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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية الثمانون  (280)رقم  الجلسة

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

 وذلددف فدد   هددد 1438/ شددوا  5   الموافدد ا 20/6/2018 االربعددا يددوا 
 بقاعة إج ماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة  تماا

 : برئاسة           
 اسددددددددددددددددددددددد اذ وعميدددددددددددددددددددددددد الكليددددددددددددددددددددددددة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووء  وكوووووو   الكليووووووة

 

 
 دحوثالعليا والباس اذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدددجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أسددد اذ ووكيدددل الكليدددة لشدددئون  دمدددة المج مددد  وتنميدددة البيئددد  راهيمدداد  ال ابعى ابددد/ ع0أ
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 اس اذ ووكيل الكلية لشددئون ال عليم والطالب د/ جال  احمددد السيد يدددوسف0أ

  أعضا  اجمللس:
 د/ فهدددددددديم البهددددددددى السدددددددديد وحدددددددددي 0أ

 

 اأسددددددددددددددد اذ م لدددددددددددددددر  بقسدددددددددددددددم اللسددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القندددددددداو  د/ علددددددددى علددددددددى ابددددددددر 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 رسدددددددددوان علدددددددددى سدددددددددليم0أ
 

 الشدددرعى والسدددموا واالجدددرا ات البيطر دددةأسددد اذ م لدددر  بقسدددم الطدددب 
 

 مراء الباطنة والمعدية واألسماكأس اذ م لر  بقسم األ د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ

 د/ السددددددددددددعيد الشددددددددددددربينى السددددددددددددعيد0أ
 

 أسدد اذ م لددر  ورئدديس قسددم الكميددا  الحيو دد  وكميددا  ال غذيدد 
 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسدددددددددددددددددد اذ م لددددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددر  
 

 د/محمدددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسددد اذ م لدددر  بقسدددم الرعايددد  وتنميدددة الثدددرو  الحيوانيدددة
 

 ربينى السددددددديد علدددددددىد/ محمدددددددد الشددددددد0أ
 

 أسدد اذ م لددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اال ذيدد 
 

  

 د/ صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفدددددا0أ
 

 اسدددددددددددددددد اذ ورئدددددددددددددددديس قسددددددددددددددددم الطليليددددددددددددددددات
 

 د/ عددددددداد  حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسدد اذ ورئدديس قسددم الصددح  واالمددراء المشدد رك 
 

 طلى عددددددامرد/ مجددددددد  صددددددالى مصدددددد0أ
 

 اسدددددددددددددددددد اذ ورئدددددددددددددددددديس قسددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددد 
 

 امددددل ابددددراهيم محمددددود ابددددو العدددد اد/ ك0أ
 

 اسددددد اذ ورئددددديس قسدددددم امدددددراء الددددددواج 
 

 د/ جمددددا  عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسددددد اذ ورئددددديس قسدددددم البك ر دددددا واللطر دددددات والمناعددددد 
 

 د/ مصددددددددباى عبددددددددد الجددددددددواد السدددددددديد0أ
 

 قسدددددددددددددددددددددم ال شدددددددددددددددددددددر   ورئددددددددددددددددددددديساسددددددددددددددددددددد اذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

  لقدددي  االصدددطناعىاسددد اذ ورئددديس قسدددم ال وليدددد وال ناسدددل وال
 
 
 

 ة واالنسجةدددم الخليددد اذ بقسددداس يد مرعىدددانى السدددهد/0ا

 سم البدددددددددددددددددددددددا ولوجىددددددددددددددددددددددددددددداذ بقددددددددددددددددددددددددددددداس  ايبدددد فو   الشددداحمد/ 0أ
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 د/ عددددداد  عبدددددد الخدددددال  سددددديد احمدددددد0أ

 

   الصددددحي  علددددى اال ذيددددةاسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الرقابدددد
 

 د/ ممددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 ورئددديس قسدددم الطدددب الشدددرعى والسدددموا واالجدددرا ات البيطر ددد  اسددد اذ
 

 ةد/ عمددددرو عبددددد الل دددداى محمددددد عبددددد0أ

 

 اسدددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددم الصددددددددددددددح  واالمددددددددددددددراء المشدددددددددددددد رك 
 

 د/  الدددددد ابدددددراهيم ابدددددو اللددددد   سدددددالا0أ
 

 اسدددددددد اذ بقسددددددددم الرقابددددددددة الصددددددددحية علددددددددى اال ذيددددددددة
 

 راء المعدي  واالسماكاالمراء الباطن  واالم بقسماس اذ  د/صبددر  أحمدددد الخضددر  0أ
 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابدددددددراهيم0أ

 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم ال غذيدددد  وامددددراء سددددو  ال غذيدددد 
 

 د/ سددددددددنا  سددددددددالم  احمددددددددد عددددددددوء0أ
 

 اسددددددددددددددددد اذ بقسدددددددددددددددددم امدددددددددددددددددراء الددددددددددددددددددواج 
 

 اسددددد اذ بقددددددسم الرقابة الصحية على اال ذية د/ مها عبدة محمد العشددددماو  0أ
  د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد   درو ددددددددددددددد0أ

 

 اسددد اذ ورئددديس قسدددم الرعايددد  وتنميدددة الثدددرو  الحيوانيددد 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمددددددود0أ
 

 اسددد اذ ورئددديس قسدددم الجراحددد  وال خددددير واالشدددع 
 
 
 

  

 محمددددددددود محمددددددددد بدددددددددران شددددددددعيبد/ 0أ
 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددددددددددددددر  
 

 د/ احمددددددددددددددد شددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسددددددددد اذ ورئددددددددديس قسدددددددددم الخليددددددددد  واالنسدددددددددج 
 

 ر محمددددددددودد/ عبددددددددد المددددددددنعم من صدددددددد0أ
 

 اس اذ بقسم ال وليدد وال ناسدل وال لقدي  االصدطناعى
 

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

 د/ إنجدددددددددددددددددددددى فكدددددددددددددددددددددر  ر شددددددددددددددددددددد 
 

 اس اذ مسداعد وقدائم بعمدل ورئديس قسدم البا ولوجيدا االهلينيكد 
 

 د/ وال  فكددددددددددددددددر  عبددددددددددددددددد الوهدددددددددددددددداب
 

 ئم بعمددل رئدديس قسددم البا ولوجيددااسدد اذ مسدداعد وقددا
 

 د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحم 
 

 اسد اذ مسداعد وقددائم بعمدل رئدديس قسدم الليروسددات
 

 عبددددددد الل دددددداى حمددددددد  عبددددددد الل دددددداىد/ 
 

 اسددددددددد اذ مسددددددددداعد بقسدددددددددم امدددددددددراء الددددددددددواج 
 

 اس اذ مساعد بقسم ال غذية وامراء سو  ال غذية يد يوسفددددد/ عبير السعيد الس
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 حددددددددددددددالوةمددددددددددددل عبددددددددددددد المددددددددددددنعم د/ ا
 

 مدرس بقسم الطب الشرعى والسموا واالجرا ات البيطر ة

  أعضا  من اخلا ج

   محمددود مصددطلىد/ عدداد  حسدداني0أ
 

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

 
 
 

 هلي  دقدبال نقيب االطبدددا  البيطر ي 

 مدير عاا مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية نجىعبد المنعم السيد محمد المد/ 

   واعتذ  عن عدم احلضء

 د/ فيدددددددددددوال حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اطندد  واالمدددراء المعديدد  واالسدددماكاسدد اذ ورئددديس قسددم االمدددراء الب
 

 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ
 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 ية على اال ذيدددةمدرس بقسم الرقدابة الصح د/ مروة ابراهيم المرسى محمد الطو ى

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

 بالكلية ال غذية وأمراء سو  ال غذية قسمم لر  ب أس اذ

 عميدد الكليدة –نبيل ابو هيكدل سديد أحمدد السيد أ.د/ الجلسة اف     •
  م منيا للسادة اعضدا  المجلس ال وفي  والسداد

الكليددة السددادة اعضددا  المجلددس  عميدد /د االسدد اذ الدددك ورالسدديهندا  •
 بالكلية بعيد اللطر المباركسادة العاملي  وال

وقدددل السدددادة اعضدددا  المجلدددس دقيقدددة حدددداد علدددى وفددداة االسددد اذ  •
االسددد اذ بقسدددم البا ولوجيدددا لللقيدددد  –الدك ور/حسدددي  سدددعد حسدددي  
 الرحمة ولالسرة  الص الع ا 
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س  دددالص العددد ا  للسددديد االسددد اذ همدددا قددددا السدددادة اعضدددا  المجلددد •
 فى وفاة شقي  سيادتة-الدك ور /عبد الهاد  محمد عرمة 

