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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية سبعون الو  السادسة (276)رقم  الجلسة

 
يتو   2017/  2016للعتا  الجتامع  (276) رقتم عقد مجلس الكلية جلسته  

 تمتتا  وذلتتف فتت   هتتت 1438/ اختترجمتتاد   3 الموافتت   19/2/2018 االثنتتي 
 بقاعة إجهماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           
 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ وعميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد الكليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووو ا ولووووووو   الكليوووووووة

 

 
 حوثتلعليا والبااسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدتتجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أسهاذ ووكيل الكلية لشئون خدمتة المجهمتو وتنميتة البيئت  راهيمتتادل الهابعى ابتتد/ ع0أ
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 الهعليم والطالب ئون تتاسهاذ ووكيل الكلية لش د/ جالل احمتتد السيد يتتتوسف0أ

  أعضا  اجمللس:
 د/ فهتتتتتتتتتيم البهتتتتتتتتتى الستتتتتتتتتيد وحتتتتتتتتتي 0أ

 

 اأستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم الوستتتتتتتتتتتتتتتتيولوجي
 

 اهيم القنتتتتتتتتتاو  لتتتتتتتتتى علتتتتتتتتتى ابتتتتتتتتتر د/ ع0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم الويروستتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عبتتتتد الهتتتتاد  محمتتتتد احمتتتتد عرمتتتت 0أ
 

 هغذيتت الهغذيتت  وامتتراء ستتو  ال أستتهاذ مهوتتر  بقستتم
 

 د/ فهحتتتتتتتتتتى رلتتتتتتتتتتوان علتتتتتتتتتتى ستتتتتتتتتتليم0أ
 

 الشتتتترعى والستتتتمو  واالجتتتترا ات البيطر تتتتةأستتتتهاذ مهوتتتتر  بقستتتتم الطتتتتب 
 

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

 

 أستتتهاذ مهوتتتر  ورئتتتيس قستتتم الكميتتتا  الحيو تتت  وكميتتتا  الهغذيتتت 
 

 د/ صتتتتتتتالى المرستتتتتتتى المرستتتتتتتى فتتتتتتتر 0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

 د/محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 0أ
 

 أستتتتهاذ مهوتتتتر  بقستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتتة
 

  

 د/ صتتتتتالى احمتتتتتد عثمتتتتتان ابتتتتتو الوفتتتتتا0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتم الطويليتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عتتتتتتتادل حلمتتتتتتتى نجيتتتتتتتب الجتتتتتتتوهر  0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتيس قستتتم الصتتتح  واالمتتتراء المشتتتهرك 
 

 طوى عتتتتتتامرد/ مجتتتتتتد  صتتتتتتالى مصتتتتتت0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم االدو تتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 د/ كامتتتتتل ابتتتتتراهيم محمتتتتتود ابتتتتتو العتتتتت  0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم امتتتتتتراء التتتتتتدواج 
 

 جمتتتتال عبتتتتد الجتتتتابر محمتتتتد يتتتتونسد/ 0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم البكهر تتتتتتا والوطر تتتتتتات والمناعتتتتتت 
 

 د/ مصتتتتتتتتتباى عبتتتتتتتتتد الجتتتتتتتتتواد الستتتتتتتتتيد0أ
 

 قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيساستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د/ ستتتتتتتتامى معتتتتتتتتوء محمتتتتتتتتد  عبتتتتتتتتل0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتم الهوليتتتتد والهناستتتل والهلقتتتتي  االصتتتتطناعى
 
 
 

 د/ فيتتتتتتتتتتتوال حستتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتى محمتتتتتتتتتتتد0أ
 

 اطنتتت  واالمتتتراء المعديتتت  واالستتتماكاء الباستتتهاذ ورئتتتيس قستتتم االمتتتر 
 

  

 د/ عتتتتتادل عبتتتتتد الحتتتتتال  ستتتتتيد احمتتتتتد0أ
 

   الصتتتتحي  علتتتتى اال ذيتتتتةاستتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرقابتتتت
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 د/ ممتتتتتتتتتتدوى محمتتتتتتتتتتد ابتتتتتتتتتتو المجتتتتتتتتتتد 0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الطتتتتب الشتتترعى والستتتتمو  واالجتتتترا ات البيطر تتتت 
 

 ةد/ عمتتتترو عبتتتتتد الوهتتتتاى محمتتتتتد عبتتتتتد0أ
 

 متتتتتتتتتتتتتتتراء المشتتتتتتتتتتتتتتتهرك استتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتم الصتتتتتتتتتتتتتتتح  واال
 

 د/ محمتتتتتتتتتتتد جبتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتيد جبتتتتتتتتتتتر0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم االدو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 د/ خالتتتتتتد ابتتتتتتراهيم ابتتتتتتو الوتتتتتته  ستتتتتتال 0أ
 

 استتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتم الرقابتتتتتتتتة الصتتتتتتتتحية علتتتتتتتتى اال ذيتتتتتتتتة
 

 د/ طتتتتتتتاري ابتتتتتتتراهيم محمتتتتتتتد ابتتتتتتتتراهيم0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الهغذيتتتت  وامتتتتراء ستتتتو  الهغذيتتتت 
 

 مراء الباطن  واالمراء المعدي  واالسماكاال بقسماسهاذ  د/صبتتر  أحمتتتد الحضتتر  0أ
 د/ ستتتتتتتتتنا  ستتتتتتتتتالم  احمتتتتتتتتتد عتتتتتتتتتوء0أ

 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتتتتتتتتتدواج 
 

 استتتتتهاذ بقتتتتتتسم الرقابة الصحية على اال ذية د/ مها عبدة محمد العشتتتتماو  0أ
 د/ رجتتتتتتتتتتتتتتتب عبتتتتتتتتتتتتتتتد   درو تتتتتتتتتتتتتتت 0أ

 

 استتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرعايتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتت 
 

 صتتتتتتا  مصتتتتتتباى محمتتتتتتد محمتتتتتتتودد/ ع0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الجراحتتتت  والهحتتتتدير واال تتتتع 
 

  

 محمتتتتتتتتود محمتتتتتتتتد بتتتتتتتتدران  تتتتتتتتعيبد/ 0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

 د/ احمتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتتوقى استتتتتتتتتتتتتتتماعيل0أ
 

 استتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتم الحليتتتتتتتتتت  واالنستتتتتتتتتتج 
 

  
  

 اني الرعايتتت  وتنمي  الثرو  الحيو  اسهاذ بقسم د/ أسام  احمد محمد ابو اسمتاعيل0أ

 د/ إنجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى فكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل ورئتتيس قستتم الباثولوجيتتا اال لينيكتت 
 

 د/ وال  فكتتتتتتتتتتتتتتتتتر  عبتتتتتتتتتتتتتتتتتد الوهتتتتتتتتتتتتتتتتتاب
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم الباثولوجيتتا
 

 د/ ستتحر الستتيد الستتيد علتتى عبتتد التترحم 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم الويروستتات
 

 الوهتتتتتتاىعبتتتتتتد الوهتتتتتتاى حمتتتتتتد  عبتتتتتتد د/ 
 

 استتتتتتتتتتهاذ مستتتتتتتتتتاعد بقستتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتراء التتتتتتتتتتدواج 
 

 اسهاذ مساعد بقسم الهغذية وامراء سو  الهغذية يد يوسفتتتتد/ عبير السعيد الس
 مدرس بقسم الرقتابة الصحية على اال ذيتتتة د/ مروة ابراهيم المرسى محمد الطوخى

 قي  االصطناعىمدرس بقسم الهوليد والهناسل والهل د المهولىتتتد احمتتد/ محمد احم
  أعضا  من اخلااج
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   محمتتود مصتتطوىد/ عتتادل حستتاني0أ
 

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

 
 
 

 هلي  تقدبال نقيب االطبتتتا  البيطر ي 

 مدير عا  مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية عبد المنعم السيد محمد المنجىد/ 

  احلض واعتذا عن عدم ا

 د/ محمتتتتتتتتد الشتتتتتتتتر ينى الستتتتتتتتيد علتتتتتتتتى0أ
 

 أستتهاذ مهوتتر  بقستتم الرقابتت  الصتتحي  علتتى اال ذيتت 
 

  

 د/ عبتتتتتتتتد المتتتتتتتتنعم منهصتتتتتتتتر محمتتتتتتتتود0أ
 

 استتهاذ بقستتم الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  االصتتطناعى
 

 االسته ل
 

      - د/عبتتتد الهتتتادي محمتتتد أحمتتتد عرمتتت 0أالستتتيد  الجلستتتةا  بأمانتتتة قتتت •
 بالكلية هغذية وأمراء سو  الهغذيةال قسممهور  ب أسهاذ

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

الستيد يتد الكليتة والستادة اعضتا  المجلتس بحضور د/ عم0رحب الستيد أ •
فتتتى اللجنتتتة المحهصتتتة  الخهيتتتار ممثلتتتى الكليتتتةد/ رئتتتيس الجامعتتتة 0أ
قتد  أ/د هر ي  المهقدمي  لشغل وظيوة عميد الكلية باالقهراع الستر  و ب
محمتتتد القنتتتاو  الشتتتكر الدارة الكليتتتة ورعستتتا  األقستتتا  علتتتى الجهتتتد  /

المبذول خالل الوهرة المالية، كما أ اد بجهود أعضا  هيئة الهتدر س 
والعتتاملي  وروى الهعتتاون والر بتتة المستتهمرة فتتى تطتتو ر الكليتتة لهحقيتت  

