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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية سبعون الو  السابعة (277)رقم  الجلسة

 
 2018/  2017للعدداا الجددامع  (277) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسدد   

 السداعة  تمداا وذلك ف   هد 1438/    الموافقا 19/3/2018 االثنينيوا 
 بقاعة إج ماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا

 : برئاسة           
 اسدددددددددددددددددددددددد اذ وعميددددددددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددددددددة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووء  وكووووووو   الكليوووووووة

 

 
 حوثدبالعليا والاس اذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدددجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أس اذ ووكيل الكلية لشئون خدمدة المج مدو وتنميدة البيئد  راهيمددادل ال ابعى ابددد/ ع0أ
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 ال عليم والطالب ئون دداس اذ ووكيل الكلية لش د/ جالل احمددد السيد يدددوسف0أ

  أعضا  اجمللس:
 د/ فهددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ

 

 اأسددددددددددددددد اذ م لدددددددددددددددر  بقسدددددددددددددددم اللسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القنددددددددداو  ر د/ علدددددددددى علدددددددددى ابددددددددد0أ
 

 أسدددددددددددددددد اذ م لددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الليروسددددددددددددددددات
 

 د/ عبددددد الهدددداد  محمددددد احمددددد عرمدددد 0أ
 

  غذيدد ال غذيدد  وامددراء سددو  ال أسدد اذ م لددر  بقسددم
 

 د/ ف حدددددددددى رسددددددددددوان علدددددددددى سددددددددددليم0أ
 

 الشددددرعى والسددددموا واالجددددرا ات البيطر ددددةأسدددد اذ م لددددر  بقسددددم الطددددب 
 

 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ينى السدددددددددددددعيد0أ
 

 م الكميدددا  الحيو ددد  وكميدددا  ال غذيددد أسددد اذ م لدددر  ورئددديس قسددد
 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسدددددددددددددددددد اذ م لددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسدددد اذ م لددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 د/ محمددددددددد الشددددددددر ينى السدددددددديد علددددددددى0أ
 

 أسدد اذ م لددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اال ذيدد 
 

  

 عثمدددددان ابدددددو الوفددددداد/ صدددددالى احمدددددد 0أ
 

 اسددددددددددددددددد اذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطليليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسددد اذ ورئددديس قسدددم الصدددح  واالمدددراء المشددد رك 
 

 طلى عددددددامرد/ مجددددددد  صددددددالى مصدددددد0أ
 

 اسددددددددددددددددددد اذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددد 
 

 د/ كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد ا0أ
 

 اسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء الدددددددواجن
 

 محمددددد يددددونس د/ جمددددال عبددددد الجددددابر0أ
 

 اسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم البك ر ددددددا واللطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/ مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسدددددددددددددددددددددد اذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 اسددد اذ ورئددديس قسدددم ال وليدددد وال ناسدددل وال لقدددي  االصددددطناعى
 
 
 

 د/ فيدددددددددددوال حسدددددددددددن  كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 مدددراء المعديددد  واالسدددما اطنددد  واالاسددد اذ ورئددديس قسدددم االمدددراء الب
 

  

 د/ عدددددادل عبدددددد الحدددددالق سددددديد احمدددددد0أ
 

   الصددددحي  علددددى اال ذيددددةاسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
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 د/ ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 اسددد اذ ورئددديس قسددددم الطدددب الشدددرعى والسددددموا واالجدددرا ات البيطر دددد 
 

 ةد/ عمددددرو عبددددد الل دددداى محمددددد عبددددد0أ
 

 اسدددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددم الصددددددددددددددح  واالمددددددددددددددراء المشددددددددددددددد رك 
 

  

 ى اال ذيةدددبقسم الرقابة الصحية علاس اذ  الاددد/ خالد ابراهيم ابو الل   س0أ
 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابدددددددراهيم0أ

 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم ال غذيدددد  وامددددراء سددددو  ال غذيدددد 
 

 د/ سددددددددنا  سددددددددالم  احمددددددددد عدددددددددوء0أ
 

 اسدددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواجن
 

 قددددددسم الرقابة الصحية على اال ذيةاسددددد اذ ب د/ مها عبدة محمد العشددددماو  0أ
 د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد 0أ

 

 اسددد اذ ورئددديس قسددددم الرعايددد  وتنميددددة الثدددرو  الحيوانيدددد 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمددددددود0أ
 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  وال حدددددير واال ددددع 
 

  

 محمددددددددود محمددددددددد بدددددددددران  ددددددددعيبد/ 0أ
 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم ال شدددددددددددددددددددددددددددددددر  
 

  

 الرعايددد  وتنمي  الثرو  الحيواني  اس اذ بقسم حمد ابو اسمداعيلد/ أسام  احمد م0أ

 د/ إنجددددددددددددددددددددددى فكددددددددددددددددددددددر  ر شدددددددددددددددددددددد 
 

 اسدد اذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم الباثولوجيددا اال لينيكدد 
 

 د/ وال  فكدددددددددددددددددر  عبدددددددددددددددددد الوهددددددددددددددددداب
 

 اسدد اذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الباثولوجيددا
 

 د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحمن
 

 عد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الليروسدداتاسدد اذ مسددا
 

 عبددددددد الل دددددداى حمددددددد  عبددددددد الل دددددداىد/ 
 

 اسدددددددددد اذ مسدددددددددداعد بقسددددددددددم امددددددددددراء الدددددددددددواجن
 

 اس اذ مساعد بقسم ال غذية وامراء سو  ال غذية يد يوسفددددد/ عبير السعيد الس
 مدرس بقسم الرقدابة الصحية على اال ذيدددة د/ مروة ابراهيم المرسى محمد الطوخى

 مدرس بقسم ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى د الم ولىدددد احمددمد احمد/ مح
  أعضا  من اخلا ج

 ن محمددود مصددطلىد/ عددادل حسدداني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 مدير عاا مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية عبد المنعم السيد محمد المنجىد/ 

   واعتذ  عن عدم احلضء
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 أس اذ م لر  بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسما  د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ
 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ

 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 االمراء الباطن  واالمراء المعدي  واالسما  بقسماس اذ  د/صبددر  أحمدددد الحضددر  0أ
 د/ احمدددددددددددددددد  دددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ

 

   واالنسددددددددددج اسدددددددددد اذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الحليدددددددددد
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم من صددددددددر محمددددددددود0أ
 

 اسدد اذ بقسددم ال وليددد وال ناسددل وال لقددي  االصددطناعى
 

 مدددد/ محمد محمد جمع  سال
 
 
 

 هلي  دقدبال نقيب االطبدددا  البيطر ين

 االسته ل
 

      - د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدد 0أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة قدد •
 بالكلية وأمراء سو  ال غذيةال غذية  قسمم لر  ب أس اذ

 عميدد الكليدة –نبيدل ابدو هيكدل سديد أحمدد السديد أدد/ الجلسة اف     •
  م منيا للسادة اعضدا  المجلس ال وفيق والسداد

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                  (276رقددددددم  ) ل صددددددديق علدددددد  محضددددددر الجلسددددددة السددددددابقةا :املءضووووووءع-1
  0 2018 /19/2ب ار خ 

 المصادقة : را الق      
 ثانيا :جلان جملس الكلية

 

 جلنة شئءن التعليم والط ب - 1                 
 8/3/2018 المنعقدة ب ار خ   
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النظر فى مذكرة  ئون الطالب بالكلية بشأن اعدداد حالدة الطالدب/    :ءعاملءض-2

والمر دد  للقبددول بالعدداا  –احمددد حسددن صددالى حسددينى المصددر  
والدددذ  يلددد مس فيدددة قبدددول عدددذرة عدددن  2017/2018الجدددامعى 

وذلددك لددورود مللددة م دداخر بنددا   2017/2018العدداا الجددامعى 
علددددى ك دددداب االدارة العامددددة لشددددئون ال علدددديم والطددددالب ب ددددار خ 

19/2/2018  
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة    القرا      
 
النظر فى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة بشدأن الطلدب المقددا مدن   :ءعضاملء-3

والمقيددد بالكليددة باللرقددة  –الطالددب/ جددور  لطلددى منيددر عددوء 
والدذ  يلد مس فيدة قبدول  2017/2018االولى بالعاا الجدامعى 

وذلدددك  3/3/2018ح دددى  9/2/2018عدددذرة عدددن الل دددرة مدددن 
 بسبب ) مرسة(

 الموافقة وقرار اللجنة                  
 الموافقة       القرا    
 
النظر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة بشدأن الطلدب المقددا مدن    :ءعاملءض-4