 15/7/2018سرعة االن ها  م  ال صحي  الن ائج قبل  •

 بالنظاا الجديد لالئحة +القوافل 1/7/2018ال در ب الصيلى  •

 تسليم كراسات العملى م  كشوف الدرجات الشلهى  •

 مراجعة الن ائج بدقة •

  9 قدا لالع ماد شهر الجودة : ال •

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                   (279رقددددم  ) ل صدددددي  علدددد  محضددددر الجلسددددة السددددابقةا :املءضووووءع-1
  0 2018 /15/5ب ار خ 

 الموافقة : را الق        
 ثانيا :جلان جملس الكلية

 

 ن التعليم والط بجلنة شئء - 1                 
 13/6/2018المنعقدة ب ار خ   

بشدددأن الطالدددب / احمدددد السددديد مدددذكر  شدددئون الطدددالب  النظدددر فددد  :املءضوووءع-2
عبدددالمنعم فايددد والملصددو  تجنيددديا بالكددددددلية باللرقدددددددة الرابعددة مدد    

ل جددداو    2017/2018ددددعدددداا الجددامعى الخددار  للمددرة الثانيددة فددى ال
اد   15/5/2018فدى يدوا   27/4/2018ر خ سدن  ب دا 28د  س
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الطالب المذكور ام حان مادة الجراحدة باللرقدة الرابعدة وذلدف تجدددداو ا 
واعالندد  بأندد  تددم  2/5/2018مندد  حيددت تمددط  مخاطب دد  ب ددار خ 

 فصل  تجنيد  ل جاو   الس  القانونى 
 وقرار اللجن : الموافق                 
 وسوعتم حلظ الم  : القرا        
بشدأن الطلددب المقدددا مد  الطالبدة/ مذكر  شدئون الطدالب  النظر ف  :املءضءع-3

والمددددقيدة بالكليددة باللرقددة الرابعددة  -هبدد  علددى حامددد علددى مددوافى 
دا دو  عذرهددوال دد  تلدد مس فيدد  قبددد 2017/2018للعدداا الجددامعى 
وال د  تشدمل  19/5/2018ح دى   13/5/2018ف  الل درة مد  

لوجى تخللددددات( +الجراحددددة ام ددددداد للعددددذر ام حددددان مادة)اللسدددديو 
المقبددو  ومددادة )البددا ولوجى االهلينيكددى( فصددل دراسددى  ددانى للعدداا 

همدا تقددمط الطالبدة وذلدف بسدبب مرسدها  2017/2018الجدامعى 
المددددذكورة بطلددددب تلدددد مس فيدددد  قبددددو  عددددذرها فدددد  الل ددددرة مدددد  

وال دد  تشددمل ام حددان مددادة)  13/6/2018ح ددى  31/5/2018
ماك( ام داد للعذر المقبو  ومادة ) الطدب الشدرعى الباطن  + األس

 2017/2018+ الدددوالدة( فصدددل دراسدددى  دددانى للعددداا الجدددامعى 
 وذلف بسبب مرسها .

 وقرار اللجن : الموافق                
 الموافق    : القرا      
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اعدديد وأمداه  ال ددر ب تحديدد مو بشدأن مذكر  شئون الطالب  النظر ف  :املءضءع-4
امج تميدد  صحدددددة وسالمددددددد  الغددذا   دور مددايو لطددالب بددر  الصدديلى
2018 . 

 وقرار اللجن : الموافق                  
 الموافق   : القرا     
 
الطلدب المقدددددا مد  الطالدب/ بشدأن مدذكر  شدئون الطدالب  النظدر فد   :املءضءع-5

 دة االولددىعطيدد  علددى بركددات والمقددددديد بالكلدددية باللرقددمحمددد سددامى 
والددذ  يل ددددمس فيدد  قبدددددو  عدددددذر   2017/2018للعدداا الجددامعى 

وذلددددددف  11/6/2018ح ددددددى   16/5/2018فدددددد  اللددددددددد رة مدددددد  
 2018لالع ددذار عدد  ام حددان اللصددل الدراسددى الثددانى دور مددايو 

 )عذر مرسى  (.
 وقرار اللجن : الموافق                  

 الموافق  : القرا      
 
 الطلب المقدا م  الطالبة/ شهدبشأن مذكر  شئون الطالب  النظر ف  :املءضءع-6

وال دى تلدد مس فيد  قبددو  عدذرها عدد   2017/2018للعداا الجددامعى 
ادة  )الورا ددة ( فصددل ان مدددوالددذ  يشددمل ام حددد 20/5/2018يددوا 

 دراسى  انى فقط وذلف )عذر مرسى( 



 

 
 

-8- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2018/ 6/ 20املوافق    االربعاء يوم  ( 280) اجللسة    ع جملس الكليةحمضر اجتما           

 

 

 وقرار اللجن : الموافق                   
  الموافق   : القرا    
الطلددب المقدددا مدد  الطالددب/ بشددأن مددذكر  شددئون الطددالب  النظددر فدد  :املءضووءع-7

ة  االولددددى للعدددداا باللرقدددد حسددداا ابددددراهيم محمدددود والمقدددددديدة بالكليددددة
عدد  يدددوا  دذر والددذ  يلدد مس فيدد  قبددو  عددد 2017/2018الجددامعى 

دل ام حان مدادة )الكيميدا  الحيدو ( فصدل والذ  يشم 16/5/2018
 ذلف بسبب مرس  .دراسى  انى فقط و 

 وقرار اللجن : الموافق                   
 الموافق    : القرا     
 

الطلددب المقدددا مدد  الطالددب/ بشددأن مدذكر  شددئون الطددالب  النظددر فدد   :املءضووءع-8
عبددد  احمددد علددى سددليمان العليلدد  والمقيددد بالكليددة باللرقددة األولددى 

دو  عدددذر  عد  قبدد والذ  يلد مس فيد   2017/2018للعاا الجامعى
وذلددف بسددبب  2018عدددا ادا  اللصددل الدراسددى الثددانى   دور مددايو 

 مرس  .
 وقرار اللجن : الموافق                 

 الموافق  : القرا     
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الطلب المقددا مد  الطالدب/ بشأن مذكر  شئون الطالب  النظر ف   :املءضءع-9
الثانيدددة والمقيددد بالكليددة باللرقددة  -احمددد فددو   عبدددالل اى سددعد

والددذ  يلدد مس فيدد  قبددو  عددذر   2017/2018للعدداا الجددامعى 
مدادة )السدلوكيات(  والذ  يشمل ام حدان 28/5/2018  يوا ع

 فصل دراسى  انى فقط وذلف بسبب مرس  .
 وقرار اللجن : الموافق                 

 الموافق    : القرا   
لدب المقددا مد  الطالبدة/ الطبشدأن مدذكر  شدئون الطدالب  النظدر فد   :املءضءع-10

والمقيددة بالكليدة باللرقدة الثانيدة للعداا  -هد  على البسيونى محمدد 
وال دد  تلدد مس فيدد  قبددو  عددذرها عدد  يددوا  2017/2018الجددامعى 

مادة )السلوكيات( فصل دراسدى  دانوال   تشمل ام ح 28/5/2018
  انى .

 وقرار اللجن : الموافق                   
 لموافق ا  : القرا     
الطلددب المقدددا مدد  الطالددب/ بشددأن مددذكر  شددئون الطددالب  النظددر فدد  :املءضووءع-11

الثانيددة للعدداا  دية باللدددرقةوالمقيددد بالكلددد - احمددد نصددر فددر  حسددان
  يددوا والددذ  يلدد مس فيدد  قبددو  عددذر  عدد 2017/2018الجددامعى 

مادة)الكيميدا  الحيدو ( فصدل  انوالذ  يشمل ام حد 22/5/2018
 وذلف بسبب مرس   دراسى  انى فقط

 وقرار اللجن : الموافق                  
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 الموافق   : القرا     
 
بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/ مذكر  شدئون الطدالب  النظر ف  :املءضءع-12

باللرقدة الثانيدة  والمقيددة بالكددلية -عال عال  عبدالس ار محمدود 
عددذرها لددذ  يلدد مس فيدد  قبددو  وا 2017/2018للعدداا الجددامعى 

والددذ   17/5/2018ح ددى   16/5/2018د رة مدد  يددوا فددى اللدد
يشددمل ام حددان مددادة )ال شددر  ( فصددل دراسددى  ددانى وذلددف بسددبب 

 مرس  .
 وقرار اللجن : الموافق                  

 الموافق  : القرا     
الطلدب المقدددددا مد  الطالدب/ بشدأن مذكر  شدئون الطدالب  النظر ف  :املءضءع-13

دية باللرقددة الثانيددة للعدداا را ددب عصددداا والمقددديد بالكلدد مدد عمددار اي
دو  عددذر  ع  يدوا والذ  يل دمس في  قبد 2017/2018الجامعى 

وال ددددى يشددددمل ام حدددددان مددددادة ) ال شددددر  ( وذلددددف  17/5/2018
 لظروف وفا  والد  .