 والرقى للكلية والجامعة الهقد 
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د/ عميد الكلية والسادة اعضا  المجلس الههنئتة للستيد أ/ 0قد  السيد أ •
لهوليتتة منصتتب امتتي  الكليتتة  – تتهاب حامتتد أحمتتد عثمتتان عبتتدالرحم  
 مهمنيي  ل  دوا  الهقد  والهوفي 

د/ محمتتتد 0لستتتيد ألكتتتل متتت  ا قتتتد  الستتتادة اعضتتتا  المجلتتتس الهعتتتا    •
الستيد/   الهعتا   فتى وفتاة كمتا قتدموا ة  وجهت الشر ينى  فتى وفتاة والتد

 0 أمي  الكلي  االسب  -أحمد عبد الرسول

 

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (275رقتتتتتتتم  ) لهصتتتتتتتدي  علتتتتتت  محضتتتتتتر الجلستتتتتتتة الستتتتتتابقةا :امل ضوووووو ع-1
  0 2018 /18/1بهار خ 

 قةالمصاد : رااالق      
 

 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئ ن التعليم والط ب - 1                 
 2/2018/ المنعقدة بهار خ      

 
بشتأن اعتداد الطتالب المقهترى النظر فى مذكرة  ئون الهعليم والطتالب   : عامل ض-2

عتدد  تقهترى الكليتة قبتول 2018/2019قبولها فى العتا  الجتامعى 
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فتتتى العتتتا  الجتتتامعى  طالتتتب للبرنتتتام  150متتتنهم  ( طالتتتب450)
( طالتتب لبرنتتام  )تميتت  150وتقهتترى قبتتول عتتدد )  2018/2019

 / 2018/2019صحة وسالم  الغذا ( فى العا  الجامعى 
 وقرار اللجنة الموافقة               

 الموافقة    القراا   
 
س جتود  مذكرة  ئون الطالب بشأن اعادة قيد الطالب/ فتار النظر فى :  عامل ض-3

االولتتى للعتتا   ذ  كتتان مر تتحا التتى الكليتتة بالورقتتةاحمتتد محمتتد والتت
ولتتم يهقتتد  بملتتف اوراقتت  وتتتم رفتتو استتم   2017/2018الجتتامعى 

لتذا يلتهمس الطالتب  20/12/2017بموافق  مجلس الكليتة بهتار خ 
المتتذكور اعتتاد  ادرا  استتم  لتتم  قتتوائم طتتالب الكلتتتتتتية بالورقتتتتتتتة 

 ا  رسوب بدون عذر /ع 2017/2018االولى  
 وقرار اللجنة الموافقة               

 الموافقة   القراا    
 
مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقد  م  الطالبة/  تروي  النظرفى: عامل ض-4

بالورقتتة         فهحتتى محمتتد محمتتود بنتتا والمقيتتدة بالكليتتة        
  قبتتول والهتتى تلتتهمس فيتت 2017/2018الحامستتة للعتتا  الجتتامعى 

 حهى 3/2/2018عذرها فى الوهرة م  
 وذلف بسبب ) مرلها( / 2/2018/ 15       
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 وقرار اللجنة الموافقة                
 الموافقة      القراا  
     
مذكرة  ئون الطالب بشأن الطلب المقد  مت  الطالتب/ احمتد  النظرفى : عامل ض-5

العتا  الجتامعى والمر    للقبتول ب -حس  صالى حسينى المصر  
وذلتتف لتتورود ملوتت  مهتتأخرا وذلتتف بنتتا  علتتى حكتتم  2018/2019

( 14759محكمتت  القضتتتتتتا  االدار  بالمنصتتورة فتتى التتدعو  رقتتم )
ي على ان يقبل تر يح  و هم تسجيل  فى العتا  الجتامعى 39لسن  
 / 2018/2019القاد   

 وقرار اللجنة الموافقة               
     قةالمواف      القراا  
  
متتذكرة  تتئون الطتتالب بشتتأن تعتتديل بعتتض نهتتائ  لطتتالب فتتى  النظتتر: عامل ضوو-6

تقتتد  عتتدد   2018برنتتام  تميتت  صتتحة وستتالم  الغتتذا  دور ينتتاير 
( طالب يهظلم اعادة رصتد درجتات و عتد المراجعت  تبتي  ان عتدد 15)
اولهتم / ر تم عبتد  ( طالتب  يتر مطتاب 4( تظلم مطاب  وعتدد )11)

 / الطالبة/ ند  محمود عبد الرحم المطلب واخرهم 
 وقرار اللجنة الموافقة               

 الموافقة   القراا   
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مذكرة  ئون الطالب بشأن تعديل نهيجتة الطالبتة/ هتد  ماجتد  النظرفى: عامل ض-7
محمتتتتد  تتتتمس النجتتتتار والمقيتتتتدة بالمستتتتهو  االول للعتتتتا  الجتتتتامعى 

 لوجى( /خطأ رصد درجات فى مادة ) الهسهو  2017/2018
 وقرار اللجنة الموافقة               

 الموافقة   القراا    
   

                
 

 الدااسات العليا جلنة -2
  2/2018/ 18 حهىوالممهد   2018 /2 /15  المنعقدة بهار خ                                     
 

عميد الكلية ، بشأن د/  0المذكرة المعرولة عل  السيد أ النظر فى : عامل ض-8
عل   2018تحديد موعد بد  امهحانات الدراسات العليا دور ابر ل 

 النحو الهال  :
 أوال : االمهحان الهكميل  لدرجة الدكهتتتتتتورا  :

 15/4/2018اعهبارا م    
ثانيتا: االمهحان الهمهيدي لدرجتتتة الماجسهير : اعهبارا م   

16/4/2018 
تتتتتتتات الدراسات العليتا : اعهبارا م   ثالثتا: امهحتان دبلومت

17/4/2018 
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 وقرار اللجنة الموافقة             
 الموافقة  القراا  
 
 

بالكلية قسم الصحة واالمراء المشهرك  النظر ف  موافقة مجلس  : عامل ض-9
عل  كل م  : الهقار ر الوردية والهقر ر  11/2/2018 بهار خ

 الحاصة بالطالبلحكم لرستالة الدكهورا   الجماع   للجنة المناقشة وا
 بهار خنادر ر اد اسماعيل ناصر   المسجل م  الحار  ب/ 0ط

 وعنوانها :  االمراء المشهرك  ، ف  مادة الهحصص/  22/4/2014
دراسات مشهرك  وو ائية على انولون ا الطيور ومهال مة الشري 

اال ارة  االوسط الهنوس  المسبب  بويروس الكورونا ف  مصر مو
 الى الكاهو كبرنام  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 
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
 ت ا/د/ ياسر نصر عوء حجا       1
اسهاذ االمراء المشهرك  ورئيس قسم صحة الحيوان واالمراء      

 المشهرك  بكلية الطب البيطر  / جامعة االسكندر  
 ت ا/د/ وائل فو   محمد الهراس       2
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 اسهاذ االمراء المشهرك  ووكيل كلية علو  الثرو  السمكي   
 طالب / جامعة كور الشيخوالمصايد لشئون الهعليم وال

 ت ا/د/ عادل حلمى نجيب الجوهر  3
   اسهاذ ورئيس قسم الصح  واالمراء المشهرك  بالكلي        

 )مشرفا (
 ت ا/د/ عمرو عبدالوهاى محمد عبدالقادر 4

 اسهاذ االمراء المشهرك  بالكلي  )مشرفا (       
 ت على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/

: الهوصتتتية بمتتتن  درجتتتة دكهتتتورا  الولستتتو  فتتت  العلتتتو   اللجنتتتةرار وق
الطبية البيطر ة  تحصتص   االمتراء المشتهرك     للطالتب المتذكور 
ف  لو  توصية كتل مت  لجنتة المناقشتة والحكتم ، وموافقتة مجلتس 

 القسم /
 الموافقة   القراا        

بالكليتة روة الحيوانيت  قستم الرعايتة وتنميتة الثتالنظر ف  موافقة مجلتس :  عامل ض-10
علتتتت  كتتتتل متتتت  : الهقتتتتار ر الورديتتتتة والهقر تتتتر  4/2/2018 بهتتتتار خ

الحاصتتتتة الجمتتتتاع   للجنتتتتة المناقشتتتتة والحكتتتتم لرستتتتتالة التتتتدكهورا   
ا هتار رلتا مصتطوى الطنتاحى   ت المتدرس المستتاعد ب/ 0ط  بالطالبت

فتتت  متتتادة الهحصتتتص/  18/10/2011 بهتتتار خبالكليتتت  والمستتتجل   
 وعنوانها :  ن  ، االنها  الحيوا

 الهقييم الوراث  لبعض الصوات االنهاجي  والهناسلية فى أبقار اللب 
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Genetic Evaluation of Some Productive and 

Reproductive Traits in Dairy Cattle 
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
 ت ا/د/ محمود محمد عبدالصبور    1

 نها  الحيوان  بطب البيطر  / جامعة االسكندر  اسهاذ اال      

 ت ا/د/ محمد عاطف يوسف هالل        2
 اسهاذ االنها  الحيوانى ورئيس قسم بطب البيطر  / جامعة كور الشيخ     

 ت ا/د/ محمد محمد فود  محمد      3
 اسهاذ مهور  بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية      

 ب عبد  درو             ت ا/د/ رج4
 اسهاذ ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلي  )مشرفا (      

 ت على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/
: الهوصية بمن  درجة دكهورا  الولسو  ف  العلتو  الطبيتة اللجنةرار وق

كور  فت  لتو  البيطر ة  تحصص   االنهتا  الحيتوانى    للطالبت  المتذ
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم /

 الموافقة    القراا       
قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي  النظر ف  موافقة مجلس :  عامل ض-11

عل  كل م  : الهقار ر الوردية  11/2/2018 بالكلية بهار خ
م لرستالة الماجسهير  والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحك

