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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية سبعون الو  الثامنة (278)رقم  الجلسة

 
 2018/  2017للعدداا الجددامع  (278) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسدد   

 تمداا وذلد  فد   هدد 1438/شعبان     الموافقا 22/4/2018 االثنينيوا 
 بقاعة إج ماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

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

 
 وحبضووووووء  وكووووووو   الكليوووووووة

 

 
 حوثديا والبالعلاس 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



 

 
 

-2- 

 البيطري كلية الطب جامعة املنصورة    

   2018/ 4/ 22املوافق    االحد يوم  ( 278) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 
 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  علدددددددددى ابدددددددددر د/ علدددددددددى 0أ
 

 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
 

 ئددديس قسدددم الكميدددا  الحيو ددد  وكميدددا  ال غذيددد أسددد اذ م لدددر  ور 
 

  

 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 
 

  

 د/ صدددددالد احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفدددددا0أ
 

 اسددددددددددددددددد اذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطليليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسددد اذ ورئددديس قسدددم الصدددح  واالمدددراء المشددد رك 
 

  

 د/ كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد ا0أ
 

 اسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء الدددددددواجن
 

 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم البك ر ددددددا واللطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/ مصدددددددددباد عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددددددر   سورئددددددددددددددددددددددياسدددددددددددددددددددددد اذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 اسددد اذ ورئددديس قسدددم ال وليدددد وال ناسدددل وال لقدددي  االصددددطناعى
 
 
 

 د/ فيدددددددددددوال حسدددددددددددن  كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اطنددد  واالمدددراء المعديددد  واالسدددما اسددد اذ ورئددديس قسدددم االمدددراء الب
 

  

 د/ عدددددادل عبدددددد الحدددددالق سددددديد احمدددددد0أ
 

 ذيددددة  الصددددحي  علددددى اال اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

 د/ ممدددددددددددود محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 اسددد اذ ورئددديس قسددددم الطدددب الشدددرعى والسددددموا واالجدددرا ات البيطر دددد 
 

 ةد/ عمددددرو عبددددد الل دددداد محمددددد عبددددد0أ
 

 اسدددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددم الصددددددددددددددح  واالمددددددددددددددراء المشددددددددددددددد رك 
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 د/ خالددددددد ابددددددراهيم ابددددددو اللدددددد   سددددددالا0أ
 

 اسدددددددد اذ بقسددددددددم الرقابددددددددة الصددددددددحية علددددددددى اال ذيددددددددة
 

 محمدددددددد ابدددددددراهيمد/ طددددددداري ابدددددددراهيم 0أ
 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم ال غذيدددد  وامددددراء سددددو  ال غذيدددد 
 

 د/ سددددددددنا  سددددددددالم  احمددددددددد عدددددددددوء0أ
 

 اسدددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواجن
 

 اسددددد اذ بقددددددسم الرقابة الصحية على اال ذية د/ مها عبدة محمد العشددددماو  0أ
 د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد 0أ

 

 الحيوانيدددد  اسددد اذ ورئددديس قسددددم الرعايددد  وتنميددددة الثدددرو 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباد محمددددددد محمددددددود0أ
 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  وال حدددددير واالشددددع 
 

  

 محمددددددددود محمددددددددد بدددددددددران شددددددددعيبد/ 0أ
 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم ال شدددددددددددددددددددددددددددددددر  
 

 د/ احمدددددددددددددددد شدددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسدددددددددد اذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الحليدددددددددد  واالنسددددددددددج 
 

 الثرو  الحيواني  الرعايددد  وتنمي  اس اذ بقسم د/ أسام  احمد محمد ابو اسمداعيل0أ

 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
 

 اسدد اذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الليروسددات
 

  دددددداد حمددددددد  عبددددددد الل ددددددادعبددددددد اللد/ 
 

 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

 ال ناسل وال لقي  االصطناعىمدرس بقسم ال وليد و  د الم ولىدددد احمددد/ محمد احم
  أعضا  من اخلا ج

 ن محمددود مصددطلىد/ عددادل حسدداني0أ
 

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

 
 
 

 هلي  دقدبال نقيب االطبدددا  البيطر ين

 مدير عاا مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية عبد المنعم السيد محمد المنجىد/ 
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   عتذ  عن عدم احلضءوا

 أس اذ م لر  بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسما  د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ

 د/ صدددددددالد المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسدددددددددددددددددد اذ م لددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددر  
 

 طلى عددددددامرد/ مجددددددد  صددددددالد مصدددددد0أ
 

 اسددددددددددددددددددد اذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددد 
 

 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ
 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 االمراء الباطن  واالمراء المعدي  واالسما  بقسماس اذ  د/صبددر  أحمدددد الحضددر  0أ
 د/ عبددددددددد المددددددددنعم من صددددددددر محمددددددددود0أ

 

 اسدد اذ بقسددم ال وليددد وال ناسددل وال لقددي  االصددطناعى
 

 االسته ل
م لددر   سدد اذا -د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدد  0أالسدديد  الجلسددةاا بأمانددة قد •

 بالكلية راء سو  ال غذيةال غذية وأم قسمب

م منيا للسادة عميد الكلية  –نبيل ابو هيكل سيد أحمد السيد أ.د/ الجلسة اف     •
كما قدا سيادتة ال هنئة بعيد تحر در سدينا   – اعضدا  المجلس ال وفيق والسداد

 وحلول شهر شعبان 

شددلو ة بالنسدبة الم حانددات الدرسددات العليددا: االن هدا  مددن االم حانددات العمليددة وال •
وسرعة االالن ها  من ال صحي  واالس عداد الم حانات نهاية العاا )ال را الثانى( 

 مرحلة البكالور وس

سدددرعة االن هدددا  مدددن اعمدددال الجدددودة المطلو دددة فدددى كدددل معيدددارالجودة باالقسددداا  •
 المح للة

 اوال : التصديقات           
(                                                  277رقددددددددم  ) ل صددددددددديق علدددددددد  محضددددددددر الجلسددددددددة السددددددددابقةا :املءضووووووووءع-1 

  0 2018 /19/3ب ار خ 
 

 المصادقة : القرا          
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 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئءن التعليم والط ب - 1                 
 4/2018/ 15المنعقدة ب ار خ   

رصدد درجدات  حي تصدبشأن مذكرة شئون الطالب بالكلية  النظر فى   :ءعاملءض-2
للطالددب/ احمدددد طددداري مدددادة ال شدددر   لمن صدددف اللصددل ام حددان 

امج تميدد  بالمسدد و  االول ببرندد  والمقيددد -احمددد الرفدداعى شددعيب 
قبل ال عدديل  2017/2018ذا  للعاا الجامعى صحدة وسالم  الغد

 ( .18( و عد ال عديل )8)
 وقرار اللجن : الموافق  

 الموافق    : را الق          
الطالبددة/ ناهددد  قبددول عددذر مددذكرة شددئون الطددالب بشددأن النظددر فددى :ءعاملءضوو-3

دى  درقة الثانيدة للعداا الجامعدد على عوء والمقيدة بالكلية باللداحم
 2/4/2018ح دددى  6/3/2018فدددى الل دددرة مدددن  2017/2018

 وذل  بسب مرسها .
 وقرار اللجن : الموافق  

 الموافق   : را الق            
الطالبدة/ اسدما  قبدول عدذر مدذكرة شدئون الطدالب بشدأن النظر فى  :ءعاملءض-4

اسماعيل عرف  والمقيدة بالكليدة باللرقدة الرابعددددة للعداا الجامعدددى    
ح ددددددددددى  20/3/2018فددددددددددى الل ددددددددددرة مددددددددددن  2017/2018

 مرسها .  وذل  بسبب 2/4/2018
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 وقرار اللجن : الموافق   
 الموافق     : را الق          

 
الطالبة/ امني  اشدر  فبول عذر مذكرة شئون الطالب بشأن النظرفى : ءعاملءض-5

ى  دعبدددددالحى والمقيدددددة بالكليددددة باللرقددددة الحامسددددة للعدددداا الجامعدددد
عدددن عددددا ادا  ام حدددان اللصدددل الدراسدددى الثدددانى  2017/2018

وذلد   2018ام دداد للعدذر المقبدول دور ينداير  2018دور مايو 
 شئون الطبية .بنا  على موافقة االدارة العامة لل

 وقرار اللجن : الموافق  
 الموافق    : را الق          

 
مذكرة شئون الطدالب بشدأن القواعدد والضدوابم المنظمد   النظر فى :ءعاملءض-6

بددددين   2018/2019لل حو ددددل الددددى الكليددددة  للعدددداا الجددددامعى 
الكليدددات الم نددداظرة فدددى السدددنوات الدراسدددية االعلدددى مدددن اللرقدددة 

 االولى .
مدددو اع بدددار السدددنة االرابعدددة والحامسدددة اللجنددد : الموافقددد  وقدددرار 

 مرحلة واحدة واليجو  ال حو ل اليها
 الموافق     : را الق          
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جون/ عبدددالرحمن المسدد مددذكرة شددئون الطددالب بشددأن الطالددبالنظددر فددى : ءعاملءضوو-7
 2017/2018على احمد على المددقيد باللرقددة الثالثدة للعداا الجامعددى  