 وقرار اللجن : الموافق                  
 الموافق     : القرا     
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المقدددا مدد  الطالبددة/ بشددأن الطلددب مددذكر  شددئون الطددالب  لنظددر فدد ا :املءضووءع-14
بسددم  احمددد عبدددالغنى ابددوالخير والمقيدددة بالكليددة باللرقددة الثانيددة 

 دددى تلددد مس فيددد  قبدددو  عدددددذرها وال 2017/2018للعددداا الجدددامعى 
وال ددى تشمددددل ام حددان مددادة ) ال شددر  (  17/5/2018د  يددوا عددد

 فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرس  .
 وقرار اللجن : الموافق                    

 الموافق      : القرا    
المقدا مد  الطالبدة/ ايد  بشأن الطلب مذكر  شئون الطالب  النظر ف  :املءضءع-15

اا صددالى السدديد محمددد  ددا   والمقيدددة بالكليددة باللرقددة الثالثددة للعدد
ا دو  عددددذرها عد  يدو وال   تل دمس في  قب 2017/2018الجامعى 

وال دد  تشددمل ام حددان مددادة )البك ر ددا( فصددل دراسددى  16/5/2018
 انى كما تقددمط الطالبدة المدذكورة بطلدب تلد مس فيد  قبدو  عدذرها 

والدددذ  يشدددمل  11/6/2018ح دددى  7/6/2018فددد  الل دددرة مددد  
ام حان مادة )الطليليات( فصدل دراسدى  دانى ام دداد للعدذر المقبدو  

. 
 لموافق وقرار اللجن : ا                  

 الموافق    : القرا      
 
المقدددا مد  الطالبدة/ بشدأن الطلدب مدذكر  شدئون الطدالب  النظر فد  :املءضءع-16

اسددرا  صددبحى رجددب علددى والمدددقيدة بالكليددة باللرقددة الرابعددة للعدداا 
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وال ددى تل مددددس فيدد  قبدددو  عددددذرها عدد   2017/2018الجددامعى 
ليرولددددوجى وال ددددى  تشددددمل ام حددددان مددددادة )ال 9/5/2018يددددوا 

 تخللات( فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرسها .
 وقرار اللجن : الموافق                     

 الموافق  : القرا         
الطلدب المقددا مد  الطالبدة/  بشدأنمذكر  شدئون الطدالب  النظر ف  :املءضءع-17

دعددددا  عصدددداا صددددقر والمقددددددديدة بالكليددددة باللرقدددددةالرابعة للعدددداا 
وال ددى تلدد مس فيدد  قبددو  عددذرها عدددد   2017/2018الجددامعى 

دادة  ) الطليليددددات وال ددددى تشددددمل ام حددددان مدددد 8/5/2018ا يدددددو 
 تخللات( فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرسها.

 الموافق  : القرا         
 
المقددا مد  الطالبدة/  بشدأن الطلدبمدذكر  شدئون الطدالب  النظر فد :املءضءع-18

ددية باللرقدددةالرابعة للعداا الجدامعى ندا  محمد عبد  والمقيدة بالكل
وال دددد  تل مدددددس فيدددد  قبددددو  عددددددذرها عدددد  يددددوا  2017/2018

وال دددد  تشددددمل ام حدددددددان مددددادة ) االلبددددان( فصددددل  23/5/2018
        .مرسها وذلف بسبب دراسى  انى ام داد للعذر المقبو  

 وقرار اللجن : الموافق                   
 افق المو   : القرا           
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المقددا مد  الطالدب/ بشدأن الطلدب مذكر  شدئون الطدالب  النظر ف   :املءضءع-19
والمقددددددديد بالكليددددة باللدددرقددددددةالرابعة للعدددداا  -اسددددالا إبددددراهيم بدددددر

وال   تل مس في  قبدددو  عددذر  عد  يددوا  2017/2018الجامعى 
وال دددد  تشمدددددل ام حددددان  مددددادة )الطليليددددات( فصددددل  8/5/2018

 ام داد للعذر المقبو  وذلف بسبب مرسها .دراسى  انى 
 وقرار اللجن : الموافق                  
 الموافق     : القرا        

 
المقددددا مد  الطالبدة/ بشدأن الطلدب مدذكر  شدئون الطدالب  النظدر فد    :املءضءع-20

والمقددديدة بالكلدددية باللرقددة الخامسددة للعدداا  -نهددا  عدداطف توفيدد  
دو  عددذرهدا عدد  يدوا وال   تل دمس في  قب 2017/2018ى الجامع

وال د   تشددمل ام حددان مددادة )اللحددوا( فصددل دراسددى  15/5/2018
  انى وذلف بسبب مرسها .

 وقرار اللجن : الموافق                  
 الموافق     : القرا        

 لمقددا مد  الطالبددة/بشدأن الطلدب مدذكر  شددئون الطدالب  لنظدر فد ا   :املءضوءع-21
                    والمقدددددددددددددديدة بالكلددددددددددددددية  -ياسدددددددددددددمي  احمدددددددددددددد عبدالواحدددددددددددددد 

وال د  تلد مس فيد   2017/2018باللرقة الخامسة للعاا الجدامعى 
 وال   تشمدددل  15/5/2018قبدو  عددذرهدا ع  يوا 

 ام حان مادة )اللحوا( فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرسها .                
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 ار اللجن : الموافق وقر                 
 الموافق      : القرا      

 
 الطلددب المقددددا مد  الطالبدة/بشان مذكر  شئون الطالب  لنظر ف ا   :املءضءع-22

والمددقيدة بالكليدة باللرقدة الخامسدة للعداا  -دينا ذكى السعيد السيد
وال دد  تل مدددس فيدد  قبدددو  عذرهددددا عددد    2017/2018الجددامعى 

ال    يشمل ام حان مادة )ال شر   المرسدى و  9/5/2018يوا   
 ( تخللات فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرسها .

 وقرار اللجن : الموافق                    
 الموافق   : القرا             
المقددددا مددد   الطلدددبمدددذكر  شدددئون الطدددالب بشدددان  لنظدددر فددد ا  :املءضوووءع-23

باللرقدة الخامسدة  بالكليدة  -الطالبة/ ديانا محمدد السدعيد طداهر
دو  عدذرها وال   تل ددمس فيد  قبد 2017/2018عى للعاا الجام
وال   تشمدل ام حان مدادة )اللحدوا(    15/5/2018ع  يوا  

 فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرسها .
 وقرار اللجن : الموافق                    

 الموافق    : القرا           
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دب المقددددا مد  النظر ف  الطلشئون الطالب بشان مذكر   لنظر ف ا :املءضءع-24
دية باللرقددة لرا ي سدديد احمددد والمقيددد  بالكلدددالطالددب/ محمددود عبدددا

والذ  يل ددمس في  قبددو   2017/2018الخامسة للعاا الجامعى 
والددددذ  يشددددمل ام حددددان مددددادة  26/5/2018عدددددذر  عدددد  يددددوا  

 )الوالدة( فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرسها .
 وقرار اللجن : الموافق                   
 الموافق   : القرا           

         
مذكرة شئون الطالب بشأن النظر ف  الطلب المقددا مد   النظر فى :املءضءع-25 

والمقيددددة بالكليدددة باللرقدددة  - الطالبددة/مها محمدددد مصدددطلى علدددى
وال   تل مس فيد  قبدو   2017/2018الخامسة للعاا الجامعى 

والددددذ  يشمدددددل ام حددددان مددددادة  23/5/2018  عدددد  يددددوا عددددددذر 
   )الباطنة( فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرسها 

 وقرار اللجن : الموافق                       
 الموافق  :   القرا           

 
مذكرة شئون الطالب بشأن النظر ف  الطلب المقددا مد  النظر فى : املءضءع-26

والمقدددديدة بالكليدددة  -لحمددددديد شددد ا الطالبدددة/ جهددداد محمدددود عبدا
وال دد  تلدد مس  2017/2018باللرقددة الخامسددة للعدداا الجددامعى 

ح ددددددى  31/5/2018فيددددد  قبدددددو  عذرهدددددددددا فددددد  الل ددددددرة مددددد  
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صددحة (  –وال دد  تشددمل ام حددان مددواد ) دواجدد   13/6/2018
 فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرسها .

 وقرار اللجن : الموافق                   
 الموافق  :   القرا           

مدددذكرة شدددئون الطدددالب بشدددأن الطلدددب المقددددا مددد  النظدددر فدددى : املءضوووءع-27
الطالبة/اسرا  سعيد احمد محمد والمقيددة بالكليدة باللرقدة األولدى 

وال   تل مس في  قبو  عذر  ع   2017/2018للعاا الجامعى 
والذ  يشمل ام حددان مدادة )ال شدر  ( فصدل  29/5/2018يوا 
 ى  انى وذلف بسبب مرسها .دراس

 وقرار اللجن : الموافق                     
 الموافق  :   القرا     

 
مذكرة شئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/ النظر فى : املءضءع-28 

والمقيدددة بالكليةباللرقددة األولددى للعدداا  -سددار  سددعيد احمددد محمددد
بدو  عدذرها عد  يدوا وال   تل مس في  ق 2017/2018الجامعى 

مادة)ال شدددددر  ( فصدددددل  والدددددذ  يشدددددمل ام حددددددددان 29/5/2018
 دراسى  انى وذلف بسبب مرسها .

 وقرار اللجن : الموافق                  
 الموافق  :   القرا   
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مدذكرة شدئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالدب/  النظدر فدى :املءضءع-29
باللرقددة األولددى  يددد بالكليددةوالمق -حسدداا إبددراهيم محمددود محمددد 

وال   تل مس في  قبو  عذرها عد   2017/2018للعاا الجامعى 
والددذ  يشددمل ام حدددددان مادة)ال شددر  ( فصددل  29/5/2018يددوا 

 دراسى  انى وذلف بسبب مرسها .
 وقرار اللجن : الموافق                  

 الموافق  :   القرا   
 
ددا مددد  ن الطدددالب بشدددأن الطلدددب المقدددددمدددذكرة شدددئوالنظدددر فدددى  : املءضوووءع-30

والمدددقيد بالكليددة باللرقددة  -ب/عمر مجددد  جددودة الحسددينى الطالدد
و  والددذ  يلدد مس فيدد  قبددد 2017/2018الثالثددة للعدداا الجددامعى 

 والددددذ  يشددددمل ام حددددان مدددددادة 24/5/2018دذر  عددددد  يددددوا عدددد
 )البا ولوجى( فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرس  .

 ر اللجن : الموافق وقرا                
 الموافق  :   القرا   
 
شدئون الطدالب بشدأن الطلدب المقدددا مد  الطالبدة/ النظر فى مدذكرة : املءضءع-31

اسددرا  السدديد بدددو  بدددو  والمقددديد بالكلدددية باللرقددة الثالثددة للعدداا 
  يدوا والذ  يلد مس فيد  قبدو  عدذر  عد 2017/2018الجامعى 
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)الليرولددوجى( فصددل  دةدان مدداجددوالددذ  يشددمل ام  29/5/2018
 دراسى  انى وذلف بسبب مرس  .

 وقرار اللجن : الموافق                 
 الموافق  :   القرا   
 

مدددذكرة شدددئون الطدددالب بشدددأن الطلدددب المقدددددا مددد  النظدددر فدددى : املءضوووءع-32 
دقيد  بالكليددددة والمدددد -ا  الخبيددددر  السدددديد عبدددددالخال  الطالبددددة/ام

والدذ  يلد مس فيد   2017/2018عى باللرقة الثالثدة للعداا الجدام
والددددذ  يشمدددددددل ام حددددان  29/5/2018قبددددو  عددددذر  عدددد  يددددوا 

 مادة)الليروسات( فصل دراسى  انى وذلف بسبب مرس  .
 وقرار اللجن : الموافق                  
 الموافق  :   القرا   
 

 مذكرة شئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/النظر فى : املءضءع-33
الثانيددة للعدداا   والمقيددد بالكليددة باللرقددة-يمنددى سددمير علددى احمددد 

والذ  يلد مس فيد  قبدو  عدذر  عد  يدوا  2017/2018الجامعى 
والدددذ  يشدددمل ام حدددان  مدددادة )انن دددا  الحيدددوانى(  3/6/2018

 فصل دراسى  انى ام داد للعذر المقبو  .
 وقرار اللجن : الموافق                  

 موافق ال :   القرا   
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مذكرة شئون الطدالب بشدأن الطلدب المقددا مد  الطالبدة/ النظر فى : املءضءع-34
والمقيددددة بالكليدددة باللرقدددة الرابعدددة للعددداا  - نورهدددان مددداهر حمدددد 

وال د  تلد مس فيد  قبدو  عدذر  عد  يددوا  2017/2018الجدامعى 
والددذ  يشددمل ام حددان مددادة) الطددب الشددرعى( فصددل  5/6/2018

 ذر المقبو  .دراسى  انى ام داد للع
 وقرار اللجن : الموافق                 

 الموافق  :   القرا   
 

 الد اسات العليا جلنة -2
  2018 /6/  المنعقدة ب ار خ                                                      

البك ر ا واللطر ات والمناعة   مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :املءضءع-35
عل  كل م  ال قار ر اللردية  11/6/2018ار خ بالكلية ب 

الدك ورا  وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة 
د المدرس  اسما  محمد سادات محمد / ب0ط   الخاصة بالطالب

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

: 
لمقاومددة للمضددادات علددى العناصددر الجينيددة المصدداحبة  دراسددات                  

المعد و  مد  حداالت ال هداب  الحيو ة للميكروب العنقدودي الدذهب 
 الضرع ف  االبقار

Studies on genetic elements associated with antimicrobial resistance to 

Staphylococcus aureus isolated from cows mastitic cases 
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 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : وكانطد 
 د/ محمود ع ت السيد 0د أ1

 أس اذ البك ر ا واللطر ات والمناع  بطب بيطري/ قناة السو س     
 د د/ محمد مصطلى أحمد الحديدي  2
 أس اذ مساعد بقسم البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية     
 د/ جما  عبدالجابر محمد يونس 0أد 3
 أس اذ ورئيس قسم البك ر ا واللطر ات والمناع  بالكلي  "مشرفا"     
: ال وصددية بمددن  درجددة دك ددورا  الللسددلة فدد  العلددوا  اللجنددةرار وق

البك ر ولوجيدددددددا واألمينولوجيدددددددا الطبيدددددددة البيطر دددددددة  تخصدددددددص " 
لجنددة " للطالبدد  المددذكور  فدد  سددو  توصددية كددل مدد  والميكولوجيددا

 المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم 
 :  الموافق  القرا 

 
االمدراء الباطندة واالمدراء المعديدة  مجلدس قسدمالنظر فد  موافقدة : املءضءع-36

علدد  كددل مدد  ال قددار ر  20/6/2018بالكليددة ب ددار خ  واالسددماك
اللرديددددة وال قر ددددر الجمدددداع   للجنددددة المناقشددددة والحكددددم لرسدددددالة 

 ال هرا  كما  الطنطداو  البدا  / ب0ط ة صة بالطالبالدك ورا  الخا
فدد   14/4/2015ب دار خ دد المددرس المسدداعد بالكليدة والمسددجلة 

 وعنوانها :  ،   مادة ال خصص/ االمراء المعدية
 ال شخيص الج  ئى لطليليات الدا فى   الن السيكا والقراد

Molecular diagnosis of blood protozoa in sika deer and ticks 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :
 د/ محمد ابراهيم عيسى 0د أ1
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أسدد اذ االمددراء المعديددة بقسددم طددب الحيددوان بطددب بيطددري/      
 جامعة ال قا   

 د/ مجدي حساني  الجعبري   0د أ2
أسدد اذ االمددراء المعديددة بقسددم طددب الحيددوان بطددب بيطددري/       

 يخجامعة كلر الش
 د/ عماد السيد احمد يونس    0د أ3

 بالكلية ة معدياالمراء الأس اذ       
 د/ صبري احمد الخضري نصار  0د أ4

 بالكلية "مشرفا"االمراء الباطنة أس اذ      
: ال وصددية بمددن  درجددة دك ددورا  الللسددلة فدد  العلددوا  اللجنددةرار وق

المدذكور  " للطالبد   االمدراء المعديدةالطبية البيطر ة  تخصص " 
ف  سو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس 