 يما  محمد على سليمان   المسجلة م  ب/ 0ط  الحاصة بالطالب
الكيميا  ف  مادة الهحصص/  16/10/2012 بهار خالحار  

 وعنوانها :  الحيو   وكيميا  الهغذي  ، 
 تأثير إلافة بعض األمالى على تليف الكبد فى الوئران
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Effect of Mineral Supplementation on Liver 

Cirrhosis in Rats 
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
 ا/د/ ياقوت عبدالوهاى السنوسى     -1
 اسهاذ الكيميا  الحيو ة بكلية الطب البيطر  بمشههر/ جامعة بنها    

  د/محمد فود  ابراهيم سالمة -2
 الكلي اسهاذ مساعد بقسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذية ب    

 ا/د/ السعيد الشر ينى السعيد        -3
اسهاذ مهور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذية      

 بالكلي  )مشرفا (

 ا/د/ جهاد رمضان السيد      -4
اسهاذ ووكيل الكلي  لشئون الدراسات العليا والبحوث والعالقات     

 الثقافي  بالكلي  )مشرفا (  
 الثالث والرابو معا بصوت واحد/ ت على ان يكون 

: الهوصتتية بمتتن  درجتتة الماجستتهير فتت  العلتتو  الطبيتتة  اللجنةترار وقتت
البيطر تتة  تحصتتص   الكيميتتا  الحيو تت  وكيميتتا  الهغذيتتة    للطالبتت  
المذكور  ف  لو  توصية كل م  لجنة المناقشتة والحكتم ، وموافقتة 

 مجلس القسم /
 الموافقة    القراا       

 
قسم االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك النظر ف  موافقة مجلس :  ع ضامل-12

عل  كل م  : الهقار ر الوردية  15/2/2018 بالكلية بهار خ
الماجسهير لرسالة والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم 

رامى فؤاد نجيب  بر ال  ت المسجل م  ب/ 0الحاصة بالطالب ط
االمراء ف  مادة الهحصص/  16/4/2013بهار خ الحار  

 وعنوانها :المعدي   ، 
 دراسات و ائية ووقائية ع  الههاب الضرع بالبكهر ا العنقودية            
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Epidemiological and Preventive Studies on Bovine 

Staphylococcal Mastitis 
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
 ى ابو   د       د/ عبد  عل0ت أ1

 أسهاذ االمراء المعدي  بطب بيطر  / جامعة ال قا         
 د/ عبدالمنعم محمد مصطوى   0ت أ2

 أسهاذ االمراء المعدي  بطب بيطر  جامعة بنها     
 د/ محمد ابراهيم عيسى       0ت أ3

 أسهاذ االمراء المعدي  بطب بيطر  / جامعة ال قا         
 نعيم البسكاو       د/ محمد عبدال -4

 اسهشار  مساعد االمراء المعدي  بالكلي     
 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد                

: الهوصية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو  الطبية  اللجنةرار وق
البيطر ة  تحصص   االمراء المعدي     للطالب المذكور ف  لو  

 ناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم توصية كل م  لجنة الم
 الموافقة  /القراا        

 
 
قسم االمراء الباطن  والمعدي  واالسماك النظر ف  موافقة مجلس :: عامل ض-13

عل  كل م  : الهقار ر الوردية  18/2/2018 بالكلية بهار خ
الماجسهير لرسالة والهقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم 

ت المسجل  م   ب/ ياسمي  احمد ر اء احمد0ط  البالحاصة بالط
امراء ف  مادة الهحصص/  22/4/2014بهار خ الحار  
 وعنوانها :ورعايهها  ،  االسماك
بعض الدراسات على امراء البلط  النيل  مو إ ارة خاصة                   

 لطري الهحكم
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Some Studies on Disease Problems in Oreochromis Niloticus with 

Special Reference to   Control Methods 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
 د/ محمد مصطوى محمد    0ت أ1

 أسهاذ امراء االسماك ورعايهها بطب بيطر / جامعة القاهرة       
 د/ طلعت طلعت سعد عطاهلل 0ت أ2
 يطر / جامعة االسكندر  أسهاذ امراء االسماك ورعايهها بطب ب     
 د/ فيوال حس   ك  محمد   0ت أ3

واألمراء  اسهاذ امراء االسماك ورئيس قسم األمراء الباطنة 
  مشرفا  بالكليةالمعدية واالسماك 

       : الهوصية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو  الطبية  وقراراللجن   
لب  المذكور  ماك ورعايهها   للطاسالبيطر ة  تحصص   امراء اال

ف  لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس 
 القسم /

 الموافقة   /القراا        
 
قستم االمتراء الباطنت  والمعديت  واالستماك النظتر فت  موافقتة مجلتس :  عامل ض-14

علتتتت  كتتتل متتتت  : الهقتتتتار ر الورديتتتتة  15/2/2018 بالكليتتتة بهتتتتار خ
ناقشتتتة والحكتتتم لرستتتالة الماجستتتهير  والهقر تتتر الجمتتتاع   للجنتتتة الم

المستتتجلة متتت  الحتتتار    منتتتار فكتتتر  لبيتتتب موستتتى ب/0الحاصتتتة ط
فتتتت  متتتتادة الهحصتتتتص/ أمتتتتراء االستتتتماك  28/10/2014بهتتتتار خ 
 ، وعنوانها :  ورعايهها

 دراسات على اسهحدا  بعض العقاقير فى الهحكم فى امراء االسماك               
Studies on the uses of some drugs in control of fish diseases 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
 د/ وائل فو ي الهراس  0ت أ1
أسهاذ امراء االسماك ووكيل كلية الثروة السمكية/ جامعة      

  ور الشيخ
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 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري 0ت أ2
 لكليةأسهاذ ورئيس قسم الصحة واالمراء المشهركة با     
 د/ فيوال حس   ك        0ت أ3

أسهاذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية واالسماك       
 بالكلية )مشرفا(

 ت د/ نبوي  كامل عبد الحال       4
 أسهاذ مساعد امراء االسماك ورعايهها بالكلية )مشرفا(     

 ت على أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد/
لهوصية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو  الطبية : ا اللجنةقرار و 

  للطالبة المذكورة  البيطر ة  تحصص   أمراء االسماك ورعايهها
ف  لو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس 

 القسم /
 الموافقة      القراا        
 
بالكليتة ذيتة قستم الهغذيت  وأمتراء ستو  الهغالنظر فت  موافقتة مجلتس :  عامل ض-15

علتتتت  كتتتتل متتتت  : الهقتتتتار ر الورديتتتتة والهقر تتتتر  7/2/2018 بهتتتتار خ
الحاصتتتة الماجستتتهير لرستتتالة الجمتتتاع   للجنتتتة المناقشتتتة والحكتتتم 

ت المعيتتتدة بالكليتتتة  ب/ ستتتار  احمتتتد فهمتتتى ستتتيداحمد0ط ةبالطالبتتت
فتتتت  متتتتادة الهحصتتتتص/ تغذيتتتتة  14/4/2015 بهتتتتار خوالمستتتتجلة 

 وعنوانها :  ،  لهغذيةالحيوان والدواج  واألسماك وسو  ا
تتتأثير استتهحدا  امن  متتات فتت  عالئتت  البلطتت  النيلتت  علتتى معتتدالت 

 النمو والحال  الصحي 
Effect of enzyme supplementation in  nile tilapia diets 

on growth performance and health condition ت 
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانت
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 السيد محمد حجا ي      /د0ت أ1

أسهاذ الهغذية وأمراء سو  الهغذية  بطب بيطتر / جامعتة كوتر      
 الشيخ

 د/ حسا  أحمد عبداللطيف       0ت أ2
أستتهاذ الهغذيتتتة وأمتتراء ستتتو  الهغذيتتة  بطتتتب بيطتتر / جامعتتتة      

 القاهرة
 د/ عبدالهادي محمد أحمد عرم  0ت أ3
 غذية المهور  بالكلية  أسهاذ الهغذية وأمراء سو  اله     
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم 0ت أ4
أستتتهاذ ورئتتتيس قستتتم الهغذيتتتة وأمتتتراء ستتتو  الهغذيتتتة بالكليتتتة      

 )مشرفا( 
 ت د/ عبير السعيد السيد يوسف    5

 أسهاذ مساعد الهغذية وأمراء سو  الهغذية بالكلية )مشرفا(     
 بصوت واحد/ ت على أن يكون الثالث والرابو والحامس معا

: الهوصتتية بمتتن  درجتتة الماجستتهير فتت  العلتتو  الطبيتتة  اللجنتتةرار وق
تغذيتتتتة الحيتتتتوان والتتتتدواج  واألستتتتماك وستتتتو  البيطر تتتتة  تحصتتتتص  

  للطالب  المذكور  ف  لو  توصتية كتل مت  لجنتة المناقشتة  الهغذية
 والحكم ، وموافقة مجلس القسم /

 الموافقة      القراا    
 
بالكليتتة قستتم البكهر تتا والوطر تتات والمناعتتة ر فتت  موافقتتة مجلتتس النظتت:  عامل ضوو-16

علتتت  كتتتل متتت  : الهقتتتار ر الورديتتتة والهقر تتتر  19/2/2018 بهتتتار خ
الحاصتتتة الماجستتتهير لرستتتالة الجمتتتاع   للجنتتتة المناقشتتتة والحكتتتم 

ت المستتجلة متت   ب/ بستتم  محمتتد عبتتد اللطيتتف  تتبان 0ط ةبالطالبتت
حصتتص/ البكهر ولوجيتتا فتت  متتادة اله 14/4/2015 بهتتار خالحتتار  

