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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية سبعون الو  التاسعة (279)رقم  الجلسة

 
 2018/  2017للعدداا الجددامع  (280) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسددت  

  هدددد 1438/شدددعبان  29  الموا ددد ا 15/5/2018 الثالثدددال الموا ددد يدددوا 
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة  تماا وذلك   

 : برئاسة           
 اسددددددددددددددددددددددددتاذ وعميددددددددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددددددددة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووء  وكووووووو   الكليوووووووة

 

 
 حوثدليا والبالعاستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدددجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمدة المجتمدو وتنميدة البيئد  راهيمددادل التابعى ابددد/ ع0أ
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 التعليم والطالب ئون دداستاذ ووكيل الكلية لش د/ جالل احمددد السيد يدددوسف0أ

  أعضا  اجمللس:
 د/  هددددددددديم البهدددددددددى السددددددددديد وحدددددددددي 0أ

 

 اأسدددددددددددددددتاذ متلدددددددددددددددر  بقسدددددددددددددددم اللسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القنددددددددداو  د/ علدددددددددى علدددددددددى ابدددددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددتاذ متلددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الليروسددددددددددددددددات
 

 د/ عبددددد الهدددداد  محمددددد احمددددد عرمدددد 0أ
 

 تغذيدد التغذيدد  وامددراء سددول ال أسددتاذ متلددر  بقسددم
 

 د/  تحدددددددددى رسددددددددددوان علدددددددددى سددددددددددليم0أ
 

 الشددددرعى والسددددموا وااجددددرالات البيطر ددددةأسددددتاذ متلددددر  بقسددددم الطددددب 
 

 متلر  بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأستاذ  د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ
 د/ السدددددددددددددعيد الشدددددددددددددر ينى السدددددددددددددعيد0أ

 

 أسدددتاذ متلدددر  ورئددديس قسدددم الكميدددال الحيو ددد  وكميدددال التغذيددد 
 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى  دددددددر 0أ
 

 أسددددددددددددددددددتاذ متلددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد  ددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسددددتاذ متلددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 د/ محمددددددددد الشددددددددر ينى السدددددددديد علددددددددى0أ
 

 أسددتاذ متلددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اا ذيدد 
 

  

 د/ صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الو دددددا0أ
 

 اسدددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطليليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم الصدددح  واامدددراء المشدددترك 
 

 طلى عددددددامرد/ مجددددددد  صددددددالى مصدددددد0أ
 

 دو ددددددددددددددددددد اسدددددددددددددددددددتاذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم اا
 

 د/ كامدددددل ابدددددراهيم محمدددددود ابدددددو العددددد ا0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء الدددددددواج 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسدددم التوليدددد والتناسدددل والتلقدددي  ااصددددطناعى
 
 
 

 ة واانسجةدددم الخليدددتاذ بقسددداس يد مرعىدددانى السدددهد/0ا



 

                                                          
                                                       

 
-3- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 15/5املوافق   الثالثاء يوم  ( 279)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 د/  يدددددددددددوا حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اطنددد  واامدددراء المعديددد  وااسدددماكقسدددم اامدددراء الب اسدددتاذ ورئددديس
 

  

 د/ عدددددادل عبدددددد الخدددددال  سددددديد احمدددددد0أ
 

   الصددددحي  علددددى اا ذيددددةاسددددتاذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

 د/ ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 اسدددتاذ ورئددديس قسددددم الطدددب الشدددرعى والسددددموا وااجدددرالات البيطر دددد 
 

 ةد/ عمددددرو عبددددد اللتدددداى محمددددد عبددددد0أ
 

 الصددددددددددددددح  واامددددددددددددددراء المشدددددددددددددددترك  اسددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددم
 

  

 د/ خالددددددد ابددددددراهيم ابددددددو اللددددددت  سددددددالا0أ
 

 اسددددددددتاذ بقسددددددددم الرقابددددددددة الصددددددددحية علددددددددى اا ذيددددددددة
 

 اامراء الباطن  واامراء المعدي  وااسماك بقسماستاذ  د/صبددر  أحمدددد الخضددر  0أ
 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابدددددددراهيم0أ

 

 غذيدددد اسددددتاذ ورئدددديس قسددددم التغذيدددد  وامددددراء سددددول الت
 

 د/ سددددددددنال سددددددددالم  احمددددددددد عدددددددددوء0أ
 

 اسددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواج 
 

 اسدددددتاذ بقددددددسم الرقابة الصحية على اا ذية د/ مها عبدة محمد العشددددماو  0أ
 د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد 0أ

 

 اسدددتاذ ورئددديس قسددددم الرعايددد  وتنميددددة الثدددرو  الحيوانيدددد 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمددددددود0أ
 

 قسددددم الجراحدددد  والتخدددددير وااشددددع  اسددددتاذ ورئدددديس
 
 
 

  

 محمددددددددود محمددددددددد بدددددددددران شددددددددعيبد/ 0أ
 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم التشدددددددددددددددددددددددددددددددر  
 

 د/ احمدددددددددددددددد شدددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددددتاذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الخليدددددددددد  واانسددددددددددج 
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم منتصددددددددر محمددددددددود0أ
 

 اسددتاذ بقسددم التوليددد والتناسددل والتلقددي  ااصددطناعى
 

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

 د/ إنجددددددددددددددددددددددى  كددددددددددددددددددددددر  ر شدددددددددددددددددددددد 
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم الباثولوجيددا اا لينيكدد 
 

 د/ وال  كدددددددددددددددددر  عبدددددددددددددددددد الوهددددددددددددددددداب
 

 اسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الباثولوجيددا
 

 د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحم 
 

 س قسددم الليروسدداتاسددتاذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئددي
 

 عبددددددد اللتدددددداى حمددددددد  عبددددددد اللتدددددداىد/ 
 

 اسددددددددددتاذ مسدددددددددداعد بقسددددددددددم امددددددددددراء الدددددددددددواج 
 

 استاذ مساعد بقسم التغذية وامراء سول التغذية يد يوسفددددد/ عبير السعيد الس
 مدرس بقسم الرقدابة الصحية على اا ذيدددة د/ مروة ابراهيم المرسى محمد الطوخى
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 وةحدددددددددددددددال د/ امددددددددددددل عبددددددددددددد المددددددددددددنعم 
 

 مدرس بقسم الطب الشرعى والسموا وااجرالات البيطر ة

  أعضا  من اخلا ج

   محمددود مصددطلىد/ عددادل حسدداني0أ
 

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

 
 
 

 هلي  دقدبال نقيب ااطبدددال البيطر ي 

 ة الطب البيطر  بالدقهليةمدير عاا مدير  عبد المنعم السيد محمد المنجىد/ 

   واعتذ  عن عدم احلضء

 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسددددددتاذ ورئدددددديس قسددددددم البكتر ددددددا واللطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/ مصدددددددددباى عبدددددددددد الجدددددددددواد السددددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم التشددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددددتاذ 
 

 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ
 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددددتاذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم اادو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

  

 االسته ل
      - د/عبددد الهددادي محمددد أحمددد عرمدد 0أالسدديد  سددةالجلاا بأمانددة قدد •

 بالكلية التغذية وأمراء سول التغذية قسممتلر  ب أستاذ

 عميدد الكليدة –نبيدل ابدو هيكدل سديد أحمدد السديد أدد/ الجلسة ا تت   •
  متمنيا للسادة اعضدال المجلس التو ي  والسداد

   اوال : التصديقات         
 

                                                   (277رقدددددم  ) محضدددددر الجلسدددددة السدددددابقةلتصددددددي  علددددد  ا :املءضوووووءع-1
  0 2018 /15/4بتار خ 
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 المصادقة : را الق        
 ثانيا :جلان جملس الكلية

 

 جلنة شئءن التعليم والط ب - 1                 
 13/5/2018المنعقدة بتار خ   

 
التددددر ب ئون الطدددالب بشدددأن تحديدددد مواعيدددد مدددذكرة شددد النظدددر  دددى :ءعاملءضووو-2

دترى الكليدددددة ان تكدددددون مواعيدددددد تقددددد 2018الصددددديلى دور مدددددايو 
وقدددرار  16/8/2018حتدددى  1/7/2018التددددر ب الصددديلى مددد  

 اللجنة الموا قة
 الموا قة   را الق      

مدذكرة شددئون الطدالب بشدأن الطلددب المقددا مد  الطالبددة/ النظددر  دى : ءعاملءضو-3 
د عبدالحميدددد الجيدددار والمقددددديدة بالكليدددة باللرقدددة ارو  عدددادل محمددد

