
 

                                                          
                                                       

 
-1- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 18/1املوافق   اخلميس يوم  ( 275)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

           
   

 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية سبعون الو  الخامسة (275)رقم  الجلسة

 
يتو   2018/  2017للعتا  الجتامع  (275) رقتم عقد مجلس الكلية جلسته  

 وذلتتف فتت   هتتت 1439/ جمتتا ا الولتت  1  الموافتت   18/1/2018 الخمتتيس
 بقاعة إجهماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة  تما 
 : برئاسة           
 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ وعميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الكليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  / نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة

 

 
 حوثتالعليا والبت اسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسا يدتتجها  رمضان محمد الس / 0أ

 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون خدمتة المجهمتو وتنميتة البيئت  راهيمتتا ل الهابع  ابتت / ع0أ
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 الهعليم والطالب ئون تتاسهاذ ووكيل الكلية لش  / جالل احمتتد السيد يتتتوسف0أ

  أعضا  اجمللس:
  / فهتتتتتتتتتيم البهتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتيد وحتتتتتتتتتي 0أ

 

 اأستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم الوستتتتتتتتتتتتتتتتيولوجي
 

 اهيم القنتتتتتتتتتاوا علتتتتتتتتت  علتتتتتتتتت  ابتتتتتتتتتر  / 0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم الويروستتتتتتتتتتتتتتتتات
 

  / عبتتتتد الهتتتتا ا محمتتتتد احمتتتتد عرمتتتت 0أ
 

 هغذيتت الهغذيتت  وامتتراء ستتو  ال أستتهاذ مهوتتر  بقستتم
 

  / فهحتتتتتتتتتت  رلتتتتتتتتتتوان علتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتليم0أ
 

 الشتتتترع  والستتتتمو  والجتتتترا ات البيطر تتتتةأستتتتهاذ مهوتتتتر  بقستتتتم الطتتتتب 
 

 هور  بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأسهاذ م  / محمتتد احمد علتت  يتتوسف0أ
  / الستتتتتتتتتتتتتعيد الشتتتتتتتتتتتتتر ين  الستتتتتتتتتتتتتعيد0أ

 

 أستتتهاذ مهوتتتر  ورئتتتيس قستتتم الكميتتتا  الحيو تتت  وكميتتتا  الهغذيتتت 
 

  / صتتتتتتتالى المرستتتتتتت  المرستتتتتتت  فتتتتتتتر 0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

  /محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  0أ
 

 أستتتتهاذ مهوتتتتر  بقستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتتة
 

  / محمتتتتتتتتد الشتتتتتتتتر ين  الستتتتتتتتيد علتتتتتتتت 0أ
 

 أستتهاذ مهوتتر  بقستتم الرقابتت  الصتتحي  علتت  ال ذيتت 
 

  / صتتتتتالى احمتتتتتد عثمتتتتتان ابتتتتتو الوفتتتتتا0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتم الطويليتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 

  / عتتتتتتتا ل حلمتتتتتتت  نجيتتتتتتتب الجتتتتتتتوهرا 0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتيس قستتتم الصتتتح  والمتتتراء المشتتتهرك 
 

 طو  عتتتتتتامر / مجتتتتتتدا صتتتتتتالى مصتتتتتت0أ
 

  استتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ال و تتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

  / كامتتتتتل ابتتتتتراهيم محمتتتتتو  ابتتتتتو العتتتتت  0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم امتتتتتتراء التتتتتتدواج 
 

  / جمتتتتال عبتتتتد الجتتتتابر محمتتتتد يتتتتونس0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم البكهر تتتتتتا والوطر تتتتتتات والمناعتتتتتت 
 

  / مصتتتتتتتتتباى عبتتتتتتتتتد الجتتتتتتتتتوا  الستتتتتتتتتيد0أ
 

 قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيساستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

  / ستتتتتتتتام  معتتتتتتتتوء محمتتتتتتتتد  عبتتتتتتتتل0أ
 

 لهناستتتل والهلقتتتتي  الصتتتتطناع استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتم الهوليتتتتد وا
 

  
  

  / عتتتتتا ل عبتتتتتد الختتتتتال  ستتتتتيد احمتتتتتد0أ
 

   الصتتتتحي  علتتتت  ال ذيتتتتةاستتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرقابتتتت
 

  / ممتتتتتتتتتتدوى محمتتتتتتتتتتد ابتتتتتتتتتتو المجتتتتتتتتتتد 0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الطتتتتب الشتتترع  والستتتتمو  والجتتتترا ات البيطر تتتت 
 

 ة / عمتتتترو عبتتتتتد الوهتتتتاى محمتتتتتد عبتتتتتد0أ
 

 مشتتتتتتتتتتتتتتتهرك استتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتم الصتتتتتتتتتتتتتتتح  والمتتتتتتتتتتتتتتتراء ال
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  / محمتتتتتتتتتتتد جبتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتيد جبتتتتتتتتتتتر0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ال و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

  / خالتتتتتتد ابتتتتتتراهيم ابتتتتتتو الوتتتتتته  ستتتتتتال 0أ
 

 استتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتم الرقابتتتتتتتتة الصتتتتتتتتحية علتتتتتتتت  ال ذيتتتتتتتتة
 

  / طتتتتتتتاري ابتتتتتتتراهيم محمتتتتتتتد ابتتتتتتتتراهيم0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الهغذيتتتت  وامتتتتراء ستتتتو  الهغذيتتتت 
 

 اطن  والمراء المعدي  والسماكالمراء الب بقسماسهاذ   /صبتترا أحمتتتد الخضتترا 0أ
  

 استتتتتهاذ بقتتتتتتسم الرقابة الصحية عل  ال ذية  / مها عبدة محمد العشتتتتماوا 0أ
  / رجتتتتتتتتتتتتتتتب عبتتتتتتتتتتتتتتتد    رو تتتتتتتتتتتتتتت 0أ

 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتت 
 

  / عصتتتتتتا  مصتتتتتتباى محمتتتتتتد محمتتتتتتتو 0أ
 

 شتتتتع استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الجراحتتتت  والهختتتتدير وال
 

  

 محمتتتتتتتتو  محمتتتتتتتتد بتتتتتتتتدران شتتتتتتتتعيب / 0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

  

  / عبتتتتتتتتد المتتتتتتتتنعم منهصتتتتتتتتر محمتتتتتتتتو 0أ
 

 استتهاذ بقستتم الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  الصتتطناع 
 

  

 الرعايتتت  وتنمي  الثرو  الحيواني  اسهاذ بقسم  / أسام  احمد محمد ابو اسمتاعيل0أ

  / إنجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  فكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترا ر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 قتتائم بعمتتل ورئتتيس قستتم البااولوجيتتا ال لينيكتت استتهاذ مستتاعد و 
 

  / ول  فكتتتتتتتتتتتتتتتتترا عبتتتتتتتتتتتتتتتتتد الوهتتتتتتتتتتتتتتتتتاب
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم البااولوجيتتا
 

  / ستتحر الستتيد الستتيد علتت  عبتتد التترحم 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم الويروستتات
 

 عبتتتتتتد الوهتتتتتتاى حمتتتتتتدا عبتتتتتتد الوهتتتتتتاى / 
 

 استتتتتتتتتتهاذ مستتتتتتتتتتاعد بقستتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتدواج 
 

 اسهاذ مساعد بقسم الهغذية وامراء سو  الهغذية يد يوسفتتتت / عبير السعيد الس
 مدرس بقسم الرقتابة الصحية عل  ال ذيتتتة  / مروة ابراهيم المرس  محمد الطوخ 

 مدرس بقسم الهوليد والهناسل والهلقي  الصطناع  د المهول تتتد احمتت / محمد احم
  أعضا  من اخلااج

   محمتتو  مصتتطو عتتا ل حستتاني / 0أ
 

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

 
 
 

 هلي  تقدبال نقيب الطبتتتا  البيطر ي 
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 مدير عا  مدير ة الطب البيطرا بالدقهلية عبد المنعم السيد محمد المنج  / 

  اواعتذا عن عدم احلض 

  / فيتتتتتتتتتتتول حستتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتت  محمتتتتتتتتتتتد0أ
 

 اطنتتت  والمتتتراء المعديتتت  والستتتماكورئتتتيس قستتتم المتتتراء الب استتتهاذ
 

  / ستتتتتتتتتنا  ستتتتتتتتتالم  احمتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتوء0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتتتتتتتتتدواج 
 

  / احمتتتتتتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتتتوق  استتتتتتتتتتتتتتتماعيل0أ
 

 استتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتم الخليتتتتتتتتتت  والنستتتتتتتتتتج 
 

 

      -  /عبتتتد الهتتتا ي محمتتتد أحمتتتد عرمتتت 0أالستتتيد  الجلستتتةا  بأمانتتتة قتتت •
 بالكلية راء سو  الهغذيةالهغذية وأم قسممهور  ب أسهاذ

 عميتتد الكليتتة –نبيتتل ابتتو هيكتتل ستتيد أحمتتد الستتيد أ/ / الجلستتة افهتته   •
  مهمنيا للسا ة اعضتا  المجلس الهوفي  والسدا 