 وعنوانها :  ،  واألمينولوجيا والميكولوجيا
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دراستتتتات مهقدمتتتت  عتتتت  جينتتتتات الهيمواليستتتت  للميكتتتتروب العنقتتتتودي 
 الذهب 

Advanced studies on haemolysins genes of 
staphylococcus aureus 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  وكانتت 
 خواجى      د/ أحمد أحمد رفعت 0ت أ1

أسهاذ ورئتيس قستم البكهر تا والوطر تات والمناعتة بطتب بيطتر / 
 جامعة قناة السو س

 يد     دت د/ محمد مصطوى احمد الح2
 بالكليةأسهاذ مساعد بقسم البكهر ا والوطر ات والمناعة      
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0ت أ3

ناعتتتة بالكليتتتة أستتتهاذ ورئتتتيس قستتتم البكهر تتتا والوطر تتتات والم     
 )مشرفا( 

: الهوصتتية بمتتن  درجتتة الماجستتهير فتت  العلتتو  الطبيتتة  اللجنةقتتترار و 
   البكهر ولوجيتتتتا واألمينولوجيتتتتا والميكولوجيتتتتا البيطر تتتتة  تحصتتتتص  

للطالب  المذكور  ف  لو  توصية كتل مت  لجنتة المناقشتة والحكتم ، 
 وموافقة مجلس القسم /

 الموافقة      القراا    
 
بالكليتتة قستتم البكهر تتا والوطر تتات والمناعتتة النظتتر فتت  موافقتتة مجلتتس :  عامل ضوو-17

علتتت  كتتتل متتت  : الهقتتتار ر الورديتتتة والهقر تتتر  19/2/2018 بهتتتار خ
الحاصتتتة الماجستتتهير لرستتتالة الجمتتتاع   للجنتتتة المناقشتتتة والحكتتتم 

ت المستتجلة متت   ب/ امتتانى محمتتد صتتال  يستت  البيتتاع0ط ةبالطالبتت
متتادة الهحصتتص/ البكهر ولوجيتتا فتت   14/4/2015 بهتتار خالحتتار  

 وعنوانها :  ،  واألمينولوجيا والميكولوجيا
دراستتات مهقدمتت  عتت  جينتتات الضتتراو  لميكتتروب االنهروكوكتتاس متت  

 حاالت  الههاب الضرع فى االبقار
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Advanced studies on virulence genes of enterococci in 

cow’s mastitic cases 

 شة عل  النحو الهال  : لجنة الحكم والمناق وكانتت 
 د/ أحمد أحمد رفعت خواجى   0ت أ1

أسهاذ ورئيس قستم البكهر تا والوطر تات والمناعتة بطتب بيطتر /      
 جامعة قناة السو س

 يد    دت د/ محمد مصطوى احمد الح2
 بالكليةأسهاذ مساعد بقسم البكهر ا والوطر ات والمناعة      
  د/ جمال عبدالجابر محمد يونس0ت أ3
أستتتهاذ ورئتتتيس قستتتم البكهر تتتا والوطر تتتات والمناعتتتة بالكليتتتة      

 )مشرفا( 
: الهوصتتية بمتتن  درجتتة الماجستتهير فتت  العلتتو  الطبيتتة  اللجنتتةرار وق

   البكهر ولوجيتتتتا واألمينولوجيتتتتا والميكولوجيتتتتا البيطر تتتتة  تحصتتتتص  
للطالب  المذكور  ف  لو  توصية كتل مت  لجنتة المناقشتة والحكتم ، 

 لس القسم /وموافقة مج
 الموافقة      القراا   
 
 
 بالكلية بهار خقسم الباثولوجيا اال لينيكية النظر ف  موافقة مجلس :  عامل ض-18

الحاصة الدكهورا  عل  تقر ر الصالحية لرسالة  14/2/2018
ت المدرس  ب/ جهاد السعيد عبدالجليل احمد الشبكى0ط ةبالطالب

المشهرك باليابان والمسجلة  المساعد بالكلية وعضو بعثة اال راف
الباثولوجيا اال لينيكية ف  مادة الهحصص/  9/10/2013بهار خ 

 وعنوانها :  ،، للمناقشة والحكم 
دراسات باثولوجية ا لينيكية على الهاثير المناعى لبعض النباتات                

 الطبية فى الجمبري 
Clinicopathological Studies on the Immunomodulatory Effects of Some 

Medicinal Plants in Shrimp 
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 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
 د/ مصطوى محمود بشندي      0ت أ1

 أسهاذ الباثولوجيا اال لينيكة بكلية الطب البيطر  / جامعة القاهرة       
 د/ عبد  احمد محمود محبطلى    0ت أ2

ذ ورئيس قسم الباثولوجيا اال لينيكة بكلية الطب البيطر / أسها     
 جامعة كور الشيخ

 د/ أسام  على محمد عبد       0ت أ3
أسهاذ الباثولوجيا اال لينيكة بكلية الطب البيطر  / جامعة قناة      

 السو س )مشرف( 
     د/انج  فكري محمد حس  ر شة -4

ينيكة وقائم بعمل رئيس القسم  اسهاذ مساعد الباثولوجيا اال ل     
 بالكلي  )مشرف(

 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد 
 الموافقة:  اللجنةرار قو 

 الموافقة      القراا      
 
بالكليتة قستم الصتح  واالمتراء المشتهرك  النظر ف  موافقتة مجلتس :  عامل ض-19

ير الماجستتتهعلتتت  تقر تتتر الصتتالحية لرستتتالة  11/2/2018 بهتتار خ
عبتدالرحم  خليتل احمتد محمتد الكنتدر   ت ب/ 0الحاصة بالطالتب ط

فتت  متتادة الهحصتتص/  17/4/2016بهتتار خ المستتجل متت  الحتتار  
 وعنوانها :  ،االمراء المشهرك   ، للمناقشة والحكم 

 األهمية المشهركة لمرء السل ف  بعض م ارع األلبان
Zoonotic importance of Tuberculosis in some dairy farms 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
 د/ محمد السيد محمد محمد  0ت أ1
أستتهاذ ورئتتيس قستتم االمتتراء المشتتهرك  بكليتتة الطتتب البيطتتر  /      

 جامعة ال قا    
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 د/ محمد الشر ينى السيد على 0ت أ2
 بالكلي   أسهاذ مهور  الرقاب  الصحي  على االلبان ومنهجاتها     
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر       0ت أ3

أستتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الصتتتتتح  واالمتتتتراء المشتتتتهرك  بالكليتتتتت       
 )مشرف( 

 ا/د/ عادل عبدالحال  سيد احمد       -4
اسهاذ االلبان ورئيس قسم الرقاب  الصحي  علتى اال ذيتة بالكليت       

 )مشرف(
 ت ا/د/ عمرو عبدالوهاى محمد عبد    5
 اسهاذ االمراء المشهرك  بالكلية )مشرف(       

 على ان يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد
 الموافقة:  اللجنةرار قو    

  الموافقة        القراا      

 

 بالكليتتتة بهتتتار خقستتتم الوستتتيولوجيا النظتتتر فتتت  موافقتتتة مجلتتتس  : عامل ضووو-20
الحاصتة ر الماجسهيعل  تقر ر الصالحية لرسالة  18/2/2018

ت وافتتتتدة ليبيتتتتة  ب/ متتتترو  رمضتتتتان محمتتتتد  ر بتتتت 0ط  بالطالبتتتت
فتتتتتتت  متتتتتتتادة  20/10/2015بهتتتتتتتار خ الجنستتتتتتتية والمستتتتتتتجل  

 وعنوانها :  ،الوسيولوجيا ، للمناقشة والحكم الهحصص/ 
أ  -الهتتأثيرات الوستتيولوجية والهشتتوهات الجنينيتتة لمتتادة البيستتوينول

 على الجر ان أثنا  الحمل
Physiological and teratogenic effects of bisphenol – A (BPA) on 

pregnant rats 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 
 د/ إسماعيل إسماعيل أبو  نيم   0ت أ1
 أسهاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا  بطب بيطر / جامعة دمنهور      
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 د/ السعيد الشر ين  السعيد      0ت أ2
 سهاذ الكيميا  الحيو ة المهور  ورئيس القسم بالكليةأ     
 د/ نبيل ابو هيكل سيد احمد    0ت أ3

 أسهاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلية  مشرفا      
 د/ جالل أحمد السيد يوسف    0ت أ4
 أسهاذ الهشر   ووكيل الكلية لشئون الهعليم والطالب  مشرفا      
 عيدي ت د/ يوسف يحى عوء الص5

 أسهاذ مساعد بقسم الوسيولوجيا بالكلية  مشرفا      
 ت على ان يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد/

 الموافقة:  اللجنةرار قو 
  الموافقة     القراا      

 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية :  عامل ض-21

ر ر الصالحية لرسالة الماجسهير عل   تق 12/2/2018بهار خ 
ت  هنا  مصطوى عبدالمجيد الطنطاو  ب/ 0الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة الهحصص/  16/4/2013المسجلة م  الحار   بهار خ 
، للمناقشة والحكم ،  ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ 

 وعنوانها : 
 تقييم نوعية الحليب الحا  المباع بالمنصورة

Assessment the Quality of Raw Milk Sold in Mansoura 

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

بكلية الطب  ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أسهاذ      
 البيطر / جامعة كور الشيخ  

 ين  السيد على   د/ محمد الشر 0ت أ2
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 المهور  بالكلية  ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أسهاذ      
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي  0ت أ3
 بالكلية )مشرفا( ومنهجاتها لبانالرقابة الصحية على األ أسهاذ     
 الموافقة:  اللجنةرار قو 

  الموافقة     القراا      

 

 18/2/2018النظر ف  موافقة مجلس قسم الهشر    بالكلية بهار خ : عامل ض-22
ب/ 0عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجسهير الحاصة بالطالبة ط