والمقيددد بالكليددة  –الطالددب/ اسددما  عطيددة محمددد ابددراهيم سددالمة 
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والددذ  يلددد مس  2017/2018باللرقددة الثالثدددة بالعدداا الجدددامعى 
 8/3/2018ح دى  7/2/2018فية قبول عدذرة عدن الل درة مدن 

 (وذلك بسبب ) مرسها
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة    القرا      
النظر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة بشدأن الطلدب المقددا مدن    :ءعاملءض-5

والمقيد بالكلية باللرقدة الرابعدة  –الطالبة/ اية عادل احمد  لبى  
مس فيدة قبدول عدذرها والدذ  يلد  2017/2018بالعاا الجدامعى 
وذلدك بسدبب )  15/2/2018ح دى  3/2/2018عن الل رة من 

 (سلرها الى دولة السعودية
 وقرار اللجنة الموافقة                 

 الموافقة    القرا     
 
النظر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة بشدأن الطلدب المقددا مدن    :ءعاملءض-6

والمقيد بالكليدة باللرقدة  –اهيم  الطالبة/ امنية عبداللة السعيد ابر 
والدددذ  يلددد مس فيدددة  2017/2018الحامسدددة بالعددداا الجدددامعى 

 22/2/2018ح دددى  4/2/2018قبددول عددذرها عددن الل ددرة مددن
 وذلك بسبب ) مرسها(

 وقرار اللجنة الموافقة                  
 الموافقة     القرا    



 

                                                          
                                                       

 
-7- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 19/3املوافق   االثنني يوم  ( 277)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 
بشدأن الطلدب المقددا مدن  النظدر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة  :ءعاملءض-7

والمقيد بالكليدة باللرقدة  –الطالبة/ هد  عبد المحلوظ احمد نور  
والذ  يل مس فيدة قبدول  2017/2018الحامسة بالعاا الجامعى 

وذلك بسدبب  4/3/2018ح ى  3/2/2018عذرها عن الل رة من
 ) مرسها(

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 ةالموافق     القرا    
 
النظددر فددى مددذكرة  ددئون الطددالب بالكليددة بشددأن الطلددب المقدددا مددن  :ءعاملءضوو-8

والمقيدددد بالكليدددة  –الطالبدددة/ اسدددما  سدددامى محمدددد الششددد او   
والددذ  يلدد مس  2017/2018باللرقددة الحامسددة بالعدداا الجددامعى 

ح ددددددى  1/2018/ 28فيددددددة قبددددددول عددددددذرها عددددددن الل ددددددرة مددددددن
 وذلك بسبب ) مرسها( 17/2/2018

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة    القرا      
النظر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة بشدأن الطلدب المقددا مدن    :ءعاملءض-9

والمقيدددد بالكليدددة باللرقدددة  –الطالدددب/ صدددبحى بكدددر عمدددر بكدددر  
والدذ   2017/2018الرابعة) مس جد ) تحلف( بالعاا الجدامعى 
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درجددات الشددلو  والعملددى ورفددو يلدد مس فيددة الموافقددة علددى رصددد 
 حجب الن يجة

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة    القرا      
 

النظدر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة بشدأن الطلدب المقددا مدن : ءعاملءض-10
والمقيددد بالكليددة باللرقددة  –الطالددب/ كمددال عددادل   لددول محمددود  

والدددذ  يلددد مس فيدددة  2017/2018الحامسدددة بالعددداا الجدددامعى 
 8/3/2018ح دددى  2/2018/ 4قبدددول عدددذر  عدددن الل دددرة مدددن 

 وذلك بسبب ) مرس (
 وقرار اللجنة الموافقة                

  الموافقة   القرا      
 

النظدر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة بشدأن الطلدب المقددا مدن  :ءعاملءض-11
لمقيددددة بالكليدددة وا –الطالبدددة/ ديندددا ممددددوى عبدددد الحدددالق احمدددد  

والددذ  يلدد مس  2017/2018باللرقددة الثانيددة بالعدداا الجددامعى 
ح ددددددى  3/2018/ 2فيددددددة قبددددددول عددددددذرها عددددددن الل ددددددرة مددددددن 

 وذلك بسبب ) مرسها( 16/2/2018
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة     القرا     
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رار مجلدس ال اديدب النظر فى مذكرة  ئون الطدالب بالكليدة بشدأن قد:ءعاملءض-12

االعلدددى الحددداا بالطالدددب / ادهدددم خالدددد محمدددد محمدددد العليلدددى 
يل قدرار مجلدس تاديدب الكليدة واال  لدا  \والذ  قرر المجلس تعدد

وجى ( فدددى مدددادة الضدددبة وهدددى مدددادة ) البددداثولبالغدددا  االم حدددان 
واع بارة راسب فيها ورصد درجة مادة الطليليات بنا ا علدى قدرار 

 مجلس ال اديب
 وقرار اللجنة الموافقة                 

 الموافقة      القرا    
  

النظدر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة بشدأن الطلدب المقددا مدن  :ءعاملءض-13
والمقيددددة بالكليدددة باللرقدددة  –الطالبدددة/ اسدددما  مجدددد  عاصدددى   

والدذ  يلد مس فيدة قبدول  2017/2018الرابعة بالعاا الجدامعى 
وذلددك  6/4/2018ح ددى  3/2018/ 8عددذرها عددن الل ددرة مددن 

 بسبب ) مرسها(
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة   القرا        
 

النظدر فدى مدذكرة  دئون الطدالب بالكليدة بشدأن الطلدب المقددا مدن  :ءعاملءض-14
والمقيدددددة بالكليددددة  –الطالبددددة/ بسددددمة عصدددداا محمددددود البهددددى   
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والددذ  يلدد مس  2017/2018ى باللرقددة الرابعددة بالعدداا الجددامع
ح ددددددى  2/2018/ 15فيددددددة قبددددددول عددددددذر  عددددددن الل ددددددرة مددددددن 

 وذلك بسبب ) مرسها( 15/3/2018
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة      القرا    
 

 

 الد اسات العليا جلنة -2
  3/2018/ 19 ح ى د  والمم 2018 /3 /18  المنعقدة ب ار خ                                     
 

 بالكلية ب ار خقسم الباثولوجيا اال لينيكية النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض-15
عل  كل من : ال قار ر اللردية وال قر ر الجماع    15/3/2018

ب/ 0ط ةالحاصة بالطالبالدك ورا   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة
س المساعد بالكلية د المدر  جهاد السعيد عبدالجليل احمد الشبكى

ب ار خ وعضو بعثة اال راف المش ر  باليابان والمسجلة 
الباثولوجيا اال لينيكية ، ف  مادة ال حصص/  9/10/2013

 : وعنوانها 
دراسات باثولوجية ا لينيكية على ال اثير المناعى لبعض 

 النباتات الطبية فى الجمبري 
Clinicopathological Studies on the Immunomodulatory 

 Effects of Some Medicinal Plants in Shrimp 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :
 د/ مصطلى محمود بشندي   0د أ1
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أس اذ الباثولوجيا اال لينيكة بكلية الطب البيطر  / جامعة      
 القاهرة 

 د/ عبد  احمد محمود محبطلى    0د أ2
م الباثولوجيا اال لينيكة بكلية الطب أس اذ ورئيس قس     

 البيطر / جامعة كلر الشيخ
 د/ أسام  على محمد عبد       0د أ3

أس اذ الباثولوجيا اال لينيكة بكلية الطب البيطر  / جامعة      
 قناة السو س )مشرف( 

     د/انج  فكري محمد حسن ر شة -4
م بعمل رئيس القسم  اس اذ مساعد الباثولوجيا اال لينيكة وقائ     

 بالكلي  )مشرف(
 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد

: ال وصدددية بمدددن  درجدددة دك دددورا  الللسدددلة فددد  العلدددوا  اللجندددةرار وق
الطبيددددة البيطر ددددة  تحصددددص ا الباثولوجيددددا اال لينيكيددددة ا للطالبدددد  
المدددذكور  فددد  سدددو  توصدددية كدددل مدددن لجندددة المناقشدددة والحكدددم ، 

 لقسم دوموافقة مجلس ا
 الموافقة   القرا     

 
 

قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض-16
كل من : ال قار ر اللردية عل   18/3/2018 بالكلية ب ار خ

الماجس ير  وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة
عيدة د الم ب/ ناهد جمع  قاسم بدو  سعد0الحاصة بالطالب ط
ف  مادة ال حصص/  16/4/2013ب ار خ بالكلية والمسجلة 

  وعنوانها :،   الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها
 تقييم جودة الحليب المجمو فى الم ارع الحالبة
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Assessment of bulk milk quality in Dairy farms 
     