 

 االسته ل
   اوال : التصديقات         

 

                                                  (274رقتتتتتتم  ) لهصتتتتتتدي  علتتتتتت  محضتتتتتتر الجلستتتتتتة الستتتتتتابقةا :امل ضوووووو ع-1
  0 2017 /20/12بهار خ 

 المصا قة : رااالق      
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 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                 
 1/2018/ المنعقدة بهار خ      

الطلتتب المقتتد  متت    النظتتر فتت  متتذكرة شتتئون الهعلتتيم والطتتالب بشتتأن: عامل ضوو-2
ل  مبروك والمقيد بالكلية بالورقتة الولت  الطالب/ محمو  محس  ع

والتتذا يلتتهمس فيتت  )ايقتتا  قيتتد  (  2017/2018للعتتا  الجتتامع  
 للمرة الثانية وذلف )ل ا  الخدم  العسكر ة(/

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة  القراا     
 
الطالتتب/ متتذكرة شتتئون الطتتالب بشتتأن الطلتتب المقتتد  متت   النظتتر فتت : عامل ضوو-3

تلية  بالورقة الول  للعتا  تيد بالكمحمو  محس  عل  السايس والمقت
والتذا يلتهمس فيتت  قبتول عتذر  عت  عتتد   2017/2018الجتامع  

ا ا  امهحتتتتان الوصتتتتل الدراستتتت  الول ا الوصتتتتل الدراستتتت  الثتتتتان   
 وذلف بسبب )مرل ( / 2017/2018للعا  الجامع  

 ةوقرار اللجنة الموافق               
 الموافقة  القراا     
متذكرة شتئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد  مت  الطالبتة/ النظتر فت  :  عامل ض-4

اسرا  سعيد احمتد والمقيتدة بالكليتة بالورقتة الولت   للعتا  الجتامع  
والتتتتتذا يلتتتتتهمس فيتتتتت  قبتتتتتول عتتتتتذرها عتتتتت  يتتتتتو   2017/2018
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والتتتذا يشتتتمل امهتتتتحان  متتتا ة ) الهشتتتر  ( فصتتتل  23/12/2017
 اول ا فصل  راس  اان  وذلف بسبب )مرل ( / راس  

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة  القراا     
 
متذكرة شتئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد  مت  الطالبتة/ النظتر فت  :  عامل ض-5

ميا   سعيد احمد والمقيدة بالكلية بالورقتة الولت   للعتا  الجتامع  
قبتتتتتول عتتتتتذرها عتتتتت  يتتتتتو   والهتتتتت  تلتتتتتهمس فيتتتتت  2017/2018

والتتت  يشتتتمل امهحتتتان متتتا ة ) الهشتتتر  ( فصتتتل  23/12/2017
  راس  اول ا فصل  راس  اان  وذلف بسبب )مرل ( /

 وقرار اللجنة الموافقة                
 الموافقة  القراا     
 
متذكرة شتئون الطتالب بشتتأن الطلتب المقتد  مت  الطالتتب/ النظتر فتت  :  عامل ضو-6

الستتيد فهمتت  والمقيتتد بالكليتتة بالورقتتة الولتت   حستتا  التتدي  محمتتد
والتذا يلتهمس فيت  قبتول عتذر  عت   2017/2018للعا  الجامع  

عتتد  ا ا  امهحتتتتتانات الوصتتتتتل  الدراستت  الول ا الوصتتل الدراستت  
 وذلف بسبب )مرل ( / 2017/2018الثان  للعا  الجامع  

 وقرار اللجنة الموافقة              
 لموافقةا القراا     
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الطلتتب المقتتد  متت  الطالتتب/ بشتتأن متتذكرة شتتئون الطتتالب  النظرفتت : عامل ضوو-7

عبتتتدالرحيم عما التتتدي  ابتتتراهيم عتتتوء والمتتتتتقيد  بالكليتتتة بالورقتتتة 
والتتذا يلتتهمس فيتت  )ايقتتا   2017/2018الثانيتتة للعتتا  الجتتامع  

قيد ( للمرة الثانيتة وذلتف لستور   ختار  التبال  ) ولت  المانيتا( منحت  
   م   ول  )تو نغ ( /مقدم

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة  القراا     
 
الطلتتب المقتتد  متت  الطالتتب بشتتأن متتذكرة شتتئون الطتتالب  النظرفتت   عامل ضوو-8

عبتتدالرحم  ابتتراهيم عبتتدالمطلب محمتتد والمقتتتتيد  بالكليتتة بالورقتتة /
ول والتتتذا يلتتتهمس فيتتت  قبتتت 2017/2018الثالثتتتة للعتتتا  الجتتتامع  

عتتذر  ) للمتترة الثالثتتتة( عتت  عتتتد    ا ا  امهحتتتان الوصتتل الدراستتت  
الول ا الوصتتتتل الدراستتتت  الثتتتتان  ا متتتتوا  الهخلتتتتف ) تشتتتتر   ا 

 سلوكيات( وذلف بسبب  ) حبس ( /
 وقرار اللجنة الموافقة               

 الموافقة  القراا 
 
مت  الطتتتالب/ متذكرة شتئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد  النظتر فت  :  عامل ض-9

بالكليتتتة بالورقتتتة   د فهحتتت  الستتتعيد الشتتتندا والمقتتتتتتيدعبتتتد  محمتتت
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والتتتذا يلتتتهمس فيتتت  قبتتتول  2017/2018الثالثتتتة للعتتتا  الجتتتامع  
والتتذا يشتتمل امهحتتان متتتا ة )   23/12/2017عتتتتتتذر  عتت  يتتو  

البكهر تتا( فصتتل  راستت  اول ا فصتتل  راستت  اتتان  وذلتتف بستتبب ) 
 مرل ( /

 قرار اللجنة الموافقةو                
 الموافقة القراا     
 
متتذكرة شتتئون الطتتالب بشتتأن الطلتتب المقتتد  متت  الطالتتب/  النظرفتت : عامل ضوو-10

احمتتتد عصتتتا  احمتتتد محمتتتد والمقيتتتد بالكليتتتة بالورقتتتة الثالثتتتة للعتتتا  
والتتذا يلتتهمس فيتت  قبتتول عتتذر  عتت  يتتو   2017/2018الجتتامع  

ة ) البكهر تتتا( فصتتتل والتتتتتتتذا يشمتتتتتل امهحتتتان متتتا  23/12/2017
  راس  اول ا فصل  راس  اان  وذلف بسبب ) مرل ( /

 وقرار اللجنة الموافقة              
 الموافقة  القراا     
 
 
متذكرة شتئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد  مت  الطالتب/  النظتر فت : عامل ض-11

استتال  ابتتراهيم بتتدر ابتتراهيم والمقيتتد بالكليتتة بالورقتتة الرابعتتة للعتتا  
عتتت  والتتتذا يلتتتهمس فيتتت  قبتتتول عتتتذر   2017/2018الجتتتامع  

والتتذا 17/12/2017           حتت 14/12/2017توهرة متت  التت
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خلوات فصل  راس  اول ا فصتل يشمل امهحان ما ة)الطويليات( ت
   اان  وذلف  بسبب )مرل ( / راس

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة   القراا     
 
مذكرة شتئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد  مت  الطالبتة/ النظر ف  :  عامل ض-12

يتتة بالورقتتة الرابعتتة تيدة   بالكلايمتتان عتتاطف حامتتد محمتتتو  والمقتتت
والهتت  تلهمتتتتس فيتت  قبتتول عتتتتذرها  2017/2018تا  الجتتامع  عتتلل

والتتتتذا يشتتتتمل 17/12/2017)للمتتتترة الثانيتتتتة( عتتتتت  يتتتتو      
ل  راستت    اول ا فصتتتل تامهحتتان متتا ة ) الهغذيتتة ( تخلوتتات فصتت

 وقرار اللجنة الموافقة    اانتتت   وذلف بسبب ) مرلها( راس
 الموافقة   القراا     
 
تالبة/ أن الطلتب المقتد  مت  الطتمذكرة شئون الطتالب بشتالنظر ف  :  عامل ض-13

استتما  عصتتا  محمتتد علتت  والمقتتتتيدة   بالكلتتتتتية بالورقتتة الرابعتتة 
الهت  تلهمتتتتس فيت  قتتتتبول عتتتذرها و 2017/2018للعتا  الجتامع  

  انتتات الوصتتل  راستت  اول ا فصتتل  راستتعتت   عتتد  ا ا  امهح
 وذلف بسبب ) مرلها( / 2017/2018تا  الجامع  ت  للتعاانت

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة    القراا     
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  مت  الطالتب/ تدالطلتب المقتمذكرة شتئون الطتالب بشتأن  النظر ف :  عامل ض-14

ة الدستتوق  الستتيد احمتتد القتتروة والمقتتتتيد                  بالكلتتتتتي
والهت  تلهمتتس فيت  2017/2018ت  بالورقة الرابعة للعا  الجامعت
والتذا يشتمل امهحتتان ) 21/12/2017قبتول عتتذرها عتتتتت  يتتو  