ت المعيدة بالكلية والمسجلة بهار خ  سهر ابراهيم ابراهيم ابراهيم عر ف
ف  مادة الهحصص/ الهشر   واألجن  ، للمناقشة  14/4/2015

  والحكم ، وعنوانها :
 الهركيب الدقي  لمنطقة الشم فى الكالب

Ultrastructure of the olfactory region in dogs 
 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 

 د/ ثنا  محهار النحلة   0ت أ1
 أسهاذ الهشر   المهور   بكلية الطب البيطر / جامعة االسماعيلية     
 لجواد السيد   د/ مصباى عبدا0ت أ2
 أسهاذ ورئيس قسم الهشر   بالكلي      
 د/ صالى المرس  المرس  فر  0ت أ3

 أسهاذ الهشر   المهور  بالكلية  مشرفا       
 د/ جالل أحمد السيد يوسف  0ت أ4

 أسهاذ الهشر   ووكيل الكلية لشئون الهعليم والطالب  مشرفا      
 صوت واحد/ت على ان يكون الثالث والرابو  معا ب

 الموافقة:  اللجنةرار قو 
 الموافقة     القراا      
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 11/2/2018االدو    بالكلية بهار خ  مجلس قسم: النظر ف  موافقة  عامل ض-23

   الدكهورا  الحاصة بالطالبلرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة
ت المدرس المساعد بالكلية  سار  ط  محمد محمد الع ب / ب0ط

ف  مادة الهحصص/  28/10/2014هار خ بوالمسجلة 
 وعنوانها :  الوارما ولوجيا  ، 

 دراسات فارما وكينيهيكية للسيووكينو  فى االرانب
Pharmacokinetic studies on cefquinome in rabbits 

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

الحيو ة وكيميا  الهغذية المهور  ورئيس القسم  أسهاذ الكيميا      
 بالكلية 

 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0ت أ2
 أسهاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث      
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر 0ت أ3
 اسهاذ ورئيس قسم االدو ة بالكلي      
 د/محمد جبر السيد جبر        0ت أ4

 اسهاذ االدو ة بالكلي       
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس 0ت أ5
 اسهاذ ورئيس قسم البكهر ا والوطر ات والمناع  بالكلي      
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم  0ت أ6
 أسهاذ ورئيس قسم الهغذية وأمراء سو  الهغذية بالكلية      
 ت ا/د/ سام  محمد مصطوى النبهيهى   7
 طب بيطر  جامعة ال قا    –الدو ة اسهاذ ا     
 الموافقة:  اللجنةرار قو 

 
 الموافقة      القراا    
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الحلية واألنسجة  بالكلية بهار خ  مجلس قسم: النظر ف  موافقة  عامل ض-24

الدكهورا  لرسالة الدراسية  عل  تشكيل الحلقة 14/2/2018
ت  يوي ب/ رانيا محمود ابراهيم عطي  الش0ط   الحاصة بالطالب

ف  مادة الهحصص/  16/10/2012بهار خ المسجلة م  الحار  
 وعنوانها :  الهسهولوجيا ، 

الهركيب الحلوي للمناط  المولدة للحاليا العصبية ف  مخ اسماك 
 البلط  البالغة

The Cellular Composition of Neurogenic Periventricular Zones in the Adult Tilapia Brain 

   النحو الهال  : وذلف عل ت
 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد    0ت أ1

 أسهاذ ورئيس القسم الوسيولوجيا وعميد الكلية      
 د/ جالل أحمد السيد          0ت أ2
 أسهاذ الهشر   ووكيل الكلية لشئون الهعليم والطالب     
 د/ مصباى عبدالجواد السيد   0ت أ3

 لي اسهاذ ورئيس قسم الهشر   بالك     
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم 0ت أ4

 أسهاذ ورئيس قسم الهغذية وأمراء سو  الهغذية بالكلية      
 د/ أسام  احمد أبو اسماعيل  0ت أ5
 اسهاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية     
 د/ أحمد  وق  اسماعيل     0ت أ6
 كلي اسهاذ ورئيس قسم الحلية واألنسجة بال     
 د/ محمد عا ف كساب      0ت أ7
اسهاذ ورئيس قسم الحلية واألنسجة بطب بيطري/ جامعة كور      

 الشيخ
 الموافقة:  اللجنةرار قو 

 الموافقة      القراا       
 
الهوليد والهناسل والهلقي  االصطناعى  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  : عامل ض-25

الدراسية لرسالة  ل الحلقةعل  تشكي 14/2/2018بالكلية بهار خ 
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عبد  را ب المرسى ابراهيم  ت ب/ 0الحاصة بالطالب طالدكهورا  
ف  مادة الهحصص/  9/10/2013بهار خ المسجل م  الحار  

 وعنوانها : الوالد  وامرالها والهلقي  االصطناعى  ، 
 بعض الدراسات ع  نقص الحصو ة فى االبقار

Some Studies on Infertility in Cattle 
 وذلف عل  النحو الهال  : ت
 د/ صالى المرس  المرس  فر     0ت أ1
 أسهاذ الهشر   المهور  بالكلية    
 د/ مصباى عبدالجواد السيد    0ت أ2

 اسهاذ ورئيس قسم الهشر   بالكلي      
 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد       0ت أ3
 ليةأسهاذ ورئيس القسم الوسيولوجيا وعميد الك     
 ت د/ يوسف يحى عوء الصعيدي    4
 أسهاذ مساعد بقسم الوسيولوجيا بالكلية     
 د/ سام  معوء محمد  عبل  0ت أ5

أسهاذ ورئيس قسم الهوليد والهناسل والهلقي  االصطناع  بالكلية      
 )مشرفا(

 الموافقة:  اللجنةرار قو 
 

 الموافقة    القراا       
 
الكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذي    مجلس قسمقة : النظر ف  مواف عامل ض-26

الدراسية الهقر ر العلم  للحلقة عل   11/2/2018بالكلية بهار خ 
محمد عادل لطوى  / ب0ط  الدكهورا  الحاصة بالطالبلرسالة 

ف  مادة  22/4/2014بهار خ محمود ت المسجل م  الحار  
 نوانها :  وعالكيميا  الحيو   وكيميا  الهغذية  ، الهحصص/ 

تأثير القيود الغذائية للطاقة على الهعبير الجين  للجينات المهعلقة                
 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 
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 اجهمعت اللجنة المشكلة وذلف عل  النحو الهال  :  ت
 د/ السعيد الشر ين  السعيد   0ت أ1

أسهاذ الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية المهور  ورئيس القسم      
 بالكلية مشرفا 

 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0ت أ2
ليا أسهاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات الع     

 والبحوث مشرفا 
 د/ نبيل أبو هيكل سيد احمد   0ت أ3

 أسهاذ الوسيولوجيا ورئيس القسم وعميد الكلية      
 د/ فهيم البه  السيد وحي       0ت أ4
 أسهاذ الوسيولوجيا المهور   بالكلية      
 د/ عبدالهادي محمد أحمد عرم   0ت أ5
 ور  بالكلية أسهاذ الهغذية وأمراء سو  الهغذية المه     
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم   0ت أ6

 أسهاذ ورئيس قسم الهغذية وأمراء سو  الهغذية بالكلية      
 ت د/ محمد فود  ابراهيم سالم       7
 أسهاذ مساعد الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية  بالكلية      
حطة البحثية الحاصة ت وقد قا  الطالب بشرى واف  ومسهويض لل                

برساله  ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قا  بعرء توصيل  ع  
تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالب فيما انج  
وفيما سينوذ وف  النهائ  اله  توصل اليها وف  مجال تحصص  
بصوة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصل الي   مو 

مال خطة بحث رساله  طبقا لما هو مدون باسهمارة الهوصية باسهك
الهسجيل مو تعديل  ير جوهري لعنوان الرسالة ، ليصب  على النحو 

 الهال  :
تقييد الطاقة على حالة مضادات األ سدة وتعبير الجينات تأثير               

 المرتبطة بأيض الدهون ف  الوئران 
The effect of Caloric restrictions on antioxidant status and 

 the expression of genes associated with lipid metabolism in rats 
 الموافقة:  اللجنةرار قو 

 الموافقة    القراا       
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الباثولوجيا اال لينيكية  بالكلية بهار خ  مجلس قسم: النظر ف  موافقة  عامل ض-27
الدكهورا  لرسالة راسية الدالهقر ر العلم  للحلقة عل   14/2/2018

ت  جهاد السعيد عبدالجليل احمد الشبكى / ب0ط ة الحاصة بالطالب
المدرس المساعد بالكلية وعضو بعثة اال راف المشهرك باليابان 

الباثولوجيا ف  مادة الهحصص/  22/4/2014بهار خ والمسجلة 
 وعنوانها :  اال لينيكية  ، 

ينيكية على الهاثير المناعى لبعض النباتات دراسات باثولوجية ا ل              
 الطبية فى الجمبري 

copathological Studies on the Immunomodulatory Effects of  

Some Medicinal Plants in Shrimp 
 

 اجهمعت اللجنة المشكلة وذلف عل  النحو الهال  :  ت
 د/ السعيد الشر ين  السعيد     0ت أ1

الحيو ة وكيميا  الهغذية المهور  ورئيس القسم أسهاذ الكيميا       
 بالكلية

  مجدي صالى مصطوى عامر د/0ت أ2
 أسهاذ االدو ة ورئيس القسم بالكلية     
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم 0ت أ3
 أسهاذ ورئيس قسم الهغذية وأمراء سو  الهغذية بالكلية     
 ت د/ ايمان  هران عبدالحميد أحمد  4
 ذ مساعد امراء االسماك ورعايهها بالكليةأسها     
 ت د/ فاطم  مصطوى عبدالحميد     5