   :د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال
 د/ مجدي  رف السيد   0د أ1

أس اذ الرقابة الصحية علدى االلبدان ومن جاتهدا بطدب بيطدر  /      
 جامعة ال قا  ق 

 د/ صالى ف ح  عبدالعال 0د أ2
أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها بطدب بيطدر  /       

 جامعة ال قا  ق
 د/ محمد الشر ين  السيد على    0د أ3

الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتهدا الم لدر  بالكليدة  أس اذ     
 امشرفاا

 د/ عادل عبدالحالق سيدأحمد     0أ -4
 اس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية امشرفاا     

 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي   0د أ5
 امشرفاا أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها بالكلية     

 على ان يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد
: ال وصددية بمددن  درجددة الماجسدد ير فدد  العلددوا الطبيددة  اللجنددةقرار و 

ا  الرقابدددة الصدددحية علدددى األلبدددان ومن جاتهددداالبيطر دددة  تحصدددص ا 
للطالب  المذكور  ف  سو  توصية كل من لجنة المناقشدة والحكدم ، 

 وموافقة مجلس القسم
 الموافقة   القرا        

 

النظر ف  موافقة مجلس قسم ال شر    بالكلية ب ار خ :ءعاملءض-17
عل  كل من : ال قار ر اللردية وال قر ر الجماع    11/3/2018

ب/ 0للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجس ير الحاصة بالطالبة ط
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لة د المعيدة بالكلية والمسج سهر ابراهيم ابراهيم ابراهيم عر ف
ف  مادة ال حصص/ ال شر   واألجن  ،  14/4/2015ب ار خ 

 وعنوانها : 
 ال ركيب الدقيق لمنطقة الشم فى الكالب

Ultrastructure of the olfactory region in dogs 
 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

 د/ ثنا  مح ار النحلة        0د أ1
 لر   بكلية الطب البيطر / جامعة االسماعيلية أس اذ ال شر   الم      

 د/ مصباى عبدالجواد السيد     0د أ2
 أس اذ ورئيس قسم ال شر   بالكلي      

 د/ صالى المرس  المرس  فر    0د أ3
 أس اذ ال شر   الم لر  بالكلية امشرفاا      

 د/ جالل أحمد السيد يوسف      0د أ 4
  شر   ووكيل الكلية لشئون ال عليم والطالب امشرفااأس اذ ال                  

 د على ان يكون الثالث والرابو  معا بصوت واحدد
ال وصددية بمددن  درجددة الماجسدد ير فدد  العلددوا الطبيددة  وقددرار اللجندد : 

البيطر ة  تحصص ا ال شر   واألجند  ا للطالبد  المدذكور  فد  سدو  
 مجلس القسم دتوصية كل من لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة 

 الموافقة  : القرا      
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم االدو ة  بالكلية ب ار خ :ءعاملءض-18

عل  كل من : ال قار ر اللردية وال قر ر الجماع    13/3/2018
ب/ 0للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجس ير الحاصة بالطالبة ط

من الحار   المسجلة - نسم  فاي  مصطلى كمال صال  رم   
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ف  مادة ال حصص/ اللارما ولوجيا ،  28/10/2014ب ار خ 
 وعنوانها : 

 فاعلية بعض النباتات الطاردة للديدان على اللئران
Efficacy of some anthelmentic plants on rat      

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ حا ا محمد  اهين     0د أ1
  اذ ورئيس قسم االدو ة  بطب بيطر / جامعة دمنهوراس     
 د/ سام  محمد مصطلى النب ي   0د أ2
 اس اذ االدو   بطب بيطر / جامعة ال قا  ق     
 د/ مجد  صالى مصطلى عامر   0د أ3
 اس اذ ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(    

ال وصددية بمددن  درجددة الماجسدد ير فدد  العلددوا الطبيددة  وقددرار اللجندد :
لبيطر دددة  تحصدددص االلارما ولوجيددداا للطالبددد  المدددذكور  فددد  سدددو  ا

توصية كدل مدن لجندة المناقشدة والحكدم ، وموافقدة مجلدس القسدم  ، 
 مو تحديد عنوان الرسالة ليصب  على النحو ال ال :

 اللئران ذكور الطاردة للديدان علىالطبية  بعض النباتات تأثير  
The effect of some anthelmintic medicinal plants on male rats 

 الموافقة  : القرا      
 
بالكلية  الجراحة وال حدير واأل عة مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :ءعاملءض-19

 عل  تقر ر الصالحية لرسالة الدك ورا  12/3/2018 ب ار خ
د  مرو  السعيد محمد عباس موسى / ب0ط ة الحاصة بالطالب

ف  مادة  16/4/2013ب ار خ ة المدرس المساعد بالكلية والمسجل
 وعنوانها :  الجراحة البيطر ة ، للمناقشة والحكم ، ال حصص/ 

تحت اللصيلة الحيلية ال حكم األمثل ف  األلم أثنا  عملية الحص  ف                 
 تأثير ال حدير الكل 
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Optimization of Perioperative Pain Management in Equidae 

 Undergoing Castration Under General Anesthesia 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال :
 د/ جمال احمد على الصياد      0د أ1

 أس اذ ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب البيطري/ جامعة كلر الشيخ      
 د/ محمد حسن على  قيدف         0د أ2
 لبيطري باالسماعيلية/ جامعة قنا السو سأس اذ الجراحة بكلية الطب ا     
 د/ عادل ال ابع  ابراهيم   لول 0د أ3

 أس اذ الجراحة ووكيل الكلية لشئون خدمة المج مو وتنمية البيئة)مشرفا(     
 د/ عصاا مصباى محمد محمود  0د أ4

 أس اذ الجراحة ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
  ر د/ ر جيوال بي شارت وللنسبر 0أ -5

 (أس اذ ورئيس قسم ال حدير بكلية الطب البيطري/ جامعة   ورخ بسو سرا)مشرفا   
 د د/ عوء  عبل  حسن ر ي      6

 أس اذ مساعد الجراحة بالكلية)مشرفا(     
 د على أن يكون الثالث والرابو والحامس والسادس معا بصوت واحدد

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة    :القرا      
قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  النظر ف  موافقة مجلس :ءعاملءض-20

عل  تقر ر الصالحية  14/3/2018 بالكلية ب ار خاالصطناعى 
عبد  را ب المرسى ب/ 0الحاصة بالطالب طالدك ورا  لرسالة 

ف  مادة  9/10/2013ب ار خ ابراهيم  د المسجل من الحار  
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قي  االصطناعى  ، للمناقشة الوالد  وامراسها وال لال حصص/ 
 وعنوانها :  ،والحكم 

 بعض الدراسات عن نقص الحصو ة فى االبقار
Some Studies on Infertility in Cattle 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ جابر مجاهد احمد مجاهد   0د أ1
 معة اسيوط أس اذ ال وليد وال ناسل  بطب بيطر / جا     
 د د/ محمد احمد احمد م ول        2

 أس اذ مساعد ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى بالكلية     
 د/ سامى معوء محمد  عبل 0د أ3

 أس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى امشرفاا     
 وقرار اللجن : الموافق 

 الموافقة    :القرا      
 
بالكلية  ال غذية وأمراء سو  ال غذية مجلس قسملنظر ف  موافقة ا:ءعضاملء-21

 عل  تقر ر الصالحية لرسالة الماجس ير 13/3/2018 ب ار خ
د المسجل  عال  محمود عبد  المغر   / ب0ط  الحاصة بالطالب

ف  مادة ال حصص/ تغذية  16/4/2013ب ار خ من الحار  
، للمناقشة والحكم ،  ذيةالحيوان والدواجن واألسما  وسو  ال غ

 وعنوانها :  
 تاثير المرك ات البادئة على معدالت النمو والصحة للعجول حديثة الوالدة       

Effects of Calf Starters on Growth and Health Performance 
 of Newborn Calves 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال :
 د اسماعيل حسانين     د/ السي0د أ1
 بكلية الطب البيطري/ جامعة ال قا  ق أس اذ ال غذية وأمراء سو  ال غذية       
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 د/ عبدالناصر عبداللطيف بكر    0د أ2
 أس اذ ورئيس قسم ال غذية وأمراء سو  ال غذية بكلية الطب البيطري/ كلر الشيخ     
 د/ عبدالهادي محمد احمد         0د أ3
 الم لر  بالكلية)مشرفا(  اذ ال غذية وأمراء سو  ال غذيةأس      
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم   0د أ4

 أس اذ ورئيس قسم ال غذية وأمراء سو  ال غذية بالكلية )مشرفا(     
 د د/ عمرو عبدالوهاب حسن    5
أس اذ مساعد بقسم ال غذية وأمراء سو  ال غذية     