الباطنتتتتتتتت ( فصتتتتتتتتل  راستتتتتتتت  اول ا فصتتتتتتتتل  راستتتتتتتتت  اانتتتتتتتتت                  
 وذلف بسبب ) مرلها( 2017/2018الجامع  للتتتعتتا  

 وقرار اللجنة الموافقة                
 الموافقة   القراا     
 
بتة/ الطلتتتتب المقتد  مت  الطالمتذكرة شتئون الطتالب بشتأن النظتر فت  :  عامل ض-15

عتتتا  نورهتتتان متتتاهر حمتتتدا والمقتتتتتيدة بالكلتتتتتتية  بالورقتتتة الرابعتتتة لل
ذرها عتت  يتو  ول عتتتس في  قبتتلهمواله  2017/2018الجامع  

شتتترع ( والتتتذا يشتتتمل امهحتتتان متتتا ة ) الطتتتب ال 25/12/2017
  للتعتتتتتتا  الجامعتتتتتتت    فصتتتتتل  راستتتتت  اول ا فصتتتتتل  راستتتتتت  اتتتتتان

 وذلف بسبب ) مرلها( /2017/2018
 وقرار اللجنة الموافقة                 

 الموافقة    القراا   
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الطلب المقد  م  الطالبة/ هب  بشأن الطالب  مذكرة شئون النظر ف  :  عامل ض-16
علتت  حامتتد علتت  متتتواف  والمقتتتيدة  بالكليتتة بالورقتتة الرابعتتة للعتتا  

والهتتتتت  تلتتتتتهمس فيتتتتت  قبتتتتتول عتتتتتتذرها  2017/2018الجتتتتتامع  
حهتتتتتتتتت   16/12/2017للمرة)الهاستتتتتتتتتعة( فتتتتتتتتت  الوهتتتتتتتتترة متتتتتتتتت  

والذا يشمل امهحان متوا ) فسيولوجتتت  اانيتة ا   21/12/2017
عتتة( فصتتل  راستت  اول ا فصتتل  راستت  اتتان  )تخلوتتات( باطنتتة راب

/ ما تقدمت الطالبة المذكورة بطلب تلهمس فيت  قتتتبول عتذرها فت  
والتتتذا يشمتتتتل  9/1/2018حهتتت     28/12/2017الوتتتتهرة متتت  

امهحان متا ة ) السماك ا الجراحة ( فصتل  راستتت  اول ا فصتل 
  راس  اان   /

 موافقةوقرار اللجنة ال                
 الموافقة   القراا     

 
  متتذكرة شتتئون الطتتالب بشتتأن الموافقتتة علتت  تعتتديل نتت   النظتتر فتت  : عامل ضوو-17 

 ( م   لئحة الهدر ب الصيو  /7الما ة )
 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة   القراا     
 

قتتد  مت  الطالتب/ مذكرة شئون الطالب بشأن الطتلتتتب الم النظر ف  :  عامل ض-18
حستتتا  ابتتتراهيم محمتتتو  محمتتتد والمقيتتتد                  بالكليتتتة 
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والذا يلهتمس فيت   2017/2018الجامع   بالورقة الول  للعا 
 13/12/2017حهت   6/12/2017ول عذر  ع  الوهرة مت  قب

وقبول  والذا يشمتتل المهحانات العملية كاملتة للطالتب المذكور/
والتتت  يشتتتمل امهحتتتان متتتا ة )  23/12/2017عتتتذر  عتتت  يتتتو  
والتتذا يشتتمل امهحتتان متتا ة )  27/12/2017الهشتتر   ( و تتو  

 الكيميا  الحيو ة ( /
 وقرار اللجنة الموافقة                 

 الموافقة    القراا     
مذكرة شتئون الطتالب بشتأن الطلتب المقتد  مت  الطالبتة /  النظر ف  : عامل ض-19

عتتا  والمقيتدة بالكليتة بالورقتة الولت  لل -خلتو  جمتال محمتد  هيتر 
ذرها عتتت  تمس فيتتت  قبتتتول عتتتتوالهتتت  تلهتتت 2017/2018الجتتتامع  

فصتل  راست  اول ا فصتل  راست   2017/2018 العا  الجتامع 
 اان   وذلف بسبب ) مرلها( /

 وقرار اللجنة الموافقة                  
 الموافقة    القراا   
 
شتتئون الطتتالب الطلتتب المقتتد  متت  الطالبتتة/ متتر م متتذكرة النظتتر فتت  :  عامل ضوو-20

بالكليتتة بالورقتتة الثانيتتة   احمتتد محمتتد الستتعيد المنتتيالوا والمقيتتدة
واله  تلهمس في  قبول عذرها عت   2017/2018للعا  الجامع  

عتتد  ا ا  امهحانتتات   الوصتتل الدراستت  الول ا الوصتتل الدراستت  
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ف بستتتتتتبب   الثتتتتان  ا متتتتوا  الهخلتتتتف ) ورااتتتتة اهستتتتهولوج ( وذلتتتت
 مرلها/

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة  القراا     
متتذكرة شتتئون الطتتالب بشتتأن الطلتتب المقتتد  متت  الطالبتتة/ النظتتر فتت     عامل ضوو-21

يمن  سمير عل  احمتد استماعيل والمقيتدة  بالكليتة بالورقتة الثانيتة 
ا عت  واله  تلهمس فيت  قبتول عتذره 2017/2018للعا  الجامع  

والتتتتتذا يشتتتتتمل امهحتتتتتان متتتتتا ة ) النهتتتتتا    10/1/2018يتتتتتو  
 الحيوان ( وذلف بسبب مرلها /

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة   :القراا   
 
لطالبتتة/ متتذكرة شتتئون الطتتالب بشتتأن الطلتتب المقتتد  متت  ا النظتتر فتت : عامل ضوو-22

ثالثتتة للعتتا  بالكليتتة بالورقتتة ال قيتتدة تستتنيم علتت  محمتتد عتتدس والم
والهتتت  تلتتتهمس فيتت  قبتتتول عتتتتتتتتتذرها عتتت   2017/2018الجتتامع  

عتتتتتتد  ا ا   امهحتتتتان الوصتتتتل الدراستتتت  الول ا الوصتتتتل الدراستتتت  
 الثان  ا ما ة ) تشر   ( اانية تخلوات 

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة    :القراا  
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ب بشأن الطلب المقد  م  الطالتب/ احمتد مذكرة شئون الطالالنظر ف     عامل ض-23
بالمسهوا الثالث ببرنتام  تميت  صتحة  مصطو  احمد عنان  والمقيد

والتتت  يلتتتهمس فيتتت   2017/2018وستتتالم  الغتتتذا  للعتتتا  الجتتتامع  
والتتذا يشتتمل اعتتا ة امهحانتت   11/1/2018قبتتول عتتذر  عتت  يتتو  

ا ة بمتتتا   ) الطويليتتتات( متتتو الموافقتتتة علتتت                      اعتتت
 وذلف بسبب ) مرلها( / ) In Completامهحان  ف  امهحان ) 

 وقرار اللجنة الموافقة               
 الموافقة   :القراا    
 

مذكرة شئون الطالب بشأن الطلب المقد  م  الطالبتة/ اروا النظر ف  :  عامل ض-24 
والمقيتدة بالكليتة بالورقتة الولت    -عا ل محمد عبدالحميتد الجيتار 

والهت  تلتهمس فيت  قبتول عتذر  عتت   2017/2018للعتا  الجتامع  
 وذلف بسبب ) مرلها( / 2017/2018 ور يناير 

 وقرار اللجنة الموافقة                
 الموافقة    :القراا   
 
متتذكرة شتئون الطتتالب بشتأن الطلتتب المقتد  متت  الطالتتب/ النظتر فتت  :    عامل ضوو-25

يتتتد بالكليتتتة بالورقتتتة الثانيتتتة محمتتتد الستتتيد عبتتتدالوهاب حستتت  والمق
والذا يلهمس في  قبتول عتذر  عت   2017/2018للعا  الجامع  
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فصل  راس  اول ا فصتل  راست   2017/2018العا  الجامع   
 اان  وذلف بسبب مرل  /

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة   :القراا    
 
بشتأن الطلتتب المقتد  متت  الطالتتب/  متتذكرة شتئون الطتتالبالنظتر فتت  :    عامل ضوو-26

للعتتتا   الثالثتتتةوالمقيتتتد بالكليتتتة بالورقتتتة  -ستتتعد احمتتتد علتتت  عقتتتل 
والذا يلهمس في  قبول عتذر  عت  العتا   2017/2018الجامع  
فصل  راس  اول ا فصل  راست  اتان   2017/2018الجامع   

 / لحبسة
 وقرار اللجنة الموافقة                 

 فقةالموا:   القراا    
 

 الدااسات العليا جلنة -2
  1/2018/ 18 حه والممهد   2018 /1 /15  المنعقدة بهار خ                                     
 

بالكلية قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة النظر ف  موافقة مجلس  : عامل ض-27
 عل  كل م  : الهقار ر الور ية والهقر ر الجماع   2/1/2018 بهار خ