والتددى تلددتمس  يدد  الموا قددة  2017/2018ااولددى للعدداا الجددامعى 
علددددى امتددددداد العددددذر المقبددددول عدددد  اللصددددل الدراسددددى ااول عدددداا 

 د 2017/2018
 وقرار اللجنة الموا قة                  

 الموا قة    را الق      
 

رة شدئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالدب/ مدذكالنظر  دى : ءعاملءض-4 
محمود محس  على السايس والمقددديد بالكليدة باللرقدة ااولدى للعداا 
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والذ  يلتدددمس  ي  الموا قة على امدددددتداد  2017/2018الجامعى 
 د 2017/2018اللصل الدراسى ااول عاا  العذر المقددبول ع  

 وا قةوقرار اللجنة الم                  
 الموا قة    را الق      
مددذكرة شددئون الطددالب بشددأن اا ددادة عدد  مو دد  السدديد النظددر  ددى : ءعاملءضوو-5 

ادد/مدير البرامج النوعية بالكلددية مد  تعدددددديالت ائحدة اامتحاندات 
والمعتمدة م  مجلس الجامع  حيث لم يتم ذكر موقلد  مد  ااعدداد 

 د
حاطة اللجنة علماو تم ر دو الموسدوا الدى مجلدس وقرار اللجنة ا                  

 الكلية
 الموا قة    را الق      
مددذكرة شددئون الطددالب بشددأن الطلددب المقدددا مدد  الطالبددة/  النظددر  ددى:ءعاملءضوو-6

هددد  محمددد محمددد طدد  والمقيدددة بالكليددة باللرقددددددة   الخامسددة  ددى 
عد  والتى تلتمس  ي  قبددددول عددذرها  2017/2018العاا الجامعى

وادة (  –جراحدة  –عدا ادال اامتحانات العملية  ى المواد )صحة 
 د 15/5/2018حتى  2/5/2018وذلك  ى اللترة 

 وقرار اللجنة الموا قة                 
 الموا قة     را الق      
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مددذكرة شددئون الطددالب بشددأن الطلددب المقدددا مدد  الطالبددة/  النظددر  ددى :ءعاملءضوو-7 
ا والمقيددددة بالكليدددة باللرقدددددددة ااولدددى للعددداا نليسددد  اسدددماعيل امدددا

والتى تلدتمس  يد  قبدول عدذرها عد  عددا  2017/2018الجامعى 
دخول اامتحان العملى الى ان يتم  اتمامها بيوا اامتحدان النظدر  
الخدداب بكددل مددادة وذلددك لتعرسددها لحددادث سددير اد  الددى اعاقدددة 

ندة ة علدى عقدد لجالحركة مؤقتدا حدددديث ورد بدالتقر ر الطبدى الموا قد
درر منحدددددددها اجدددا ة مرسدددية عددد  اللدددددترة مددد   خاصدددة بالكليدددة وتقددد

 د 7/5/2018وحتى  24/4/2018
 وقرار اللجنة الموا قة                  

 الموا قة    را الق      
 
 
 
 
 
 
 

علددى مشددروا  التصدددي مددذكرة شددئون الطددالب بشددأن  النظددر  ددى   :ءعاملءضوو-8
ج بكدالور س العلدوا الطبيدة البيطر دة ) تميد  الالئحة الماليدة لبرندام

 ( نظاا الساعات المعتمدةPet animals( PA)-حيوانات اليلة
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 وقرار اللجنة الموا قة                  
 الموا قة     را الق      

 
مدذكرة شدئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/  النظر  دى    :ءعاملءض-9

العظيم والمقيددة بالكليدة بالمسدتو  الثدانى الشيمال عبد المنعم عبد 
وذلدك  2018/2019ببرنامج صحة وسالمة الغذال للعاا الجامعى 

لقبول عذرها ع  مادة ) البكتر ا( عملى  صل دراسى ثدانى وتحديدد 
 امتحان العملى لحي  عودتها م  السلر موعد

 وقرار اللجنة الموا قة                  
 قةالموا     را الق      
النظددر  ددى حالددة الطالبددة مددذكرة شددئون الطددالب بشددأن  النظددر  ددى   :ءعاملءضوو-10

والمقيددة بالكليدة باللرقدة الثانيدة –انور ابراهيم ابراهيم ابو رمضان /
بطلب تلتمس  ية الموا قة علدى  2017/2018 ى العاا الجامعى 

 حالتها المرسية عقد لجنة خاصة بسبب
 الموا قة وقرار اللجنة                  

 الموا قة    را الق      
 

 الد اسات العليا جلنة -2
  2018 /5 /13 المنعقدة بتار خ                                                      
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األمراء الباطنة واألمراء المعدية النظر    موا قة مجلس : ءعاملءض-11
لتقار ر عل  كل م  : ا 13/5/2018 بالكلية بتار خوااسماك 

 اللردية والتقر ر الجماع  للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الدكتورا 
د المسجل م   ب/ احمد عادل السيد الشنراو  0الخاصة بالطالب ط

اامراء    مادة التخصص/  14/4/2015بتار خ الخار  
 وعنوانها :  الباطنة ، 

قى  حوصات بيوكيميائية و الموجات  وي الصوتية    النعا  البر 
 أثنال اللترة اانتقالية

Biochemical and utrasonographic investigations in Barki 

ewes during the transition period 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : كانتد و 
 د/ مدحت ناصف ناصف محمد  0د أ1
بقسم طب الحيوان بطب بيطري/  اامراء الباطنةأستاذ      

 لر الشيخجامعة ك
 د/ محمد يحيى احمد نصر  0د أ2

بقسم طب الحيوان بطب بيطري/  اامراء الباطنةأستاذ      
 جامعة دمنهور

 د/ محمد أحمد على يوسف   0د أ3
 المتلر  بالكلية"مشر ا"اامراء الباطنة أستاذ      
 د/ صبري احمد الخضري نصار0د أ4
 "بالكلية "مشر ااامراء الباطنة أستاذ      

 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحدد
: التوصدددية بمدددن  درجدددة دكتدددورا  الللسدددلة  ددد  العلدددوا وقراراللجندددة 

الطبية البيطر ة  تخصص "اامدراء الباطندة" للطالدب المدذكور  د  
سددول توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم ، وموا قددة مجلددس 

 القسم  
 الموا قة  را الق      
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بالكلية  الصحة واألمراء المشتركة النظر    موا قة مجلس قسم ءعاملءض-12
عل  كل م  : التقار ر اللردية والتقر ر  13/5/2018 بتار خ

الخاصة  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الدكتورا 
المدرس المساعد  د ب/ بسم  محرا احمد احمد بدو  0ط ةبالطالب

   مادة التخصص/  14/4/2015بتار خ بالقسم والمسجلة 
 وعنوانها :  ،  صحة الحيوان والبيئة

تقييم المخاطر م  استمرار  يروسات أنللون ا الطيور    م ارا               
 الدواج  : خيارات السيطرة

Risk assessment of persistence of Avian Influenza Viruses in poultry 

 farms: Options for Control 
 نة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :لج وكانتد 
 د/ مجدي  تح  القاس     0د أ1

أسددتاذ أمددراء الدددواج  وعميددد كليددة الطددب البيطددري/ جامعددة      
 بن  سو  

 د/أحمد محمد أحمد محمد حس   0د أ2
أستاذ صحة الحيدوان والددواج  والبيئدة بطدب بيطدري / جامعدة      

 قناة السو س
 ب الجوهري    د/ عادل حلم  نجي0د أ3
 بالكليددددة أسدددتاذ ورئددديس قسددددم الصدددحة واألمددددراء المشدددتركة     

 )مشر ا(
 د/ محمد عبدالرحم  احمد البابل   0د أ4
أسدددتاذ صدددحة الحيدددوان والددددواج  والبيئدددة ووكيدددل طدددب بيطدددري      

 جامعة بن  سو   لشئون الدراسات العليا )مشر ا(
 دد على ان يكون الثالث والرابو  معا بصوت واحد
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: التوصدددية بمدددن  درجدددة دكتدددورا  الللسدددلة  ددد  العلدددوا  اللجندددةرار وق
" للطالبدددد   صدددحة الحيددددوان والبيئدددة الطبيدددة البيطر دددة  تخصددددص "

المدددذكور   ددد  سدددول توصدددية كدددل مددد  لجندددة المناقشدددة والحكدددم ، 
 وموا قة مجلس القسم  

 الموا قة     را الق    
 

 بالكلية بتار خ اانسج الخلي  و  : النظر    موا قة مجلس قسمءعاملءض-13
عل  كل م  : التقار ر اللردية والتقر ر الجماع    4/4/2018