 بالكلية)مشرفا(
 يكون الثالث والرابو والحامس  معا بصوت واحددد على أن 

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة   :القرا        
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي   :ءعاملءض-22

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  11/3/2018بالكلية ب ار خ 
د  محمود خير هند سامى ب/ 0الماجس ير  الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة ال حصص/  14/4/2015المسجلة من الحار  ب ار خ 
 الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي   ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 

 تأثير تناول   ت الك ان على إصابات الكلى المس حثة بالسيسبالتين ف  اللئران       
Effect of Dietary flaxseed oil supplementation on cisplatin 

induced renal     affections in rats                       
 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال : 

 د/ عبدالع    ف وى عبدالع        0د أ1
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 أس اذ الكيميا  الحيو   بكلية العلوا / جامعة المنصورة     
       د/ السعيد الشر ينى السعيد 0د أ2

 أس اذ م لر  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  بالكلي       
 د/ جهاد رمضان محمد السيد     0د أ3

 أس اذ الكيميا  الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )مشرفا(      
 وقرار اللجن : الموافق 

 الموافقة  :القرا      
 
  موافقة مجلس قسم االدو ة  بالكلية ب ار خ النظر ف:ءعاملءض-23

عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجس ير الحاصة  13/3/2018
د المسجلة  نورالهد  خيرت خيرت السيد احمد حمادب/ 0بالطالبة ط

ف  مادة ال حصص/   28/10/2014 من الحار  ب ار خ
 اللارما ولوجيا ، للمناقشة والحكم ،  وعنوانها : 

تأثير بعض االدو ة المس حدمة فى م ارع الدواجن على خصو ة              
 الذكور

Effects of some drugs used in poultry farms on male fertility 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 

     د/ عبدالعليم فؤاد عبدالعليم0د أ1
 لطب البيطر / جامعة ال قا  قاس اذ االدو ة  وعميد كلية ا      

 د/ نجال   كر ا حلمى عليو      0د أ2
 اس اذ االدو   بطب بيطر / جامعة ال قا  ق    
 د/ مجد  صالى مصطلى عامر0د أ3
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 اس اذ ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
 د د/ يوسف يحى عوء الصعيدي   4
 اس اذ مساعد اللسيولوجيا بالكلية )مشرفا(     
   لول احمد عبدالمنعم خضر     د د/5
 باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان فرع المنصورة)مشرفا(    

 د على أن يكون الثالث والرابو والحامس  معا بصوت واحدد
 وقرار اللجن : الموافق 

 الموافق    :القرا        
 
قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  النظر ف  موافقة مجلس :ءعاملءض-24

عل  تقر ر الصالحية  14/3/2018 بالكلية ب ار خ االصطناعى
ب/ اسالا جمع  حسانين 0الحاصة بالطالب طالماجس ير لرسالة 

ف  مادة  22/4/2014ب ار خ د المسجل من الحار   محمد على
الوالد  وامراسها وال لقي  االصطناعى  ، للمناقشة ال حصص/ 

 وعنوانها :  ،والحكم 
  ة الما يةبعض الدراسات على تحسين خصو 

Some Studies on Improvement of Bovine Fertility 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ حسين أحمد عامر             0د أ1
 أس اذ ال وليد وال ناسل  بطب بيطر / جامعة ال قا  ق      
 د د/ وائل السيد بدير ابراهيم الدومان  2

 اذ مساعد ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى بالكليةأس      
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 د/ سامى معوء محمد  عبل   0د أ3
 أس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى امشرفاا     
 د/ مجدي رمضان محمد بدر   0د أ4
أس اذ ال ناسل وال لقي  االصطناع  بمعهد بحوث تناسليات      

 الهرا امشرفاا
 ى أن يكون الثالث والرابو معا بصوت واحددد عل

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة     :القرا      

 
  

قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  النظر ف  موافقة مجلس :ءعاملءض-25
عل  تقر ر الصالحية  14/3/2018 بالكلية ب ار خاالصطناعى 

اهيم ب/ عمرو رسا ابر 0الحاصة بالطالب طالماجس ير لرسالة 
ف   14/4/2015ب ار خ د المسجل من الحار   الحنلى يوسف

الوالد  وامراسها وال لقي  االصطناعى  ، مادة ال حصص/ 
 وعنوانها :  ،للمناقشة والحكم 

دراسات معملية عن طر قة موت الحاليا المبرمج ف  بو ضات 
 الجاموس

In vitro studies on apoptosis buffalo cumulus oocyte complexes 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ حسن على حلم  منصور  0د أ1



 

                                                          
                                                       

 
-21- 

 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 19/3املوافق   االثنني يوم  ( 277)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 أس اذ ال وليد وال ناسل  بطب بيطر / جامعة ال قا  ق      
 د/ مجدي رمضان محمد بدر  0أ -2 

 أس اذ ال ناسل وال لقي  االصطناع  بمعهد بحوث تناسليات      
 االهرا امشرفا

 د/ سامى معوء محمد  عبل  0د أ3
 أس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى امشرفاا     

 د د/ محمد احمد احمد م ول   4
 أس اذ مساعد ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى بالكلية امشرفاا     

 د د/ يوسف يحى عوء الصعيدي 5
 أس اذ مساعد اللسيولوجيا بالكلية     

 
 الثالث والرابو معا بصوت واحددال انى و على أن يكون  د

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة    :القرا      

 
قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض-26

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  18/3/2018 بالكلية ب ار خ
 لهمود البدير  ب/ احمد سلمان 0الحاصة بالطالب طالماجس ير 

ف  مادة  20/10/2015ب ار خ د المسجل من الحار  
، للمناقشة  ال حصص/ الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها

 وعنوانها :  ،والحكم 
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 تواجد االفالتوكسين ف  الحليب الحاا و عض من جات                  
Prevalence of aflatoxcin in raw milk and some dairy products 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ أحالا أمين اللبودي  0د أ1

 االسكندر ةأس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها بطب بيطر  / جامعة      

 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي  0د أ2
 الكلية  أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها ب     
 د/ محمد الشر ين  السيد على  0د أ3

 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها الم لر  بالكلية امشرفاا     
 د/ عادل عبدالحالق سيدأحمد  0أ -4

 اس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية امشرفاا    
 ا بصوت واحدعلى ان يكون الثالث والرابو  مع               

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة    :القرا      

  
قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض-27

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  18/3/2018 بالكلية ب ار خ
ب/ فو   عادل محمود السيد 0الحاصة بالطالب طالماجس ير 

ف  مادة  22/4/2014 ار خ بد المسجل من الحار   الجوهر  
، للمناقشة  ال حصص/ الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها

 وعنوانها :  ،والحكم 
 تواجد المبيدات الحشر ة ف  الحليب الحاا و عض من جات                 
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Prevalence of Pesticides Residues in Raw Milk and Some 

 Dairy Products 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : د واق راى تشكيل 
 د/ على أحمد بحوت              0د أ1

أس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها بطب      
 بيطر /جامعة ال قا  ق

 د/ محمد الشر ين  السيد على 0د أ2
  أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها الم لر  بالكلية     

 د/ عادل عبدالحالق سيدأحمد   0أ -3
 اس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية امشرفاا     

 وقرار اللجن : الموافق                
 الموافقة    :القرا      

 
 
 

بالكلية البك ر ا واللطر ات والمناعة النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض-28
الماجس ير تقر ر الصالحية لرسالة عل   19/3/2018 ب ار خ

د المسجلة من  ب/ ر م ايمن احمد  بور0ط ةالحاصة بالطالب
ف  مادة ال حصص/ البك ر ولوجيا  14/4/2015 ب ار خالحار  

 وعنوانها :  ، للمناقشة والحكم ،  واألمينولوجيا والميكولوجيا
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دراسات على بعض عوامل الضراو  لميكروب االيشير شيا                  
  وال  المع ولة من لبن يس حدا لإلس هال  اآلدم 

  ٍStudies on some virulence genes in Escherichia coli isolated 

 from milk intended for human consumption 
 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  
 د/ طلعت عبدالرا ي عبدالحليم0د أ1

 أس اذ الميكرو يولوجيا والمناعة بكلية الطب / جامعة المنصورة     
 د/ محمد مصطلى احمد الحديدي  0د أ2
 أس اذ مساعد بقسم  البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية       
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0د أ3
 ا واللطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا( أس اذ ورئيس قسم البك ر      
 وقرار اللجن : الموافق                

 الموافقة     :القرا      
 
 