ديل مقددر انعقدداد لجندد  االم حانددات العمليددة والشددلو ة الحاصددة بشددأن تعدد
بالمسجون من   مقر الكلدية الى سجن المنصورة العمدومى وذلد  لكوند  
من العناصر الحطيرة وايضدا للحلداع علدى حياتد  مدن تعدرء   مأمور دة 

 ال رحل أل  اع دا  .
 وقرار اللجن : الموافق  

 الموافق    : را الق          
 
مذكرة شئون الطدالب بشدأن القواعدد والضدوابم المنظمد  لل حو دل  النظرفى :ءعءضامل-8

وقدددرار  2018/2019لكليدددة للعددداا الجدددامعى   الدددى البدددرامج النوعيدددة با
 على القواعد كما وردت فى الم كرةاللجن : الموافق  

 الموافق    : را الق          
وافقددة علدى   ددادة قيمدد  مددذكرة شددئون الطدالب بشددأن الم النظددر فدى :ءعاملءضوو-9

الساعة المع مدة للطالب الجدد المل حقدين  ببرندامج تميد   صدحة 
بواقدو  2018/2019وسالم  الغذا  بالكليدة عدن العداا الجدامعى 

 . (جني  275ددال من  ب 302.50ل صب  ) 10%
 وقرار اللجن : الموافق  

 الموافق    : را الق          
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 الد اسات العليا جلنة -2
  2018 /4 /15 المنعقدة ب ار خ                                                      

النظر ف  موافقة مجلس قسم الباثولوجيا اال لينيكية  بالكليدة ب دار خ : ءعاملءض-10
علد  كددل مدن : ال قددار ر اللرديدة وال قر ددر الجمدداع    15/4/2018

ب/ 0الحاصدة بالطالبدة   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الددك ورا  
د وافدد  ليبيدة الجنسدية والمسدجلة  امن  محمدد محد  الددين ارحومد 

ف  مادة ال حصد// الباثولوجيدا اال لينيكيدة   14/4/2015ب ار خ 
 ، وعنوانها : 

 دراسات باثولوجية ا لينيكية على اللئران المحمومة والمعالجة بالمضاد الحيوي ومضاد االل هاب
Clinicopathological Studies on Feverish Rats Treated with Antibiotic and Anti-

inflammatory 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  وكانتد  
 د/ نصر عبدالوهاب محمد     0د أ1
 أس اذ الباثولوجيا اال لينيكية  بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا  ق  
    د/ نبيل أبو هيكل سيد احمد0د أ2

 أس اذ اللسيولوجيا ورئيس القسم وعميد الكلية     
      اسام  على محمد عبد   د/0أد 3
 أس اذ الباثولوجيا اال لينيكية  بكلية الطب البيطر  / جامعة قناة السو س )مشرفا(     
      مجدي صالد مصطلى عامر د/0د أ4
 أس اذ االدو ة ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
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   انج  فكري محمد حسن ر شة د/د 5
 أس اذ مسداعد بالباثولوجيدا اال لينيكيدة وقدائم بعمدل رئديس القسدم بالكليدة          

 ()مشرفا
 د على ان يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد.

: ال وصية بمن  درجدة دك دورا  الللسدلة فد  العلدوا الطبيدة  وقرار اللجن 
وجيددا اال لينيكيددة  ب للطالبددة المددذكورة  فدد  البيطر ددة  تحصدد/ ب الباثول

 سو  توصية كل من لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم
 الموافق  : را الق      

 
األمدراء الباطندة واألمدراء المعديدة واالسدما  النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض-11

 قر در علد  كدل مدن : ال قدار ر اللرديدة وال 15/4/2018 بالكلية ب دار خ
الحاصددة بالطالددب  الجمدداع   للجنددة المناقشددة والحكددم لرسدددالة الدددك ورا 

ب دددار خ د المسدددجل مدددن الحدددار   ب/ ابدددراهيم عمدددر صدددال  ابدددراهيم0 
 وعنوانها :االمراء الباطنة ، ف  مادة ال حص//  16/4/2013

 بعض الدراسات على االمراء ال نلسية  ير المعدية ف  االبقار            
Some Studies on Non-Infectious Respiratory diseases in cattle 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  وكانتد 
 د/ حاتم محمد سليم محمد      0د أ1
 

 أس اذ االمراء الباطنة بقسم طب الحيوان بطب بيطر / جامعة ال قا  ق 
 د/ صبري أحمد الحضري نصار  0د أ2
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 طنة بالكليةأس اذ االمراء البا 
 د/ محمد أحمد عل  يوسف  0د أ3

 أس اذ االمراء الباطنة الم لر  بالكلية بمشرفاب
 د د/ ماجد ر ي شعبان األشقر   4

 س اذ مساعد األمراء الباطنة  بالكلية بمشرفاب
 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد.

العلدوا الطبيدة : ال وصية بمن  درجة دك ورا  الللسلة فد   وقرار اللجن 
البيطر ددة  تحصدد/ ب االمددراء الباطنددة ب للطالددب المددذكور  فدد  سددو  

 توصية كل من لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم
 الموافق  : را الق        
 

قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى موافقة مجلس  النظرف :ءعاملءض-12
من : ال قار ر اللردية عل  كل  16/4/2018 بالكلية ب ار خ

وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الدك ورا  
عبد  را ب المرسى ابراهيم  د المسجل ب/ 0الحاصة بالطالب  

الوالد  ف  مادة ال حص//  9/10/2013ب ار خ من الحار  
  وعنوانها : وامراسها وال لقي  االصطناعى  ،  

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

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  وكانتد 
 د/ جابر مجاهد احمد مجاهد    0د أ1
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 أس اذ ال وليد وال ناسل  بطب بيطر / جامعة اسيو        
 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 بمشرفاب     
: ال وصية بمن  درجة دك ورا  الللسلة ف  العلوا  اللجنةرار وق

لقي  االصطناعى  الطبية البيطر ة  تحص/ ب الوالد  وامراسها وال 
ب للطالب المذكور  ف  سو  توصية كل من لجنة المناقشة والحكم 

 ، وموافقة مجلس القسم
 الموافق   را الق      

 
قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  النظر ف  موافقة مجلس  :ءعاملءض-13

عل  كل من : ال قار ر  16/4/2018 بالكلية ب ار خاالصطناعى 
 لجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالةاللردية وال قر ر ا

ب/ اسالا جمع  حسانين محمد 0الحاصة بالطالب  الماجس ير 
ف  مادة  22/4/2014ب ار خ د المسجل من الحار   على

                 وعنوانها : الوالد  وامراسها وال لقي  االصطناعى  ، ال حص// 
 شيةبعض الدراسات على تحسين خصو ة الما         

Some Studies on Improvement of Bovine Fertiliy 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  وكانتد 
 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
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 ل ناسل وال لقي  االصطناعى بالكليةأس اذ مساعد ال وليد وا     
 د/ سامى معوء محمد  عبل    0د أ3

 أس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى بمشرفاب     
 د/ مجدي رمضان محمد بدر   0د أ4
أس اذ ال ناسل وال لقي  االصطناع  بمعهد بحوث تناسليات      

 الهرا بمشرفاب
 الرابو معا بصوت واحد.د على أن يكون الثالث و 

: ال وصددية بمددن  درجددة الماجسدد ير فدد  العلددوا الطبيددة  اللجنددةرار قو 
البيطر دددة  تحصددد/ ب الدددوالد  وامراسدددها وال لقدددي  االصدددطناعى  ب 
للطالب المذكور  ف  سو  توصية كل من لجندة المناقشدة والحكدم 

 ، وموافقة مجلس القسم
 الموافق       را الق

فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم الكيميدددا  الحيو ددد  وكيميدددا  ال غذيددد   النظدددر    :ءعاملءضووو- 14
عل  كل مدن : ال قدار ر اللرديدة وال قر در  16/4/2018بالكلية ب ار خ 

الجمدددداع   للجنددددة المناقشددددة والحكددددم لرسدددددالة الماجسدددد ير  الحاصددددة 
د المسددجلة مددن  اال  مصددطلى اسددماعيل عبددد الهدداد ب/ 0بالطالبددة  

  مادة ال حصد// الكيميدا  الحيو د  ف 28/10/2014الحار  ب ار خ 
 وكيميا  ال غذي   ، وعنوانها :

تددأثير ال غذيدددة و  ددادة معددددل السددديلينيوا علددى حالدددة مضددادات اال سددددة ومسددد و  
 الدهون ف  اللئران المغذاة على عليقة  نية بالكوليس رول
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Effect of nutritional and excessive levels of selenium on 

antioxidant status and lipid profile of rats fed a high 

cholesterol diet 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  وكانتد 
 د/ عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم   0د أ1

 أس اذ الكيميا  الحيو   بكلية الطب البيطر  / جامعة قناة السو س     
 د/ السعيد الشر ينى السعيد      0د أ2

 اذ م لر  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  بالكلي  أس      
 د/ فهيم البه  السيد وحي    0د أ3

 أس اذ اللسيولوجيا الم لر  بالكلية  )مشرفا(    
: ال وصددية بمددن  درجددة الماجسدد ير فدد  العلددوا الطبيددة وقددرار اللجندد   

طالبدددة البيطر دددة  تحصددد/ ب الكيميدددا  الحيو ددد  وكيميدددا  ال غذيددد  ب لل
المذكورة  ف  سو  توصية كل من لجندة المناقشدة والحكدم ، وموافقدة 