ب/ 0ط ةالخاصة بالطالبللجنة المناقشة والحكم لرسدالة الدكتورا  
المدرس المساعد بالقسم والمسجلة  شيمال السيد محمد ر ي عل 

الهستولوجيا ،    مادة التخصص/  22/4/2014بتار خ 
 وعنوانها :  

 استخداا الخاليا الجذعية    عال  اصابات الحبل الشوك         
Stem-Cell Based Therapy for Spinal Cord Injury 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : وكانتد 
 د/ هان  السيد مرع  ماس    0د أ1

 بالكلية أستاذ الخلي  واانسج      
 د/  اروي السيد عبدالمهدي  0د أ2
 بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخ أستاذ الخلي  واانسج      
 د  د/ أحمد شوق  اسماعيل     3
 أستاذ ورئيس قسم الخلية واانسجة بالكلية )مشر ا(     
 د/ محمد محمد عاطف كساب    0د أ4

بطب بيطدري/ جامعدة كلدر  أستاذ ورئيس قسم الخلي  واانسج     
 الشيخ)مشر ا(

 ث والرابو معا بصوت واحددد على ان يكون الثال
: التوصدددية بمدددن  درجدددة دكتدددورا  الللسدددلة  ددد  العلدددوا  اللجندددةقرار و 

الطبيدددة البيطر دددة  تخصدددص "الهسدددتولوجيا" للطالبددد  المدددذكور   ددد  
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سددول توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم ، وموا قددة مجلددس 
 القسم  

 الموا قة   را الق       
 

بالكلية  الجراحة والتخدير واألشعة س قسممجل: النظر    موا قة ءعاملءض-14
عل  كل م  : التقار ر اللردية والتقر ر  9/5/2018 بتار خ

الخاصة  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الدكتورا 
د المدرس  مرو  السعيد محمد عباس موسى / ب0ط ة بالطالب

   مادة  16/4/2013بتار خ المساعد بالكلية والمسجلة 
 وعنوانها :  الجراحة البيطر ة ، ص/ التخص

اللصيلة الخيلية التحكم األمثل    األلم أثنال عملية الخص                   
 تحت تأثير التخدير الكل 

Optimization of Perioperative Pain Management in Equidae 

 Undergoing Castration Under General Anesthesia 

  
 كم والمناقشة عل  النحو التال :د وكانت لجنة الح

 د/ جمال احمد على الصياد 0د أ1
أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب البيطري/ جامعة كلر      

 الشيخ
 د/ محمد حس  على شقيدف  0د أ2

أستاذ الجراحة بكلية الطب البيطري بااسماعيلية/ جامعة قنا      
 السو س

 ول د/ عادل التابع  ابراهيم   ل0د أ3
أستاذ الجراحة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمو وتنمية     

 البيئة)مشر ا(
 د/ عصاا مصباى محمد محمود 0د أ4
 أستاذ الجراحة ورئيس القسم بالكلية )مشر ا(    
 د د/ عوء  عبل  حس  ر ي   5
 أستاذ مساعد الجراحة بالكلية)مشر ا(    
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 د/ ر جيوا بيتشارت وللنسبر ر  0د أ6
أستاذ ورئيس قسم التخدير بكلية الطب البيطري/ جامعة      

   ورخ بسو سرا)مشر ا(
 د على أن يكون الثالث والرابو والخامس والسادس معا بصوت واحدد

: التوصدددية بمدددن  درجدددة دكتدددورا  الللسدددلة  ددد  العلدددوا  اللجندددةرار وق
الطبية البيطر ة  تخصص "الجراحة البيطر ة" للطالبد  المدذكور   د  

توصددية كددل مدد  لجنددة المناقشددة والحكددم ، وموا قددة مجلددس  سددول
 القسم  

 الموا قة    را الق       

 

النظر    موا قة مجلس قسم اادو ة  بالكلية بتار خ : ءعاملءض-15
عل  كل م  : التقار ر اللردية والتقر ر الجماع    12/5/2018

ة للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير الخاصة بالطالب
د المسجلة م   نورالهد  خيرت خيرت السيد احمد حمادب/ 0ط

مادة التخصص/     28/10/2014الخار  بتار خ 
 اللارما ولوجيا ، وعنوانها : 

تأثير بعض اادو ة المستخدمة  ى م ارا الدواج  على خصو ة 
 الذكور

Effects of some drugs used in poultry farms on male fertility 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د وكانت

 د/ عبدالعليم  ؤاد عبدالعليم     0د أ1
 استاذ اادو ة  وعميد كلية الطب البيطر / جامعة ال قا        
 د/ نجالل  كر ا حلمى عليو  0د أ2
 استاذ اادو   بطب بيطر / جامعة ال قا        
 د/ مجد  صالى مصطلى عامر0د أ3

 ورئيس القسم بالكلية )مشر ا(استاذ      
 د د/ يوسف يحى عوء الصعيدي   4
 استاذ مساعد اللسيولوجيا بالكلية )مشر ا(     
 د د/   لول احمد عبدالمنعم خضر   5
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 باحث بمعهد بحوث صحة الحيوان  را المنصورة)مشر ا(     
 د على أن يكون الثالث والرابو والخامس  معا بصوت واحدد

التوصية بمن  درجة الماجستير    العلوا الطبية  : اللجنةرار وق
البيطر ة  تخصص "اللارما ولوجيا" للطالب  المذكور     سول 
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموا قة مجلس القسم  

 الموا قة    را الق        
 

قسم التوليد والتناسل والتلقي  النظر    موا قة مجلس : ءعاملءض-16
عل  كل م  :  15/5/2018 بالكلية بتار خعى ااصطنا

التقار ر اللردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم 
ب/ عمرو رسا ابراهيم 0الخاصة بالطالب طلرسدالة الماجستير 

    14/4/2015بتار خ د المسجل م  الخار   الحنلى يوسف
، د  وامراسها والتلقي  ااصطناعى الوامادة التخصص/ 

  نوانها : وع
دراسات معملية ع  طر قة موت الخاليا المبرمج    بو ضات                   

 الجاموس
Invitro studies on apoptosis buffalo cumulus oocyte complexes 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كانتد و 
 د/ حس  على حلم  منصور    0د أ1
 اسل  بطب بيطر / جامعة ال قا    أستاذ التوليد والتن     
 د د/ يوسف يحى عوء الصعيدي    2
 أستاذ مساعد اللسيولوجيا بالكلية     
 د/ سامى معوء محمد  عبل 0د أ3

 أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناعى "مشر ا"     
 د/ مجدي رمضان محمد بدر  0د أ4
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طناع  بمعهد بحوث تناسليات أستاذ التناسل والتلقي  ااص     
 الهرا "مشر ا"

 د د/ محمد احمد احمد متول  5
أستاذ مساعد التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناعى بالكلية      

 "مشر ا"
 د على أن يكون الثالث والرابو والخامس معا بصوت واحدد

: التوصدية بمدن  درجدة الماجسدتير  د  العلدوا الطبيددة  اللجنةقددرار و 
ة  تخصددددص "الددددواد  وامراسددددها والتلقددددي  ااصددددطناعى" البيطر دددد

للطالب المذكور    سول توصية كدل مد  لجندة المناقشدة والحكدم 
 ، وموا قة مجلس القسم  

 الموا قة    را الق        

 

قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر    موا قة مجلس : ءعاملءض-17
قار ر اللردية عل  كل م  : الت 13/5/2018 بالكلية بتار خ

والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير 
د المسجل  ب/ ايمان ماهر تو ي  محمد0ط ةالخاصة بالطالب

   مادة التخصص/ الرقابة  22/4/2014بتار خ م  الخار  
 وعنوانها :  ، الصحية على األلبان ومنتجاتها

 منتجات  تواجد المواد الحا ظة    الحليب و عض   
Prevalence of Preservatives in Milk and Some Dairy Products 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  وكانتد 
 د/ صالى  تح  عبدالعال  0د أ1

أستاذ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاتها بطب بيطر  /      
 جامعة ال قا   

 د/ محمد الشر ين  السيد على  0د أ2
  أستاذ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاتها المتلر  بالكلية     
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 د/ عادل عبدالخال  سيدأحمد     0أ -3
 أستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اا ذية بالكلية "مشر ا"     
: التوصية بمن  درجة الماجستير    العلدوا الطبيدة  اللجنةرار وق

"  علدى األلبدان ومنتجاتهداالرقابة الصدحية  البيطر ة  تخصص "
للطالبددد  المدددذكور   ددد  سدددول توصدددية كدددل مددد  لجندددة المناقشدددة 