 13/3/2018 بالكلية ب ار خالليروسات ف  موافقة مجلس النظر   :ءعاملءض-29
ب/ ر ا 0ط ةالحاصة بالطالبالماجس ير عل  تقر ر الصالحية لرسالة 

 14/4/2015 ب ار خسجلة من الحار  د الم مصطلى محمد حرا ا
 وعنوانها :  ، للمناقشة والحكم ،  ولوجيااللير ف  مادة ال حصص/ 

دراسات فيرولوجي  على فيروس مرء النيوكاسل مو اال ار  إلى 
 بعض مضادات الليروسات

Virological Studies on Newcastile Disease Virus With 

Speciel Reference to Some Antiviral Agents 
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 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  
 د/ على على ابراهيم القناوي 0د أ1

 أس اذ الميكرو يولوجيا الم لر  بالكلية     
 د/ عو س جالل علان سلمان  0د أ2

باحث اول بقسم النيوكاسل د معهد بحوث االمصال      
 واللقاحات البيطر ة بالعباسية  

 د د/ سحر السيد السيد عبدالرحمن  3
 أس اذ مساعد الليرولوجيا وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية )مشرفا(      

 د د/ محمد صالى محمد الثلث   4
 أس اذ مساعد الليرولوجيا بالكلية     

 د على أن يكون األول والثالث معا بصوت واحدد
 وقرار اللجن : الموافق 

 قةالمواف    :القرا      
 
األمراء الباطنة والمعدية واألسما  النظر ف  موافقة مجلس   : ءعاملءض-30

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  13/3/2018 بالكلية ب ار خ
 ب/ منار محمد  كر ا الصعيد 0ط ةالحاصة بالطالبالماجس ير 

ف  مادة  28/10/2014 ب ار خد المسجلة من الحار  
 وعنوانها :  قشة والحكم ، األمراء المعدية ، للمناال حصص/ 

 دراسات م قدمة على مرء خناي الحيول´
Advanced Studies on Strangle 
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 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  
 د/ مجدي حسانين الجعبري  0د أ1
 أس اذ األمراء المعدية بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخ     
  د     د/ ناصر   دان ابو   0د أ2

 أس اذ األمراء المعدية بطب بيطري/ جامعة ال قا  ق      
 د/ محمد ابراهيم عيسى  رف  0د أ3

 أس اذ األمراء المعدية بطب بيطري/ جامعة ال قا  ق )مشرفا(      
 د/ صبري أحمد الحضري نصار 0د أ4

 أس اذ األمراء الباطنة بالكلية )مشرفا(     
 بو معا بصوت واحددد على أن يكون الثالث والرا

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة    :القرا      

 
 

االدو    بالكلية ب ار خ  مجلس قسمالنظر ف  موافقة :ءعاملءض-31
لرسالة الدراسية ال قر ر العلم  للحلقة عل   13/3/2018

د  سار  ط  محمد محمد الع ب / ب0ط   الدك ورا  الحاصة بالطالب
ف   28/10/2014ب ار خ لكلية والمسجلة المدرس المساعد با

 وعنوانها :  اللارما ولوجيا  ، مادة ال حصص/ 
 دراسات فارما وكيني يكية للسيلوكينوا فى االرانب

Pharmacokinetic studies on cefquinome in rabbits 
 اج معت اللجنة المشكلة وذلك عل  النحو ال ال  : د

 د/ السعيد الشر ين  السعيد  0د أ1



 

                                                          
                                                       

 
-27- 

 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 19/3املوافق   االثنني يوم  ( 277)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 اأس اذ الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية الم لر  ورئيس القسم بالكلية      
 د/ جهاد رمضان محمد السيد 0د أ2

 أس اذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثا      
 د/ مجد  صالى مصطلى عامر 0د أ3

 اس اذ ورئيس قسم االدو ة بالكلي      
 سيد جبر       د/محمد جبر ال0د أ4

 اس اذ االدو ة بالكلي       
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0د أ5
 اس اذ ورئيس قسم البك ر ا واللطر ات والمناع  بالكلي      
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم 0د أ6
 أس اذ ورئيس قسم ال غذية وأمراء سو  ال غذية بالكلية      
 ي ى   د ادد/ سام  محمد مصطلى النب 7

 طب بيطر  جامعة ال قا  ق –اس اذ االدو ة      
بشرى واف  ومس ليض للحطة البحثية  د وقد قامت الطالبة                 

الحاصة برسال ها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء 
تلصيل  عن تطبيق الج   العمل  من الرسالة وقد تم مناقشة 

ذ وف  الن ائج ال   توصلت اليها الطالبة فيما انج  وفيما سينل
وف  مجال تحصصها بصلة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما 

هو بحث رسال ها طبقا لما توصلت الي   مو ال وصية باس كمال خطة 
 مدون باس مارة ال سجيلد

 وقرار اللجن : الموافق  
 الموافق    :القرا        

 
ال وليد وال ناسل وال لقي   مجلس قسم: النظر ف  موافقة ءعاملءض-32

ال قر ر العلم  عل   14/3/2018االصطناعى بالكلية ب ار خ 
ب/ 0الدك ورا  الحاصة بالطالب طلرسالة الدراسية للحلقة 



 

 
 

-28- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2018/ 3/ 19املوافق    االثنني يوم  ( 277) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

ب ار خ عبد  را ب المرسى ابراهيم  د المسجل من الحار  
الوالد  وامراسها وال لقي  ف  مادة ال حصص/  9/10/2013

 نوانها : وعاالصطناعى  ، 
 بعض الدراسات عن نقص الحصو ة فى االبقار

Some Studies on Infertility in Cattle 

 اج معت اللجنة المشكلة وذلك عل  النحو ال ال  : د
 د/ صالى المرس  المرس  فر    0د أ1
 أس اذ ال شر   الم لر  بالكلية     
 د/ مصباى عبدالجواد السيد   0د أ2

 م ال شر   بالكلي اس اذ ورئيس قس     
 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد  0د أ3

 أس اذ ورئيس القسم اللسيولوجيا وعميد الكلية      
 د د/ يوسف يحى عوء الصعيدي  4

 أس اذ مساعد بقسم اللسيولوجيا بالكلية     
 د/ سام  معوء محمد  عبل  0د أ5

  أس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناع     
 بالكلية )مشرفا(

د وقد قاا الطالب بشرى واف  ومس ليض للحطة البحثية الحاصة 
برسال   ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قاا بعرء تلصيل  عن 
تطبيق الج   العمل  من الرسالة وقد تم مناقشة الطالب فيما 
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انج  وفيما سينلذ وف  الن ائج ال   توصل اليها وف  مجال 
ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصل  تحصص  بصلة عامة ،

الي   مو ال وصية باس كمال خطة بحث رسال   طبقا لما هو 
 مدون باس مارة ال سجيلد

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة    :القرا      

 
البك ر ا واللطر ات والمناعة  بالكلية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة :ءعاملءض-33

الدك ورا  لرسالة الدراسية  الحلقة عل  تشكيل 5/3/2018ب ار خ 
د المدرس  اسما  محمد سادات محمد / ب0ط   الحاصة بالطالب

ف  مادة  14/4/2015ب ار خ المساعد بالكلية والمسجلة 
 وعنوانها :،   ال حصص/ البك ر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا

ين أ وان  م ال جلة والمقاومة للمضادات دراسات م قدم  على الجينات الحاصة ببروت                 
 الحيو ة للميكروب العنقودي الذهب 

Advanced studies on protein A, coagulase and antibiotic 

 resistance gene of S.aureus 
 وذلك عل  النحو ال ال  : د

 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0د أ1
 والمناع  بالكلي  امشرفاا أس اذ ورئيس قسم البك ر ا واللطر ات     

 د/ مجد  صالى مصطلى عامر  0د أ2
 أس اذ ورئيس قسم االدو ة بالكلي      

 د/ عادل عبدالحالق سيدأحمد     0د أ3
 أس اذ االلبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلي       

 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري  0د أ4
 األمراء المش ركة بالكلية أس اذ ورئيس قسم الصحة و      
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 د د/ محمد مصطلى أحمد الحديدي   5
 أس اذ مساعد بقسم البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية    

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة   :القرا        

 
ال وليد وال ناسل وال لقي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة : ءعاملءض-34

 عل  تشكيل الحلقة 14/3/2018االصطناعى بالكلية ب ار خ 
ب/ فاطم  0ط ةالحاصة بالطالبالدك ورا  الدراسية لرسالة 

ب ار خ د المسجلة من الحار   النبو   حسين عبدالمعطى عدالن
الوالد  وامراسها وال لقي  ف  مادة ال حصص/  14/4/2015