 مجلس القسم
 الموافق  : را الق        

 
بالكليددة قسددم الصددح  واالمددراء المشدد رك  النظددر فدد  موافقددة مجلددس  :ءعاملءضوو- 15

كددددل مددددن : ال قددددار ر اللرديددددة وال قر ددددر علدددد   18/4/2018 ب ددددار خ
الحاصددددة حكددددم لرسدددددالة الماجسدددد ير الجمدددداع   للجنددددة المناقشددددة وال

عبدالرحمن خليل احمد محمدد الكنددر   د وافدد كدو    ب/ 0بالطالب  
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فدددد  مددددادة  17/4/2016ب ددددار خ الجنسددددية والمسددددجل مددددن الحددددار  
 وعنوانها : االمراء المش رك   ، ال حص// 

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

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  وكانتد 
 د/ محمد السيد محمد محمد      0د أ1

 أس اذ ورئيس قسم االمراء المش رك  بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا  ق       
 د/ محمد الشر ينى السيد على   0د أ2
 لى االلبان ومن جاتها بالكلي  أس اذ م لر  الرقاب  الصحي  ع     
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر      0د أ3
 أس اذ ورئيس قسم الصح  واالمراء المش رك  بالكلي  )مشر (     
 ا.د/ عادل عبدالحالق سيد احمد  -4

 اس اذ االلبان ورئيس قسم الرقاب  الصحي  على اال ذية بالكلي  )مشر (      
 مد عبد  د ا.د/ عمرو عبدالل اد مح5

 اس اذ االمراء المش رك  بالكلية )مشر (       
 على ان يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد

: ال وصددية بمددن  درجددة الماجسدد ير فدد  العلددوا الطبيددة  وقددرار اللجندد 
البيطر دددة  تحصددد/ ب االمدددراء المشددد رك   ب للطالدددب المدددذكور  فددد  

 مجلس القسم، وموافقة سو  توصية كل من لجنة المناقشة والحكم 
 الموافق  : را الق       
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 ب ددار خال غذيدد  وامددراء سددو  ال غذيدد   قسددمالنظددر فدد  موافقددة مجلددس   :ءعاملءضوو- 16
كدددل مددن : ال قدددار ر اللرديددة وال قر دددر الجمددداع   علدد   15/4/2018

 / ب0   الحاصدة بالطالدب للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجس ير
ب دددددار خ د المسدددددجل مدددددن الحدددددار   لمغر ددددد عدددددال  محمدددددود عبدددددد  ا

فددددد  مدددددادة ال حصددددد// تغذيدددددة الحيدددددوان والددددددواجن  16/4/2013
 وعنوانها :  ،   واألسما  وسو  ال غذية

 تاثير المرك ات البادئة على معدالت النمو والصحة للعجول حديثة الوالدة
Effects of Calf Starters on Growth and Health Performance of 

Newborn Calves 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  وكانتد 
 د/ السيد اسماعيل حسانين    0د أ1

 بكلية الطب البيطري/ جامعة ال قا  ق أس اذ ال غذية وأمراء سو  ال غذية       

 د/ عبدالناصر عبداللطيف بكر    0د أ2
لطددب البيطددري/ أسدد اذ ورئدديس قسددم ال غذيددة وأمددراء سددو  ال غذيددة بكليددة ا     

 جامعة كلر الشيخ
 د/ عبدالهادي محمد احمد   0د أ3

 الم لر  بالكلية)مشرفا(  أس اذ ال غذية وأمراء سو  ال غذية    
 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(     
 د على أن يكون الثالث والرابو والحامس  معا بصوت واحد.
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: ال وصددية بمددن  درجددة الماجسدد ير فدد  العلددوا الطبيددة  وقراراللجندد 
تغذيددددة الحيددددوان والدددددواجن واألسددددما  وسددددو  البيطر ددددة  تحصدددد/ ب

سو  توصية كدل مدن لجندة المناقشدة ب للطالب المذكور  ف   ال غذية
 والحكم ، وموافقة مجلس القسم

 الموافق    : را الق       
 

 بالكليدة ب دار خالبك ر دا واللطر دات والمناعدة النظر ف  موافقة مجلدس    :ءعاملءض- 17
كددل مددن : ال قددار ر اللرديددة وال قر ددر الجمدداع   علدد   19/3/2018

ب/ 0  ةالحاصدة بالطالبدجسد ير للجنة المناقشة والحكم لرسددالة الما
 14/4/2015 ب ددار خالمسددجلة مددن الحددار   ر ددم ايمددن احمددد  بددور

وعنوانهدا ،  والميكولوجيداف  مادة ال حصد// البك ر ولوجيدا واألمينولوجيدا 
  : 

مدن   دراسات على بعض عوامل الضراو  لميكروب االيشير شيا كوال  المع ولة 
 لبن يس حدا لإلس هال  اآلدم 

  ٍStudies on some virulence genes in Escherichia coli isolated 

from milk intended for human consumption          
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : وكانتد  

 د/ طلعت عبدالرا ي عبدالحليم    0د 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
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 أس اذ ورئيس قسم البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا(      
: ال وصية بمن  درجة الماجس ير ف  العلوا الطبية وقرار اللجن  

ب للطالبة البك ر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجياالبيطر ة  تحص/ ب
المذكورة  ف  سو  توصية كل من لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة 

 مجلس القسم
 الموافق  : را الق          

 
 19/4/2018 بالكلية ب ار خقسم اللسيولوجيا النظر ف  موافقة مجلس  :ءعاملءض-18

ار ر اللردية وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم كل من : ال قعل  
د  ب/ مرو  رمضان محمد  ر ب 0   الحاصة بالطالبلرسدالة الماجس ير 

ف  مادة  20/10/2015ب ار خ وافدة ليبية الجنسية والمسجل  
 وعنوانها : اللسيولوجيا ،  ال حص// 

أ على  -يسلينولال أثيرات اللسيولوجية وال شوهات الجنينية لمادة الب
 الجر ان أثنا  الحمل

Physiological and teratogenic effects of bisphenol – A 

(BPA) on pregnant rats 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : وكانتد 
 د/ إسماعيل إسماعيل أبو  نيم   0د أ1

 أس اذ ورئيس قسم اللسيولوجيا  بطب بيطر / جامعة دمنهور      
 د/ السعيد الشر ين  السعيد    0د أ2

 أس اذ الكيميا  الحيو ة الم لر  ورئيس القسم بالكلية      
 د/ نبيل ابو هيكل سيد احمد      0د أ3
 أس اذ ورئيس قسم اللسيولوجيا وعميد الكلية بمشرفاب     
 د/ جالل أحمد السيد يوسف       0د أ4
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 ال عليم والطالب بمشرفابأس اذ ال شر   ووكيل الكلية لشئون     
 د د/ يوسف يحى عوء الصعيدي  5

 أس اذ مساعد بقسم اللسيولوجيا بالكلية بمشرفاب    
 د على ان يكون الثالث والرابو والحامس معا بصوت واحد.

: ال وصدية بمدن  درجدة الماجسد ير فد  العلدوا الطبيدة البيطر دة  اللجنةرار وق
ورة  فدد  سددو  توصددية كددل مددن تحصدد/ ب اللسدديولوجيا ب للطالبددة المددذك

 لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم
 الموافق     را الق         

 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية :ءعاملءض-19

عل  كل من : ال قار ر اللردية وال قر ر الجماع    19/4/2018ب ار خ 
هنا  ب/ 0الماجس ير الحاصة بالطالبة   دالةللجنة المناقشة والحكم لرس

د المسجلة من الحار   ب ار خ  مصطلى عبدالمجيد الطنطاو  
 لبانالرقابة الصحية على األ ف  مادة ال حص//  16/4/2013

 ، وعنوانها :  ومن جاتها
 تقييم نوعية الحليب الحاا المباع بالمنصورة

Assessment the Quality of Raw Milk Sold in Mansoura 

 د وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ ابراهيم ابراهيم الهواري     0د أ1

بكلية الطب البيطر /  ومن جاتها لبانالرقابة الصحية على األ أس اذ      
 جامعة كلر الشيخ  

 د/ محمد الشر ين  السيد على    0د أ2
 الم لر  بالكلية  ن جاتهاوم لبانالرقابة الصحية على األ أس اذ     

 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي  0د أ3
 بالكلية )مشرفا( ومن جاتها لبانالرقابة الصحية على األ أس اذ      



 

                                                          
                                                       

 
-19- 

 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 22/4املوافق   االحد يوم  ( 278)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

: ال وصية بمن  درجة الماجسد ير فد  العلدوا الطبيدة البيطر دة   اللجنةرار وق
فد    ب للطالبدة المدذكورةومن جاتهدا لبدانالرقابة الصحية على األ تحص/ ب

 سو  توصية كل من لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم
 الموافق     را الق        

 
 بالكليدددة ب دددار خ الحليددد  واالنسدددج  لنظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددما   :ءعاملءضووو- 20

الحاصدددددة الددددددك ورا  علددددد  تقر دددددر الصدددددالحية لرسدددددالة  4/4/2018
لمدددرس المسدداعد ا ب/ شدديما  السدديد محمددد ر ي علدد  د0  ةبالطالبدد

فدددد  مددددادة ال حصدددد//  22/4/2014ب ددددار خ بالقسددددم والمسددددجلة 
 وعنوانها :  الهس ولوجيا ، للمناقشة والحكم ، 