أسهاذ مساعد بالباثولوجيا اال لينيكية وقائم بعمل رئيس القسم     
 بالكلية

        اسام  على محمد عبد   د/0أت 6
 أسهاذ الباثولوجيا اال لينيكية  بكلية الطب البيطر  / جامعة      

 س )مشرفا(قناة السو 



 

 
 
-28- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2017/ 2/ 19املوافق    االثنني يوم  ( 276) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

  انج  فكري محمد حس  ر شة د/ت 7
أسهاذ مساعد بالباثولوجيا اال لينيكية وقائم بعمل رئيس القسم     

 )مشرفا( بالكلية
ت وقد قامت الطالبت بشرى واف  ومسهويض للحطة البحثية الحاصة 
برسالهها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء توصيل  ع  

الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج   تطبي  الج   العمل  م 
وفيما سينوذ وف  النهائ  اله  توصلت اليها وف  مجال تحصصها 
بصوة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصلت الي   مو 
الهوصية باسهكمال خطة بحث رسالهها طبقا لما هو مدون باسهمارة 

 الهسجيل/
 الموافقة:  اللجنةرار قو 

 
 الموافقة    االقرا       

 
الباثولوجيا اال لينيكية  بالكلية بهار خ  مجلس قسم: النظر ف  موافقة  عامل ض-28

الدكهورا  لرسالة الدراسية الهقر ر العلم  للحلقة عل   14/2/2018
ت المسجلة  ير   محمود عبد الحميد بدر / ب0ط ة الحاصة بالطالب
الباثولوجيا ف  مادة الهحصص/  9/10/2013بهار خ م  الحار  

 وعنوانها :  اال لينيكية  ، 
 دراسات باثولوجية ا لينيكية على بعض محو ات النمو فى الدواج               

Clinicopathological Studies on Some Growth Promoters in Poultry 

 اجهمعت اللجنة المشكلة وذلف عل  النحو الهال  :  ت
 هيم   د/ طاري ابراهيم محمد ابرا0ت أ1
 أسهاذ ورئيس قسم الهغذية وامراء سو  الهغذية بالكلية      
   د/ سنا  سالم  احمد عوء0ت أ2
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 أسهاذ امراء الدواج   بالكلية      
 ت د/ فاطم  ال هرا  عبدالحميد احمد 3

 أسهاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بالكلية      
 ت د/ انجى فكري محمد حس  ر ش      4
مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الباثولوجيا اال لينيكية  أسهاذ     

 بالكلية
 د/ اسام  على محمد عبد   0ت أ5

أسهاذ الباثولوجيا اال لينيكية بطب بيطر  جامعة/ قناة السو س      
 )مشرفا(

 ت د/ ع   السيد على حسان  6
باحث اول بقسم الكيميا  الحيو ة تت بمعهد صحة الحيوان      

 ة )مشرفا(بالمنصور 
 ت د/ فاطم  مصطوى عبدالحميد     7

 أسهاذ مساعد الباثولوجيا اال لينيكية بالكلية )مشرفا(    
ت وقد قامت الطالبت بشرى واف  ومسهويض للحطة البحثية                   

الحاصة برسالهها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء 
رسالة وقد تم مناقشة توصيل  ع  تطبي  الج   العمل  م  ال

الطالبة فيما انج  وفيما سينوذ وف  النهائ  اله  توصلت اليها وف  
مجال تحصصها بصوة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما 
توصلت الي   مو الهوصية باسهكمال خطة بحث رسالهها طبقا لما 

 هو مدون باسهمارة الهسجيل/
 الموافقة:  اللجنةرار قو 
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 الموافقة    القراا       
 
 
الكيميا  الحيو ة وكيميا  الهغذية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة :  عامل ض-29

مد تسجيل لطالب الدراسات العليا  عل  18/2/2018بالكلية بهار خ 
والمسجلي  لدرجة الماجسهير ف  مادة الهحصص/ الكيميا  الحيو ة 

 :  وكيميا  الهغذية ، ف  المدد المولحة قر   كل منهم وهم
 
  مالحظاتمالحظات  مدة المد المطلو ةمدة المد المطلو ة  تار خ الهسجيلتار خ الهسجيل  اسم الطالباسم الطالب    

مرو  نجيب ابوالوفا مرو  نجيب ابوالوفا   11
  20132013//44//1616  المهولىالمهولى

عا  سادس واخير عا  سادس واخير 
  اعهبارا م اعهبارا م 

حهى حهى   20182018//44//1616
1515//44//20192019  

تم سداد الرسو  تم سداد الرسو  
  الدراسيةالدراسية

رحاب السعيد عثمان رحاب السعيد عثمان   22
  20142014//44//2222  ع بع ب

  عا  خامس اعهبارا م عا  خامس اعهبارا م 
حهى حهى   20182018//44//2222

2121//44//20192019  

لعا  الجامع  لعا  الجامع  لم تسدد الم تسدد ا
20162016//20172017   ، ،
20172017//20182018  

رلو  السعيد رلو  السعيد   33
  20142014//44//2222  عبدالهاد  عبدالهاد  

  عا  خامس اعهبارا م عا  خامس اعهبارا م 
حهى حهى   20182018//44//2222

2121//44//20192019  

لم تسدد العا  الجامع  لم تسدد العا  الجامع  
20172017//20182018  

سنا  السعيد حافظ سنا  السعيد حافظ   44
  الهجرسىالهجرسى

2222//44//20142014  
  عا  خامس اعهبارا م عا  خامس اعهبارا م 

حهى حهى   20182018//44//2222
2121//44//20192019  

لم تسدد العا  الجامع  لم تسدد العا  الجامع  
20172017//20182018  

لم تسدد العا  الجامع  لم تسدد العا  الجامع    عا  خامس اعهبارا م عا  خامس اعهبارا م   20142014//44//2222هال  عبد الحى عبد هال  عبد الحى عبد   55
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حهى حهى   20182018//44//2222  اللطيفاللطيف
2121//44//20192019  

20162016//20172017   ، ،
20172017//20182018  

ايناس محمد محمود ايناس محمد محمود   66
  20142014//44//2222  محمدمحمد

  عا  خامس اعهبارا م عا  خامس اعهبارا م 
حهى حهى   20182018//44//2222

2121//44//20192019  

تم سداد الرسو  تم سداد الرسو  
  الدراسيةالدراسية

محمد نصرالدي  محمد نصرالدي    77
  20142014//44//2222  غوارغوارعبدالعبدال

  عا  خامس اعهبارا م عا  خامس اعهبارا م 
حهى حهى   20182018//44//2222

2121//44//20192019  

لم يسدد العا  الجامع  لم يسدد العا  الجامع  
20142014//20152015   ، ،
20152015//20162016  
20162016//20172017   ، ،
20172017//20182018  

رانيا عبدالرحيم رانيا عبدالرحيم   88
  مصطوى االما مصطوى االما 

2222//44//20142014  
  عا  خامس اعهبارا م عا  خامس اعهبارا م 

حهى حهى   20182018//44//2222
2121//44//20192019  

لم تسدد العا  الجامع  لم تسدد العا  الجامع  
20172017//20182018  

 
 الموافقة:  اللجنةرار قو 

 
 الموافقة   القراا       

 
الرقابة الصحية على األ ذية بالكلية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة :  عامل ض-30

مد تسجيل لطالب الدراسات العليا  عل  18/2/2018بهار خ 
والمسجلي  لدرجة الماجسهير ف  مواد الهحصص المولحة قر   كل 

 وهم :  منهم ، ف  المدد المولحة قر   كل منهم
 
 مدة المد المطلو ة الهحصص تار خ الهسجيل اسم الطالب  
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محمد محمود محمود  1
 البان 16/4/2013 الحسينى

 عا  سادس واخير اعهبارا م 
حهى  16/4/2018

15/4/2019 

 البان 16/4/2013 هنا  مصطوى عبدالمجيد  2
 عا  سادس واخير اعهبارا م 

حهى  16/4/2018
15/4/2019 

 البان 22/4/2014 اهر توفي  محمدايمان م 3
 عا  خامس اعهبارا م 

حهى  22/4/2018
21/4/2019 

 البان 22/4/2014 وال  عبد الرحم  جعورعبد  4
 عا  خامس اعهبارا م 

حهى  22/4/2018
21/4/2019 

 البان 22/4/2014 هيثم ابوالسعود سالم  على 5
 عا  خامس اعهبارا م 

حهى  22/4/2018
21/4/2019 

6 
   عادل محمود السيد فو 

 البان 22/4/2014 الجوهر  
 عا  خامس اعهبارا م 

حهى  22/4/2018
21/4/2019 

 لحو  22/4/2014 محمود احمد محمد احمد 7
 عا  خامس اعهبارا م 

حهى  22/4/2018
21/4/2019 

 الموافقة:  اللجنةرار قو                
 

 الموافقة   القراا       
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على  11/2/2018ف  موافقة مجلس قسم األدو ة بهار خ النظر :  عامل ض-31

الغا  الهسجيل لطالب الدراسات العليا المسجلي  لدرجة الماجسهير 
 :ف  مادة الهحصص/ الوارما ولوجيا ، وذلف على النحو الهال 

  المبررالمبرر  الهحصصالهحصص  االسماالسم    
11  

 الفارماكولوجيا امريه عبدالناصر عبداملنعم حممد

راسية لعدم سداد الرسوم الد
وعدم االستجابة وعدم 

 االنتظام
22  

 الفارماكولوجيا ايناس عادل رجب مجيل

لعدم سداد الرسوم الدراسية 
وعدم االستجابة وعدم 

 االنتظام
33  

 الفارماكولوجيا اتمر حممد سليمان السيد

لعدم سداد الرسوم الدراسية 
وعدم االستجابة وعدم 

 االنتظام
44  

 لوجياالفارماكو  مروة حمسن حسني امحد

لعدم سداد الرسوم الدراسية 
وعدم االستجابة وعدم 

 االنتظام
 الموافقة:  اللجنةرار قو 

 
 الموافقة    القراا       
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 فيهقاجلنه الع قات الث-3
 2018/ 2 / 15واملنعقدة بتاريخ    