 وعنوانها : االصطناعى  ، 
 محاوالت تحسين معدل االخصاب المعملى ف  الجاموس

Trials to improve the in vitro fertilization rates of 

buffalo oocytes 

 وذلك عل  النحو ال ال  : د
 د/ جالل احمد السيد يوسف    0د أ1

 أس اذ ال شر   ووكيل الكلية لشئون ال عليم والطالب     
 د د/ محمد احمد احمد م ول   2

 االصطناعى بالكلية أس اذ مساعد ال وليد وال ناسل وال لقي       
 د د/ وائل السيد بدير ابراهيم الدومان  3

 أس اذ مساعد ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى بالكليةامشرفاا     
 د د/ يوسف يحى عوء الصعيدي   4
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 أس اذ مساعد بقسم اللسيولوجيا بالكلية    
 د/ سام  معوء محمد  عبل    0د أ5

د وال ناسل وال لقي  االصطناع  أس اذ ورئيس قسم ال ولي    
 بالكلية )مشرفا(

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة    :القرا      

 
ال وليد وال ناسل وال لقي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة :ءعاملءض-35

 عل  تشكيل الحلقة 14/3/2018االصطناعى بالكلية ب ار خ 
امير  محمد ب/ 0ط ةالحاصة بالطالبالدك ورا  الدراسية لرسالة 

 14/4/2015ب ار خ د المسجلة من الحار   مس جير على حسن
الوالد  وامراسها وال لقي  االصطناعى  ، ف  مادة ال حصص/ 

 وعنوانها : 
 دراسات عن االخصاب المعمل  ف  الجاموس

Studies on in vitro fertilization in buffaloes 
 وذلك عل  النحو ال ال  : د

 دالجواد السيد رمضان   د/ مصباى عب0د أ1
 أس اذ ورئيس قسم ال شر   بالكلية     

 د د/ محمد احمد احمد م ول  2
 أس اذ مساعد ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى بالكلية امشرفاا     

 د د/ وائل السيد بدير ابراهيم الدومان   3
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 يةأس اذ مساعد ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى بالكل     
 د/ فهيم البه  السيد وحي   0د أ4
 أس اذ اللسيولوجيا الم لر  بالكلية     
 د/ سام  معوء محمد  عبل  0د أ5

أس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناع       
 بالكلية )مشرفا(

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافقة    :القرا      

 
لس قسم البك ر ا واللطر ات والمناعة  بالكلية النظر ف  موافقة مج :ءعاملءض-36

عل   تعديل لجنة اال راف لرسالة الدك ورا   5/3/2018ب ار خ 
د  امانى محمد ابراهيم سند  و  ب/ 0الحاصة بالطالبة ط

ف  مادة ال حصص/  17/4/2016المسجلة من الحار   ب ار خ 
افة اسم ، وذلك باس  البك ر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا

د/ جمال عبدالجابر محمد يونس د أس اذ ورئيس القسم 0السيد أ
 بالكلي  ، ل صب  لجنة اال راف على النحو ال ال  :              

 الوظيفة االسم م

 اأس اذ ورئيس قسم البك ر ا واللطر ات والمناع  بالكلي  ارئيس  د/ جمال عبدالجابر محمد يونس    0أ 1

 اس اذ مساعد بقسم البك ر ا واللطر ات والمناع  بالكلي  ر ابراهيمد/أمل عبدالس ا 2

 اس اذ مساعد بقسم اللسيولوجيا  بالكلية يوسف يحى عوء الصعيدي /د 3

 وقرار اللجن : الموافق   
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 الموافق     :القرا         
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم األدو ة  بالكلية ب ار خ  ءعاملءض-37
تعديل لجنة اال راف لرسالة الماجس ير   عل  25/2/2018

د  نورهان على لطلى على بدو   ب/ 0الحاصة بالطالبة ط
ف  مادة ال حصص/  17/4/2016المسجلة من الحار   ب ار خ 

، وذلك باسافة اسم السيدة د/ ر هاا احمد  اللارما ولوجيا 
عبدالل اى يوسف د أس اذ مساعد بقسم االدو ة بالكلية ، ل صب  

  اال راف على النحو ال ال  : لجنة
 الوظيفة                          االسم        م

 أس اذ بقسم االدو ة  بالكلي  ارئيس ا محمد جبر السيد جبرد/ 0أ 1

 أس اذ مساعد بقسم االدو ة بالكلية ر هاا احمد عبدالل اى يوسف /د 2

الحيوانيددددة الصددددحة بحددددوث  باحددددث االمددددراء المعديددددة بمعهددددد د/ محمد مصباى الديسط  3
 بالمنصورة

 وقرار اللجن : الموافق  
 الموافق      :القرا      

 

ال غذية وأمراء سو  ال غذية بالكلية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة   :ءعاملءض-38
مد تسجيل لطالب الدراسات العليا  عل  14/2/2018ب ار خ 

 ن كل منهم وهم والمسجلين لدرجة الماجس ير ، ف  المدد الموسحة قر 
 : 
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  مدة المد المطلوبةمدة المد المطلوبة  تاريخ التسجيلتاريخ التسجيل  اسم الطالباسم الطالب  مم

  عام سادس واخير اعتبارا منعام سادس واخير اعتبارا من  20132013//44//1616  احمد عبدالغلار عبدالقادر محموداحمد عبدالغلار عبدالقادر محمود  11
  20192019//44//1515حتى حتى   20182018//44//1616

  عام سادس واخير اعتبارا منعام سادس واخير اعتبارا من  20132013//44//1616  عالء محمود عبده المغربيعالء محمود عبده المغربي  22
  20192019//44//1515حتى حتى   20182018//44//1616

 جن : الموافق وقرار الل  
 الموافق     :القرا        

 
األدو ة بالكلية ب ار خ  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :ءعاملءض-39

مد تسجيل لطالب الدراسات العليا  عل  13/3/2018
والمسجلين لدرجة الماجس ير ، ف  المدد الموسحة قر ن كل 

  منهم وهم :
  مالحظاتمالحظات  مدة المد المطلو ةمدة المد المطلو ة  تار خ ال سجيلتار خ ال سجيل  اسم الطالباسم الطالب  اا

  20142014//44//2222  السيد على محمد علىالسيد على محمد على  11

عاا خامس اع بارا عاا خامس اع بارا 
  منمن

ح ى ح ى   20182018//44//2222
2121//44//20192019  

لم يسدد العاا لم يسدد العاا 
الجامع  الجامع  

20172017//20182018  

محمود عبدالع    محمود عبدالع      22
  20142014//44//2222  عبدالع    عبدالع    

عاا خامس اع بارا عاا خامس اع بارا 
  منمن

ح ى ح ى   20182018//44//2222
2121//44//20192019  

لم يسدد العاا لم يسدد العاا 
الجامع  الجامع  

20172017//20182018  

انور فاروي انور انور فاروي انور   33
  20142014//44//2222  او  او  الشنالشن

عاا خامس اع بارا عاا خامس اع بارا 
  منمن

ح ى ح ى   20182018//44//2222
2121//44//20192019  

لم يسدد العاا لم يسدد العاا 
الجامع  الجامع  

20172017//20182018  
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محمد احمد بدير احمد محمد احمد بدير احمد   44
  20142014//44//2222  بدو  بدو  

عاا خامس اع بارا عاا خامس اع بارا 
  منمن

ح ى ح ى   20182018//44//2222
2121//44//20192019  

لم يسدد العاا لم يسدد العاا 
الجامع  الجامع  

20172017//20182018  

 وقرار اللجن : الموافق    
 قةالمواف     :القرا        

 
الجراحة وال حدير واأل عة بالكلية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :ءعاملءض-40

مد تسجيل لطالب الدراسات العليا  عل  12/3/2018ب ار خ 
والمسجلين لدرج   الماجس ير والك ورا  ف  مادة ال حصص/ 

 الجراحة البيطر ة ، ف  المدد الموسحة قر ن كل منهم وهم : 
  مدة المد المطلوبةمدة المد المطلوبة  اريخ التسجيلاريخ التسجيلتت  الدرجةالدرجة  اسم الطالباسم الطالب  مم

  20132013//44//1616  دكتوراه دكتوراه   مروة السعيد محمد عباسمروة السعيد محمد عباس  11
  عام خامس اعتبارا منعام خامس اعتبارا من

حتى حتى   20182018//44//1616
1515//44//20192019  

22  
اسامه فكرى عبدالهادى اسامه فكرى عبدالهادى 

  القناوى القناوى 
  20142014//44//2222  ماجستيرماجستير

  عام خامس اعتبارا منعام خامس اعتبارا من
حتى حتى   20182018//44//2222

2121//44//20192019  

  20142014//44//2222  ماجستيرماجستير  البيلى محمد محمد المرسىالبيلى محمد محمد المرسى  33
  عام خامس اعتبارا منعام خامس اعتبارا من