 والحكم ، وموا قة مجلس القسم  
 الموا قة   را الق        

 
قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر    موا قة مجلس : ءعاملءض-18

عل  كل م  : التقار ر اللردية  13/5/2018 بالكلية بتار خ
ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجستير والتقر 

د المسجل  ب/ احمد سلمان لهمود البدير  0الخاصة بالطالب ط
   مادة التخصص/  20/10/2015بتار خ م  الخار  

 وعنوانها :  ، الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها
 تواجد اا التوكسي     الحليب الخاا و عض منتجات       

Prevalence of aflatoxcin in raw milk and some dairy products 
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كانتد و 
 د/ أحالا أمي  اللبودي     0د أ1

أستاذ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاتها بطب بيطر  /      
 ااسكندر ةجامعة 

 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي  0د أ5
 أستاذ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاتها بالكلية       
 د/ محمد الشر ين  السيد على      0د أ3
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أستاذ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاتها المتلر       
 بالكلية "مشر ا"

 د/ عادل عبدالخال  سيدأحمد       0أ -4
 ية "مشر ا"استاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اا ذية بالكل   

 على ان يكون الثالث والرابو  معا بصوت واحد                
: التوصية بمن  درجة الماجستير    العلدوا الطبيدة  اللجنةقرار و 

"  الرقابة الصدحية علدى األلبدان ومنتجاتهدا البيطر ة  تخصص "
للطالدددب المدددذكور  ددد  سدددول توصدددية كدددل مددد  لجندددة المناقشدددة 

 قسم  والحكم ، وموا قة مجلس ال
 الموا قة     را الق       

 
 بالكلية بتار خ الخلي  واانسج  : النظر    موا قة مجلس قسمءعاملءض-19

الخاصة الدكتورا  عل  تقر ر الصالحية لرسالة  10/5/2018
المسجلة م   د ب/ رانيا محمود ابراهيم عطي  الشيوي 0ط ةبالطالب

   مادة التخصص/  16/10/2012بتار خ الخار  
 وعنوانها :  لهستولوجيا ، للمناقشة والحكم ، ا

التركيب الخلوي للمناط  المولدة للخاليا العصبية    مخ اسماك 
 البلط  البالغة

The Cellular Composition of Neurogenic Periventricular Zones 

 in the Adult Tilapia Brain 

 تال  :د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال
 د/ هان  السيد مرع  ماس     0د أ1

 بالكلية أستاذ الخلي  واانسج      
 د/  اروي السيد عبدالمهدي    0د أ2

 بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخ أستاذ الخلي  واانسج      
 د  د/ أحمد شوق  اسماعيل    3

 أستاذ ورئيس قسم الخلية واانسجة بالكلية )مشر ا(     
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 د محمد عاطف كساب   د/ محم0د أ4
بطب بيطري/ جامعة  أستاذ ورئيس قسم الخلي  واانسج                       

  لر الشيخ)مشر ا(
 د على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحدد

  0الموا قة: اللجنة قرارو 
 الموا قة    را الق      

 
ت والمناعة  بالكلية البكتر ا واللطر ا مجلس قسمالنظر    موا قة :ءعاملءض-20

الدكتورا   عل  تقر ر الصالحية لرسالة 8/5/2018بتار خ 
د المدرس  اسمال محمد سادات محمد / ب0ط   الخاصة بالطالب

   مادة  14/4/2015بتار خ المساعد بالكلية والمسجلة 
، للمناقشة   التخصص/ البكتر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا

 وعنوانها :والحكم ، 
لمقاومة للمضادات على العناصر الجينية المصاحبة  دراسات                

المع ول م  حاات التهاب  الحيو ة للميكروب العنقودي الذهب 
 الضرا    اابقار

Studies on genetic elements associated with antimicrobial resistance to  

Staphylococcus aureus isolated from cows mastitic cases 
 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :

 د/ محمود ع ت السيد       0د أ1
 أستاذ البكتر ا واللطر ات والمناع  بطب بيطري/ قناة السو س     
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0د أ2
   "مشر ا"أستاذ ورئيس قسم البكتر ا واللطر ات والمناع  بالكلي     
 د د/ محمد مصطلى أحمد الحديدي   3
 أستاذ مساعد بقسم البكتر ا واللطر ات والمناعة بالكلية      
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 : الموا قةاللجنةقدرار و 
 الموا قة    را الق      

 
اامراء الباطنة واامراء المعدية  مجلس قسمالنظر    موا قة  :ءعاملءض-21

ل  تقر ر الصالحية ع 13/5/2018بالكلية بتار خ  وااسماك
ال هرال كمال  / ب0ط ة الدكتورا  الخاصة بالطالب لرسالة

بتار خ د المدرس المساعد بالكلية والمسجلة  الطنطاو  البا 
، للمناقشة     مادة التخصص/ اامراء المعدية 14/4/2015

 وعنوانها :  والحكم ، 
 كا والقرادالتشخيص الج  ئى لطليليات الدا  ى   ان السي           

Molecular diagnosis of blood protozoa in sika deer and ticks 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ محمد ابراهيم عيسى   0د أ1
 أستاذ اامراء المعدية بقسم طب الحيوان بطب بيطري/ جامعة ال قا        
 د/ مجدي حساني  الجعبري   0د أ2
 أستاذ اامراء المعدية بقسم طب الحيوان بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخ     
 د/ عماد السيد احمد يونس    0د أ3

 بالكلية ة معدياامراء الأستاذ      
 د/ صبري احمد الخضري نصار 0د أ4
 بالكلية "مشر ا"اامراء الباطنة أستاذ      
 : الموا قةاللجنةقدرار و 

  وا قةالم    را الق      
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بالكلية قسم الباثولوجيا اا لينيكية النظر    موا قة مجلس : ءعاملءض-22
الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  8/5/2018 بتار خ

د  ب/ سلمى عبدالحكيم عوء ابراهيم0ط ةالخاصة بالطالب
   مادة  16/10/2012بتار خ المسجلة م  الخار  

وعنوانها  ،للمناقشة والحكم  الباثولوجيا اا لينيكية ،التخصص/ 
 : 

 دراسات باثولوجيا إ لينيكية على تأثير إسا ات األعالف    األرانب
Clinicopathological Studies on Effects of Feed Additives 

Supplementation in Rabbits 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 م هاشم   د/ محمد عبدالعظي0د أ1
أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا اا لينيكة بكلية الطب البيطر       

 جامعة ال قا    /
    د/انج   كري محمد حس  ر شةد 2

 استاذ مساعد الباثولوجيا اا لينيكة وقائم بعمل رئيس القسم  بالكلي       
 د/ أسام  على محمد عبد       0د أ3

 لينيكة بكلية الطب البيطر  / جامعة أستاذ الباثولوجيا اا      
 قناة السو س )مشرف( 

  اطم  مصطلى عبدالحميد ابراهيم  د/ -4
 استاذ مساعد الباثولوجيا اا لينيكة بالكلي  )مشرف(     

 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد
 الموا قة:  اللجنةرار قو 

 الموا قة    را الق       
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بالكلية قسم الصح  واامراء المشترك     موا قة مجلس النظر :ءعاملءض-23
الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  13/5/2018 بتار خ

د  ب/ منى ناصر محمد نصحى الحنلى0الخاصة بالطالب ط
   مادة التخصص/  14/4/2015بتار خ المسجلة م  الخار  

 وعنوانها :  ،اامراء المشترك   ، للمناقشة والحكم 
همية المشتركة لبعض المسببات البكتير ة الممرسة المع ولة م  الطيور األ

 المن لية مو اإلشارة الخاصة الى تصنيلها الج  ئ 
Zoonotic importance of some bacterial pathogens isolated from 

domestic birds with special referenceto its molecular identification 
 يل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : د واقتراى تشك

 د/مايسة عبدالبديو ابراهيم عوء    0د أ1
 أستاذ اامراء المشترك  بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا         
 د/ ميادة مسعد احمد شعبان         0د أ2
 أستاذ مساعد اامراء المشتركة بالكلي       
 الجوهر      د/ عادل حلمى نجيب 0د أ3
أستاذ ورئيس قسم الصح  واامراء المشترك  بالكلي       

 )مشرف( 
 د ادد/ عمرو عبداللتاى محمد عبد     4

 أستاذ اامراء المشترك  بالكلية )مشرف(       
 على ان يكون الثالث والرابو معا بصوت واحد