ب/ ندا 0ط ةالخاصة بالطالبللجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير  
ف   28/10/2014 بهار خت المسجلة م  الخار   محمد السيد محمو 

 وعنوانها :  ،  ما ة الهخص / البكهر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا
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رشيا كولي المع ول  راسات عل  الجينات الخاصة بمقاومة ميكروب اإلش                 
 م   جا  مصاب

Studies on antibiotic resistance genes of E. coli recovered from ill           

chicken 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
  / حم   محمد ابراهيم عيد   0أت 1

 قناة السو س أسهاذ البكهر ا والوطر ات والمناعة بطب بيطرا/ جامعة     
  / كامل ابراهيم محمو  ابو الع   0ت أ2
 أسهاذ ورئيس قسم امراء الدواج  بالكلية      
  / جمال عبدالجابر محمد يونس 0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا(     
وقتترار اللجنتت  : الهوصتتية بمتتن   رجتتة الماجستتهير فتت  العلتتو  الطبيتتة 

   البكهر ولوجيتتتتا واألمينولوجيتتتتا والميكولوجيتتتتابيطر تتتتة  تخصتتتت    ال
للطالبة المذكورة  ف  لو  توصتية كتل مت  لجنتة المناقشتة والحكتم ، 

 وموافقة مجلس القسم
 الموافقة :القراا 
 بالكلية بهار خقسم الوسيولوجيا النظر ف  موافقة مجلس : عامل ض-28

ة والهقر ر الجماع   الهقار ر الور ي عل  كل م  :  17/1/2018
ب/ 0ط ةالخاصة بالطالبللجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير  

بهار خ المسجل  م  الخار  ت مها محمد محمد السعيد ع ا 
 وعنوانها :  الوسيولوجيا ، ف  ما ة الهخص /  22/4/2014
  نخاع تااير الخاليا الجذعية المنهجة لالنسوليي  والمسهخرجة م                

 العظا  ف  النسان عل  بعض مضاعوات مرء السكرا 
Impact of Insulin Producing Stem Cells Derived From 
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 Human Bone Marrow on Some Diabetic Complications 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
  / شوق  عبد الها ا         0ت أ1

 يا  بطب بيطرا/ جامعة كور الشيخ أسهاذ الوسيولوج     
  / احمد شوق  اسماعيل   0ت أ2

 أسهاذ ورئيس قسم الخلي  والنسج   بالكلية    
  / نبيل ابو هيكل سيد احمد   0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلية  مشر       
 ت  / محمد احمد  نيم             4

 رك  الكل  جامعة المنصور   مشرفا أسهاذ المسالف البولي  بم     
 ت  / محمو  محمد جبر               5
اسهشارا علم الخلي  والنسج  بمرك  الكل  جامعة المنصور       

  مشرفا 
 ت عل  ان يكون الثالث والرابو والخامس معا بصوت واحد/               

الطبيتتتة : الهوصتتتية بمتتتن   رجتتتة الماجستتتهير فتتت  العلتتتو   اللجنتتتةرار قو 
البيطر تتتة  تخصتتت    الوستتتيولوجيا   للطالبتتتة المتتتذكورة  فتتت  لتتتو  

 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم
 الموافقة   القراا       

 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الطب الشرع  والسمو  والجرا ات :  عامل ض-29

الهقار ر  : عل  كل م   16/1/2017البيطر ة  بالكلية بهار خ 
الور ية والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير 

ت المعيدة  اسما  محمو  عل  محمد ابراهيمب/ 0الخاصة بالطالبة ط
ف  ما ة الهخص / الطب  14/4/2015بالكلية والمسجلة بهار خ 

 الشرع  والسمو   ، وعنوانها : 
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المبيدات عل  الهكاار ف  ذكور الوئران   راسات سمي  عل  تداخل            
 البيضا 

Toxicological studies on the pesticides interaction on 

reproduction of male albino rats 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
  / رجب محمو  الشوار           0ت أ1

 الطب البيطري/ جامعة بنهااسهاذ الطب الشرع  والسمو  بكلية      
  / جيهان جمال السيد       0ت أ2
 اسهاذ الطب الشرع  والسمو  بكلية الطب البيطري/ جامعة ال قا        
  / ممدوى محمد ابو المجد         0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم الطب الشرع  والسمو  بالكلية )مشرفا(      
بمتتتن   رجتتتة الماجستتتهير فتتت  العلتتتو  الطبيتتتة الهوصتتتية :  اللجنتتتةرار قو                

البيطر ة  تخص    الطب الشرع  والستمو    للطالبتة المتذكورة  فت  
 لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم  

                                                        الموافقة    القراا    
 

بالكلية قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة موافقة مجلس  النظر ف :  عامل ض-30
عل  كل م  : الهقار ر الور ية والهقر ر  17/1/2018 بهار خ

الخاصة الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير  
ت المسجلة م  الخار   ب/ نورا فهح  محمو  مصطو 0ط ةبالطالب
بكهر ولوجيا ف  ما ة الهخص / ال 22/4/2014 بهار خ

   : وعنوانها،  واألمينولوجيا والميكولوجيا
 راسات عل  جينات الضراوة لعهرات الشرشيا كولا المع ولة م                

 الدجا  المعد لالسههالك اآل م 

     

Studies on Virulence Genes of E.coli Strains Isolated 
 from Chickens Intended for Human Consumption 

     

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت  
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  / حم   محمد ابراهيم عيد 0ت أ1
أسهاذ البكهر ا والوطر ات والمناعة بطب بيطرا/ جامعة قناة      

 السو س
  / محمد محمد ابراهيم الج ار   0ت أ2
 أسهاذ بقسم الرقابة الصحية عل  ال ذية بالكلية      
  / جمال عبدالجابر محمد يونس  0ت أ3
 أسهاذ ورئيس قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا(      
: الهوصية بمن   رجة الماجسهير ف  العلو  الطبية  اللجنةرار وق

   البكهر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجياالبيطر ة  تخص    
ة المناقشة والحكم ، للطالبة المذكورة  ف  لو  توصية كل م  لجن

 وموافقة مجلس القسم
 الموافقة     القراا      

                                                       

قسم المراء الباطن  والمعدي  والسماك النظر ف  موافقة مجلس : عامل ض-31
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  18/1/2018 بالكلية بهار خ
رام  فؤا  نجيب  بر ال  ت ب/ 0ة بالطالب طالخاصالماجسهير 

ف  ما ة الهخص /  16/4/2013بهار خ المسجل م  الخار  
 وعنوانها :  ،المراء المعدي   ، للمناقشة والحكم 

  راسات و ائية ووقائية ع  الههاب الضرع بالبكهر ا العنقو ية        

Epidemiological and Preventive Studies on Bovine 

Staphylococcal Mastitis 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
  / عبد  عل  ابو   د           0ت أ1
 أسهاذ المراء المعدي  بطب بيطرا / جامعة ال قا         
  / عبدالمنعم محمد مصطو      0ت أ2
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 أسهاذ المراء المعدي  بطب بيطرا جامعة بنها     
  / محمد ابراهيم عيس          0ت أ3
 أسهاذ المراء المعدي  بطب بيطرا / جامعة ال قا         
  / محمد عبدالنعيم البسكاوا      -4

 اسهشارا مساعد المراء المعدي  بالكلي      
 عل  ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد

 وقرار اللجنة الموافقة            
  الموافقة:   االقرا       
 

 بالكلية بهار خالبكهر ا والوطر ات والمناعة النظر ف  موافقة مجلس  : عامل ض-32
الخاصة الماجسهير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  2/1/2018

ت المسجلة م   ب/ امان  محمد صال  يس  البياع0بالطالب ط
ف  ما ة الهخص / البكهر ولوجيا  14/4/2015 بهار خالخار  
 وعنوانها :   ،، للمناقشة والحكم  نولوجيا والميكولوجياواألمي

 راسات مهقدم  ع  جينات الضراو  لميكروب النهروكوكاس م  حالت  
 الههاب الضرع ف  البقار

Advanced studies on virulence genes of enterococci in cow’s 

mastitic cases 

 النحو الهال  : ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  
  / أحمد أحمد رفعت خواج   0ت أ1

أسهاذ ورئيس قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة بطب بيطرا/ جامعة      
 قناة السو س

 يدا  دت  / محمد مصطو  احمد الح2
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 بالكليةأسهاذ مساعد بقسم البكهر ا والوطر ات والمناعة     
  / جمال عبدالجابر محمد يونس 0ت أ3
 اذ ورئيس قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا( أسه     

 وقرار اللجن  الموافق 
 الموافقة  :القراا  
 بالكلية بهار خالبكهر ا والوطر ات والمناعة نظر ف  موافقة مجلس ال : عامل ض-33

الخاصة الماجسهير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  2/1/2018
ت المسجلة م   للطيف شبان ب/ بسم  محمد عبد ا0بالطالب ط
ف  ما ة الهخص / البكهر ولوجيا  14/4/2015 بهار خالخار  