 القسم
 :  الموافق  القرا 

 
األمراء الباطنة واألمراء المعدية النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-37

عل  كل م  ال قار ر  10/6/2018 بالكلية ب ار خواالسماك 
لرسدالة  اللردية وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم

ب/ امين  محمد حم   ابراهيم 0ط ةالخاصة بالطالبالماجس ير 
ف  مادة  22/4/2014ب ار خ د المسجل م  الخار   جالل 

 وعنوانها :  امراء االسماك ورعاي ها ، ال خصص/ 
 بعض الدراسات على عدو  اللبر و فى اسماك البوري        

Some Studies on Vibriosis Infections in Mullet 
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : كانطد و 
 د/ محمد مصطلى محمد  0د أ1

 أس اذ امراء االسماك ورعاي ها بطب بيطر / جامعة القاهرة     
 د/ محمد عبدالع    محمد   0د أ2
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 أس اذ امراء االسماك ورعاي ها بطب بيطر / جامعة سوها      
 د/ فيوال حس   ك  محمد    0د أ3
أس اذ امراء االسماك ورئيس قسم األمراء الباطنة      

 "مشرفا"بالكليةواألمراء المعدية واالسماك 
 د/ عال  عبدالمعط  عيسى     0د أ4

أس اذ امراء االسماك ورعاي ها بطب بيطر / جامعة      
 القاهرة "مشرفا"

 د على أن يكون الثالت والراي  معا بصوت واحد.
: ال وصددية بمددن  درجددة الماجسدد ير فدد  العلددوا  ر اللجنددة رادوقدد                 

الطبيددددة البيطر ددددة  تخصددددص " امددددراء االسددددماك ورعاي هددددا " 
للطالبددد  المدددذكور  فددد  سدددو  توصدددية كدددل مددد  لجندددة المناقشدددة 
والحكددم ، وموافقددة مجلددس القسددم مدد  تحديددد عنددوات  الرسددالة 

 ليصب  على النحو ال ال :
 و الشائعة ال   تصيب اسماك الطوبار  ف  منطقة ميكروبات الليبر               

 المن لة
Common vibrios affecting thinlip grey mullet (Liza ramada) 
 in Manzala region 

 
 :  الموافق  القرا 

 
األمراء الباطنة واألمراء المعدية النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-38

كل م  ال قار ر عل   10/6/2018 بالكلية ب ار خواالسماك 
اللردية وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة 

ب/ عبدالعليم عاد  عبدالعليم 0الخاصة بالطالب طالماجس ير 
 16/10/2012ب ار خ د المسجل م  الخار   السيد شرف الدي 

 وعنوانها :  امراء االسماك ورعاي ها ،  ف  مادة ال خصص/ 
 (Spirulina platensis) ال ضر الم ري تأ ير اس خداا الطحلب ا

هاسافات لالعالف على االدا  االن اج  والحمل الميكروب  
 السماك البلط  النيل 

Effect of Arthrospira (Spirulina platensis)as a feed additives on production 

performance and microbial load of Oreochromis niloticus 
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 لحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :لجنة ا كانطد و 
 د/ طلعط طلعط سعد عطاهلل   0د أ1

 أس اذ امراء االسماك ورعاي ها بطب بيطر / جامعة االسكندر       
 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0د أ2

 أس اذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ فيوال حس   ك  محمد   0د أ3
أس اذ امراء االسماك ورئيس قسم األمراء الباطنة     

 بالكليةواألمراء المعدية واالسماك 
ال وصية بمن  درجة الماجس ير ف  العلوا الطبية اللجنة :قدرار و 

البيطر ة  تخصص " امراء االسماك ورعاي ها " للطالب المذكور 
ف  سو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس 

 قسمال
 الموافق   :  القرا      

 

النظدر فدد  موافقدة مجلددس قسدم الكيميددا  الحيو د  وكيميددا  ال غذيدد     :ءعاملءضوو-39
علددد  كدددل مددد  ال قدددار ر اللرديدددة  10/6/2018بالكليدددة ب دددار خ 

وال قر ددر الجمدداع   للجنددة المناقشددة والحكددم لرسدددالة الماجسدد ير  
لمسدجلة مد  ا  هندد سدامى محمدود  يدر ب/ 0الخاصة بالطالبدة ط

فددد  مدددادة ال خصدددص/ الكيميدددا   14/4/2015الخدددار  ب دددار خ 
 الحيو   وكيميا  ال غذي   ، وعنوانها :

 تأ ير تناو    ط الك ان على إصابات الكلى المس حثة بالسيسبالتي  ف  اللئران                    
Effect of Dietary flaxseed oil supplementation on cisplatin 
 induced renal affections in rats 

 د وكانط لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال : 
 د/ عبدالع    ف وى عبدالع        0د أ1

 أس اذ الكيميا  الحيو   بكلية العلوا / جامعة المنصورة     
 د/ السعيد الشربينى السعيد      0د أ2

 ميا  ال غذي  بالكلي  أس اذ م لر  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكي     
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 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0د أ3
أس اذ الكيميا  الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                       

 )مشرفا(
: ال وصية بمن  درجة الماجسد ير فد  العلدوا الطبيدة  وقرار اللجن  

 غذيدد  " للطالبدد  البيطر ددة  تخصددص "الكيميددا  الحيو دد  وكيميددا  ال
المدددذكور  فددد  سدددو  توصدددية كدددل مددد  لجندددة المناقشدددة والحكدددم ، 

 وموافقة مجلس القسم
 الموافق    :القرا     
األمراء الباطنة والمعدية واألسماك النظر ف  موافقة مجلس  :ءعاملءض-40

عل  كل م   ال قار ر اللردية  12/6/2018 بالكلية ب ار خ
ناقشة والحكم لرسدالة الماجس ير وال قر ر الجماع   للجنة الم

المسجلة   ب/ منار محمد  كر ا الصعيد 0ط ةالخاصة بالطالب
ف  مادة ال خصص/  28/10/2014 ب ار خم  الخار  

 وعنوانها :  األمراء المعدية ، 
 دراسات م قدمة على مرء  ناي الخيو 

Advanced Studies on Strangle 

 النحو ال ال  :  لجنة الحكم والمناقشة عل  وكانطد  
 د/ مجدي حساني  الجعبري  0د أ1

 أس اذ األمراء المعدية بطب بيطري/ جامعة كلر الشيخ     
 د/ ناصر   دان ابو   د     0د أ2

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

 جامعة ال قا    )مشرفا(  أس اذ األمراء المعدية بطب بيطري/    
 د/ صبري أحمد الخضري نصار 0د أ4
 أس اذ األمراء الباطنة بالكلية )مشرفا(    

 د على أن يكون الثالت والراب  معا بصوت واحد.
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: ال وصية بمن  درجة الماجسد ير فد  العلدوا الطبيدة  وقرار اللجن 
 البيطر ددة  تخصدددص " األمددراء المعديدددة " للطالبدد  المدددذكور  فددد 

 وموافقة مجلس القسم سو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 
  الموافق   :القرا     
بالكلية البك ر ا واللطر ات والمناعة النظر ف  موافقة مجلس  :ءعاملءض-41

عل  كل م  :  ال قار ر اللردية وال قر ر  3/6/2018 ب ار خ
الخاصة الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة الماجس ير 

المسجلة   ب/ شيما  عبد الحليم نبي  عبد الحليم0ط ةبالطالب
ف  مادة ال خصص/  14/4/2015 ب ار خم  الخار  

 وعنوانها :  ،  البك ر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا
 راسات م قدم  على جينات تحلل كرات الدا الحمرا  للميكروب              

 ال هاب الضرع فى االبقار السبحى فى اللب  الناتج ع 
Advanced studies on haemolysins genes of streptococci in mastitic cows milk 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : كانط د و  
 د/ طلعط عبدالرا ي عبدالحليم 0د أ1

 أس اذ الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب / جامعة المنصورة     
 د/ محمد مصطلى احمد الحديدي  0د أ2
 أس اذ مساعد بقسم  البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية       
 د/ جما  عبدالجابر محمد يونس  0د أ3

 ( أس اذ ورئيس قسم البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا    
: ال وصية بمن  درجة الماجسد ير فد  العلدوا الطبيدة  وقرار اللجن 

" البك ر ولوجيدددا واألمينولوجيدددا والميكولوجيدددالبيطر دددة  تخصدددص " ا
للطالب  المذكور  ف  سو  توصية كل مد  لجندة المناقشدة والحكدم 