 الموا قة: اللجنة رارقو 
 الموا قة     را الق     
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النظددر  دد  موا قددة مجلددس قسددم الكيميددال الحيو دد  وكيميددال التغذيدد   : ءعاملءضوو-24
علدددد  تقر ددددر الصددددالحية لرسددددالة  13/5/2018بالكليددددة بتددددار خ 

رانيدددا عبددددالرحيم مصدددطلى ب/ 0الماجسدددتير  الخاصدددة بالطالبدددة ط
 د   22/4/2014د المسجلة مد  الخدار  بتدار خ  ااماا حسب  

يددال التغذيدد   ، للمناقشددة مددادة التخصددص/ الكيميددال الحيو دد  وكيم
 والحكم ، وعنوانها : 

 دور الال تو ير    ى عال  ارتلاا سغط الدا  ى اللئران
Role of Lactoferrin in Treatment of Hypertension in Rats 

 د واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال : 
 د/ ياقوت عبداللتاى السنوس    0د أ1
الكيميال الحيو   بكلية الطب البيطدر  بمشدتهر/ جامعدة أستاذ      

 بنها
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0د أ2
 أستاذ الكيميال ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ السعيد الشر ينى السعيد    0د أ2

أستاذ متلر  ورئيس قسدم الكيميدال الحيو د  وكيميدال التغذيد        
 مشر ا"بالكلي  "

 الموا قة: اللجنة رارقو 
 الموا قة     را الق     

 
األمراء الباطنة واألمراء المعدية النظر    موا قة مجلس : ءعاملءض-25

المذكرة الوارد  م   عل  13/5/2018 بالكلية بتار خوااسماك 
د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 0السيد أ
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ئب رئيس الجامعة لشئون الدراست د/ نا0والمحولة م  السيدأ
العليا والبحوث والخاصة بتشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة 

ب/ عبدالعليم عادل عبدالعليم 0ط الماجستير الخاصة بالطالب
بتار خ د المسجل م  الخار   السيد شرف الدي 

امراء ااسماك ورعايتها    مادة التخصص/  16/10/2012
 مناقشة والحكم على النحو التال :، على ان تكون لجنة ال

 د/ طلعت طلعت سعد عطاهلل 0د أ1
أستاذ امراء ااسدماك ورعايتهدا بطدب بيطدر / جامعدة ااسدكندر        

 "محكما"
 د/ جهاد رمضان محمد السيد  0د أ2
أسددددتاذ الكيميددددال ووكيددددل الكليددددة لشددددئون الدراسددددات العليددددا                        

 والبحوث"محكما"
 د/  يوا حس   ك  محمد    0د أ3
أسدددددتاذ امدددددراء ااسدددددماك ورئددددديس قسدددددم األمدددددراء الباطندددددة     

 "مشر ا"بالكليةواألمراء المعدية وااسماك 
 عرء على مجلس الكلية: اللجنة رارقو 

 الموا قة    را الق       
 

النظدددر  ددد  التقدددار ر الدددواردة مددد  اادارة الطبيدددة بالجامعدددة بشدددأن : ءعاملءضووو-26
ر المرسية المقدم  م  طالب الدراسات العليا المقدرر علديهم األعدذا

 وهم : 2018أدال امتحانات دور ابر ل 
 أوا : اامتحان التمهيدي لدرجة الماجستير : 
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 نوا العذر التخصص الدرجة ااسددم ا
الكيميال الحيو ة وكيميال  ماجستير احمد محمد على السيد 1

 التغذية
 مرس 

الكيميال الحيو ة وكيميال  ماجستير حسي  احمد شيمال محمد محر  2
 التغذية

 مرس 

الرقابة الصحية على  ماجستير مرو  حماد  احمد  ا    3
 اللحوا ومنتجاتها

 مرس 

 
علد  قبدول العدذر ااجتمداع  المقددا مد   : الموا قدة اللجنةرار قو                  

  0خصوبالطالبة المذكورة    سول الطلب المقدا منها بهذا ال
  ثانيا : دبلومات الدراسات العليا  :

 

عل  قبول األعذار المرسية    سول  : الموا قة اللجنةرار قو                
التقار ر الطبية الواردة م  اإلدارة العامة لشئون الطبية، وكذا قبول 

 األعذار ااجتماعية وو   القيد د
 الموا قة    را الق   

       

 مالحظات الدبلومات االســـــم م مالحظات الدبلومات االســــــم م

امحد حلمى السيد على  1
 عرىب

ميكربيولوجيا 
 احليوان

عذر 
 مرضى

حممد رفعت طه طه ابراهيم  5
 الشني

عذر  الكيمياء احليويه
 مرضى

عذر  هالكيمياء احليوي ايسر عطوه مربوك 2
 مرضى

عذر  الكيمياء احليويه ايسر حممد حممد صبح 6
 مرضى

عذر  الكيمياء احليويه امحد حممد حممد سامل 3
 مرضى

التلقيح  االء حسن حممد عبده 7
 االصطناعى

عذر 
 مرضى

البادى البادى حسن  4
 السيد

عذر  الكيمياء احليويه
 مرضى

 وفف قيد الكيمياء احليويه ساره جمدى رزق سعيد  8
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المناعة  بالكلية البكتر ا واللطر ات و  مجلس قسمالنظر    موا قة  : ءعاملءض-27
تعديل  ير جوهري لعنوان رسالة عل   8/5/2018بتار خ 

سمر على ابراهيم ابراهيم  / ب0ط   الخاصة بالطالبالماجستير 
   مادة  22/4/2014بتار خ د المسجلة م  الخار   عصلور

، ليصب  على   التخصص/ البكتر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا
 : النحو التال 

 ان قبل التعديل:العنو 
 لسالمونيال المع ول  م  دجا  مصابادراسات على تحضير لقاى 

Studies on Preparation of Vaccine Against Salmonella Isolated 

from ill Chickens 
 التعديل: بعدالعنوان 

انتر كا لسالمونيال البال ميد الخاب بمقاومة ادراسات على 
 ات الحيو ةللمضاد المع ول  م  دجا  مصاب

Studies on plasmid mediated antimicrobial resistance of 

Salmonella enterica isolated from ill Chicken 
 : الموا قةاللجنةقدرار و 

 الموا قة   را الق      
 

النظر    إلغال قيد لدبلومات الدراسات العليدا للسادة األطبال : ءعاملءض-28
ك استنلاذهم عدد مرات دخول اامتحان اآلتد  بيانهم بعد ، وذل

(  قرة )ا( م  الالئحدة الداخلية 32مرات (    سول المادة ) 4)
للكلية ،وكذلك لعدا سدادهم الرسوا الدراسية ع  العاا الجامع   

2016/2017      

 التخصص االسم م التخصص االسم م

 الطيور واالرانب عمرو مسري عامر خيف 29 الكيمياء احليويه االكلينيكيه اميان حممد معوض عبدالغفار 1

 الطيور واالرانب حممد عبدهللا امحد الساموىل 30 الكيمياء احليويه االكلينيكيه بسمه حممد عبدالرمحن امحد 2

 الطيور واالرانب هاىن حممد عبدهللا على 31 الكيمياء احليويه االكلينيكيه حازم عبدالشفوق اجلوهرى على 3

 الباثولوجيا االكلينيكيه ساره خالد امحد سلطان 32 الكيمياء احليويه االكلينيكيه هيم السيد سراجمحدينو ابرا 4
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 الباثولوجيا االكلينيكيه شريف حممد عبداخلالق امحد عيسى 33 الكيمياء احليويه االكلينيكيه خالد منصور عبده ابرهيم 5

 الباثولوجيا االكلينيكيه هدى اسامه السيد السيد شامله 34 هالكيمياء احليويه االكلينيكي داليا على على اخلريىب 6

 الباثولوجيا االكلينيكيه هشام امين مسعد الشورجبى 35 الكيمياء احليويه االكلينيكيه ران خالد احم فهمى نوفل 7

 امني فيصل امني امحد النفيلى 36 الكيمياء احليويه االكلينيكيه زينب حممد امحد ابواجملد عيد 8
دوية واملستحضرات اال

 الطبيه

 عالء اكرم عبدالرازق ابراهيم سليمان 37 الكيمياء احليويه االكلينيكيه سوسو على الشربيىن على 9
االدوية واملستحضرات 

 الطبيه

 حممد مصطفى امحد مصطفى 38 الكيمياء احليويه االكلينيكيه شادى صربى حممد ابراهيم 10
االدوية واملستحضرات 

 الطبيه

11 
فاطمه الزهراء حممد امحد 

 عبداملقصود
 حممد مصطفى حممد حممد مساور 39 الكيمياء احليويه االكلينيكيه

االدوية واملستحضرات 
 الطبيه

 التلقيح االصطناعى امحد عبدالباسط على حممد برهام 40 الكيمياء احليويه االكلينيكيه فاطمه صربى حامد حامد حسن 12