النظر ف  موافقة مجلس قسم الجراحة والهحدير واأل عة بهار خ  :امل ض ع-32
العهتتتتتتتتذار المقتتتتتتتتد  متتتتتتتت  الستتتتتتتتيد علتتتتتتتتى ا 12/2/2018

األستتتتهاذ المستتتتاعد  -التتتتدكهور/عوء  عبلتتتت  الستتتتيد حستتتت  
بالقستتم بشتتان عتتد  حضتتور ستتيادت  المتتؤتمر العلمتت  الرابتتو 
عشر للجمعية المصر ة ألمراء الما ية تحت عنتوان )رع  
مسهقبلية لهنمية الثروة الحيوانية ورعايهها( ختالل الوهترة مت  

 0 2018يناير  25-28
 الموافقة:  لجنةالرار قو   

 
 الموافقة      القراا       
        
النظتتتر فتتت  موافقتتتة مجلتتتس قستتتم الهوليتتتد والهناستتتل والهلقتتتي   :امل ضووو ع-33

علتتى الطلتتب المقتتد  متت   14/2/2018االصتتطناع  بهتتار خ 
األسهاذ المساعد بالقستم  –السيد د/ احمد ذكى محمود بلبولة 

حيث انت  حاصتل علتى بشان مد بقائ  بانجلهرا لمدة عا  ثان  
منحتتتتتتة تتتتتتتتدر ب بجامعتتتتتتة كتتتتتتتامبرد  وذلتتتتتتف اعهبتتتتتتتارا متتتتتتت  

بتدون مرتتب يصترف مت   25/5/2019حهى  26/5/2018
 0الداخل
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 الموافقة:  اللجنةرار قو   
 الموافقة      القراا       
 

النظر فت  موافقتة مجلتس قستم الصتحة واألمتراء المشتهركة بهتار خ  :امل ض ع-34
متتروة فتتو ي /0  متت  الستتيدة دعلتتى الطلتتب المقتتد 18/2/2018

متتتدرس صتتتحة الحيتتتوان والبيئتتتة بشتتتان طلتتتب  -المهتتتول  احمتتتد 
 سيادتها على حضورها ور ة عمل بعنوان : 

) القيتتادة والحوكمتتة وتطتتو ر ر تتادة األعمتتال فتت  مؤسستتات الهعلتتيم                
 العال  ف  أفر قيا (

يتتتة بهعتتتاون متتتو جامعتتتة والهتتت  تنظمهتتتا رابطتتتة الجامعتتتات األفر ق                
فتت  رحتتاب جامعتتة  2018ابر تتل  5 -3المنصتتورة فتت  الوهتترة متت  

  0المنصورة وذلف بنوقات م  الجامعة

  0* مرف  طي  كهيب ور ة العمل والبرنام  المبدئ  للور ة

 الموافقة:  اللجنةرار قو    
 

 الموافقة      القراا          
 لبيئةجلنة شئ ن ا -4                         

 2018/ 2 / 15واملنعقدة بتاريخ   
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النظتتر فتتى الحطتتاب التتوارد متت  الستتيد التتدكهور/ وكيتتل التتو ارة ومتتدير  امل ضوو ع-35
الطتتتب البيطتتتر  بشتتتأن القتتتر  واالمتتتا   اال ثتتتر احهياجتتتا للقوافتتتل 

 البيطر ة المشهركة والدورات وتدر ب الطالب
فتتتى خطتتتاب على االمتتتا   والقتتتر  التتتواردة وقتتترار اللجنتتتة : الموافقتتتة

 سيادتة على ان نبدا بالقر  الهى لم تحظى بقوافل سابقة
* ومرفتت  طيتتة الحطتتاب التتوارد متت  الستتيد التتدكهور/ وكيتتل التتو ارة 

 ومدير الطب البيطر  
 الموافقة   القراا          
د/ وكيتتل الكليتتة لشتتئون خدمتتة المجهمتتو 0النظتتر فتتى اقهتتراى الستتيد أ امل ضوو ع-36

ل القاعتتتتة الموجتتتتودة بالتتتتدور االول وتنميتتتتة البيئتتتتة بشتتتتأن تحو تتتت
بالمسهشتتتوى الهعليمتتتى البيطتتتر  لهكتتتون قاعتتتة للتتتدورات الهدر ببتتتة  
وورش العمتتل وذلتتف لعتتد  جتتدو  ايجارهتتا كافهير تتا طتتالب  حيتتث تتتم 

 فف االيجار ا ثر م  مرة
 على تحصيص القاعة وتجهي هاوقرار اللجنة : الموافقة

 الموافقة    القراا         
النظر فى خطة الدورات الهدر بية بالمسهشوى الهعليمى البيطر    امل ض ع-37 

 بالهعاون مو مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية
 وقرار اللجنة : الموافقة

 الموافقة    القراا         



 

                                                          
                                                       

 
-37- 
 محض

 كلية الطب البيطري معة املنصورةجا          

   2018/ 19/2املوافق   االثنني يوم  ( 276)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 
 2018تقتار ر التدورات الهتى تتم انجا هتا ختالل  تهرفبرايرالنظتر فتى  امل ض ع-38

 م  خالل المعمل المرك   بالكلية
 قرار اللجنة : الموافقةو 

 الموافقة    القراا         
 
 
 

 املكتبات جلنة-5  

  2/2018 /17  واملنعقدة بتاريخ            

 تشتتكيل  متت  الستتيدة /متتديرة المكهبتتة بشتتأن  النظتتر فتتى الطلتتب المقتتد  :امل ضوو ع-39
الكهتتتب والتتتدور ات المنقولتتتة متتت  قاعتتتة لجنتتتة لوحتتتص وتستتتعير 

 ية مكهبة الكلاالنهرنت ل
الكهتتتب والتتتدور ات وقتتترار اللجنتتتة : الموافقتتتة علتتتى تشتتتكيل لجنتتتة                    

 مكهبة الكلية المنقولة م  قاعة االنهرنت ل
 لهكون كالهالى:  –                       

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

 
 جملس حترير اجمللة   

 14/2/2018ر خ المنعقدة بها                            
 

 النظر فى رفو المجلة وتحو لها اونالي  امل ض ع-40
الموافقة على رسو  تكلوة انشا  موقو ختا  للدور تة :  وقرار اللجنة                 

الحاصتتتة بتتتالمجلس االعلتتتى للجامعتتتات وعرلتتتها لتتتم  التتتدور ات 
جنيتة تتدفو  10,000بمرك  الهقنيتة للمعلومتات بجامعتة المنصتورة 

   جنية 2000احدة ودعم فنى سنو  لمرة و 
 الموافقة القراا        

 م ض عات متن عه                                        

موافقتة  النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئتة الهتدر س بالكليتة بشتأن  امل ض ع-41
 11/2/2018الصتتحة واالمتتراء المشتتهركة بهتتار خ مجلتتس قستتم 

 –ة البتتتا  بركلتتتت البتتتا  التتتدمير  علتتتى تر تتتي  الستتتيد ة د/ فاطمتتت
 –المتتتدرس المستتتاعد بقستتتم الصتتتحة واالمتتتراء المشتتتهركة بالكليتتتة 

بوظيوتتة متتدرس ) تحصتتص صتتحة الحيتتوان والبيئتتة( بتتذات القستتم 
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حيتتث ان ستتيادنها مله متتة فتتى عملهتتا ومستتلكها وتقتتو   –بالكليتتة 
 بواجبها على ا مل وجة كما انها حسنة السير والسلوك

 الموافقة     القراا       
 

 النظتتر فتتى متتذكرة  تتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة بشتتأن  امل ضوو ع-42
موافقتتة مجلتتس قستتم ) الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  االصتتطناعى( 

على ما جا  بهقر ر اللجنة العلميتة  رقتم  14/2/2018بهار خ 
( الجراحتتتتتات البيطر تتتتتة لوظتتتتتائف االستتتتتاتذة واالستتتتتاتذة 104)

 - محمتتد احمتتد احمتتد المهتتولى /د ستتيدالتر تتي  المستتاعدي   ( 
 -بالكليتةالمدرس بقستم الهوليتد والهناستل والهلقتي  االصتطناعى 

الهوليتتد والهناستتل )تحصتتص مستتاعد  استتهاذللهعيتتي  بوظيوتتة 
حيتتث ان ستتيادتة (بتتذات القستتم بالكليتتة  والهلقتتي  االصتتطناعى

علتتى ا متتل وجتتة كمتتا  و قتتو   بواجبتتة ملهتت   فتتى عملتت  ومستتلك 
 0ر والسلوك السي ان  حس 

 الموافقة   القراا         
 

 النظتتر فتتى متتذكرة  تتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة بشتتأن  امل ضوو ع-43
موافقتتة مجلتتس قستتم ) الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  االصتتطناعى( 

على ما جا  بهقر ر اللجنة العلميتة  رقتم  14/2/2018بهار خ 
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الستتتتتاتذة ( الجراحتتتتتات البيطر تتتتتة لوظتتتتتائف االستتتتتاتذة وا104)
 -وائتتتل الستتتيد بتتتدير ابتتتراهيم  /د الستتتيدتر تتتي  المستتتاعدي   ( 