 اس حداا الحاليا الجذعية ف  عال  اصابات الحبل الشوك            
Stem-Cell Based Therapy for Spinal Cord Injury           

 المناقشة عل  النحو ال ال  :د واق راد تشكيل لجنة الحكم و 
 هان  السيد مرع  ماس      /د0د أ1

 بالكلية أس اذ الحلي  واالنسج      
 د/ فاروي السيد عبدالمهدي      0د أ2

 بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخ أس اذ الحلي  واالنسج      
 د  د/ أحمد شوق  اسماعيل        3

 بالكلية )مشرفا(أس اذ ورئيس قسم الحلية واالنسجة      
 د/ محمد محمد عاطف كساب   0د أ4

 (بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخ)مشرفا أس اذ ورئيس قسم الحلي  واالنسج       
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 د على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد.
 وقرار اللجن : الموافق  

 الموافق  : را الق           
 

بالكليددة  الصددحة واألمددراء المشدد ركة النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم   :ءعاملءضوو- 21
الدددددك ورا  علدددد  تقر ددددر الصددددالحية لرسددددالة  10/4/2018 ب ددددار خ

المدددرس  د ب/ بسددم  محددرا احمددد احمددد بدددو  0  ةالحاصددة بالطالبدد
فددددد  مدددددادة  14/4/2015ب دددددار خ المسددددداعد بالقسدددددم والمسدددددجلة 

 وعنوانها :  ، للمناقشة والحكم ،  ال حص// صحة الحيوان والبيئة
المحاطر من اس مرار فيروسات أنللون ا الطيور ف  مد ارع الددواجن  تقييم

 : خيارات السيطرة
Risk assessment of persistence of Avian Influenza Viruses in 

poultry farms: Options for Control 

 د واق راد تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :
    د/ مجدي ف ح  القاس   0د أ1
 أس اذ أمراء الدواجن وعميد كلية الطب البيطري/ جامعة بن  سو ف      
 
 د/أحمد محمد أحمد محمد حسن  0د أ2
جامعدددة  والددددواجن والبيئدددة ووكيدددل طدددب بيطدددري أسددد اذ صدددحة الحيدددوان       

 لشئون الدراسات العليا االسماعيلية
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري   0د أ3

 )مشرفا( بالكلية لصحة واألمراء المش ركةأس اذ ورئيس قسم ا     
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 د/ محمد عبدالرحمن احمد البابل  0د أ4
 أسدد اذ صددحة الحيددوان والدددواجن والبيئددة ووكيددل طددب بيطددري       

 جامعة بن  سو ف لشئون الدراسات العليا )مشرفا(
 
 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد.د 

  وقرار اللجن : الموافق 
 الموافق   : را لقا           

 
األمدددراء الباطندددة واألمدددراء المعديدددة النظدددر فددد  موافقدددة مجلددس : ءعاملءضووو- 22

علدد  تقر ددر الصددالحية  15/4/2018 بالكليددة ب ددار خواالسددما  
ب/ احمدددد عدددادل السددديد 0الحاصدددة بالطالدددب  الددددك ورا  لرسدددالة 
مددادة فدد   14/4/2015ب ددار خ د المسددجل مددن الحددار   الشددنراو  

 وعنوانها :  االمراء الباطنة ، للمناقشة والحكم ، ال حص// 
 فحوصات بيوكيميائية و الموجات فوي الصوتية ف  النعا  البرقى أثنا  الل رة االن قالية

Biochemical and ultrasonographic investigations in 

Barki ewes during the transition period 

 شة عل  النحو ال ال  :د واق راد تشكيل لجنة الحكم والمناق
 د/ مدحت ناصف ناصف محمد   0د أ1

 بقسم طب الحيوان بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخ االمراء الباطنةأس اذ      
 د/ محمد يحيى احمد نصر     0أ 2

 بقسم طب الحيوان بطب بيطري/ جامعة دمنهور االمراء الباطنةأس اذ     
 د/ محمد أحمد على يوسف      0د أ3
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 الم لر  بالكليةبمشرفاباالمراء الباطنة أس اذ     
 د/ صبري احمد الحضري نصار0د أ4

 بالكلية بمشرفاباالمراء الباطنة أس اذ      
 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد.  

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافق   : را الق          

 
 بالكليدة ب دار خ دا واللطر دات والمناعدة البك ر النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض- 23

الحاصددة الماجسدد ير علدد  تقر ددر الصددالحية لرسددالة  12/4/2018
د المسدجلة مدن  ب/ شيما  عبد الحليم نبيد  عبدد الحلديم0  ةبالطالب

فدد  مددادة ال حصدد// البك ر ولوجيددا  14/4/2015 ب ددار خالحددار  
دراسددات نهددا وعنوا، للمناقشددة والحكددم ،  واألمينولوجيددا والميكولوجيددا

م قدم  على جينات تحلل كرات الدا الحمرا  للميكروب السبحى فدى اللدبن 
 الناتج عن ال هاب الضرع فى االبقار

Advanced studies on haemolysins genes of streptococci in 

mastitic cows milk   

 د واق راد تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  
 عت عبدالرا ي عبدالحليم د/ طل0أ -1

 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 يونس0د أ3
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 والمناعة بالكلية )مشرفا( أس اذ ورئيس قسم البك ر ا واللطر ات       
 وقرار اللجن  : الموافق      

 الموافق   : را الق          
 

األمراء الباطنة واألمراء المعدية واالسما  النظر ف  موافقة مجلس  :ءعاملءض- 24
علددددد  تقر دددددر الصدددددالحية لرسدددددالة  15/4/2018 بالكليدددددة ب دددددار خ

عبدددددالعليم  ب/ عبدددددالعليم عددددادل0الحاصددددة بالطالددددب  الماجسدددد ير 
فدد  مددادة  16/10/2012ب ددار خ د المسددجل مددن الحددار   شددر  الدددينالسدديد 

 وعنوانها :  امراء االسما  ورعاي ها ، للمناقشة والحكم ، ال حص// 
 Spirulina) تددددأثير اسدددد حداا الطحلددددب االخضددددر المدددد ري                     

platensis)  كاسدددافات لالعدددال  علدددى االدا  االن ددداج  والحمدددل 
 الميكرو   السما  البلط  النيل 

Effect of Arthrospira (Spirulina platensis)as a feed 

additives on production  performance and microbial load 

of Oreochromis niloticus 
 د واق راد تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :

 د/ طلعت طلعت سعد عطاهلل  0د أ1
 أس اذ امراء االسما  ورعاي ها بطب بيطر / جامعة االسكندر       
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0د أ2

 أس اذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ فيوال حسن  ك  محمد   0د أ3
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أس اذ امدراء االسدما  ورئديس قسدم األمدراء الباطندة واألمدراء  
 (مشرفا)  بالكلية  المعدية واالسما

 د/ ايمان محمد حلم  لبيب  0أ- 4
 أس اذ بمعهد البحوث ال راعية بمحطة بحوث بر  العرب بمشرفاب     

 د على أن يكون الثالث والرايو معا بصوت واحد.
 وقرار اللجن : الموافق  

 الموافق  : را الق          
 

طندة واألمدراء المعديدة واالسدما  األمدراء الباالنظر ف  موافقة مجلس :  ءعاملءض- 25
علددددد  تقر دددددر الصدددددالحية لرسدددددالة  15/4/2018 بالكليدددددة ب دددددار خ

 ب/ امين  محمدد حمد   ابدراهيم جاللد 0الحاصة بالطالب  الماجس ير 
فدد  مددادة ال حصدد//  22/4/2014ب ددار خ ددد المسددجل مددن الحددار  

بعدددض   وعنوانهدددا ،امدددراء االسدددما  ورعاي هدددا ، للمناقشدددة والحكدددم 
 ات على عدو  اللبر و فى اسما  البوري الدراس

Some Studies on Vibriosis Infections in Mullet                          
 د واق راد تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :

 د/ محمد مصطلى محمد     0د أ1
 أس اذ امراء االسما  ورعاي ها بطب بيطر / جامعة القاهرة     

 د/ محمد عبدالع    محمد  0د أ2
 أس اذ امراء االسما  ورعاي ها بطب بيطر / جامعة القاهرة     

 د/ فيوال حسن  ك  محمد  0د أ3
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أسدد اذ امددراء االسددما  ورئدديس قسددم األمددراء الباطنددة واألمددراء   
 بمشرفاببالكليةالمعدية واالسما  

 د/ عال  عبدالمعط  عيسى  0د أ4
 أس اذ امراء االسما  ورعاي ها بطب بيطر / جامعة القاهرة بمشرفاب     

 د على أن يكون الثالث والرايو معا بصوت واحد.
 وقرار اللجن : الموافق   

 الموافق  : را الق         
 

بالكلية قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس : ءعاملءض- 26
الماجس ير  ر الصالحية لرسالة عل  تقر  19/4/2018 ب ار خ

د المسجل من  ب/ ايمان ماهر توفيق محمد0  ةالحاصة بالطالب
ف  مادة ال حص// الرقابة الصحية  22/4/2014ب ار خ الحار  

 وعنوانها :  ،، للمناقشة والحكم  على األلبان ومن جاتها
 تواجد المواد الحافظة ف  الحليب و عض من جات 