 وعنوانها :   ،، للمناقشة والحكم  واألمينولوجيا والميكولوجيا
  راسات مهقدم  ع  جينات الهيموليس  للميكروب العنقو ي الذهب                

Advanced studies on haemolysins genes of 

 staphylococcus aureus  

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
  / أحمد أحمد رفعت خواج   0ت أ1

أسهاذ ورئيس قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة بطب بيطرا/ جامعة       
 قناة السو س

 ت  / محمد مصطو  احمد الحيدا  2
 بالكليةر ات والمناعة أسهاذ مساعد بقسم البكهر ا والوط    
  / جمال عبدالجابر محمد يونس 0ت أ3
 أسهاذ ورئيس قسم البكهر ا والوطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا(   
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 وقرار اللجن  الموافق 
 الموافقة  :القراا  
 بالكلية بهار خالهغذية وأمراء سو  الهغذية نظر ف  موافقة مجلس ال : عامل ض-34

الخاصة الماجسهير الصالحية لرسالة عل  تقر ر  10/1/2018
ت المعيدة بالكلية  ب/ سار  احمد فهم  سيداحمد0ط ةبالطالب

ف  ما ة الهخص / تغذية الحيوان  14/4/2015 بهار خوالمسجلة 
 وعنوانها :   ،، للمناقشة والحكم  والدواج  واألسماك وسو  الهغذية

البلط  النيل  عل  معدلت النمو تأاير اسهخدا  اآلن  مات ف  عالئ                 
 والحال  الصحي 

Effect of enzyme supplementation in  nile tilapia diets on growth  

               performance and health condition                        
 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 

 د حجا ي     سيد محم / 0ت أ1
 أسهاذ الهغذية وأمراء سو  الهغذية  بطب بيطرا/ جامعة كور الشيخ      
  / حسا  أحمد عبداللطيف  0ت أ2

 أسهاذ الهغذية وأمراء سو  الهغذية  بطب بيطرا/ جامعة القاهرة      
  / عبدالها ي محمد أحمد عرم   0ت أ3

 بالكلية   الهغذية وأمراء سو  الهغذية المهور اسهاذ       
  / طاري ابراهيم محمد ابراهيم 0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم الهغذية وأمراء سو  الهغذية بالكلية )مشرفا(      
 ت  / عبير السعيد السيد يوسف   4
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 أسهاذ مساعد الهغذية وأمراء سو  الهغذية بالكلية )مشرفا(      
 ت عل  أن يكون الثالث والرابو والخامس معا بصوت واحد/

 وقرار اللجن  الموافق 
 الموافقة    :القراا 

  
ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي   نظر ال : عامل ض-35

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  15/1/2018بالكلية بهار خ 
ال  مصطو  اسماعيل عبد ب/ 0الماجسهير  الخاصة بالطالبة ط

ف  ما ة  28/10/2014ت المسجلة م  الخار  بهار خ  الها ا
الهخص / الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي   ، للمناقشة والحكم ، 

 وعنوانها : 
تأاير الهغذية و  ا ة معدل السيلينيو  عل  حالة مضا ات ال سدة ومسهوا                   

 الدهون ف  الوئران المغذاة عل  عليقة  نية بالكوليسهرول
Effect of nutritional and excessive levels of selenium on 

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

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال : 
  / عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم  0ت أ1
 اة السو سأسهاذ الكيميا  الحيو   بكلية الطب البيطرا / جامعة قن     
  / السعيد الشر ين  السعيد       0ت أ2

 أسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي  بالكلي      
  / فهيم البه  السيد وحي    0ت أ3
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 أسهاذ الوسيولوجيا المهور  بالكلية  )مشرفا(     
 وقرار اللجن  الموافق      

 الموافقة  :القراا  
قسم الرقابة الصحية عل  األ ذية النظر ف  موافقة مجلس  : عامل ض-36

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  18/1/2018 بالكلية بهار خ
ب/ ناهد جمع  قاسم بدوا 0الخاصة بالطالب طالماجسهير 

ف   16/4/2013بهار خ ت المعيدة بالكلية والمسجلة  سعد
،  ما ة الهخص / الرقابة الصحية عل  األلبان ومنهجاتها

 وعنوانها : للمناقشة والحكم ، 
 تقييم جو ة الحليب المجمو ف  الم ارع الحالبة

     

Assessment of bulk milk quality in Dairy farms 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
  / مجدي شر  السيد  0ت أ1

ها بطب بيطرا أسهاذ الرقابة الصحية عل  اللبان ومنهجات     
 جامعة ال قا     /

  / صالى فهح  عبدالعال  0ت أ2
أسهاذ الرقابة الصحية عل  اللبان ومنهجاتها بطب بيطرا      

 جامعة ال قا    /
  / محمد الشر ين  السيد عل  0ت أ3

أسهاذ الرقابة الصحية عل  اللبان ومنهجاتها المهور       
 بالكلية  مشرفا 

 الخال  سيدأحمد         / عا ل عبد0أ -4
اسهاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية عل  ال ذية بالكلية      

  مشرفا 
  / مها عبد  محمد عبد  العشماوي 0ت أ5
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 أسهاذ الرقابة الصحية عل  اللبان ومنهجاتها بالكلية  مشرفا      
 عل  ان يكون الثالث والرابو والخامس معا بصوت واحد    
   الموافق وقرار اللجن    

 الموافقة :القراا  
موافقة مجلس قسم البااولوجيا ال لينيكية  بالكلية بهار خ ف  نظر ال : عامل ض-38

عل  تقر ر الصالحية لرسالة الدكهورا   الخاصة  15/1/2018
ت وافد  ليبية  امن  محمد مح  الدي  ارحوم ب/ 0بالطالبة ط

الهخص /  ف  ما ة 14/4/2015الجنسية والمسجلة بهار خ 
 البااولوجيا ال لينيكية  ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 

 راسات بااولوجية ا لينيكية عل  الوئران المحمومة والمعالجة بالمضا                
 الحيوي ومضا  اللههاب

Clinicopathological Studies on Feverish Rats Treated with  

Antibiotic and Anti-inflammatory 
 واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال : ت  
  / نصر عبدالوهاب محمد   0ت أ1
 أسهاذ البااولوجيا ال لينيكية  بكلية الطب البيطرا / جامعة ال قا        
  / نبيل أبو هيكل سيد احمد  0ت أ2
 أسهاذ الوسيولوجيا ورئيس القسم وعميد الكلية     
      عل  محمد عبد  اسام  /0أت 3

 أسهاذ البااولوجيا ال لينيكية  بكلية الطب البيطرا / جامعة قناة السو س )مشرفا(     
    مجدي صالى مصطو  عامر  /0ت أ4
 أسهاذ ال و ة ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
    انج  فكري محمد حس  ر شة  /ت 5

 ()مشرفا بااولوجيا ال لينيكية وقائم بعمل رئيس القسم بالكليةأسهاذ مساعد بال                       
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 /عل  ان يكون الثالث والرابو والخامس معا بصوت واحد                   
 وقرار اللجن  الموافق  

 الموافقة   :القراا  
 
الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي   بالكلية  مجلس قسمموافقة  ف نظر ال : عامل ض-39

الدكهورا  لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 15/1/2018 خ بهار 
ت المسجل  محمد عا ل لطو  محمو  الخول  / ب0ط  الخاصة بالطالب
الكيميا  ف  ما ة الهخص /  22/4/2014بهار خ م  الخار  

 وعنوانها :  الحيو   وكيميا  الهغذي   ، 
هعبير الجين  للجينات المهعلقة تأاير القيو  الغذائية للطاقة عل  ال              

 باأليض الغذائ  للدهون ومعدل أ سدتها ف  الوئران
The effect of dietary restrictions on the expression 

 of genes associated with lipid metabolism and its 

 oxidant status in rats 

 وذلف عل  النحو الهال  :  ت
 السعيد     / السعيد الشر ين  0ت أ1

  أسهاذ الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية المهور  ورئيس القسم بالكلية مشرفا     
  / جها  رمضان محمد السيد0ت أ2

  أسهاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مشرفا      
  / نبيل أبو هيكل سيد احمد   0ت أ3

 لقسم وعميد الكليةأسهاذ الوسيولوجيا ورئيس ا      
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  / فهيم البه  السيد وحي     0ت أ4
 أسهاذ الوسيولوجيا المهور   بالكلية      
  / عبدالها ي محمد أحمد عرم   0ت أ5
 أسهاذ الهغذية وأمراء سو  الهغذية المهور  بالكلية     
  / طاري ابراهيم محمد ابراهيم 0ت أ6
 الهغذية بالكلية  أسهاذ ورئيس قسم الهغذية وأمراء سو      
 ت  / محمد فو   ابراهيم سالم     7

 أسهاذ مساعد الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية  بالكلية      
 وقرار اللجن  الموافق   