حتى حتى   20182018//44//2222
2121//44//20192019  

  20142014//44//2222  ماجستيرماجستير  بسمه حامد مسعد عثمانبسمه حامد مسعد عثمان  44
  عام خامس اعتبارا منعام خامس اعتبارا من

حتى حتى   20182018//44//2222
2121//44//20192019  
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 الموافقة وقرار اللجن :                 
 الموافقة :القرا           

 
يكية بالكلية ب ار خ الباثولوجيا اال لين مجلس قسمالنظر ف  موافقة : ءعاملءض-41

مد ال سجيل لدرجة الماجس ير للطالبة  عل  18/3/2018
د المسجلة من الحار  ب ار خ  امانى جمال محمود عبدالل اىب/0ط

ف  مادة ال حصص/ الباثولوجيا اال لينيكية ، وذلك  22/4/2014
 21/4/2019ح ى  22/4/2018لمدة عاا خامس اع بارا من 

   وك ابة الرسالة دلالن ها  من الج   العمل
 وقرار اللجن : الموافق   

 الموافقة     :القرا      
 

قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض-42
مد ال سجيل  عل  14/3/2018 بالكلية ب ار خاالصطناعى 

وليد عبد الرؤف سيد احمد  ب/0لدرجة الماجس ير للطالب ط
ف  مادة  16/4/2013الحار  ب ار خ د المسجل من  العطافى

، وذلك لمدة  الوالد  وامراسها وال لقي  االصطناعىال حصص/ 
ح ى  16/4/2018عاا سادس وأخير اع بارا من 

 لالن ها  من الج   العمل  وك ابة الرسالة د 15/4/2019
 وقرار اللجن : الموافق   

 الموافقة     :القرا      
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األمراء الباطنة والمعدية واالسما   مجلس قسمفقة : النظر ف  مواءعاملءض-43

مد ال سجيل لدرجة  عل  13/3/2018بالكلية ب ار خ 
ب/امينة محمد حم   ابراهيم جاللة د 0الماجس ير للطالبة ط

ف  مادة ال حصص/  22/4/2014المسجلة من الحار  ب ار خ 
امراء االسما  ورعاي ها ، وذلك لمدة عاا خامس اع بارا من 

لالن ها  من الج   العمل   21/4/2019ح ى  22/4/2018
 وك ابة الرسالة د

 وقرار اللجن : الموافق   
 الموافقة    :القرا        

 

د/ عميد الكلية ، 0النظر ف  المذكرة المعروسة على السيد أ :ءعاملءض-44    
  2018بشأن تشكيل لجان ام حانات الدراسات العليا دور ابر ل 

 س ير د دك ورا (د)دبلوا د ماج
 طبقا لما جا  بمجالس االقساا العلمية الموافقةوقرار اللجن  :                  

 الموافقة     :القرا         
 

منار سالا محمد ب/ 0النظر ف  الطلب المقدا من الطالبة ط:ءعاملءض-45     
بشأن إلغا  قيدها بدبلومة الدراسات العليدا  احمد سالا

( العاا الجامعى ا  الحيو ة اال لينيكيةالكيميتحصص)
 وذلك لظروف خاصة تحول دون اس مرارها بالدراسة  2017/2018



 

 
 

-38- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2018/ 3/ 19املوافق    االثنني يوم  ( 277) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 وقرار اللجن : الموافق     
 الموافقة    :القرا          
 

د/ نائب رئيس الجامعة 0النظر ف  الحطاب الوارد من السيد أ :ءعاملءض-46     
أن اعادة إنذار الغا  لشئون الدراسات العليا والبحوث ، بش

ب/ عبير محمد ابراهيم  ومان د المسجلة 0تسجيل الطالبة ط
لدرجة الماجس ير من الحار  بمادة تحصص/ الرقابة الصحية 
على االلبان ومن جاتها ، حيث أن االنذارات السابقة تمت اثنا  

 ف رة وقف القيد الحاا بهاد
        الغا  تسجيل الطالبة المذكورة لعدا الموافقة على  :وقرار اللجن                  

 الحضور وعدا سداد الرسوا بعد اعادة انذارها د
 الموافقة   :القرا        

 
 بالكلية ب ار خقسم الباثولوجيا النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض-47

الغا  ال سجيل لدرجة الدك ورا  للطالبة  عل  18/3/2018
د المدرس المساعد بالكلية  براهيمايمان عبدالوهاب احمد ا ب/0ط

ف  مادة ال حصص/ الباثولوجيا  16/4/2013والمسجلة ب ار خ 
، وذلك بنا ا على الطلب المقدا من سيادتها لحصولها على 

 اجا ة دراسية للحصول على درجة الدك ورا  من الحار  د
 وقرار اللجن : الموافق  
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 الموافقة    :القرا      
 

طلب الغا  ال سجيل لدرجة الماجس ير المقدا من الطالبة ر ف  النظ: ءعاملءض-48
د المسجلة من الحار   منى محمد صبر  السيد محمد بدو   ب/0ط

البك ر ولوجيا ف  مادة ال حصص/  14/4/2015ب ار خ 
، وذلك نظرا لظروف خاصة تحول دون  واألمينولوجيا والميكولوجيا

 اس مرارها بالدراسة د
 قرار اللجن : الموافق و                 

 الموافقة    :القرا      
 

األمراء الباطنة والمعدية واألسما  النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض-49
مشرف معار المقدا من عل  تقر ر  13/3/2018 بالكلية ب ار خ

د/ عماد السيد أحمد يونس د اس اذ االمراء المعدية 0السيد أ
ب/ 0ورا  الحاصة بالطالبة طوالماعر بالحار  عن رسالة الدك 

ال هرا  كمال الطنطاوي د مدرس مساعد األمراء المعدية  بالكلية 
 وذلك ل جديد االعارة الحاصة بسيادت 

 وقرار اللجن : الموافق  
 الموافقة     :القرا      

 فيهقاجلنه الع قات الث-3
 2018/ 3 / 15واملنعقدة بتاريخ    
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  ة مجلس قسم الصحة واألمراء المش ركة النظر ف  موافق :املءضءع-50
 على االتى : 6/3/2018ب ار خ 

 –ميدادة مسدعد احمدد  دعبان جو ددة  /0أوال: الطلب المقدا من د 
أسدد اذ مسدداعد األمددراء المشدد ركة بالقسددم بشددان طلددب سدديادتها 

 على حضورها ور ة عمل بعنوان : 

ل عليم ) القيادة والحوكمة وتطو ر ر ادة األعمال ف  مؤسسات ا
 العال  ف  أفر قيا (

وال ددد  تنظمهدددا رابطدددة الجامعدددات األفر قيدددة بال عددداون مدددو جامعدددة 
المنصورة وذلك ل ع    مهارات أعضدا  هيئدة ال ددر س ومعداونيهم 

 5 -3بالجامعددة مددن خددالل االب كددار وتدارة ال غييددر فدد  الل ددرة مددن 
بلنددددددي جامعدددددة المنصدددددورة وذلدددددك بنلقدددددات مدددددن  2018ابر دددددل 
  0الجامعة

 الموافقة وقرار اللجن :                 
 

ميادة مسعد احمد  عبان جو دة  /0ثانيا:  الطلب المقدا من د   
أس اذ مساعد األمراء المش ركة بالقسم بشان سلر سيادتها  –

إلى ألمانيا ف  إطار تنليذ المق رى البحث  الممول من صندوي 
وذلك اع بارا من العلوا وال نمية ال كنولوجية لمدة أر عة أ هر 

تار خ السلر إلى دولة ألمانيا بدون نلقات من الجامعة و مرتب 
  0يصرف من الداخل

 مرفقات :  -
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  0* موافقة الصندوي على المق رى البحث  وعلى السلر

 0* موافقة اإلدارة العامة لالس طالع والمعلومات على السلر

 الموافقة وقرار اللجن :
 

     قةالمواف  القرا           
 

النظر ف  الحطاب الوارد من اإلدارة العامة للعالقات الثقافية  :املءضءع-51
بالجامعة والمرفق طي  صورة المق رى الجديد التلاقية برتوكول 
تعاون بين  ركة ايبكس العالمية لل جارة ) طرف أول( وجامعة 
المنصورة ) طرف ثان( م مثلة ف  كلية الطب البيطري بجامعة 

والمقدا من قبل د/ نيلين كامل محمد عبد الحالق  المنصورة
والمنسق -أس اذ مساعد بقسم أمراء األسما  ورعاي ها بالكلية 

