    وقرار اللجنة : الموافقة                                                                                                                      

                                                                                                                          الموافقة    رااالق       
 

النظر ف  موافقة مجلس قستم الرقابتة الصتحية علتى األ مرتة بهتار خ  :امل ض ع-35
د/ عتتتادل عبتتتد 0علتتتى الطلتتتب المقتتتد  متتت  الستتتيد ا 19/12/2017

مؤتمر دول  للقسم لسالمة الاما  بالهعاون مث الجانتب  الحال  بعقد
االلمانى  )معهد ستالمة الاتما  واألمتراذ المشتهركة ومعهتد الهامرتة 

ابر تتتل  17 -16بجامعتتتة الطتتتب البيطتتتري بهتتتانوفر( متتت  ال هتتترة  –
 0) مرف  موافقة الجانب االلمانى على مشاركه  بالمؤتمر 2018

  وافقة                                                                                                                        وقرار اللجنة : الم               
                الموافقة                                                                                                            رااالق       

 
 جلنة شئ ن البيئة -4                           

 2017/ 12 /17  واملنعقدة بتاريخ       



 

 
 
-32- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 12/ 20يوم  االربعاء   املوافق  ( 274ماع جملس الكلية  اجللسة   )حمضر اجت           

 

 

النظتتر فتتى برنتتام  التتدورات الهدر بيةالمقتتد  متت  الستتيدالدكهور/محمد :امل ضوو ع 36
 عتتتا  لمتتدير المعمتتل المركتتت   وذلتتف ختتال  –فتتودة ابتتراهيم ستتتالمة 

ينننا ك  ة يننن   ي ننن    يننن  منننال  ننندر ب وننناه    ب     2018

بشننن  بم همنننفق  م  نننة ميننن  ونننلهم منننال ب  نننا ر ب فموننن  

   ا هبت

  ق به ب   و  ب ملب ق                      

 الموافقة      رااالق      
                                                                                                                       

د/ وكيل الكلية لشتئون خدمتة 0الممكرة المقدمة م  السيد أالنظر فى :امل ض ع 37
ير الهن يتم  المتد –د/ عادل عبد الحال  0وأ المجهمث وتنمية البيئة

لبرنتتتام  صتتتحة وستتتالمة الاتتتما  بشتتتأن قيتتتا  قطتتتاه  تتتئون البيئتتتة 
ومصتنث النتور والبركتة  بالكلية بعمل  بروتوكتول تعتاون بتي  الكليتة

 الرعلال

  ق به ب   و  ب ملب ق                      

 الموافقة         رااالق   

 
 املكتبات جلنة-5  

  12/2017 /19  واملنعقدة بتاريخ            

النظتتر فتى الطلتتب المقتد  متت  الستيدة / متتديرة المكهبتة بشتتأن حصتتر  :امل ضوو ع-38
اللتتافهها الكهتتب المنقولتتة متت  قاعتتة االنهرنتتت التتى مكهبتتة الكليتتة 

 بالسجالت تم نقلها الى المكهبة ال رعية بمسهش ى  ها الهعليمى
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  ق به ب   و  ب ملب ق                        

 الموافقة         رااالق         
                                                                                                                    

 تشتتكيل  متت  الستتيدة /متتديرة المكهبتتة بشتتأن  النظتتر فتتى الطلتتب المقتتد  :امل ضوو ع-39
 لجنة ل ح  وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكهبة الكلية 

وقتتتترار اللجنتتتتة : الموافقتتتتة علتتتتى تشتتتتكيل لجنتتتتة ل حتتتت  وتستتتتعير                    
 لهكون كالهالى:  – الرسائل المهداة لمكهبة الكلية 

 رئيسا   د/ عبد الهاد  محمد احمد              0أ                        
 عضوا السعيد الشربينى السعيد              د/ 0أ              
 عضوا  جبر السيد جبر                د/ محمد0أ               
   ةالسيدة /سو ان   نهم محمد               مديرة المكهب              