 الموافقة  :القراا  
 

البااولوجيا ال لينيكية  بالكلية بهار خ  مجلس قسمموافقة  ف نظر ال  عامل ض-40
الدكهورا  الخاصة لرسالة الدراسية  قةعل  تشكيل الحل 15/1/2018

ت المدرس  جها  السعيد عبدالجليل احمد الشبك  / ب0ط ة بالطالب
المساعد بالكلية وعضو بعثة الشرا  المشهرك باليابان والمسجلة 

البااولوجيا ال لينيكية  ، ف  ما ة الهخص /  22/4/2014بهار خ 
 وعنوانها :  

وجية ا لينيكية عل  الهااير المناع  لبعض النباتات  راسات بااول                
 الطبية ف  الجمبري 

copathological Studies on the Immunomodulatory Effects 

 of Some Medicinal    Plants in Shrimp 
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 وذلف عل  النحو الهال  :  ت
  / السعيد الشر ين  السعيد       0ت أ1

 يميا  الهغذية المهور  ورئيس القسم بالكليةأسهاذ الكيميا  الحيو ة وك     
   مجدي صالى مصطو  عامر  /0ت أ2
 أسهاذ ال و ة ورئيس القسم بالكلية     
  / طاري ابراهيم محمد ابراهيم 0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم الهغذية وأمراء سو  الهغذية بالكلية     
 ت  / ايمان  هران عبدالحميد أحمد   4

 امراء السماك ورعايهها بالكليةأسهاذ مساعد      
 ت  / فاطم  مصطو  عبدالحميد   5
 أسهاذ مساعد بالبااولوجيا ال لينيكية وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية      
    اسام  عل  محمد عبد    /0أت 6

  س طب البيطرا / جامعة قناة السو أسهاذ البااولوجيا ال لينيكية  بكلية ال                   

   انج  فكري محمد حس  ر شة  /ت 7
  أسهاذ مساعد بالبااولوجيا ال لينيكية وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية               

 وقرار اللجن  الموافق   
 الموافقة :القراا    
 

 13/1/2017موافقة مجلس قسم الطويليات  بالكلية بهار خ  ف نظر ال: عامل ض-41
را  مو فه  قناة علمية باليابان لرسالة عل   تعديل لجنة الش

ب/ السيد نبيل السيد اللو  ت المدرس 0الدكهورا  الخاصة بالطالب ط
ف  ما ة  17/10/2017المساعد بالكلية والمسجل  بهار خ 
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الهخص / الطويليات ، وذلف بالافة اسم السيد  / يوشيووم  
الوليات  نيشيكاوا ت اسهاذ مساعد بالمرك  القوم  لبحاث أمراء

بجامعة أو يهيرو لل راعة والطب البيطري باليابان حيث ان  مرش  
 عضو بعثة اشرا  مشهرك ، لهصب  لجنة الشرا  عل  النحو الهال  

  : 
            

 الوظيوة السم  

 اسهاذ ورئيس قسم الطويليات بالكلية  رئيس    / صالى أحمد عثمان او الوفا0أ 1
 اسهاذ مساعد الطويليات بالكلية   احمد العر   /مصطو  عبدالسال 2
 اسهاذ مساعد الطويليات بالكلية  / يارا محس  عبدالمنعم القبان  3

  / يوشيووم  نيشيكاوا 4
استتتهاذ مستتتاعد بتتتالمرك  القتتتوم  لبحتتتاث أمتتتراء الوليتتتات 

 بجامعة أو يهيرو لل راعة والطب البيطري باليابان
 وقرار اللجن  الموافق  

 الموافقة :القراا      
 

 / عميد الكلية ، بشأن 0المذكرة المعرولة عل  السيد أ ف نظر ال : عامل ض-42
 2018تاجيل امهحانات الدراسات )تكميل   كهورا (  ور ا هو ر 

ب/ السيد نبيل السيد اللو  ت المدرس المساعد بالكلية 0للطالب ط
يليات ، ف  ما ة الهخص / الطو 17/10/2017والمسجل  بهار خ 

حيث ان  مرش  كعضو بعثة اشرا  مشهرك باليابان مو تعهدة بآ ا  
 المهحانات ف  أقرب  ور انعقا  بعد عو ت  م  البعثة المذكورة/ 

 وقرار اللجن  الموافق    
 الموافقة    :القراا      
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 1/1/2018 بالكليتة بهتار خ البااولوجيتا مجلتس قستمموافقة  ف نظر ال : عامل ض-43

الخاصتتتتة  الهعتتتتديل الغيتتتر الجتتتتوهري لعنتتتوان رستتتتالة التتتدكهورا علتتت  
ت المستتجل متت   احمتتد محمتتد عبتتد القتتا ر عطيتت  / ب0ط  بالطالتتب
البااولوجيتتتا ، فتتت  متتا ة الهخصتتت /  22/4/2014بهتتتار خ الختتار  

 وذلف عل  النحو الهال  :
 لعنوان قبل الهعديل :                                 

  راسات عل  ميكروب الباسهير ال ف  الدواج                     
Studies on Pasteurella Microorganism in Poultry 

 العنوان بعد الهعديل :                     
أستتتتتتتماك الميتتتتتتتا  العذبتتتتتتت    راستتتتتتتات بااولوجيتتتتتتتة علتتتتتتت  بعتتتتتتتض                     

 المصابة ببعض المراء البكهر ةوالمالحة
Pathological Studies on Some bacterial  diseases 

 Transmitted by Fresh Water and Marine Water Fish 
 وقرار اللجن  الموافق    

 الموافقة   :القراا      
 

الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي   بالكلية  مجلس قسمموافقة  ف نظر ال: عامل ض-44
الخاصة هير ماجساللرسالة  الغا  الهسجيلعل   15/1/2018بهار خ 
ت المسجلة م   مها عا ل محمد ابراهيم عبد الغن  / ب0ط ة بالطالب
الكيميا  الحيو   ف  ما ة الهخص /  28/10/2014بهار خ الخار  

 وكيميا  الهغذي   ، وذلف لسهنواذ عد  مرات  خول المهحان/ 
 وقرار اللجن  الموافق  

 الموافقة :القراا      
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 فيهاقجلنه الع قات الث-3
 2018/ 1 / 15واملنعقدة بتاريخ    

النظتتر فتت  موافقتتة مجلتتس قستتم البكهر تتا والوطر تتات والمناعتتة  :امل ضوو ع-45
بشتتان متتد المشتتروع البحثتت  المقتتد  متت   2/1/2018بهتتار خ 

والممول مت  وحتدة البحتوث   -السيدة   / رشا محمد إبراهيم 
 علمتتا بتتان هتتذا 7/3/2018بالجامعتتة لمتتدة عتتا  اعهبتتارا متت  

 المشروع لم  مشار و الجامعة الهنافسية تحت عنوان:

 ) راسات و ائية ج ئيتة للمصتا ر والمختاطر المحهملتة لعتدوا                   
 الكامبيلو ا هر جيوجين  ف  مصر(

 0وذلف لسهكمال العمل بهذا المشروع                  
 وقرار اللجن : الموافق                   

 الموافق      القراا:
 

النظتر فت  الخطتاب التوار  مت  اإل ارة العامتة للعالقتات الثقافيتة   :امل ض ع-46
بشتتتتان صتتتتورة متتتتا ور  إلينتتتتا متتتت  اإل ارة المرك  تتتتة للعالقتتتتات 
الثقافيتتة بتتالمجلس األعلتت  للجامعتتات بشتتان متتا ور  إليهتتا متت  
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سوارتنا فت  ا ترا حتول قيتا  الحكومتة ب لغتا  لتر بة الشتركات 
لجامعتتات الخاصتتة ، وطلتتب و ارة الخارجيتتة المورولتتة علتت  ا

إمكانية تع    العالقتات الهعليميتة بتي  مصتر و انتا مت  ختالل 
عقد مذكرات تواهم بي  الجامعات الحكوميتة أو الخاصتة وذلتف 

  0لموافاتهم بمقهرحات الكلية ف  هذا الشان
  0رأا مجلس الكلية :وقرار اللجن                

 لس علمااحاطة المج  القراا:   

النظتتر فتت  الخطتتاب التتوار  متت  اإل ارة العامتتة للعالقتتات الثقافيتتة  :امل ضوو ع-47
بشتتتان متتتا ور  إلينتتتا متتت  اإل ارة المرك  تتتة للعالقتتتات الثقافيتتتة 
بالمجلس األعل  للجامعات بشان توصية المجلتس بالستهوا ة 
متت  البرنتتام  الهنويتتذي الموقتتو بتتي  حكومتتة جمهور تتة مصتتر 

 2016/2018مهور ة الجابونية لألعوا  العر ية وحكومة الج
  0وذلف لموافاتهم بمقهرحات الكلية ف  هذا الشان

  0وقرار اللجن  :رأا مجلس الكلية              

 احاطة المجلس علما  القراا:   