 التلقيح االصطناعى خالد رفعت خالد متوىل 41 الكيمياء احليويه االكلينيكيه ريفىحممد رضا امحد امحد الط 13

 التلقيح االصطناعى سعد كمال سعد حممد 42 ـةمراقبــة االغذيــ رحاب حممد راشد عبداللرمحن 14

15 
طارق حسن عبداملعبود حسن 

 عبدالواحد
 يح االصطناعىالتلق عابد فوزى عبدامللك الباز 43 ـةـة االغذيــمراقبـ

16 
كمال حممد حمى الدين كمال 

 صاحل رزق
 التناسليات ابراهيم عزت رضوان ابراهيم 44 ةة االغذيــمراقبـ

 التناسليات امحد حممد فتحى عبده خطاب 45 ـةـة االغذيــمراقبـ حممد الغمرى مقبل حممد 17

 التناسليات د عطيه ساملحسن امح 46 مراقبــة االغذيـــة حممدعبدالفتاح السيد الزرقاوى 18

 اجلراحه البيطريه جيهان عبدالعزيز ابراهيم حممد 47 ـةـة االغذيــمراقبـ هايدى عبدالفتاح فتحى حسن 19

 اجلراحه البيطريه سامل امين عبدالرءوف حممد سراج 48 ميكربيولوجيا احليوان اتمر مصطفى عبدالبارى مصطفى 20

 اجلراحه البيطريه ملياء فاضل عبدالعزيز عوضني عيسى 49 يولوجيا احليوانميكرب رغده يوسف معاذ الشافعى 21

 امراض حيواانت املزرعه ساره امحد زكى ابراهيم جالله 50 ميكربيولوجيا احليوان سحر هانئ حممد اجلالد 22

 ت املزرعهامراض حيواان حممد عرفات عماشه داود امحد 51 ميكربيولوجيا احليوان مى حممد شحاته ابراهيم 23

 امراض حيواانت املزرعه حممد على امحد امحد 52 ميكربيولوجيا احليوان هشام لطفى لطفى رمضان زهره 24

 احليواانت املنزليه اسراء ثروت امحد الدسوقى ابواخلري 53 ميكربيولوجيا احليوان ايمسني عاطف السيد محامه ابراهيم 25

 احليواانت املنزليه رمي حسني طه حممد 54 واالرانبالطيور  امحد على السيد حممد اجلوهرى 26

 رعاية حيوان ابراهيم امحد فتحى عبدهللا امحد 55 الطيور واالرانب امحد فيصل حممود على العالمى 27

 امراض االمساك امحد مسري ابراهيم الشربيىن 56 الطيور واالرانب سعد عبدالعزيز النبوى يوسف 28

 الموا قةالموا قة: :   اللجنةاللجنةار ار ر ر ققو و                                         
 الموا قة    را الق       

: النظر    موا قة مجلس قسم الكيميال الحيو ة وكيميال التغذية  ءعاملءض-29
عل   تعديل لجنة ااشراف لرسالة  8/5/2018بالكلية بتار خ 

نسم  على عمر على عمر ب/ 0الماجستير الخاصة بالطالبة ط
   مادة  17/4/2016 خ د المسجلة م  الخار   بتار  سليمان



 

                                                          
                                                       

 
-27- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 15/5املوافق   الثالثاء يوم  ( 279)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

التخصص/ الكيميال الحيو ة وكيميال التغذية ، وذلك بر و اسم 
السيد د/ رسا سليمان الدمرداش د باحث بمرك  امراء الكلى 
والمسالك البولية جامعة المنصورة لظروف سلر سيادت  واسا ة 
اسم السيدة د/ ر هاا عبدالمجيد  هم  د باحث بمرك  ااوراا 

 ورة ، لتصب  لجنة ااشراف على النحو التال  :  بجامعة المنص
 

 الوظيلة ااسم ا

 محمد  ود  ابراهيم سالمة د/ 1
الكيميددال الحيو ددة وكيميددال التغذيددة اسددتاذ مسدداعد بقسددم 

  بالكلية
 باحث بمرك  ااوراا بجامعة المنصورة د/ ر هاا عبدالمجيد  هم  2

 : الموا قة: الموا قة  اللجنةاللجنةقرار قرار و و                                       
 الموا قة   را الق       

 
اللسيولوجيا  بالكلية بتار خ  مجلس قسمالنظر    موا قة  :ءعاملءض-30

لرسالة الدراسية التقر ر العلم  للحلقة عل   9/5/2018
د  منى مصطلى الغر ب صال  / ب0ط ة الدكتورا  الخاصة بالطالب

    20/10/2015بتار خ المدرس المساعد بالكلية والمسجلة 
 وعنوانها :  اللسيولوجيا ، ة التخصص/ ماد

تأثير عمر اامهات على خواب  قس البيض وكلالة الصيصان 
 حديثة اللقس

Effect of breeder hen age on egg hatchability traits and performance 

of newly hatched chicks 
 وذلك عل  النحو التال  : د
 د/  هيم البه  السيد وحي       0د أ1
 أستاذ اللسيولوجيا المتلر   بالكلية     
 د/ السعيد الشر ين  السعيد  0د أ2
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أستاذ الكيميال الحيو ة وكيميال التغذية المتلر  ورئيس      
 القسم بالكلية

 د/ نبيل أبو هيكل سيدأحمد     0د أ3
 أستاذ ورئيس قسم اللسيولوجيا وعميد الكلية"مشر ا"     
 السيد    د/ جهاد رمضان محمد0د أ4

 أستاذ الكيميال ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث    
 د/ اسام  احمد ابو اسماعيل 0د أ5

 أستاذ سلوكيات الحيوان بالكلية      
 د/ يوسف يحى عوء الصعيدي  0د أ6
 أستاذ اللسيولوجيا بالكلية "مشر ا"     

 حثية الخاصةد وقد قامت الطالبة بشرى وا   ومستليض للخطة الب
 ما قامت بعرء تلصيل  ع  برسالتها ومد  امكانية تطبيقها،

تطبي  الج ل العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة  يما انج  
و يما سينلذ و   النتائج الت  توصلت اليها و   مجال تخصصها 
بصلة عامة ، ورأت اللجنة قبول الخطة وما توصلت الي   مو 

خطة بحث رسالتها طبقا لما هو مدون التوصية باستكمال 
باستمارة التسجيل ، مو تحديد عنوان الرسالة ليصب  على النحو 

 التال :
 كتا يتعلى خواب  قس البيض وكلالة الالبط تأثير عمر امهات 

 اللقس  حديث
Effect of ducks age on egg hatchability traits and 

performance of newly hatched Duckling 
 : الموا قدددةاللجنةقدرار و 

 الموا قة    را الق       
 

اامراء الباطنة واامراء المعدية  مجلس قسم: النظر    موا قة ءعاملءض-31
التقر ر العلم  عل   13/5/2018بالكلية بتار خ  وااسماك
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الشيمال  / ب0طةالدكتورا  الخاصة بالطالبلرسالة الدراسية للحلقة 
بتار خ د المدرس المساعد بالكلية والمسجلة  محمد محمد على  ر 

 وعنوانها :  ،    مادة التخصص/ اامراء الباطنة  14/4/2015
بعض الدراسات على السمات اا لينيكية وتخطيط صد  القلب لبعض 

 القلب    اللصيلة الخيلية أمراء
Some Studies on Clinical and Echocardiographic Features of 

Some Cardiac Diseases in Equine 

 وكانت لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو التال  : د
 د/ محمد أحمد على يوسف    0د أ1

 المتلر  بالكلية"مشر ا"اامراء الباطنة أستاذ      
 د/ مدحت ناصف ناصف محمد  0د أ2
بقسم طب الحيوان بطب بيطري/  اامراء الباطنةأستاذ      

 "جامعة كلر الشيخ"مشر ا
 د/ صبري احمد الخضري نصار  0د أ3

 بالكلية "مشر ا"اامراء الباطنة أستاذ      
 د د/ ماجد ر ي شعبان األشقر  4

 بالكلية"مشر ا"اامراء الباطنة أستاذ مساعد      
 د د/ حساا محمد محمد ابراهيم  5

 بالكلية اامراء الباطنة أستاذ مساعد      
ومستليض للخطة البحثية الخاصة  د وقد قامت الطالبة بشرى وا  

برسالتها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء تلصيل  ع  
تطبي  الج ل العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة  يما انج  
و يما سينلذ و   النتائج الت  توصلت اليها و   مجال تخصصها 