العلم  والمسئولة عن ال جارب ال   ت م من خالل هذا البرتوكول 
 0وذلك لموافاتهم برا  سيادتكم ف  المق رى الجديد

 0ةلي: رأ  مجلس الك وقرار اللجن                   
 يعاد للعرء على لجنة  ئون البيئة     القرا          

 
النظر فى موافقة مجلس قسم االمراء الباطنة والمعدية واالسما   املءضءع-52

على الطلب  المقدا من السيد د/ ماجد  13/3/2018ب ار خ 
اس اذ مساعد االمراء الباطنة بالقسم  –ر ي  عبان اال قر 
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على سلر سيادتةالى المانيا لمدة ار عة  الموافقةوالذ  يل مس فية 
ا هر اع بارا من تار خ السلر فى منحة تدر بية ممولة من 
صندوي العلوا وال نمية ال كنولوجية بدون نلقات من الجامعة 

 و مرتب يصرف من الداخل
 مرفقات

 * موافقة الصندوي على المق رى البحثى وعلى السلر
  والمعلومات على السلر*موافقة االدارة العامة لالس طالع 

 الموافقة وقرار اللجن :
     الموافقة   القرا           

 جلنة شئءن البيئة -4                         
 2018/ 3 / 18واملنعقدة بتاريخ   

د/ وكيددل الكليددة لشددئون 0النظددر فددى ال قددار ر المقدمددة مددن السدديد أ:املءضووءع-53
 ددئون البيئددة يدداا قطدداع بشددأن قخدمددة المج مددو وتنميددة البيئددة 

( قوافدل طبيدة بيطر دة عالجيدة وهدى علدى 4بالكلية ب نليدذ عددد )
 النحو ال الى:

 –الى قر ة او د  الحجدر  28/2/2018يوا االر عا  الموافق                     
 محافظة الدقهلية –مرك  المنصورة 

 –اط الدددين الددى قر دة بسد 1/3/2018يدوا الحمديس الموافدق                      
 محافظة الدقهلية –مرك   ر ين 
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 –الدى قر دة ميدت طر دف  8/3/2018يدوا الحمديس الموافدق                      
 محافظة الدقهلية –مرك  دكرنس 

مرك   –الى قر ة نشا  15/3/2018يوا الحميس الموافق 
 محافظة الدقهلية –نبروة 

 الموافقة وقرار اللجن :                     
 الموافقة     :القرا           
 

النظددر فددى تقددار ر الدددورات ال ددى تددم انجا هددا خددالل  ددهر مددارس  :املءضووءع-54
 من خالل المعمل المرك   بالكلية  2018

 الموافقة وقرار اللجن :                   
 الموافقة    :القرا           

 
مس شدلى ال عليمدى البيطدر  ال در بيدة بالالنظر فى تقدار ر الددورات  :املءضءع-55

بشدددها عدددن اساسددديات فدددى ال شدددحيص وال عامدددل مدددو الحيواندددات 
 2018مارس  15-10االليلة وذلك خالل الل رة من 

 الموافقة وقرار اللجن :                  
 الموافقة   :القرا        

 املكتبات جلنة-5  

  3/2018 /17  واملنعقدة بتاريخ            
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دعدوة مدن السديدة /مدديرة المك بدة بشدأن  النظدر فدى الطلدب المقددا :املءضءع-56
السادة اعضا  هيئة ال در س ومعاونيهم لحضور دورة تدر بية علدى 
 يلية اس حداا قواعد البيانات ومصادر المعرفة ال ى ت وافر فدى بندك 

 20/3/2018( وذلك يوا الثالثا  الموافق   EKBالمعرفة المصر  )
 حا بقاعة ال در ب بالمك بة المرك  ةالساعة العا رة صبا

 الموافقة وقرار اللجن :                   
 الموافقة   :القرا          

 

لجندة  تشكيل  النظر فى الطلب المقدا من السيدة /مديرة المك بة بشأن  :املءضءع-57
 المجالت والرسائل المهداة لمك بة الكليةللحص وتسعير 

للحدص وتسدعير المجدالت  الموافقة علدى تشدكيل لجندةقرار اللجنة :و                      
 والرسائل المهداة لمك بة الكلية

 ل كون كال الى:  –                       
 رئيسا   د/ عبد الهاد  محمد احمد              0أ                     

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

  الموافقة      القرا 
 مءضءعات متنءعه                           
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 ة بشددأنالنظددر فددى مددذكرة  ددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليدد  املءضووءع-58
ب دددار خ  الرعايدددة وتنميدددة الثدددروة الحيوانيدددةموافقدددة مجلدددس قسدددم 

ا هدددار رسدددا مصدددطلى ة د/ علدددى تر دددي  السددديد 11/3/2018
الرعايددددة وتنميددددة الثددددروة المدددددرس المسدددداعد بقسدددم  – الطنددداحى
( االن دا  الحيدوانىبوظيلة مدرس ) تحصص  –بالكلية  الحيوانية

 مدددة فدددى عملهدددا حيدددث ان سددديادنها مل  –بدددذات القسدددم بالكليدددة 
ومسلكها وتقوا بواجبها على ا مدل وجدة كمدا انهدا حسدنة السدير 

 والسلو 
   الموافقة   القرا        

 
 

النظددر فددى مددذكرة  ددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليددة بشددأن   املءضووءع-59
موافقدددة مجلدددس قسدددم ال غذيدددة وامدددراء سدددو  ال غذيدددة ب دددار خ 

حمدددد فهمدددى سدددارة ا /ب0طعلدددى تر دددي  السددديدة  8/3/2018
                       المعيددددة بقسدددم ال غذيدددة وامدددراء سدددو  ال غذيدددة – سددديد احمدددد

                      تحصددددص مسدددداعد بددددذات القسددددم بوظيلددددة مدددددرس –بالكليددددة 
حيدث ان   ) تغذية الحيدوان والددواجن واالسدما  وسدو  ال غذيدة(

ل سيادنها مل  مة فى عملها ومسلكها وتقدوا بواجبهدا علدى ا مد
 وجة كما انها حسنة السير والسلو 
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  الموافقة    القرا        
 

 النظددر فددى مددذكرة  ددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليددة بشددأن  املءضووءع-60
علدددى  25/2/2018موافقدددة مجلدددس قسدددم الباثولوجيدددا ب دددار خ 

ب/ عمددر سددمير احمددد عبددد 0تسددو ة المدددة الحاصددة بالسدديد ط
فدددى  –اثولوجيدددا بالكليدددة المددددرس المسددداعد بقسدددم الب –الواحدددد 

واع بارهدا اجدا ة  24/2/2018ح دى  14/1/2018الل رة مدن 
 خاصة بدون مرتب

 الموافقة    القرا        
 

مددذكر   ددئون اعضددا  هيئدد  ال دددر س بالكليدد  بشددان النظددر فددى   املءضووءع-61
علددى  18/3/2018موافقدد  مجلددس قسددم اللسددولوجيا ب ددار خ 

دائمدد  بددالمواد اال اديميدد  رقددم ماجددا  ب قر ددر اللجندد  العلميدد  ال
( لوظدددائف االسددد اذ  واالسددد اذ  المسددداعدين علدددى تر دددي  99)

      -السدديد د/ يوسددف يحيدد  عددوء الصددعيد  االسدد اذ المسدداعد 
بقسم اللسيولوجيا بالكلي  لل عدين بوظيلد  اسد اذ )اللسديولوجيا(  

 حيث ان سيادت  مل  ا فى عمل  ومسلك  
  0بواجب  على ا مل وجة كما ان  حسن السير والسلو  و قوا                     

 الموافقة   القرا        
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شددئون ال علدديم والطددالب بالكليددة ل مددذكرة وكيددل الكليددةالنظددر فددى   املءضووءع-62

بشدددأن تشدددكيل لجندددة د/ عميدددد الكليدددة 0للعدددرء علدددى السددديد أ
السدد يلا  بعددض المالحظددات ال ددى ابدددتها لجنددة قطدداع  الطددب 

مجلس االعلدددى للجامعدددات علدددى مشدددروع الالئحدددة البيطدددر  بدددال
وقدد تدم المق رحة لبرنامج ا تمي  طب ورعايدة الطيدور واالراندبا 

عرء الموسوع على لجنة  ئون الطالب بالكلية وتم عمل كدل 
 ال صو بات والمالحظات الواردة من اللجنة

 الموافقة   القرا        
 

 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية 

 رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد  /السددددددديد 
     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

 أخصددددددددددددددددددائى  ددددددددددددددددددئون ادار ددددددددددددددددددة ثددددددددددددددددددانى                                                  
 

 ،، الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا            
 

 عميد الكلية                                ةسلجلأمني ا                            

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

 
 
 

  ماجدة