 الموافقة     القراا        
 ضمان اجل ده جلنة-5

 

الهكتتر  بالموافقتتة علتتى عتترذ المولتتوعات الهاليتتة علتتى مجلتتس  :امل ضوو ع-40
 الكلية:

اعهمتتتاد الدراستتتة الماتيتتتة لكليتتتة الطتتتب البيطتتتر  للعتتتا  الجتتتامعى  -1                   
2016/2017 

كهتتوراة نظتتترا تجميتتد بتترام  ) االر تتاد البيطتتتر  (ماجستتهير ود -2
 لعد  تسجيل طالب بها خالل الثالث  سنوات االخيرة
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     الموافقة                                                                                                                         القراا      
 

 ت متن عهم ض عا                                            

 النظتتر فتتى متتمكرة  تتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة بشتتأن  امل ضوو ع-41
 علتتى  19/11/2017 بهتتار خموافقتتة مجلتتس قستتم ال يروستتات 

المعيتتتتتدة بقستتتتتم  -ب/ عتتتتتال عاصتتتتتم محمتتتتدالبوهى0تر تتتتي  ط
للهعيتتي  بوظي تتة متتدرس مستتاعد بتتمات  -ال يروستتات بالكليتتة

ا ومستلكه اعملهت فتى ةمله مت احي  ان ستيادته -بالكلية القسم
الستتتير ة حستتتن اعلتتتى ا متتتل وجتتتة كمتتتا انهتتت ابواجباتهتتت وتقتتتو  
 0والسلوك 

 الموافقة     القراا         
                                                                                                                         

 اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة بشتتأن النظتتر فتتى متتمكرة  تتئون   امل ضوو ع-42
موافقتتتتة مجلتتتتس قستتتتم البكهر تتتتا وال طر تتتتات والمناعتتتتة بهتتتتار خ 

وفتتتتتا  محمتتتتتد عبتتتتتد ب/ 0تر تتتتتي  ط علتتتتتى  22/11/2017
 البكهر تتتتا وال طر تتتتات والمناعتتتتةالمعيتتتتدة بقستتتتم  -القادررجتتتتب 

 للهعيتتتي  بوظي تتتة متتتدرس مستتتاعد بتتتمات القستتتم -بالكليتتتة
 ا وتقتو  ومستلكه اى عملهتفت ةمله مت احيت  ان ستيادته -بالكلية
 0السير والسلوك ة حسن اعلى ا مل وجة كما انه ابواجباته
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 ن اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة بشتتأنالنظتتر فتتى متتمكرة  تتئو  امل ضوو ع-43
موافقتتتتة مجلتتتتس قستتتتم االمتتتتراذ الباطنتتتتة واالمتتتتراذ المعدرتتتتة 

علتتى تر تتي  الستتيدة  14/12/2017واالستتماك بالكليتتة بهتتار خ
المتتتدرس  –د/ ستتتامية عبتتتد التتترحم  محمتتتد احمتتتد البهنستتتاو  

المستتاعد بقستتم االمتتراذ الباطنتتة واالمتتراذ المعدرتتة واالستتماك 
ظي تتتتة متتتتدرس بالقستتتتم  تحصتتتت  امتتتتراذ بالكليتتتة للهعيتتتتي  بو 
 احيتت  ان ستتيادته -بالكليتتة بتتمات القستتم -االستتماك ورعايههتتا

علتى ا متل وجتة  ابواجباتهت ا وتقتو  ومستلكه افى عملهت ةمله م
 0السير والسلوك ة حسن ا ما انه

                                                          الموافقة                                                                   القراا         
 

 النظتتر فتتى متتمكرة  تتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة بشتتأن   امل ضوو ع-44
علتتى 15/11/2017موافقتتة مجلتتس قستتم البانولوجيتتا بهتتار خ 

( متت  قتتانون تنظتتيم الجامعتتات رقتتم 117تطبيتت  نتت  المتتادة )
احمد السيد مصتط ى  وانها  خدمة السيد د/ 1972لسنة  49