Prevalence of Preservatives in Milk and Some Dairy Products 

 د واق راد تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ صالد ف ح  عبدالعال    0د أ1

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

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

 د/ عادل عبدالحالق سيدأحمد 0أ -3
 أس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية بمشرفاب    
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 وقرار اللجن : الموافق  
 الموافق  : را الق           

 
 3/4/2018االدو د   بالكليدة ب دار خ  مجلدس قسدمالنظدر فد  موافقدة :ءعاملءض- 27

   الددددك ورا  الحاصدددة بالطالبدددلرسدددالة الدراسدددية  علددد  تشدددكيل الحلقدددة
د المسددجلة مددن الحددار   شدديما  وحيددد وحيددد الحسددنين  ايددد / ب0 

اللارما ولوجيددددا  ، فدددد  مددددادة ال حصدددد//  20/10/2015ب ددددار خ 
 الماشية بعض الدراسات اللارما ولوجية للبيديوكوكس علىوعنوانها :

Some pharmacological studies of pediococcus in cattle              
 وذل  عل  النحو ال ال  : د

 د/ مجد  صالد مصطلى عامر 0د أ1
 أس اذ ورئيس قسم االدو ة بالكلي      
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0د أ2

 أس اذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 سيد جبر       د/محمد جبر ال0د أ3

 أس اذ االدو ة بالكلي       
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم0د أ4

 أس اذ ورئيس قسم ال غذية وأمراء سو  ال غذية بالكلية      
 د/ ممدود محمد ابو المجد  0د أ5

 أس اذ ورئيس قسم الطب الشرع  والسموا بالكلية      
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 د د/ ر هاا احمد عبدالل اد يوسف   6

 أس اذ مساعد بقسم االدو ة بالكلي          
 د د/ محمد مصباد الديسط      7

 أس اذ مساعد بمعهد بحوث صحة الحيوان فرع المنصورة        
 وقرار اللجن : الموافق      

 الموافق    : را الق           
 

ة البك ر دا واللطر دات والمناعدة  بالكليد مجلس قسدمالنظر ف  موافقة  : ءعاملءض- 28
لرسدالة الدراسدية ال قر در العلمد  للحلقدة علد   4/4/2018ب دار خ 

د  اسدما  محمدد سدادات محمدد / ب0    الدك ورا  الحاصة بالطالبد
فددد   14/4/2015ب دددار خ المددددرس المسددداعد بالكليدددة والمسدددجلة 

،   مددددادة ال حصدددد// البك ر ولوجيدددددا واألمينولوجيددددا والميكولوجيدددددا
 وعنوانها 

الجينددات الحاصددة ببددروتين أ واندد  م الدد جلم  دراسددات م قدمدد  علددى   
 والمقاومة للمضادات الحيو ة للميكروب العنقودي الذهب 

Advanced studies on protein A, coagulase and 

antibiotic resistance gene of S.aureus 
 وذل  عل  النحو ال ال  : د

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

 د/ مجد  صالد مصطلى عامر 0د أ2
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 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

 ورئيس قسم الصحة واألمراء المش ركة بالكلية  أس اذ     
 د د/ محمد مصطلى أحمد الحديدي5

 أس اذ مساعد بقسم البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية     
ددد وقددد قامددت الطالبددة بشددرد وافدد  ومسدد ليض للحطددة البحثيددة الحاصددة   

برسال ها ومد  امكانية تطبيقهدا  ، كمدا قامدت بعدرء تلصديل  عدن 
لج   العمل  من الرسالة وقد تدم مناقشدة الطالبدة فيمدا انجد  تطبيق ا

وفيما سينلذ وف  الن دائج ال د  توصدلت اليهدا وفد  مجدال تحصصدها 
بصددلة عامددة ، ورأت اللجنددة قبددول الحطددة ومددا توصددلت اليدد   مددو 

باسد مارة ال وصية باس كمال خطة بحث رسال ها طبقا لمدا هدو مددون 
 النحو ال ال :ة ليصب  على ال سجيل ، مو تحديد عنوان الرسال

لمقاومددة للمضددادات الحيو ددة علددى العناصددر الجينيددة المصدداحبة  دراسددات 
 المع ول من حاالت ال هاب الضرع ف  االبقار للميكروب العنقودي الذهب 

Studies on genetic elements associated with antimicrobial  

  resistance to Staphylococcus aureus isolated from cows 

mastitic case 
 وقرار اللجن : الموافق   

 الموافق    : را الق             
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ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى  مجلس قسمالنظر ف  موافقة :ءعاملءض- 29
ال قر ر العلم  للحلقة عل   16/4/2018بالكلية ب ار خ 

امير  محمد  /ب0  ةالدك ورا  الحاصة بالطالبلرسالة الدراسية 
 14/4/2015ب ار خ د المسجلة من الحار   مس جير على حسن

الوالد  وامراسها وال لقي  االصطناعى  ، ف  مادة ال حص// 
 وعنوانها : 

 دراسات عن االخصاب المعمل  ف  الجاموس
Studies on in vitro fertilization in buffaloes 

 ل ال  :وكانت لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو ا د
 د/ مصباد عبدالجواد السيد رمضان  0د 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 بمشرفاب     
 د د/ وائل السيد بدير ابراهيم الدومان  3

 ل وال لقي  االصطناعى بالكليةأس اذ مساعد ال وليد وال ناس   
 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(

د وقد قامت الطالبة بشرد واف  ومس ليض للحطة البحثية 
حاصة برسال ها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء ال
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تلصيل  عن تطبيق الج   العمل  من الرسالة وقد تم مناقشة 
الطالبة فيما انج  وفيما سينلذ وف  الن ائج ال   توصلت اليها 
وف  مجال تحصصها بصلة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة 

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

 وقرار اللجن : الموافق     
 الموافق  : را الق      
 
ال وليد وال ناسل وال لقي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة :ءعاملءض-30

ال قر ر العلم  عل   16/4/2018االصطناعى بالكلية ب ار خ 
ب/ فاطم  0  ةلطالبالحاصة با الدك ورا لرسالة الدراسية للحلقة 

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

 وعنوانها : االصطناعى  ، 
 محاوالت تحسين معدل االخصاب المعملى ف  الجاموس           

Trials to improve the in vitro fertilization rates of buffalo oocytes 

 وكانت لجنة الحلقة الدراسية 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

 أس اذ مساعد ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى بالكلية      
 وائل السيد بدير ابراهيم الدومان   د د/ 3
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 أس اذ مساعد ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناعى بالكليةبمشرفاب     
 د د/ يوسف يحى عوء الصعيدي    4

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

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

د وقد قامت الطالبة بشرد واف  ومس ليض للحطة البحثية الحاصة 
برسال ها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء تلصيل  عن 
تطبيق الج   العمل  من الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج  

ا وفيما سينلذ وف  الن ائج ال   توصلت اليها وف  مجال تحصصه
بصلة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصلت الي   مو 

ال وصية باس كمال خطة بحث رسال ها طبقا لما هو مدون 
 باس مارة ال سجيل

 وقرار اللجن : الموافق    
 الموافق  : را الق      
 

الحلية واألنسجة  بالكلية ب ار خ  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :ءعاملءض-31
لرسالة الدراسية ال قر ر العلم  للحلقة  عل  22/4/2018

ب/ رانيا محمود ابراهيم عطي  0    الدك ورا  الحاصة بالطالب
ف  مادة  16/10/2012ب ار خ د المسجلة من الحار   الشيوي 

 وعنوانها :  الهس ولوجيا ، ال حص// 
  ال ركيب الحلوي للمناطق المولدة للحاليا العصبية ف  مخ اسما               

 البلط  البالغة
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The Cellular Composition of Neurogenic Periventricular Zones 

 in the Adult Tilapia Brain 

 وكانت لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو ال ال  : د
 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد   0د أ1
 أس اذ ورئيس القسم اللسيولوجيا وعميد الكلية     
 سيد   د/ جالل أحمد ال0د أ2

 أس اذ ال شر   ووكيل الكلية لشئون ال عليم والطالب     
 د/ مصباد عبدالجواد السيد  0د أ3

 اس اذ ورئيس قسم ال شر   بالكلي      
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم   0د أ4
 أس اذ ورئيس قسم ال غذية وأمراء سو  ال غذية بالكلية     
    د/ أسام  احمد أبو اسماعيل   0د أ5
 اس اذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية      
 د/ أحمد شوق  اسماعيل    0د أ6

 اس اذ ورئيس قسم الحلية واألنسجة بالكلي     
 د/ محمد عا ف كساب           0د أ7

اس اذ ورئيس قسم الحلية واألنسجة بطب بيطري/ جامعة كلر     
 الشيخ

واف  ومس ليض للحطة البحثية الحاصة د وقد قامت الطالبة بشرد 
برسال ها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء تلصيل  عن 
تطبيق الج   العمل  من الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج  
وفيما سينلذ وف  الن ائج ال   توصلت اليها وف  مجال تحصصها 

لي   مو بصلة عامة ، ورأت اللجنة قبول الحطة وما توصلت ا
ال وصية باس كمال خطة بحث رسال ها طبقا لما هو مدون 

 باس مارة ال سجيل
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 وقرار اللجن : الموافق    
 الموافق     : را الق   
 