مو  بصلة عامة ، ورأت اللجنة قبول الخطة وما توصلت الي  
التوصية باستكمال خطة بحث رسالتها طبقا لما هو مدون 

 باستمارة التسجيل
 ة: الموا قاللجنةقدرار و 
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 الموا قة     را الق      
 

اامراء الباطنة واامراء المعدية  مجلس قسمالنظر    موا قة :ءعاملءض-32
التقر ر العلم  للحلقة عل   13/5/2018بالكلية بتار خ  وااسماك
هال   / ب0ط ة الدكتورا  الخاصة بالطالبلرسالة ية الدراس

 17/4/2016بتار خ د المسجلة م  الخار   عبدالمنعم ر ي سعيد
 وعنوانها :  ،    مادة التخصص/ اامراء الباطنة 

التوصيف الج  ئ  لجي  مستقبالت  يتامي  د    اللترة اانتقالية 
    الماشية

Molecular Characterization of Vitamin D Receptor Gene in 

Transitional Period in cattle 

 وكانت لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو التال  : د
 د/ محمد أحمد على يوسف   0د أ1

 المتلر  بالكلية"مشر ا"اامراء الباطنة أستاذ       
 د/ مدحت ناصف ناصف محمد 0د أ2
ب بيطري/ بقسم طب الحيوان بط اامراء الباطنةأستاذ     

 جامعة كلر الشيخ"مشر ا"
 د/ صبري احمد الخضري نصار 0د أ3

 بالكلية "مشر ا"اامراء الباطنة أستاذ      
 د د/ ماجد ر ي شعبان األشقر    4

 بالكلية"مشر ا"اامراء الباطنة أستاذ مساعد      
 د د/ حساا محمد محمد ابراهيم  5

 ة بالكلياامراء الباطنة أستاذ مساعد      
د وقد قامت الطالبة بشرى وا   ومستليض للخطة البحثية الخاصة 
برسالتها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء تلصيل  ع  
تطبي  الج ل العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة  يما انج  
و يما سينلذ و   النتائج الت  توصلت اليها و   مجال تخصصها 
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لجنة قبول الخطة وما توصلت الي   مو بصلة عامة ، ورأت ال
التوصية باستكمال خطة بحث رسالتها طبقا لما هو مدون 

 باستمارة التسجيل
 ة: الموا قاللجنةقدرار و 

 الموا قة  را الق      
 
 اامدراء الباطندة واامدراء المعديدة  مجلدس قسدملنظدر  د  موا قدة :ا املءضءع-33

التقر ددددر العلمدددد    علدددد 13/5/2018بالكليددددة بتددددار خ  وااسددددماك
 / ب0ط ة الدددددكتورا  الخاصددددة بالطالبددددلرسددددالة الدراسددددية للحلقددددة 

د المددرس المسداعد بالكليدة والمسدجلة  ال هرال كمال الطنطاو  البا 
،   ددد  مددادة التخصدددص/ اامددراء المعديدددة 14/4/2015بتددار خ 

 وعنوانها :  
 التشخيص الج  ئى لطليليات الدا  ى   ان السيكا والقراد

Molecular diagnosis of blood protozoa in sika deer and ticks 

 وكانت لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو التال  : د
 د/ محمد ابراهيم عيسى 0د أ1

أستاذ اامراء المعدية بقسم طب الحيوان بطب بيطري/      
 جامعة ال قا   

 د/ عبد  على أبو   د 0د أ2
ة بقسم طب الحيوان بطب بيطري/ أستاذ اامراء المعدي     

 جامعة ال قا    
 د/ محمد أحمد على يوسف    0د أ3

 المتلر  بالكلية اامراء الباطنة أستاذ      
 د/ صبري احمد الخضري نصار  0د أ4

 بالكلية "مشر ا"اامراء الباطنة أستاذ       
 د/ صالى أحمد عثمان أبو الو ا  0د أ5
 كلية أستاذ الطلليليات بال    
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د وقد قامت الطالبة بشرى وا   ومستليض للخطة البحثية الخاصة 
برسالتها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء تلصيل  ع  
تطبي  الج ل العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة  يما انج  
و يما سينلذ و   النتائج الت  توصلت اليها و   مجال تخصصها 

اللجنة قبول الخطة وما توصلت الي   مو  بصلة عامة ، ورأت
التوصية باستكمال خطة بحث رسالتها طبقا لما هو مدون 

 باستمارة التسجيل
 دة: الموا قاللجنةقرار و 

  الموا قة  را الق        

 

الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية   مجلس قسم: النظر    موا قة ءعاملءض-34
لرسالة الدراسية  يل الحلقةعل  تشك 7/5/2018بالكلية بتار خ 

بسم  محمد طاهر احمد  / ب0ط   الدكتورا  الخاصة بالطالب
بتار خ د المدرس المساعد بالكلية والمسجلة  عبدالع    هنداا

،    مادة التخصص/ الوراثة والهندسة الوراثية 14/4/2015
 وعنوانها :

ت  تؤثر على دراسات وراثية ج  ئية على بعض الجينات ال                 
 الخصو ة    الجاموس

Molecular Genetic Studies on Some Genes Affecting Fertility in Buffalo 

 وذلك عل  النحو التال  : د                
 د/ محمد محمد  ود  محمد    0د أ1

 أستاذ متلر  بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلي  "مشر ا"    
   معوء محمد  عبل   د/ سام0د أ5
 أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقي  ااصطناع  بالكلية      
 د/ رجب عبد  درو        0د أ3

 أستاذ ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلي       
 د/ أسام  احمد ابو اسماعيل  0د أ4
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 انية  بالكلية أستاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيو      
 د د/ هند عبدالرا ي عبدالسالا    5
 أستاذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية     
 : الموا قدةاللجنةقدرار و   

 الموا قة       را الق
 

الصحة واامراء المشتركة  بالكلية  مجلس قسم: النظر    موا قة ءعاملءض-35
لرسالة الدراسية  الحلقة عل  تشكيل 13/5/2018بتار خ 

د  دعال نجيب السعيد حسان / ب0ط   الدكتورا  الخاصة بالطالب
ضو بعثة اشراف مشترك بالوايات المدرس المساعد بالكلية وع

   مادة  14/4/2015بتار خ المسجلة  المتحدة اامر كية
 وعنوانها :اامراء المشتركة ، التخصص/ 

  ئية للطليليات المعو ة المشتركةالو ائية الج                    
Molecular Epidemiology of Zoonotic Enteric Parasites 

 وذلك عل  النحو التال  : د
 د/ صالى احمد عثمان ابو الو ا0د أ1
 أستاذ ورئيس قسم الطليليات بالكلي  "مشر ا"     
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر   0د أ2
 مراء المشترك  بالكلي  )مشرف( أستاذ ورئيس قسم الصح  واا     
 د ادد/ عمرو عبداللتاى محمد عبد      3
 أستاذ اامراء المشترك  بالكلية )مشرف(    
 د د/  اطم  ال هرال عبدالحميد احمد  4
 أستاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بالكلي     
 د د/ ميادة مسعد احمد شعبان       5
 كة بالكلي أستاذ مساعد اامراء المشتر     
 د د/ مرو   و ي المتول  احمد     6
 أستاذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بالكلي     
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 : الموا قدددةاللجنةقدرار و 
 الموا قة      را الق     

 
 
 فيهقاجلنه الع قات الث-3

 2018/ 5 /13  واملنعقدة بتاريخ    
بتدار خ واألشدعة  النظر    موا قدة مجلدس قسدم الجراحدة والتخددير  :املءضءع-36

 –د/ رجيدددوا بيتشدددارت 0علدددى ااعتدددذار المقددددا مددد  ا 9/5/2018
أستاذ التخدير بكلية الطب البيطري جامعة   ورخ سو سدرا والمشدرف 

ب/ مروة السعيد 0الخارج  على رسالة الدكتورا  الخاصة بالطالبة ط
المددرس المسداعد بالقسدم لحضدور مناقشدة الرسدالة  –محمد عباس 

  0  وقت المناقشة مو تواجدها    مؤتمر علمىوذلك لت ام

 وقرار اللجن : الموا ق                 

 الموا قة      را الق        
النظر  د  موا قدة مجلدس قسدم األمدراء الباطندة والمعديدة واألسدماك  :املءضءع-37

د/ توشديو 0على ااعتذار المقدا مد  السديد ا 13/5/2018بتار خ 
ب/ ال هددرال كمددال 0نبددى علددى رسددالة السدديدة طتسددبوتا المشددرف ااج