 ، وموافقة مجلس القسم 
 الموافق    :القرا     
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 7/6/2018بالكلية ب ار خ  موافقة مجلس قسم االدو ةالنظر ف  :ءعاملءض-42
ب/ 0الخاصة بالطالبة ط لدك وراةاعل   تقر ر الصالحية لرسالة 

د المدرس المساعد بالقسم وعضو  سار  ط  محمد محمد الع ب
بعثة االشراف المش رك بالواليات الم حدة االمر كية والمسجلة 

ف  مادة ال خصص/ اللارماهولوجيا ،   28/10/2014ب ار خ 
 للمناقشة والحكم ،  وعنوانها : 

 نوا فى االرانبدراسات فارماهوكيني يكية للسيلوكي
Pharmacokinetic studies on cefquinome in rabbits 

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

 د/ ابو النصر احمد ابراهيم  هرة 0د أ1
 أس اذ ورئيس قسم االدو ة  بطب بيطري / جامعة كلر الشيخ     
 د/ وليد ف ح   ليل            0د أ2

 أس اذ ورئيس قسم االدو ة  بطب بيطري / جامعة قناة السو س      
 د/ محمد جبر السيد جبر          0د أ3

 أس اذ االدو ة بالكلية)مشرفا(     
 د/ مجد  صالى مصطلى عامر 0د أ4
 أس اذ ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(    

 د على أن يكون الثالت والراب  معا بصوت واحد.
 العرء على مجلس الكليةوقرار اللجنة :   

 الموافق  القرا       
النظر ف  موافقة مجلس قسم اللسيولوجيا  بالكلية ب ار خ  :ءعاملءض-43

عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجس ير الخاصة  13/6/2018
د المدرس المساعد  منى مصطلى الغر ب صال ب/ 0بالطالبة ط
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دة ال خصص/ ف  ما  28/10/2014بالقسم والمسجلة ب ار خ 
 اللسيولوجيا ، للمناقشة والحكم ،  وعنوانها : 

 تأ ير عمر امهات البط على  واص فقس البيض وكلا ة الك اهيط حديث  اللقس               
Effect of ducks age on egg hatchability traits and performance 
 of newly hatched Duckling 

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

 د/ ميشيل فهم  سعد        0د أ1
 أس اذ اللسيولوجيا  بطب بيطري / جامعة كلر الشيخ     
 د/ دعا  محمود االلل  قيراط   0د أ2

 أس اذ اللسيولوجيا  بطب بيطري / جامعة ال قا        
 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد  0د أ3

 رئيس القسم وعميد الكلية )مشرفا(أس اذ اللسيولوجيا و      
 وقرار اللجن : الموافق                     

 الموافق    القرا       
النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية   :ءعاملءض-44

عل   تقر ر الصالحية لرسالة  7/6/2018بالكلية ب ار خ 
د   اهر احمد حس حنان احمد ب/ 0الدك ورا  الخاصة بالطالبة ط

ف   28/10/2014المدرس المساعد بالقسم والمسجلة ب ار خ 
،  الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهامادة ال خصص/ 

 للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 
 م بقيات المعادن الثقيلة فى لحوا االسماك النيئة والمطهية    

Heavy metals residues in raw and cooked fish 

 واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : د 
 د/ ف ح  عبدالرحم  النواوي 0د أ1

 بكلية الطب البيطر / جامعة القاهرة الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاأس اذ      
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 د/ ف ح  احمد  لف       0د أ2
 طب البيطر / جامعة بن  سو لبكلية ال الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاأس اذ       
 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار0د أ3
 بالكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاأس اذ      
 د/  الد ابراهيم ابو الل   سالا 0د أ2
 بكلية )مشرفا(  الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاأس اذ      

 معا بصوت واحد.د على أن يكون الثالت والراب  
 وقرار اللجنة : العرء على مجلس الكلية

 الموافق  :القرا     
النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية :ءعاملءض-45

عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجس ير  7/6/2018ب ار خ 
د  هند على عبد الع    رمضان الشبراو  ب/ 0الخاصة بالطالبة ط

ف  مادة  17/4/2015لمعيدة بالقسم والمسجلة ب ار خ ا
، للمناقشة  الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاال خصص/ 

 والحكم ، وعنوانها : 
 تقييم جودة ذبائ  االبقار والجاموس والغنم بمج ر المنصورة       

Evaluating the quality of cattle, buffalo and sheep carcasses 
 at Mansoura abattoir          

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ محمد محمد ابراهيم موسى   0د أ1
بكلية الطب البيطر /  الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاأس اذ       

 جامعة االسكندر ة
 د/ ر هاا عبدالع    أمي     0د أ2
بكلية الطب البيطر / جامعة  ية على اللحوا ومن جاتهاالرقابة الصحأس اذ      

 بنها
 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار 0د أ3
 بالكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاأس اذ      

 د/  الد ابراهيم ابو الل   سالا  0د أ4
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  بكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاأس اذ       
 د على أن يكون الثالت والراب  معا بصوت واحد.

 وقرار اللجنة : العرء على مجلس الكلية
 الموافق  :القرا      
قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس  :ءعاملءض-46

عل  تقر ر الصالحية لرسالة  7/6/2018 بالكلية ب ار خ
مود محمود ب/ محمد مح0الخاصة بالطالب طالماجس ير 

 16/4/2013ب ار خ د المسجل م  الخار   محمود الحسينى
،  ف  مادة ال خصص/ الرقابة الصحية على األلبان ومن جاتها

 وعنوانها : تقييم نوعية حليب النوي الخااللمناقشة والحكم ، 
Quality Assessment of Raw Camel Milk 

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

 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها بطب بيطر  / جامعة ال قا        
 د/ عاد  عبدالخال  سيدأحمد    0أ -2

 اس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية       
 د/ محمد الشربين  السيد على      0د أ3
 الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها الم لر  بالكلية "مشرفا" أس اذ     
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي  0د أ4
 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها بالكلية "مشرفا"      

 على ان يكون الثالت والراب   معا بصوت واحد    
 وقرار اللجنة : العرء على مجلس الكلية    

 الموافق    :القرا       
بالكلية البك ر ا واللطر ات والمناعة النظر ف  موافقة مجلس  :ءعاملءض-47

الماجس ير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  11/6/2018 ب ار خ
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د  ب/ ماجد  محمود عبد   محمد0ط ةالخاصة بالطالب
ف  مادة ال خصص/  16/4/2013 ب ار خالمسجلة م  الخار  

، للمناقشة والحكم ،  واألمينولوجيا والميكولوجيا البك ر ولوجيا
 وعنوانها :  

دراسات على مقاومة مع والت الميكروب العنقودي م  بدار  ال سمي  
 للمضادات الحيو ة

Studies on resistance of staphylococci isolated from broiler 

 chicken to antibiotics 

 ناقشة عل  النحو ال ال  : د واق راى تشكيل لجنة الحكم والم 
 د/ محمد السيد عنان  0د أ1

 أس اذ البك ر ا واللطر ات والمناعة بكلية الطب البيطري / جامعة قناة السو س      
 د/ محمد مصطلى احمد الحديدي  0د أ2
 أس اذ مساعد بقسم  البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية       
 نس  د/ جما  عبدالجابر محمد يو 0د أ3
 أس اذ ورئيس قسم البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا(       

 وقرار اللجن  : الموافق                    
 الموافق  :القرا        

بالكلية البك ر ا واللطر ات والمناعة النظر ف  موافقة مجلس  :ءعاملءض-48
س ير الماجعل  تقر ر الصالحية لرسالة  11/6/2018 ب ار خ

د  ب/ سمر على ابراهيم ابراهيم عصلور0ط ةالخاصة بالطالب
ف  مادة ال خصص/  22/4/2014 ب ار خالمسجلة م  الخار  

، للمناقشة والحكم ،  البك ر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا
 وعنوانها :  

 كا المع ول  م  دجا  دراسات على البال ميد الخاص بمقاومة السالمونيال ان ر                       
 مصاب للمضادات الحيو ة

Studies on plasmid mediated antimicrobial resistance 
 of Salmonella enterica isolated  from ill Chicken 
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 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  
 د/ محمد السيد عنان  0د أ1

 طر ات والمناعة بكلية الطب البيطري / جامعة قناة السو سأس اذ البك ر ا والل      
 د/ محمد مصطلى احمد الحديدي  0د أ2

 أس اذ مساعد بقسم  البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية       
 د/ جما  عبدالجابر محمد يونس 0د أ3
 أس اذ ورئيس قسم البك ر ا واللطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا(      