الكيميددا  الحيو دد  وكيميددا  ال غذيدد    مجلددس قسددمالنظددر فدد  موافقددة  :  ءعاملءضوو- 32
ة لرسدالالدراسدية  علد  تشدكيل الحلقدة 16/4/2018بالكلية ب دار خ 

د  شددلا  محمددود اندديس با  ددد / ب0  ة الدددك ورا  الحاصددة بالطالبدد
فد  مدادة ال حصد//  20/10/2015ب دار خ المسجلة مدن الحدار  

 وعنوانها :  الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي   ، 
ال دأثير الوقدائ  للحاليدا الج عيدة سدد إصدابات الحصدية المحدثدة تجر بيدا بكلور دد 

 انالكادميوا ف  ذكور الجرذ
Protective effect of stem cell in experimentally induced 

testicular damage by cadmium chloride inmale rats 
 وذل  عل  النحو ال ال  :  د

 د/ السعيد الشر ين  السعيد   0د أ1
 أس اذ الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية الم لر  ورئيس القسم بالكلية     

 رمضان محمد السيد    د/ جهاد 0د أ2
 أس اذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ فهيم البه  السيد وحي      0د أ3
 أس اذ اللسيولوجيا الم لر   بالكلية      
 د/ عبدالهادي محمد أحمد عرم    0أ -4

 أس اذ ال غذية وأمراء سو  ال غذية الم لر  بالكلية     
 مجدي صالد مصطلى عامر   /د0د أ5
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 أس اذ ورئيس قسم االدو   بالكلية      
 د د/ وال  فكري عبدالوهاب حسن   6
 أس اذ مساعد الباثولوجيا وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية     
 د د/ محمد فود  ابراهيم سالم     7

 أس اذ مساعد الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية  بالكلية بمشرفاب     
 وقرار اللجن : الموافق             

 الموافق  : را الق              
االمددراء الباطنددة واالمددراء المعديددة  مجلددس قسددمالنظددر فدد  موافقددة : ءعاملءضوو- 33

الدراسدية  علد  تشدكيل الحلقدة 15/4/2018بالكليدة ب دار خ  واالسما 
علدى الشيما  محمد محمد  / ب0  ة الدك ورا  الحاصة بالطالبلرسالة 

فدد   14/4/2015ب دار خ د المددرس المسدداعد بالكليدة والمسدجلة  فدر 
 وعنوانها :  ، مادة ال حص// االمراء الباطنة 

بعض الدراسات على السمات اال لينيكية وتحطيم صدد  القلدب لدبعض 
 القلب ف  اللصيلة الحيلية أمراء

Some Studies on Clinical and Echocardiographic Features 

of Some Cardiac Diseases in Equine 

 وذل  عل  النحو ال ال  :  د   
 د/ محمد أحمد على يوسف   0د أ1

 الم لر  بالكليةبمشرفاباالمراء الباطنة أس اذ      
 د/ مدحت ناصف ناصف محمد  0د أ2
 بقسم طب الحيوان بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخبمشرفاب االمراء الباطنةأس اذ      
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 بري احمد الحضري نصارد/ ص0د أ3
 بالكلية بمشرفاباالمراء الباطنة أس اذ      

 د د/ ماجد ر ي شعبان األشقر    6
 بالكليةبمشرفاباالمراء الباطنة أس اذ مساعد      
 د د/ حساا محمد محمد ابراهيم     7

 بالكلية االمراء الباطنة أس اذ مساعد      
 وقرار اللجن  : الموافق      

 الموافق  : را الق            
االمددراء الباطنددة واالمددراء المعديددة  مجلددس قسددمالنظددر فدد  موافقددة : ءعاملءضوو- 34

الدراسدية  علد  تشدكيل الحلقدة 15/4/2018بالكليدة ب دار خ  واالسما 
هالددد  عبددددالمنعم ر ي  / ب0  ة الددددك ورا  الحاصدددة بالطالبدددلرسدددالة 

  مددددادة فدددد 17/4/2016ب ددددار خ د المسددددجلة مددددن الحددددار   سددددعيد
 وعنوانها :  ، ال حص// االمراء الباطنة 

 ال وصيف الج  ئ  لجين مس قبالت في امين د ف  الل رة االن قالية ف  الماشية
Molecular Characterization of Vitamin D Receptor Gene 

in Transitional Period in cattle   

 وذل  عل  النحو ال ال  :  د
 يوسف د/ محمد أحمد على 0د أ1

 الم لر  بالكليةبمشرفاباالمراء الباطنة أس اذ      
 د/ مدحت ناصف ناصف محمد 0د أ2
 بقسم طب الحيوان بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخبمشرفاب االمراء الباطنةأس اذ      
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 د/ صبري احمد الحضري نصار  0أ -3
 بالكلية بمشرفاباالمراء الباطنة أس اذ      

 ن األشقر   د د/ ماجد ر ي شعبا6
 بالكليةبمشرفاباالمراء الباطنة أس اذ مساعد      

 د د/ حساا محمد محمد ابراهيم     7
 بالكلية االمراء الباطنة أس اذ مساعد      

 وقراراللجن : الموافق  
 الموافق   : را الق            

 
معديددة االمددراء الباطنددة واالمددراء ال مجلددس قسددمالنظددر فدد  موافقددة : ءعاملءضوو- 35

الدراسدية  علد  تشدكيل الحلقدة 15/4/2018بالكليدة ب دار خ  واالسما 
ال هددرا  كمددال الطنطدداو   / ب0  ة الدددك ورا  الحاصددة بالطالبددلرسددالة 

فد   14/4/2015ب دار خ د المدرس المسداعد بالكليدة والمسدجلة  البا 
 وعنوانها :  ،  مادة ال حص// االمراء المعدية

 ات الدا فى   الن السيكا والقرادال شحي/ الج  ئى لطليلي  
Molecular diagnosis of blood protozoa in sika deer and ticks 

 وذل  عل  النحو ال ال  :  د
 د/ محمد ابراهيم عيسى     0د أ1
 أس اذ االمراء المعدية بقسم طب الحيوان بطب بيطري/ جامعة ال قا  ق     
 د/ عبد  على أبو   د     0د أ2

 أس اذ االمراء المعدية بقسم طب الحيوان بطب بيطري/ جامعة ال قا  ق      



 

                                                          
                                                       

 
-37- 

 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 22/4املوافق   االحد يوم  ( 278)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 د/ محمد أحمد على يوسف    0د أ3
 الم لر  بالكلية االمراء الباطنة أس اذ      
 د/ صبري احمد الحضري نصار 0د أ4
 بالكلية بمشرفاباالمراء الباطنة أس اذ      
 د/ صالد أحمد عثمان أبو الوفا  0د أ5
 أس اذ الطلليليات بالكلية      

 وقرار اللجن : الموافق 
 الموافق  : را الق 

 
 15/4/2018اللسيولوجيا  بالكلية ب دار خ  مجلس قسمالنظر ف  موافقة : ءعاملءض- 36

 ب0  ة الددك ورا  الحاصدة بالطالبدلرسدالة الدراسدية  عل  تشكيل الحلقة
يددة والمسددجلة د المدددرس المسدداعد بالكل منددى مصددطلى الغر ددب صددال  /

 وعنوانها :  اللسيولوجيا ، ف  مادة ال حص//  20/10/2015ب ار خ 
 تأثير عمر االمهات على خواص فقس البيض وكلا ة الصيصان حديثة اللقس

Effect of breeder hen age on egg hatchability traits and 

performance of newly hatched chicks 
 :وذل  عل  النحو ال ال   د

 د/ فهيم البه  السيد وحي       0د أ1
 أس اذ اللسيولوجيا الم لر   بالكلية     
 د/ السعيد الشر ين  السعيد   0د أ2

 أس اذ الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية الم لر  ورئيس القسم بالكلية     
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 د/ نبيل أبو هيكل سيدأحمد      0د أ3
 الكليةبمشرفاب أس اذ ورئيس قسم اللسيولوجيا وعميد     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0د أ4

 أس اذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  
 د/ اسام  احمد ابو اسماعيل     0د أ5

 أس اذ سلوكيات الحيوان بالكلية   
 د/ يوسف يحى عوء الصعيدي   0د أ6

 أس اذ اللسيولوجيا بالكلية بمشرفاب 
 : الموافق وقرار اللجن 

 الموافق    : را الق                 
 

الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة : ءعاملءض- 37
مد ال سجيل لرسالة الدك ورا   عل  19/4/2018بالكلية ب ار خ 

د  محمد ابراهيم عبد الحليم الم ول ب/ 0الحاصة بالطالب  
ف  مادة ال حص//  16/4/2013المسجل من الحار  ب ار خ 

الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية  ، وذل  لمدة عاا سادس 
النها  الج    15/4/2019ح ى  16/4/2018ارا من باع 

 العمل  وك ابة الرسالة. 
 وقرار اللجن : الموافق    

 الموافق   : را الق                 
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ليروسددددات بالكليددددة ب ددددار خ ال مجلددددس قسددددمالنظددددر فدددد  موافقددددة  : ءعاملءضوووو- 38

مد تسجيل لطالب الدراسات العليدا والمسدجلين  عل  10/4/2018
 لدرجة الماجس ير ، ف  المدد الموسحة قر ن كل منهم وهم : 