الطنطددداوي المددددرس المسددداعد بالقسدددم والمسدددجلة لدرجدددة الددددكتورا  
تخصدددص األمدددراء المعديدددة وعضدددو بعثدددة األشدددراف المشدددترك عددد  

 0 16/7/2018إلى  11/7/2018الحضور    اللترة م  
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 وقرار اللجن : الموا ق                   

 ا قةالمو      را الق         
 
النظددددر  دددد  موا قددددة مجلددددس قسددددم التوليددددد والتناسددددل والتلقددددي  :املءضووووءع-38          

على الطلب المقدا م  السديد/  13/5/2018ااصطناعى بتار خ 
وذلدددك لحضدددور سددديادت  لمدددؤتمر  -محمدددد احمدددد احمدددد المتدددولى

بالوايدات المتحدد  اامر كيد    SSR 2018  )بيولوجيا التوليد والتناسل
حيدث  بنلقات مد  الجامعد  2018يوليو  13 -10م    ى اللتر 

 0أن لسيادت  بحث مقبول النشر
 الموا قة   را الق                    

النظر    موا قة مجلس قسدم الصدحة واألمدراء المشدتركة بتدار خ  :املءضءع-39
علددى مددد بعثددة األشددراف المشددترك بالددداخل لرسددالة  13/5/2018

ب/ دعددال نجيددب السددعيد حسددان 0ط الدددكتورا  الخاصددة بالدارسددة
المدرس المساعد بالقسم )تخصدص األمدراء المشدتركة(  وعضدو 

ا وحتدددددى 1/5/2018بعثدددددة األشدددددراف المشدددددترك اعتبدددددارا مددددد   
ا حيددث أنهددا عضددو بعثددة أشددراف مشددترك بالددداخل 11/6/2019

و مرتب يصرف م  الداخل وذلك طبقا للقواعدد والقدواني  المعمدول 
  0بها بالجامعة

 وقرار اللجن : الموا ق                 
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 الموا قة    را الق        
 
 

 املكتبات جلنة-4  

  5/2018 / 15 واملنعقدة بتاريخ            

لجندة  تشدكيل  النظر  ى الطلب المقدا م  السديدة /مدديرة المكتبدة بشدأن :املءضءع-40
 المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكليةللحص وتسعير 

للحددص وتسددعير المجددالت  الموا قددة علددى تشددكيل لجنددةوقددرار اللجنددة :                   
 والرسائل المهداة لمكتبة الكلية

 لتكون كالتالى:  –                    
 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 المكتبة            
  الموا قة    القرا 

 
 مءضءعات متنءعه                              
على ماجال  تدر س بالكليةالنظر  ى مذكرة شئون اعضال هيئة ال  املءضءع-41

بتقر ر اللجنة العلمية الدائمدة للكيميدال الحيو دة وكيميدال التغذيدة 
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موا قة مجلس قسم الكيميدال الحيو دة وكيميدال  بشأن ( 26رقم )
و ترشددي  السدديد د/ محمددد علددى  10/5/2018التغذيددة بتددار خ 

المدددرس بقسددم الكيميددال الحيو ددة وكيميددال  –مدداهر محمددد العدددل 
للتعيددي  بوظيلددة اسددتاذ مسدداعد الكيميددال الحيو ددة بددذات  التغذيددة

حيث ان سيادن  ملت ا  ى عمل  ومسلك  وتقدوا  –القسم بالكلية 
 بواجب  على ا مل وجة كما ان  حس  السير والسلوك

 الموا قة   القرا       
 

على ماجال  النظر  ى مذكرة شئون اعضال هيئة التدر س بالكلية  املءضءع-42
(لصددحة الحيددوان وتغذيتددة 102لجنددة العلميددة الدائمددة )بتقر ددر ال

 ومراقبدددة اا ذيدددة ) لوظدددائف ااسددداتذة وااسددداتذة المسددداعدي  ( 
موا قدددة مجلدددس قسدددم الرعايدددة وتنميدددة الثدددروة الحيوانيدددة  بشدددأن
ترشي  السديدة د/ هندال محمدد السديد  على  7/5/2018بتار خ 
وانيدة بالكليدة الرعايدة وتنميدة الثدروة الحيالمدرس بقسدم  – انم  
 مسدداعد تخصددص ) اانتددا  الحيددوانى ( بوظيلددة اسددتاذ للتعيددي 

حيددددث ان  – بقسددددم الرعايددددة وتنميددددة الثددددروة الحيوانيددددة بالكليددددة
علدى ا مدل  اوتقدوا بواجبهد اومسدلكه ا دى عملهد ةملت مد اسيادنه

 السير والسلوك ةحسن اوجة كما انه
 الموا قة   القرا        

 



 

 
 
-38- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2018/ 5/ 15املوافق    الثالثاء يوم  ( 279) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

على ماجال  ذكرة شئون اعضال هيئة التدر س بالكليةالنظر  ى م  املءضءع-43
(لصدحة الحيدوان وتغذيتدة ب102بتقر ر اللجنة العلميدة الدائمدة )

 ومراقبدددة اا ذيدددة ) لوظدددائف ااسددداتذة وااسددداتذة المسددداعدي  ( 
بتدار خ  الرقابدة الصدحية علدى اا ذيدةموا قة مجلس قسم  بشأن
محمدددود  محمدددود احمددددد/  ترشدددي  السددديد علدددى  14/5/2018

بالكليددة  الرقابددة الصددحية علددى اا ذيددةالمدددرس بقسددم  – محمددد
الرقابة الصحية على اللحدوا للتعيي  بوظيلة استاذ مساعد بقسم 

حيددث ان سدديادن  ملتدد ا  ددى  –بالكليددة  ومنتجاتهددا بددذات القسددم
عملدد  ومسددلك  وتقددوا بواجبدد  علددى ا مددل وجددة كمددا اندد  حسدد  

 السير والسلوك
  ا قةالمو   القرا        

 
علدى الطلدب  النظر  ى مذكرة شئون اعضال هيئة التدر س بالكليدة املءضءع-44

 ميددل بكليددة الطددب  –المقدددا مدد   دعددال محمددد يسددر  السددكر  
 ميدددل –البيطدددر  جامعدددة ااسدددكندر ة لنقلهدددا الدددى مثدددل وظيلتهدددا 

بالمستشدددلى التعليمدددى بشدددها مدددو نقلهدددا بددددرجتها الماليدددة مددد  
 0ااسكندر ة 

 الموا قة    لقرا ا          
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 جملس ادا ة املستشفى البيطرى التعليمى بشها                      

د/ رئدديس الجامعددة 0المعروسددة علددى السدديد أمددذكرة الالنظددر  ددى  املءضووءع-45
بشأن الموا قة على عمل صيانة لمصدعد المستشدلى بشدها طبقدا 

 لمتطلبات الجودة
: الموا قة على عمل الصديانة الال مدة طبقدا وقرار مجلس اادارة                  

 للقواعد المعمول بها مو دعم المستشلى ماديا
   الموا قة  القرا        

 
د/ رئدديس الجامعددة 0المعروسددة علددى السدديد أمددذكرة الالنظددر  ددى  املءضووءع-46

بشدددأن عمدددل صددديانة لطلايدددات الحر ددد  طبقدددا لمتطلبدددات الجدددودة 
 وحلاظا على سالمة وام  المستشلى

وقرار مجلس اادارة : الموا قة على عمل الصديانة الال مدة طبقدا                  
  للقواعد المعمول بها

 الموا قة   القرا        
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انشددال عيددادة للحيوانددات االيلددة بالمستشددلى التعليمددى النظددر  ددى  املءضووءع-47
بشددها لخدمددة طددالب برنددامج بكددالور وس العلددوا الطبيددة البيطر ددة 

انات اليلة والذ  يبدا العمل بة م  العاا القدادا وخدمدة تمي  حيو 
 طالب البرنامج العاا بالكلية وخدمة المجتمو والبيئة

ومخاطبددة الجامعددة لدددعم انشددال  وقددرار مجلددس اادارة : الموا قددة                 
عيددادة الحيوانددات االيلددة ماديددا وتجهي هددا بالمسددتل مات الطبيددة 

  وااجه ة الال مة
 الموا قة   القرا        
 

 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية 

 السددددددديد / رجدددددددال محمدددددددد البيلددددددد 
     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

 أخصددددددددددددددددددائى شددددددددددددددددددئون ادار ددددددددددددددددددة ثددددددددددددددددددانى                                                  
 

             

 ،، الثانية والنصف ظهرا ام الساعة نتهت اجللسة  يف متوا      
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                      

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