 وقرار اللجن  : الموافق                   
 الموافق  :القرا        

 
النظر ف  موافقة مجلس قسم االدو ة  بالكلية ب ار خ  :ءعاملءض-49

عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجس ير الخاصة  7/6/2018
د المسجلة م   فاي   محمد محمد عبدالمعطىب/ 0بالطالبة ط

ة ال خصص/ اللارماهولوجيا ماد ف 9/10/2013الخار  ب ار خ 
 ، للمناقشة والحكم ،  وعنوانها : 

 ال شوهات الجنيني  لبعض مضادات البروتو وا ف  اللئران         
Teratogenicity of Some Antiprotozoal Agents in Rats 

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

    د/ كما  احمد الشاذل    0د أ1
اس اذ االدو ة  ووكيل كلية طب بيطري لشئون ال عليم والطالب/ جامعة      

 هلر الشيخ
 د/ أشرف أحمد الغنيم       0د أ2
 اس اذ االدو ة  ووكيل كلية طب بيطري لشئون الدراسات العليا/ جامعة جنوب الوادي     
 د/ مجد  صالى مصطلى عامر0د أ3

 مشرفا(اس اذ ورئيس القسم بالكلية )    
 د/ جيهان نبيل احمد جاد 0د أ4
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 اس اذ ورئيس الباحثي  ف  االدو ة بمعهد بحوث صحة الحيوان بال قا   )مشرفا(                     
 د على أن يكون الثالت والراب  معا بصوت واحد.

 وقرار اللجنة : العرء على مجلس الكلية   
 الموافق  :القرا        

ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي    النظر:   ءعاملءض-50
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  20/6/2018بالكلية ب ار خ 

ايمان احمد كما  عبد ب/ 0الماجس ير  الخاصة بالطالبة ط
د المسجلة م  الخار  ب ار خ  الحكيم احمد احمد عوسي 

  ف  مادة ال خصص/ الكيميا  الحيو   وكيميا 14/4/2015
 ال غذي   ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 

اس خداا بعض تقنيات البيولوجيا الج ئية ف  تشخيص مرء 
 الحمى القالعية ف  البقر

Using Some Molecular Techniques in Diagnosisof Foot and Mouth Disease ”FMD” in Cattle 

  : د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال
 د/ عبدالع    ف وى عبدالع        0د أ1
 أس اذ الكيميا  الحيو   بكلية العلوا / جامعة المنصورة    
 د/ جهاد رمضان محمد السيد  0د أ2

 أس اذ الكيميا  الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث      
 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد           0د أ3

 للسيولوجيا ورئيس القسم وعميد الكلية )مشرفا(أس اذ ا    
 د د/ محمد فود  ابراهيم سالم           4
 أس اذ مساعد الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية بالكلية)مشرفا(    

 د على ان يكون الثالت والراب  معا بصوت واحد.
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 وقرار اللجن : الموافق                 
 الموافق     :القرا      
  

د/ وكيل الكلية لشئون 0النظر ف  المذكرة المعروسة على السيد أ :ءعاملءض-51
الدراسات العليا والبحوث ، بشأن ارسا  عدد  الث انذارات 

د المعيدة بقسم  ر هاا نشأت أحمد محجوبب/ 0للطالبة ط
البك ر ا واللطر ات والمناعة والمسجلة لدرجة الماجس ير ب ار خ 

حضور الى الكلية واالن ظاا ف  بضرورة ال 19/4/2009
الدراسة لي سنى مد ال سجيل لمدة عاا سادس وأ ير بعد  صم 
مدة وقل ال سجيل ولك  دون جدو  حيت تم مخاطبة القسم 
 العلم  وافاد ان  قد قرر الغا  تسجيل للطالبة المذكورة م  قبل .

 عرء على مجلس الكلية. وقرار اللجن :                
د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشأن 0مخاطبة السيد أ  : القرا     

 تسجيل الطالبة
 

د/ وكيل الكلية لشئون 0النظر ف  المذكرة المعروسة على السيد أ :ءعاملءض-52
( فقرة 17الدراسات العليا والبحوث ، بشأن تطبي  نص المادة )

رص ال قدا )ب( م  الالئحة الدا لية للكلية على ان تكون ف
لالم حان سعف عدد مرات االم حان السنوي اي )ارب  مرات( 
علما بان الطالب االت  بيانهم بعد قد اس نلذوا عدد مرات د و  
 االم حان تطبيقا للمادة الساب  ذكرها، وبيانهم على النحو ال ال  

 
 ال خصص الدرجة االسم ا
مى مصطلى محمد محمد  1

 و ة وكيميا  ل غذيةالكيميا  الحي ماجس ير موسى
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 امراء الدواج  واالرانب ماجس ير محمد السعيد فهمى ابراهيم 2

 ماجس ير محمد السعيد السيد محمد  3
الوالد  وامراسها وال لقي  

 االصطناعى

 ماجس ير محس  كما  الدي  البرهامى  4
الرقابة الصحية على اللحوا 

 ومن جاتها

 افق وقرار اللجن : المو                
 الموافق   :القرا      
 
 7/6/2018ف  موافقة مجلس قسم األدو ة  بالكلية ب ار خ النظر  :ءعاملءض-53

عل   تعديل لجان االشراف لرسائل الماجس ير الخاصة بالطالب 
د/ مجدي صالى مصطلى 0االت  بيانهم بعد وذلف باسافة السيد أ

ن االشراف الخاصة بالكلية الى لجاعامر د اس اذ ورئيس قسم االدو ة 
 بالطالب وذلف على النحو ال ال  :    

           
 لجنة االشراف بعد ال عديل ال خصص االسم ا

1 
احمدددددد محمدددددد محمدددددد احمدددددد 

 اللارماهولوجيا عامر
 د/ مجدي صالى مصطلى عامر0أ
 عبد العليم فؤاد عبد العليمد/ 0أ
 ر هاا أحمد عبد الل اى يوسف  /د

 اللارماهولوجيا ر فود  سالمآي  احمد عبدالخبي 2
 د/ مجدي صالى مصطلى عامر0أ
 السيد احمدد عبدد الع  د د/ 0أ
 رشا أحمد عبد الجليل أحمد الطاي  /د

 وقرار اللجن : الموافق                  
 الموافق    :القرا       
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النظر ف  موافقة مجلس قسم البا ولوجيا  بالكلية ب ار خ  : ءعاملءض-54
عل   تعديل لجان االشراف لرسائل الماجس ير  20/6/2018

والدك ورا  الخاصة بالطالب االت  بيانهم بعد وذلف باسافة اسم 
د/ احمد فو ي الشايب د أس اذ البا ولوجيا بالكلي  الى 0السيد أ

             لجان االشراف الخاصة بالطالب وذلف على النحو ال ال  :
 شراف بعد ال عديللجنة اال الدرجة ال خصص االسم ا

 دك ورا  البا ولوجيا عمر سمير احمد عبدالواحد احمد 1
 د/ احمد فو ي الشايب0أ

 وال  فكري عبدالوهاب حس   د/
 محمد فو ي محمد حامد شحات  د/

 ماجس ير البا ولوجيا سهيل  عبدالحميد احمد عبدالحميد 2
 د/ احمد فو ي الشايب0أ

 وال  فكري عبدالوهاب حس   د/
 ب    احمد السيد محجوبه د/

 وقرار اللجن : الموافق                 
 الموافق     :القرا      
 

الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية   مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :ءعاملءض-55
تعديل  ير جوهري لعنوان عل   10/6/2018بالكلية ب ار خ 

  ابوصال  شر  / ب0ط   الخاصة بالطالبرسالة الدك ورا  
 18/10/2016ب ار خ د المسجلة م  الخار   عوء ابوصال 

الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية  ، ليصب  ف  مادة ال خصص/ 
 : على النحو ال ال 

 العنوان قبل ال عديل:                
 الدواج تأ ير حبة البركة على أسرار الكبد والكلى المس حثة بالجن اميثي  ف                   

Effect of Nigella Sativa on gentamicin induced hepatorenal damage in poultry 

 العنوان قبل ال عديل:                  
 ف  الدواج  فالتوكسي أ ير حبة البركة على أسرار الكبد المس حثة باال                 

Effect of Nigella Sativa on aflatoxin induced hepatic damage in poultry 

 وقرار اللجن : الموافق                  
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 الموافق   :القرا       
 

الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية   مجلس قسمالنظر ف  موافقة : ءعاملءض-56
تعديل  ير جوهري لعنوان عل   19/6/2018بالكلية ب ار خ 