 -بالكليتةالمدرس بقستم الهوليتد والهناستل والهلقتي  االصتطناعى 
الهوليتتد والهناستتل )تحصتتص مستتاعد  استتهاذللهعيتتي  بوظيوتتة 

حيتتث ان ستتيادتة (بتتذات القستتم بالكليتتة  والهلقتتي  االصتتطناعى
علتتى ا متتل وجتتة كمتتا  و قتتو   بواجبتتة ملهتت   فتتى عملتت  ومستتلك 

 0السير والسلوك  ان  حس 
 الموافقة   القراا         

 
علتى متا النظر فى متذكرة  تئون اعضتا  هيئتة الهتدر س بالكليتة   امل ض ع-44

( الجراحتتات البيطر تتة 104جتتا  بهقر تتر اللجنتتة العلميتتة  رقتتم )
موافقتتتة مجلتتتس لوظتتتائف االستتتاتذة واالستتتاتذة المستتتاعدي   ( و 

 12/2/2018( بهتتتتار خ والهحتتتتدير واال تتتتعة الجراحتتتتةقستتتتم ) 
 - خالتتتد صتتتالى احمتتتد محمتتتود ابتتتو النصتتتر /الستتتيد دتر تتتي  و 

للهعيتتي   -بالكليتتة الجراحتتة والهحتتدير واال تتعةالمتتدرس بقستتم 
 حتدير واال تعةالجراحتة واله) تحصتص مستاعد اسهاذبوظيوة 

ملهتتت   فتتتى عملتتت  حيتتتث ان ستتتيادتة بتتتذات القستتتم بالكليتتتة  (
الستير  علتى ا متل وجتة كمتا انت  حست  بتةو قتو   بواج ومسلك 
 0والسلوك 
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 الموافقة   القراا         
علتى متا النظر فى متذكرة  تئون اعضتا  هيئتة الهتدر س بالكليتة   امل ض ع-45

( لهرقيتتتتة االستتتتاتذة 102جتتتتا  بهقر تتتتر اللجنتتتتة العلميتتتتة  رقتتتتم )
واالساتذة المساعدي  لصحة الحيوان وتغذيهة ومراقبتة اال ذيتة( 

مجلتتس قستتم ) الصتتحة واالمتتراء المشتتهركة( بهتتار خ وموافقتتة 
حتتا   حستت  الستتيد محمتتتود  /الستتيد دتر تتي  و  23/1/2018

 الصتتتتتحة واالمتتتتتراء المشتتتتتهركةالمتتتتتدرس بقستتتتتم  - رمضتتتتتان 
امتتراء ) تحصتتص مستتاعد استتهاذللهعيتتي  بوظيوتتة  -بالكليتتة
ملهتت   فتتى حيتتث ان ستتيادتة ( بتتذات القستتم بالكليتتة  مشتتهركة

 علتتى ا متتل وجتة كمتتا انتت  حستت  جبتةو قتتو   بوا عملت  ومستتلك 
 0السير والسلوك 

 الموافقة   القراا         
بشتتأن النظتتر فتتى متتذكرة  تتئون اعضتتا  هيئتتة الهتتدر س بالكليتتة   امل ضوو ع-46

/  /15/2موافقتة مجلتس قستم الطتب الشترعى والستمو  بهتار خ 
ب/ استتتتما  محمتتتتود علتتتتى محمتتتتد 0علتتتتى تر تتتتي   ط  2018

قستتتتم الطتتتتب الشتتتترعى والستتتتمو  المعيتتتتدة ب –ابتتتتراهيم النمكتتتتى 
واالجتترا ات البيطر تتة بالكليتتة للهعيتتي  بوظيوتتة متتدرس مستتاعد 

 افتتتى عملهتتت ةمله متتت حيتتتث ان ستتتيادتهابتتتذات القستتتم بالكليتتتة 
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 ةحستتتن ا وتقتتتو   بواجبهتتتا علتتتى ا متتتل وجتتتة كمتتتا انهتتتاومستتتلكه
 0السير والسلوك 

 الموافقة   القراا         
 

علتى علتى ضا  هيئتة الهتدر س بالكليتة النظر فى مذكرة  ئون اع  امل ض ع-47
استتهاذ  –د/ ستامى معتوء محمتتد  عبتل 0تجديتد تعيتي  الستتيد أ

 –ورئتتيس قستتم الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  االصتتطناعى بالكليتتة 
متتديرا لوحتتدة لتتمان الجتتودة وتقيتتيم االدا  بالكليتتة اعهبتتارا متت  

 ولمدة ثالث سنوات 19/2/2018
 الموافقة   القراا         

 
 د/ وكيتل الكليتة لشتئون الهعلتيم والطتالب0الستيد أ النظتر فتى متذكرة   مل ض عا-48

د/ عميتد الكليتتة بشتأن تعتتديل توعيتل وولتتو 0للعترء علتى الستتيد أ
( ببرنتتام  ) تميتت  incompleteلتتوابط المهحتتان مقتترر  يتتر مكهمتتل ) 

ليكتتون الهعتتديل  صتتحة وستتالمة الغتتذا  بنظتتا  الستتاعات المعهمتتدة (
  الهالى :
التذ  يحتددة مجلتس الكليتة  يهم اجرا  االمهحان طبقتا للميعتاداوال : 

الداخليتتة لهنظتتيم  ( متت  الالئحتتة1وذلتتف طبقتتا لتتنص المتتادة متتادة )
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اعمتتتتال االمهحانتتتتات ومكافاتهتتتتا بالجامعتتتتة المعهمتتتتدة متتتت  مجلتتتتس 
 21/1/2002( بهار خ 330الجامعة بجلسهة رقم )

اعات : ستتداد رستتم االمهحتتان ) تستتديد مصتتروفات عتتدد الستتثانيووا 
 المعهمدة للمادة ( قبل دخول االمهحان

على الهعتديل علتى ان يكتون امهحتان الطالتب فتى مقرر يتر  الموافقة    القراا
متتو الطتتالب المستتجلي  فتتى نوتتس المتتادة فتتى  ) incompleteمكهمتل ) 

 العا  الذ  يلية
 

النظتتر فتتى المتتذكرة المقدمتتة متت  الستتيد أ/ متتدير الوحتتدة الحستتابية   امل ضوو ع-49
كليتتة بشتتأن الهوضتتل باعهمتتاد خهاميتتات الحستتابات الحاصتتة للعتتا  بال

متت  مجلتتس الكليتتة وعرلتتها علتتى مجلتتس  2016/2017المتتالى 
الجامعتتة للهوضتتل العهمادهتتا وذلتتف طبقتتا لهعليمتتات الجهتتا  المركتت   

 للمحاسبات بهذا الشان 
  الموافقة    القراا

دل عبد اخال  سيد احمد د/عا0النظر فى المذكرة المقدمة م  السيد أ  امل ض ع-50
قيتا  النقابتة  المدير الهنويذ  لبرنام  صحة وسالمة الغتذا  بشتأن –

فتى مجتتال  لالطبتا  البيطتر   بالدقهليتتة بهنظتيم دورة تدر بيتةالورعيتة 
نظم ادراة سالمة الغذا  بالهعتاون متو كليتة الطتب البيطتر  ) برنتام  

ذا   فتى الوهترة صحة وسالمة الغذا ( بعنتوان   نظتم ادراة ستالمة الغت
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وستتتوف يحالتتتر ستتتيادتة بهتتتذة  2018وستتتوف متتتارس  6-2متتت  
 على طلب النقابةا بنا الدورة 

  الموافقة    القراا
نقيب االطبتا   –د/ محمد محمد جمعة النظر فى المذكرة المقدمة م    امل ض ع-51

البيطتتتر   بالدقهليتتتة بشتتتأن الموافقتتتة علتتتى الهعتتتاون المشتتتهرك بتتتي  
دورات علميتة مشتهركة بمقتر  ب البيطتر  فتى عمتلالنقابة وكليتة الطت

النقابتتتة علتتتى ان يكتتتون المحالتتتر   متتت  الكليتتتة وتعطتتتى للمهتتتدرب 
 تتهادة التتدورة بعتتد اعهمادهتتا متت  الكليتتة وذلتتف لرفتتو كوتتا ة الطبيتتب 

 المهحر  ومواجهة سوي العمل 
 المبدئية مو احضار البروتوكول الموافقة    القراا     
 
د/ عميتتد الكليتتة بشتتأن قيتتا  0أ متت المتتذكرة المعرولتتة النظتتر فتتى   امل ضوو ع-52

الستتر  الخهيتتار ممثلتتى الكليتتة فتتى اللجنتتة  مجلتتس الكليتتة بتتاالقهراع
 الكلية المحهصة بهر ي  المهقدمي  لشغل وظيوةعميد الكلية 

 قا  المجلس باخهيار كال م  :     القراا     
 د/ عبد الهاد  محمد احمد عرمة 0أ
 اد السيد عبد الجو  د/ مصباى0أ
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر       احهياطى0أ
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 كلية الطب البيطري معة املنصورةجا          

   2018/ 19/2املوافق   االثنني يوم  ( 276)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 
 وقام باألعمال االدااية والسكرتااية 

 

 الستتتتتتتيد / رجتتتتتتتا  محمتتتتتتتد البيلتتتتتتت 
     الستتتتتتتيدة/ ماجتتتتتتتدة محمتتتتتتتد احمتتتتتتتد 

 
 

 رئتتتتتتتتيس قستتتتتتتتم أمانتتتتتتتتة مجلتتتتتتتتس الكليتتتتتتتتة
 أخصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائى  تتتتتتتتتتتتتتتتتتئون ادار تتتتتتتتتتتتتتتتتتة ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتانى                                                  

 

 ،، الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                            

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

 

 

 رجاء البيلى 