 
 مدة المد المطلو ة الدرجة اسم الطالب ا •

 ماجس ير رشا مصطلى محمد حرا ا 1
 اع بارا منسابو عاا 
ح دددددددددددددددى  23/4/2018
22/4/2019 

 ماجس ير ابراهيم محمود على محمد  2
 عاا خامس اع بارا من

ح ددددددددددددددددددددى  16/4/2018
15/4/2019 

 وقرار اللجن : الموافق       
 الموافق   : را الق                 

 
بالكلية  ال غذية وأمراء سو  ال غذية مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :ءعاملءض-39

لعليا مد تسجيل لطالب الدراسات اعل   18/4/2018 ب ار خ
والمسجلين لدرجة الدك ورا  ، ف  المدد الموسحة قر ن كل منهم 

 :  وهم
  مدة المد المطلوبةمدة المد المطلوبة  الدرجةالدرجة  اسم الطالباسم الطالب  مم
 عاا سادس اع بارا من دك ورا  احمد محمد الشافعى السعيد  1

 15/4/2019ح ى  16/4/2018

 عاا سادس اع بارا من دك ورا  شيما  محمد راسى سالم 2
 8/10/2019ح ى  9/10/2018
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 وقرار اللجن : الموافق         
 الموافق    : را الق                 

 
البك ر دا واللطر دات والمناعد  بالكليدة  مجلدس قسدمفد  موافقدة  النظدر:ءعاملءض-40

مدددد تسدددجيل لطدددالب الدراسدددات العليدددا  علددد  16/4/2018ب دددار خ 
مدنهم  والمسجلين لدرجة الماجس ير ، ف  المددد الموسدحة قدر ن كدل

 وهم : 
 مدة المد المطلو ة تار خ ال سجيل اسم الطالب ا

 16/4/2013 ماجد  محمود عبد   محمد 1

عدداا سددادس واخيددر اع بددارا 
 من

ح ددددددددددددددددددددددددى  16/4/2018
15/4/2019 

 16/4/2013 امير  فر د جالل احمد سليمان 2

عدداا سددادس واخيددر اع بددارا 
 من

ح ددددددددددددددددددددددددى  16/4/2018
15/4/2019 

 22/4/2014 د العسقالنىمرفت السعيد محم 3
 عاا خامس اع بارا من

ح ددددددددددددددددددددددددى  22/4/2018
21/4/2019 
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 22/4/2014 سمر على ابراهيم ابراهيم عصلور 4
 عاا خامس اع بارا من

ح ددددددددددددددددددددددددى  22/4/2018
21/4/2019 

 وقرار اللجن : الموافق       
 الموافق  : را الق

 
وكيميددا  ال غذيدد    النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الكيميددا  الحيو دد : ءعاملءضوو- 41

علددددد  الغددددا  ال سددددجيل لطدددددالب  16/4/2018بالكليددددة ب ددددار خ 
سددداد  االدراسددات العليددا والمسددجلين لدرجددة الماجسدد ير وذلدد  لعددد

الرسددوا الدراسددية ر ددم انددذارهم بعدددد ثددالث انددذارات و يددانهم علددى 
 النحو ال ال :

 ال حص/ تار خ ال سجيل االسم ا
محمدددددددددد نصدددددددددرالدين  1

 عبدالغلار احمد
الكيميددددددددددا  الحيو دددددددددد   22/4/2014

 وكيميا  ال غذي 

هالدد  عبددد الحددى عبددد  2
 اللطيف خلاجى

الكيميددددددددددا  الحيو دددددددددد   22/4/2014
 وكيميا  ال غذي 

 وقرار اللجن : الموافق       
 الموافق     : را الق                
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ر د دك ورا (  النظر ف  طلبات ال سجيل لطالب الدراسات العليا )ماجس ي  : ءعاملءض- 42
( طبقدا 2018 ابر دلالواردة مدن االقسداا العلميدة بالكليدة تسدجيالت )

 0( من الالئحة الداخلية للكلية23لن/ المادة )
 0( 1: الموافقة طبقا للمرفق ) مرفق وقرار اللجن                      

 الموافق    : را الق                
 

 فيهقاجلنه الع قات الث-3
 2018/ 4 /15 نعقدة بتاريخوامل    
 

النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم البك ير دا واللطر دات والمناعدة ب ددار خ :املءضوءع-43
 –على الطلب المقدا مدن د/ أمدل عبدد السد ار إبدراهيم  4/4/2018

أسدد اذ مسدداعد بالقسددم ل نليددذ المهمددة الممولددة مددن صددندوي العلددوا 
لر إلى واليدة جورجيدا وال كنولوجيا ل طو ر شباب الباحثين وذل  بالس

لمدددددة تسددددعة  16/3/2018بالواليددددات الم حدددددة األمر كيددددة ب ددددار خ 
وقددد تددم اخددذ موافقددة رئدديس الجامعددة  15/12/2018أشددهر تن هدد  

وذلد   4/4/2018( ب دار خ 2120مسبقا على السلر بدالقرار رقدم )
  0بدون نلقات من الجامعة و مرتب يصر  من الداخل

ال أشدددديرة وخدددد م دخددددول الواليددددات الم حدددددة  * مرفددددق صددددورة مددددن            
  0االمر كية
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 الموافقة وقرار اللجن :               
 الموافقة   :القرا     

 

النظر ف  موافقة مجلدس قسدم الصدحة واألمدراء المشد ركة ب دار خ  :ءعاملءض-34
على الطلب المقدا من السيد د/ حا ا حسدن السديد  10/4/2018

عد بالقسدم علدى مدد المهمدة العلميدة أسد اذ مسدا –محمود رمضدان 
الحاصددة بسدديادت  إلددى المركدد  القددوم  االمر كددى ألبحدداث الدددواجن 

 –اسددددن   –( USDA-ARSال ددددابو لددددو ارة ال راعددددة األمر كيددددة )
الواليات الم حدة األمر كية لمدة أر عة أشهر اع بدارا مدن  –جورجيا 

و مرتدددب يصدددر  مدددن الدددداخل و ددددون نلقدددات مدددن  17/5/2018
( والممولدة مدن STDFعة وذل  علدى المنحدة قصديرة األجدل )الجام

 0(STDFصندوي العلوا وال نمية ال كنولوجية )

 مرفق طي  : -

 0* صورة خطاب الدعوة من الجانب االمر كى
 0(STDFصورة موافقة صندوي العلوا وال نمية ال كنولوجية )* 

 الموافقة وقرار اللجن :
 الموافقة   :القرا      
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 11/4/2018النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم الطليليدات ب دار خ  :ءعاملءض-44
السدديد االللددى ب/ السدديد نبيددل 0علددى الطلددب المقدددا مددن السدديد  

شددان سددلر سدديادت  إلددى اليابددان ل نليددذ مدددرس مسدداعد بالقسددم ب
الج   الحارج  من رسالة الدك ورا  الحاصة بسديادت  وذلد  ل نليدذ 

ا سدددمن مبدددادرة ال علددديم بعثدددة األشدددرا  المشددد ر  المرشددد  عليهددد
لمدة عداا  2018 /2017المصر ة اليابانية لإلعالن الثان  لعاا 

قابددل ل جديددد لعدداا اخددر و مرتددب بصددر  مددن الددداخل وذلدد  اع بددارا 
 0من تار خ السلر

 الموافقة وقرار اللجن :
 الموافقة  :القرا          

  
واألمدراء المعديدة النظر ف  موافقة مجلس قسم األمراء الباطنة  :ءعاملءض-54

 على االتى:   15/4/2018واألسما  ب ار خ 

 -د / صددبري احمددد الحضددري 0أوال: الطلددب المقدددا مددن السدديد ا
أس اذ األمراء الباطنة بالقسم والذي يلد مس فيد  الموافقدة علدى 

اليابدددان وذلددد  لحضدددور المددد تمر  –سدددلر سددديادت  إلدددى سدددابورو 
 العلم  

"The 30th World Buiatrics Congress 2018 

Sapporo"  2018 سدطس 28والم مو عقدة ف  الل درة مدن 
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بحث مقبدولين للنشدر  2حيث أن ل  عدد  2018سب مبر  1إلى 
  0وذل  على نلقة الجامعة

 الموافقة وقرار اللجن : 

د / صدددبري احمدددد الحضدددري 0ثانيدددا: الطلدددب المقددددا مدددن السددديد ا
اوي ب/ ال هدددرا  كمدددال الطنطددد0المشدددر  علدددى رسدددالة السددديدة  

المدددرس المسدداعد بالقسددم والمسددجلة لدرجددة الدددك ورا  تحصدد/ 
األمدددراء المعديدددة وعضدددو بعثدددة األشدددرا  المشددد ر  باسددد قداا 
المشر  االجنبى السيد الدك ور /توشيو تسدبوتا وذلد  فد  الل درة 

طبقدددا لنظددداا األشدددرا   16/7/2018إلدددى  11/7/2018مدددن 
  0المش ر 

 الموافقة وقرار اللجن :

ب/ ال هددرا  كمددال الطنطدداوي البددا  0ب المقدددا مددن  ثالثددا : الطلدد
عضددددو بعثددددة األشددددرا  المشدددد ر  والمدددددرس المسدددداعد بالقسددددم 
)تحصددد/ أمدددراء معديدددة( علدددى مدددد البعثدددة لسددديادتها بالدددداخل 