نظرا النقطاعة عت   –بقسم البانولجيا بالكلية المدرس  -النجار
 23/8/2017العمل اعهبار م  
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 النظتتر فتتى متتمكرة  تتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة بشتتأن   ضوو عامل-45
علتى متا – 3/12/2017موافقة مجلس قسم البانولوجيا بهار خ

جا  بهقر ر اللجنة وتر ي  الستيد د/ محمتد فتو   محمتد حامتد 
للهعيتتي  بوظي تتة استتهاذ  –المتتدرس بقستتم البانولوجيتتا  – تتحاتة 

حيتتت  ان ستتتيادت  ليتتتة مستتتاعد ) البانولوجيتتتا( بتتتمات القستتتم بالك
بواجباتت  علتى ا متل وجتة كمتا  و قتو   مله   فى عمل  ومستلك 

 0السير والسلوك  ان  حس 
     الموافقة                                                                                                                        القراا         

 
 

الموافقتتة علتتى النظتتر فتتى متمكرة  تتئون اعضتتا  هيئتة الهتتدر س    امل ضوو ع-46
تشتتكيل مجلتتس ادارة المسهشتت ى الهعليمتتى البيطتتر  بشتتها علتتى 

ولمتتدة  13/12/2017النحتتو المشتتار اليتتة بعاليتتة اعهبتتارا متت  
 عامي  على النحو الهالى :

 رئيسا عميد الكلية السيد أ/د / نبيل أبوهيكل سيد أحمد 
 نائبا وكيل الكلية لشئون خدمة المجهمث وتنمية البيئة الهابع  إبراهيم   لولالسيد أ/د / عادل 

 مديرا اسهاذ ورئيس قسم امراذ الدواج  د/ كامل ابراهيم ابو الع  0السيد أ
 عضوااسهاذ ورئيس قسم الهوليد والهناسل والهلقي   د/ سامى معوذ  عبل 0السيد أ
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 االصطناعى
هاذ بقستتتم االمتتتراذ الباطنتتتة واالمتتتراذ استتت د/فيوال حس   كى0السيد أ

 المعدرة واالسماك
 عضوا

استتتهاذ  بقستتتم االمتتتراذ الباطنتتتة واالمتتتراذ  د/ صبر  احمد الحضر  0السيد أ
 المعدرة واالسماك

 عضوا

استتتتتهاذ ورئتتتتتيس قستتتتتم الجراحتتتتتة والهحتتتتتدير  د/ عصا  مصباى محمد محمود0السيد أ
 واال عة

 عضوا

استتتتهاذ بقستتتتم الهوليتتتتد والهناستتتتل  والهلقتتتتي   دد/ عبد المنعم منهصر محمو 0السيدأ
 االصطناعى

 عضوا

استتتتهاذ مستتتتاعد بقستتتتم الجراحتتتتة والهحتتتتتدير  السيد د/ عوذ وعبلة حس  ر ي 
 واال عة

 عضوا

                       الموافقة                                                                                                          القراا     
 
 

 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 الستتتتتتتيد / رجتتتتتتتا  محمتتتتتتتد البيلتتتتتتت 
     الستتتتتتتيدة/ ماجتتتتتتتدة محمتتتتتتتد احمتتتتتتتد 

 
 رئتتتتتتتتيس قستتتتتتتتم أمانتتتتتتتتة مجلتتتتتتتتس الكليتتتتتتتتة

 أخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائى  تتتتتتتتتتتتتتتتتتئون ادار تتتتتتتتتتتتتتتتتتة نتتتتتتتتتتتتتتتتتتانى                                                  
 

 

 ،، الثانية والنصف ظهرا لساعة نتهت اجللسة  يف متام اوا            
 

 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            
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 نبيل اب  هيكل سيد امحدد/ 0أعبد اهلادى حممد عرمة      أ.د/  

 

 

 

 

 رجاء البيلى 