النظر فت  الخطتاب التوار  مت  اإل ارة العامتة للعالقتات الثقافيتة بشتان  :امل ض ع-48
المرك  تتتتة للعالقتتتتات الثقافيتتتتة بتتتتالمجلس  متتتتا ور  إلينتتتتا متتتت  اإل ارة
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األعلت  للجامعتات بشتان توصتتية المجلتس بالستهوا ة مت  البرنتتام  
الهنويتتتذي الموقتتتو بتتتي  حكومتتتة جمهور تتتة مصتتتر العر يتتتة وحكومتتتة 

وذلتتتف  2016/2018الجمهور تتة اإلستتتالمية المور هانيتتتة لألعتتتوا  
  0لموافاتهم بمقهرحات الكلية ف  هذا الشان

  0وقرار اللجن  :رأا مجلس الكلية              

 احاطة المجلس علما  القراا:   

علت   1/1/2018النظر ف  موافقة مجلس قستم البااولوجيتا بهتار خ  :امل ض ع-49
متتدرس البااولوجيتتا  -الطلتتب المقتتد  متت   /هبةاللتتة احمتتد محجتتوب 

بالكليتتة علتت  إحاطتتة المجلتتس علمتتا بالبحتتث المقتتد  متت  ستتيا تها 
  0مشروع البحث  الممول م  الجامعةوالمنبث  م  ال

     0وقرار اللجن :الموافقة                 
     0الموافقة   القراا:  

 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية :امل ض ع-50

عل  الطلب المقتد  مت  الستيد  / محمتد  15/1/2018بهار خ 
ة أجهتتت ة المشتتتروع بشتتتان قبتتتول اهدائتتت -علتتت  متتتاهر العتتتدل 

البحثتت : )تحستتي  الهئتتا  الجتتروى كوستتيلة محهملتتة للتتهحكم فتت  
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إلت  القستم علت  عهتدة ستيا ت  لضتمان  األمراء ف  األسماك(
  0 وائهها وصيانهها الدائمة

 0* مرف  بيان بالجه ة                 
  0:الموافقةوقرار اللجن                 

    0الموافقة القراا:   
  

 16/1/2018النظر ف  موافقة مجلتس قستم الويروستات بهتار خ :امل ض ع-51
أستهاذ  –عل  ستور الستيدة  / ستحر الستيد الستيد عبتد الترحم  

مستتاعد بالقستتم لمهمتتة علميتتة متتدتها ستتهة أشتتهر إلتت  جامعتتة 
الطتتب البيطتتري هتتانوفر  ولتتة ألمانيتتا ممولتت  متت  قطتتاع البعثتتات 

السور وذلف بتدون نوقتات  بو ارة الهعليم العال  اعهبارا م  تار خ
 0م  الجامعة و مرتب يصر  م  الداخل

  0:الموافقةوقرار اللجن                 
     0الموافقة   لقراا:ا
النظتتر فتت  موافقتتة مجلتتس قستتم الصتتحة واألمتتراء المشتتهركة  :امل ضوو ع-52

 الت :على 16/1/2018بهار خ 
د الحميتتد الطلتتب المقتتد  متت  الستتيدة  / فاطمتتة ال هتترا  عبتت اول

 مأستهاذ مستاعد صتحة الحيتوان والبيئتة بالقست -احمتد الجتوهري 
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بشان الموافقة عل  مد المشروع البحث  لسيا تها والممول م  
صتتتندوي األبحتتتاث العلميتتتة متتت  الجامعتتتة وذلتتتف لتتتم  خطتتتة 

وذلتف لمتدة  2014/2015الجامعة للمشروعات البحثية للعتا  
يهستن   حهت  5/3/2019حهت   6/3/2018عا  اعهبتارا مت  

 0لسيا تها النهها  م  المرحلة األخيرة م  المشروع
  0وقرار اللجن :الموافقة                

النظتتتر فتتت  الهقر تتتر الونتتت  الثتتتان  للمشتتتروع البحثتتت   ثانياااا:  
وحهتت   28/3/2017الختتاب بستتيا تها وذلتتف فتت  الوهتترة متت  

 0تار خ  ) مرف  الهقر ر الون  الثان  للمشروع(
  0وقرار اللجن :الموافقة               

     0الموافقة   لقراا:ا
 
النظتتتر فتتت  موافقتتتة مجلتتتس قستتتم األمتتتراء الباطنتتتة والمعديتتتة  :امل ضووو ع-53

عل  الطلب المقد  م  السيدة  18/1/2018واألسماك بهار خ 
المدرس المساعد بالقستم  –ب/ م  عبد المنعم محمد عل  0ط

بتتتا رة المصتتتر ة بشتتتان الموافقتتتة علتتت  تقتتتديمها فتتت  إعتتتالن الم
إلتت   ولتتة اليابتتان نظتتا   2017/2018اليابانيتتة للهعلتتيم لعتتا  

  0األشرا  المشهرك لمدة عا  واحد بالنظا  الهنافس 
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  0وقرار اللجن :الموافقة                
     0الموافقة    لقراا:ا
 

النظتتتر فتتت  موافقتتتة مجلتتتس قستتتم األمتتتراء الباطنتتتة والمعديتتتة :امل ضووو ع-54
الطلب المقد  م  السيدة  عل  18/1/2018ار خ واألسماك به

المدرس بالقسم بشان الموافقة  – / سامية عبد الرحم  محمد 
عل  تقديمها ف  إعالن المبا رة المصر ة اليابانية للهعليم لعتا  

إلتت   ولتتة اليابتتان بنظتتا  المهمتتة العلميتتة لمتتدة  2017/2018
  0سهة أشهر بالنظا  الهنافس 

  0وقرار اللجن :الموافقة                 
     0الموافقة     لقراا:ا

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو تة وكيميتا  الهغذيتة  :امل ض ع-55
عل  الحساب الخهام  المقد  م  السيد  15/1/2018بهار خ 

  / محمد عل  ماهر العدل والخاب بالمشروع البحث : 

ى كوسيلة محهملة للهحكم ف  األمراء )تحسي  الهئا  الجرو                  
 ف  األسماك(

  0وقرار اللجن :الموافقة                 
     0الموافقة      لقراا:ا     
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النظر ف  توقيو مذكرة تواهم بي  شركة ايبكس العالمية للهجتارة  :امل ض ع-56

) طتتر  أول( وجامعتتة المنصتتورة ) كطتتر  اتتان( مهمثلتتة فتت  
ي بجامعة المنصورة عل  أن تكتون  / نوتي   لية الطب البيطر 

أستتهاذ مستتاعد أمتتراء األستتماك  – امتتل محمتتد عبتتد الختتال  
ورعايههتتا بالكليتتة المنستت  العلمتت  والمستتؤولة عتت  الهجتتارب 

  0العلمية اله  سههم م  خالل هذا البروتوكول
   0_ مرف  مذكرة الهواهم بي  الطرفي                 

  0اللجن :الموافقة وقرار                 
 0الموافقة    لقراا:ا      
 
 

     
 املكتبات جلنة-5  

  1/2018 /17  واملنعقدة بتاريخ            

 تشتتكيل  متت  الستتيدة /متتديرة المكهبتتة بشتتأن  النظتتر فتت  الطلتتب المقتتد  :امل ضوو ع-57
 لجنة لوح  وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكهبة الكلية 

وقتتتترار اللجنتتتتة : الموافقتتتتة علتتتت  تشتتتتكيل لجنتتتتة لوحتتتت  وتستتتتعير                    
 لهكون كالهال :  – الرسائل المهداة لمكهبة الكلية 
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 رئيسا    / عبد الها ا محمد احمد              0أ                        
 عضوا السعيد الشر ين  السعيد               / 0أ              
 عضوا  جبر السيد جبر                محمد / 0أ               
   السيدة /سو ان   نهم محمد               مديرة المكهبة              

 الموافقة     القراا        
 

 م ض عات متن عه                                            

 ة بشتتأنالنظتتر فتت  متتذكرة شتتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتت  امل ضوو ع-58
 بهتتتار خ موافقتتتة مجلتتتس قستتتم ) البكهر تتتا والوطر تتتات والمناعتتتة(

)أ( للعلتو   100ما جا  بهقر تر اللجنتة رقتم عل   2/1/2018
ترشتتي   البيطر تتة قبتتل ال لينيكيتتة )ميكرو يولوجيتتا وطويليتتات (و

المتدرس بقستم  -امل عبد الستهار ابتراهيم ستيد احمتد /السيدة  
 استهاذللهعيتي  بوظيوتة  -الكليتةب البكهر ا والوطر تات والمناعتة

فتت   ةمله متت احيتتث ان ستتيا ته -بالكليتتة مستتاعد بتتذات القستتم
 اعلتت  ا متتل وجتتة كمتتا انهتت ابواجباتهتت ا وتقتتو  ومستتلكه اعملهتت
 0السير والسلوك ة حسن

 الموافقة    القراا         
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 النظتتر فتت  متتذكرة شتتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة بشتتأن  امل ضوو ع-59
موافقتتتة مجلتتتس قستتتم ) الصتتتحة والمتتتراء المشتتتهركة( بهتتتار خ 