 20/11/2018) تار خ العدودة( ح دى  2/4/2018اع بارا من 
  0تار خ نهاية ال سجيل بمرتب يصر  من الداخل

 فقةالموا وقرار اللجن :
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رابعددا: الطلددب المقدددا مددن د/ نلددين كامددل محمددد أسدد اذ مسدداعد 
بالقسم والحاص بعقد برتوكول تعاون مو كال من المركد  الددول  

ة نظددددرا ل المركدددد ي لبحددددوث األسددددما  بالعباسددددلألسددددما  والمعمدددد
ألهميددة اسدد حداا مثددل هددذ  األمددا ن المع مدددة لل دددر ب الطالبدد  

         0ةلبيئاث المش ركة وخدمة المج مو واواألبح

 الموافقة وقرار اللجن :

 الموافقة   القرا       

د/ اشر  محمدد سدو لم نائدب 0بنا ا على خطاب موافقة السيد ا: ءعاملءض-46
رئددديس الجامعدددة لشدددئون الدراسدددات العليدددا والبحدددوث والعالقدددات 
الثقافيددة الحدداص باسدد مرار د/ سددحر السدديد السدديد عبددد الددرحمن 

هددانوفر( مددو الجانددب  –اقيددة المنصددورة  منسددق لالتلاقيددة ) اتل
 2022ح دى  2018االلمانى بعدد مدد االتلاقيدة فد  الل درة مدن 

0   

   00أحيط المجلس علماأحيط المجلس علما: وقرار الللجنة                 

 الموافقة    القرا         
 
النظددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددم ال وليددددد وال ناسددددل وال لقددددي   :ءعاملءضوووو-74

على الطلدب المقددا مدن السديد  16/4/2018االصطناع  ب ار خ 
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د/ حسدداا الشدديخ علدددى جمددال الددددين وذلدد  لمدددد المهمددة العلميدددة 
الحاصدددة بسددديادت  بجامعدددة كن دددا ى بالواليدددات الم حددددة األمر كيدددة 

بمرتدب  2019ينداير 19إلدى  2018مدايو1لمدة عداا اب ددا  مدن 
إلددى  2019يندداير  20يصددر  مددن الددداخل واح سدداب الل ددرة مددن 

 0بدون مرتب يصر  بالداخل 2019ابر ل 30
 الموافقة وقرار اللجن :                   

 الموافقة   :القرا       
 
 

النظدددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسدددم األمدددراء الباطندددة والمعديدددة  :ءعاملءضووو-84

علدددى الطلدددب المقددددا مدددن د/  22/4/2018واألسدددما  ب دددار خ 

مددراء األسدد اذ المسدداعد بالقسددم ) أ –إيمددان  هددران عبددد الحميددد 

النمسدا لمددة أر عدة  –األسما  ورعاي ها( بشان السلر إلدى فييندا 

أشهر اع بارا من تار خ السلر وذل  تنليذا لبندود المشدروع الدذي 

حصددلت عليددة والممددول مددن صددندوي العلددوا وال كنولوجيددا سددمن 

  0برنامج المن  قصيرة اآلجل و مرتب يصر  من الداخل
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( 6علمية باسدك لندا لمددة )* علما بان سيادتها حاليا ف  مهمة 

 0 15/2/2018أشهر اع بارا من 

 الموافقة وقرار اللجن :                    

 الموافقة   :القرا          
 
 
 

 املكتبات جلنة-5  

  4/2018 /22  واملنعقدة بتاريخ            
 

لجندة  ل  تشكيالنظر فى الطلب المقدا من السيدة /مديرة المك بة بشأن  :املءضءع-50
 المجالت والرسائل المهداة لمك بة الكليةللح/ وتسعير 

للحد/ وتسدعير المجدالت  الموافقة علدى تشدكيل لجندةوقرار اللجنة :                     
 والرسائل المهداة لمك بة الكلية

 ل كون كال الى:  –                       
 رئيسا   د              د/ عبد الهاد  محمد احم0أ                     

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

 
 
 
 

 مءضءعات متنءعه                              
 

 النظددر فددى مددذكرة شددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليددة بشددأن  املءضووءع-51
ب ددددددددار خ  الباثولوجيددددددددا اال لينيكيددددددددةموافقددددددددة مجلددددددددس قسددددددددم 

جهاد السعيد عبدد الجليدل ة د/ على ترشي  السيد 17/4/2018
 الباثولوجيدا اال لينيكيدةالمددرس المسداعد بقسدم  –احمد الشو كى

( الباثولوجيدددا اال لينيكيدددةبوظيلدددة مددددرس ) تحصددد/  –الكليدددة ب
ها مل  مدددة فدددى عملهدددا حيدددث ان سددديادت –بدددذات القسدددم بالكليدددة 

ومسلكها وتقوا بواجبها على ا مدل وجدة كمدا انهدا حسدنة السدير 
 والسلو 

 الموافقة   القرا        
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 نالنظددر فددى مددذكرة شددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليددة بشددأ  املءضووءع-52
موافقددددددددة مجلددددددددس قسددددددددم الباثولوجيددددددددا اال لينيكيددددددددة ب ددددددددار خ 

علددى ماجددا  ب قر ددر اللجنددة العلميددة الدائمددة رقددم  16/4/2018
( للعلوا البيطر ة باثولوجيا و اثولوجيا ا لينيكيدة و ترشدي  101)

المددددرس بقسدددم  –السددديدة د/ هبدددة اللدددة احمدددد السددديد محجدددوب
مسدددددداعد ) لل عيددددددين بوظيلددددددة اسدددددد اذ  –الباثولوجيددددددا بالكليددددددة 

حيددث ان سدديادنها مل  مددة  –الباثولوجيددا (  بددذات القسددم بالكليددة 
فددى عملهددا ومسددلكها وتقددوا بواجبهددا علددى ا مددل وجددة كمددا انهددا 

 حسنة السير والسلو 
 الموافقة   القرا        

 
 النظددر فددى مددذكرة شددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليددة بشددأن  املءضووءع-53

يددة الثددروة الحيوانيددة  ب ددار خ موافقددة مجلددس قسددم الرعايددة وتنم
علددى ماجددا  ب قر ددر اللجنددة العلميددة الدائمددة رقددم  11/4/2018

( لصدددحة الحيدددوان وتغذي دددة ومراقبدددة اال ذيدددة  و ترشدددي  102)
المدددرس بقسددم  –احمددد محمددد احمددد ابواللضددل  السديدة د/ ايمددان

لل عيدين بوظيلدة اسد اذ  –بالكلية الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية 
 –(  بددذات القسددم بالكليددة  االحصددا  الحيددو  ) تحصدد/  مسدداعد

حيددث ان سدديادنها مل  مددة فددى عملهددا ومسددلكها وتقددوا بواجبهددا 
 على ا مل وجة كما انها حسنة السير والسلو 
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 الموافقة  القرا        
  

 النظددر فددى مددذكرة شددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليددة بشددأن  املءضووءع-54
 10/4/2018الكليدددة  ب دددار خ موافقدددة مجلدددس قسدددم ال شدددر   ب

 –ر ابراهيم ابراهيم ابدراهيم عر دف ب/ سه0على ترشي  السيدة 
 لل عيين بوظيلة مدرس  –المعيدة  بقسم ال شر   بالكلية 

 
حيدث ان سديادنها مل  مدة فدى  –مساعد بذات القسدم بالكليدة                       

هدا حسدنة عملها ومسلكها وتقوا بواجبها على ا مدل وجدة كمدا ان
 السير والسلو 

 الموافقة     القرا      
 

 النظددر فددى مددذكرة شددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليددة بشددأن  املءضووءع-55
موافقدددة مجلدددس قسدددم الرقابدددة الصدددحية علدددى اال ذيدددة بالكليدددة  

ب/ ناهددد جمعددة 0علددى ترشددي  السدديدة  19/4/2018ب ددار خ 
اال ذيدددة  المعيددددة  بقسدددم الرقابدددة الصدددحية علدددى –قاسدددم بددددو  

لل عيدددين بوظيلدددة مددددرس مساعدتحصددد/ ) الرقابدددة  –بالكليدددة 
حيددث  –الصددحيةعلى االلبددان ومن جاتهددا ( بددذات القسددم بالكليددة  

ها مل  مددة فددى عملهددا ومسددلكها وتقددوا بواجبهددا علددى ان سدديادت
 ا مل وجة كما انها حسنة السير والسلو 
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 الموافقة   القرا       
رة المقدمددة للسديد االسدد اذ الددك ور/ عميددد الكليددة النظددر فدى المددذك املءضووءع-56

بشأن الموافقة على تعديل قائمدة اسدعار الحددمات المقدمدة مدن 
المعمددل المركدد   والددذ  يندددر  تحددت المركدد  الجددامعى للحدددمات 

 البيطر ة
 الموافقة     القرا       

 جملس ادا ة املستشفى البيطرى التعليمى بشها                     
النظددر فددى الموافقددة علددى مددا جددا  بمحضددر اج مدداع مجلددس ادارة  املءضووءع-57

 المس شلى ال عليمى البييطر  بشها
 الموافقة     القرا       

 
 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية 

 السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد 
     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

 ثددددددددددددددددددانى                                                   أخصددددددددددددددددددائى شددددددددددددددددددئون ادار ددددددددددددددددددة
 

 ،، الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا      
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                      

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

 رجاء البيلى