( 102عل  ما جا  بهقر ر اللجنتة العلميتة  رقتم ) 8/1/2018
ة الحيتتتتوان لهرقيتتتتة الستتتتاتذة والستتتتاتذة المستتتتاعدي   ( لصتتتتح

متتتتروة فتتتتو ا  /الستتتتيدة  ترشتتتتي  وتغذيهتتتتة ومراقبتتتتة ال ذيتتتتة و 
 صتتحة والمتتراء المشتتهركةالمتتدرس بقستتم ال -المهتتول  احمتتد 

)تخصتت  صتتحة مستتاعد  استتهاذللهعيتتي  بوظيوتتة  -بالكليتتة
 احيتتتث ان ستتتيا تهالحيتتتوان والبيئتتتة (بتتتذات القستتتم بالكليتتتة 

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

  الموافقة   القراا         
 

 النظتتر فتت  متتذكرة شتتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة بشتتأن  امل ضوو ع-60
( بهتتار خ الهغذيتتة وامتتراء ستتو  الهغذيتتةموافقتتة مجلتتس قستتم ) 

( 102عل  ما جا  بهقر ر اللجنتة العلميتة  رقتم ) 8/1/2018
ستتتتاتذة المستتتتاعدي   ( لصتتتتحة الحيتتتتوان لهرقيتتتتة الستتتتاتذة وال

عمترو عبتد الوهتاب  /الستيد  ترشتي  وتغذيهة ومراقبة ال ذية و 
المتتتدرس بقستتتم الهغذيتتتة وامتتتراء ستتتو   -حستتت  عبتتتد الوهتتتاب

مستتتتتتتاعد  استتتتتتتهاذللهعيتتتتتتتي  بوظيوتتتتتتتة  -بالكليتتتتتتتة الهغذيتتتتتتتة
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تخصتتتت )الهغذية وامتتتتراء ستتتتو  الهغذيتتتتة (بتتتتذات القستتتتم 
 ا وتقتتو  ومستتلكه اعملهتتفتت   ةمله متت احيتتث ان ستتيا تهبالكليتتة 
 0السير والسلوك ة حسن اعل  ا مل وجة كما انه ابواجباته

 الموافقة    :القراا        
 
النظر ف  مذكرة شئون اعضا  هيئة الهدر س بالكليتة بشتأن موافقتة   امل ض ع-61

( بهتتتتار خ والهلقتتتتي  الصتتتتطناع  مجلتتتتس قستتتتم ) الهوليتتتتد والهناستتتتل
( 104اللجنتتة العلميتتة  رقتتم )علتت  متتا جتتا  بهقر تتر  14/1/2018

الجراحتتتات البيطر تتتة لوظتتتائف الستتتاتذة والستتتاتذة المستتتاعدي   ( 
المتدرس  -وترشي  السيد  / حسا  الشيخ عل  جمال الدي  السيد 
للهعيتتتي   -بقستتتم الهوليتتتد والهناستتتل والهلقتتتي  الصتتتطناع  بالكليتتتة

بوظيوتتتة استتتهاذ مستتتاعد تخصتتت )الهوليد والهناستتتل والهلقتتتي  
حيتتث ان ستتيا ت  ملهتت   فتت  بتتذات القستتم بالكليتتة    (الصتتطناع

عملتت  ومستتلك  و قتتو   بواجباتتت  علتت  ا متتل وجتتة كمتتا انتت  حستت  
 /السير والسلوك 

 الموافقة    :القراا     
تشتكيل لجتان التؤتمر العلمت  الول لقستم  الموافقتة علت   النظتر فت   :امل ض ع-62

الطتب البيطترا  الرقابة الصتحية علت  ال ذيتة بالهعتاون متو جامعتة
 / 0تحتتتتت رعايتتتتة أ 17/4/2018-16بهتتتتانوفر فتتتت  الوهتتتترة متتتت  
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نائتتتب  – / اشتتتر  ستتتو لم 0رئتتتيس الجامعتتتة و أ –محمتتتد القنتتتاوا 
 / نبيتتل ابتتو هيكتتل 0و أ رئتتيس الجامعتتة للدراستتات العليتتا والبحتتوث

 عميد الكلية عل  النحو اتال : –سيد احمد 
 تشكيل لجان المؤتمر :

 ل عبتتد الختتال  ستتيد احمتتد: استتهاذ الرقابتتة  / عتتا0أ :رئتتيس المتتؤتمر
الصتتحية علتت  اللبتتان ومنهجاتهتتاورئيس مجلتتس قستتم الرقابتتة الصتتحية 

 ال ذية بالكلية عل 
 :لجنة اسهقبال المؤتمر -1
  / مها عبدة محمد العشماوا 0أ

  / مروة ابراهيم المرس  الطوخ 
  / حنان احمد  اهر
  / رنا فهم  صال 

  / هند عل  عبد الع   
  / فاطمة ال هرا رجب عثمان   
 اللجنة العلمية للمؤتمر :-2       
  /خالد ابراهيم ابو الوه  سال 0أ

  / محمد فو ة سالمة

  / محمد مصطو  احمد الحديدا

  / ايمان  هران عبد الحميد
 لجنة العاشة والهسكي  -3
 سحر عبد الرحم  السيد  /د
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 أ/ اشر  توفي  الديب
  أ/ فاطمة ال هرا  اسامة
 أ/ وليد عباس محمد

 أ/ عبد البصير هالل محمد
 لجنة المطبوعات والهسو  -4

  /مروة فو ا احمد
 وهاب حس  / عمرو عبد ال

  / محمو  عباس العويو 
  / ناهد جمعة قاسم 

 أ/ وليد محمد محمو  ابو المجد
 اللجنة المالية : -5
 سمير محمد عبد الغن  عبد اللة /د

  / اميرة حسي  البا 
 لبداروا احمد عل  أ/ ا

 أ/ ابراهيم عوء احمد ) مسؤل مال  (
 أ/ مصطو  محمد  كر ا ) مسؤل قانون  (

 الموافقة    القراا    
 

 الموافقة عل  رسم اشهراك المؤتمر عل  ان يكون: النظر ف  امل ض ع-63
 150جنيتتتة للمصتتتر ي  و 500حضتتتور المتتتؤتمر بتتتدون بحتتتث  -1

  ولر لالجانب بدون اقامة
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 ولر  200جنيتتة للمصتتر ي  و 1000ر المتتؤتمر ببحتتث حضتتو  -2
 لالجانب بون اقامة 

 1000حضتور المتؤتمر بتدون بحتتث متو حضتور ورشتة العمتتل  -3
      ولر لالجانب بدون اقامة 250جنية للمصر ي  و

جنيوو   1500حضوو ا مؤتوو بتح  معووض روور حضوو ا  ا وو  مؤ توو   -4

     د الا ؤالجانب  د ن مقار  350ؤلتصحيين  
 الموافقة    القراا     

متتدير المعمتتل  – / محمتتد فتتو   ستتالم  0لنظتتر فتت  متذكر  الستتيد أا   امل ضوو ع- 64   
بشتتتان الموافقتتت  علتتت  تحصتتتيل المبتتتال  متتت  كتتتل  المركتتت ا بالكليتتت 

مشتتهرك فتت  التتدورات الم متتو عقتتدها فتت  المعمتتل المركتت ا بالكليتت  
ئنتت  علتت  ان تتتؤول حصتتيل  الشتتهركات فتت  هتتذ  التتدورات علتت  الدا

المهنوع  طرف  الوحد  الحسابي  بالكلي  وعل  ان يتهم الصتر  مت  
 ايرا ات هذ  الدورات 

الموافقتتة علتت  تحصتتيل المبتتال  متت  كتتل مشتتهرك فتت  التتدورات الم متتو     القووراا     
 عقدها ف  المعمل المرك ا بالكلية

 
الى فتت  الطلتتب المقتتد  متت  الستتيد الستتهاذ التتدكهور/ مجتتدا صتتالنظتتر   امل ضوو ع- 65

مصتتطو  عتتامر  استتهاذ ورئتتيس قستتم ال و تتة بالكليتتة   بشتتأن الالئحتتة 
الداخليتتتتتة لبكتتتتتالور وس العلتتتتتو  الطبيتتتتتة البيطر تتتتتة   تميتتتتت  ال و تتتتتة 
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والموافقتتة علتت  الهعتتديالت الهتت  ور ت متت   والمسهحضتترات البيولوجيتتة
 لجنة القطاع

 حةالموافقة عل  تحو لة للجنة شئون الطالب لدراسة الالئ    القراا   
 

 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 الستتتتتتتيد / رجتتتتتتتا  محمتتتتتتتد البيلتتتتتتت 
     الستتتتتتتيدة/ ماجتتتتتتتدة محمتتتتتتتد احمتتتتتتتد 

 
 رئتتتتتتتتيس قستتتتتتتتم أمانتتتتتتتتة مجلتتتتتتتتس الكليتتتتتتتتة

 أخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائ  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتئون ا ار تتتتتتتتتتتتتتتتتتة اتتتتتتتتتتتتتتتتتتان                                                   
 

 ،، هرا الثانية والنصف ظنتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            

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

 

 رجاء البيلى 