صالى الدي  رانيا  / ب0ط   الخاصة بالطالبرسالة الدك ورا  
ف   17/4/2016ب ار خ د المسجلة م  الخار   ابراهيم معوء

الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية  ، ليصب  مادة ال خصص/ 
 : على النحو ال ال 

 العنوان قبل ال عديل:                
 على معد  حدوث السرطان ف  اللئران 12تأ ير تناو  في امي  ب               

Effect of Vitamin B12 on Incidence of Cancer in Rats 
 العنوان قبل ال عديل:                 

وبعض العالجات الكيميائية على نموذ   12تأ ير في امي  ب                
 اللئرانسرطان تجر ب  ف  

Effect of Vitamin B12 and some chemotherapeutics 
 on experimentally- induced Cancer model in mice 

 وقرار اللجن : الموافق                
 الموافق    :القرا      
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية : ءعاملءض-57
على تقر ر مشرف معار والخاص بالسيد  10/6/2018ب ار خ 

د/ محمود جميل السباع  عبدالحميد د المدرس بالقسم وذلف 
جديد ال عاقد بجامعة الملف فيصل بالمملكة العربية السعودية ل 

 . 30/8/2019ح ى  31/8/2018لمدة عاا اع بارا م  

 وقرار اللجن : الموافق                
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 الموافق    :القرا      
 

الصحة واالمراء المش ركة   مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :ءعاملءض-58
ال قر ر العلم  للحلقة  عل  19/6/2018بالكلية ب ار خ 

دعا  نجيب  / ب0ط   الدك ورا  الخاصة بالطالبلرسالة الدراسية 
ضو بعثة اشراف د المدرس المساعد بالكلية وع السعيد حسان

ب ار خ المسجلة  مش رك بالواليات الم حدة االمر كية
االمراء المش ركة ، ف  مادة ال خصص/  14/4/2015

 وعنوانها :
 ة للطليليات المعو ة المش ركةالوبائية الج  ئي

Molecular Epidemiology of Zoonotic Enteric Parasites 
 وذلف عل  النحو ال ال  : د

 د/ صالى احمد عثمان ابو الوفا 0د أ1
 أس اذ ورئيس قسم الطليليات بالكلي  "مشرفا"      
 د/ عاد  حلمى نجيب الجوهر  0د أ2

اء المش رك  بالكلي  أس اذ ورئيس قسم الصح  واالمر      
 )مشرف( 

 د ا.د/ عمرو عبدالل اى محمد عبد      3
 أس اذ االمراء المش رك  بالكلية )مشرف(     

 د د/ فاطم  ال هرا  عبدالحميد احمد  4
 أس اذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بالكلي      

 د د/ ميادة مسعد احمد شعبان  5
 الكلي أس اذ مساعد االمراء المش ركة ب     
 د د/ مرو  فو ي الم ول  احمد    6
 أس اذ مساعد صحة الحيوان والبيئة بالكلي     

د وقد قامط الطالبة بشرى واف  ومس ليض للخطة البحثية 
الخاصة برسال ها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامط بعرء 
تلصيل  ع  تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة 

انج  وفيما سينلذ وف  الن ائج ال   توصلط اليها الطالبة فيما 
وف  مجا  تخصصها بصلة عامة ، ورأت اللجنة قبو  الخطة 
وما توصلط الي   م  ال وصية باس كما   طة بحت رسال ها 
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طبقا لما هو مدون باس مارة ال سجيل ، م  تحديد عنوان الرسالة 
 ليصب  على النحو ال ال :
 المش ركةالوليات المعو ة لبعض االوبائية الج  ئية 

Molecular Epidemiology of some Zoonotic Enteric Protozoa 

 وقرار اللجن : الموافق                 
 الموافق    :القرا      

رانيا  / ب0ط   الطالبالنظر ف  طلب وقل ال سجيل المقدا م  :  ءعاملءض-59
 ير م  الخار  د المسجلة لدرجة الماجس احمد عبدالحميد والى

ف  مادة ال خصص/ الرقابة الصحية  14/4/2015ب ار خ 
، وذلف لمدة عاا اع بارا م   على األلبان ومن جاتها

وذلف لظروف تواجدها  30/6/2019ح ى  1/7/2018
 بالمملكة العربية السعودية

 وقرار اللجن : الموافق                 
 الموافق   :القرا       
 

الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية   مجلس قسملنظر ف  موافقة : اءعاملءض-60
ال قر ر العلم  للحلقة عل   20/6/2018بالكلية ب ار خ 

بسم  محمد  / ب0ط   الدك ورا  الخاصة بالطالبلرسالة الدراسية 
د المدرس المساعد بالكلية  طاهر احمد عبدالع    هنداا

صص/ الورا ة ف  مادة ال خ 14/4/2015ب ار خ والمسجلة 
 وعنوانها :، والهندسة الورا ية

دراسات ورا ية ج  ئية على بعض الجينات ال   تؤ ر على 
 الخصوبة ف  الجاموس

Molecular Genetic Studies on Some Genes Affecting Fertility in Buffalo 
 وذلف عل  النحو ال ال  : د

 د/ محمد محمد فود  محمد     0د أ1
 ر  بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلي  "مشرفا"أس اذ م ل     
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 د/ سام  معوء محمد  عبل   0د أ5
 أس اذ ورئيس قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  االصطناع  بالكلية      
 د/ رجب عبد  درو        0د أ3

 أس اذ ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلي        
 أسام  احمد ابو اسماعيل   د/ 0د أ4

 أس اذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية  بالكلية       
 د د/ هند عبدالرا ي عبدالسالا    5

 أس اذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية     
د وقد قامط الطالبة بشرى واف  ومس ليض للخطة البحثية 

انية تطبيقها  ، كما قامط بعرء الخاصة برسال ها ومد  امك
تلصيل  ع  تطبي  الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة 
الطالبة فيما انج  وفيما سينلذ وف  الن ائج ال   توصلط اليها 
وف  مجا  تخصصها بصلة عامة ، ورأت اللجنة قبو  الخطة وما 
توصلط الي   م  ال وصية باس كما   طة بحت رسال ها طبقا لما 

 و مدون باس مارة ال سجيله
 وقرار اللجن : الموافق               

 الموافقة :القرا      
 

                  0 
 فيهقاجلنه الع قات الث-3

 2018/ 6 /   واملنعقدة بتاريخ    
النظددددر فددد  موافقدددة مجلدددس قسددددم ال شدددر   واألجندددة ب ددددار خ   :املءضوووءع-61

لسيد األس اذ الددك ور على ال قر ر المقدا م  ا 10/6/2018
مصددباى عبددد الجددواد رئدديس القسددم عدد  ال  ددارة العلميددة إلددى /

حيددت تددم إلقددا   2018مددايو  9 -3ألمانيددا فدد   الل ددرة مدد  
سيمنار ع  تطور طري حلدظ العيندات ال شدر حية مد  تعر دل 
عدد  جامعددة المنصددورة وكليددة الطددب البيطددري وقسددم ال شددر   
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مينارات لطدالب برندامج واألجنة كمدا تدم مناقشدة عددد مد  السدي
الماجس ير االوربى ع  طري فصدل وتجهيد  الخاليدا الجذعيدة 
إسددافة إلددى االطددالع علددى مددا تددم انجددا   فدد  رسددالة الدددك ورا  

ب/ أسدما  الدداع  كمدا تدم ال قددا بدراسدة 0الخاصة بالسديد ط
لعمدل برنددامج مشدد رك ل خددر  الطدالب تحددط إشددراف الجددامع ي  

الطب وكدذلف طلدب المشداركة فد  على برنامج مانشس ر بكلية 
بعددض المشددار   العلميددة ال ددد  يدد م إجرا هددا بجامعددة جيسددد  

  0بألمانيا
    0 وقراراللجنة : الموافقة على ما جا  بال قر ر                      

 الموافقة :القرا         

النظددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددم ال شددددر   واألجنددددة ب ددددار خ :املءضووووءع-62
محمددد /الطلددب المقدددا مدد  السدديد الدددك ور  :علددى 10/6/2018

إسددماعيل العشددري والددذي يطلددب فيدد  الموافقددة علددى منحددة إجددا ة 
 1/10/2018تدر بية لمدة عاا قابل لل جديدد وذلدف اع بدارا مد  

بدون نلقات مد  الجامعدة وبمرتدب يصدرف  30/9/2019وح ى 
م  الدا ل وذلف نجرا  دراسات تمهيدية وتجدارب معمليدة سدم  

والمقددددا إلدددى صدددندوي العلدددوا  30988رى البحثددد  رقدددم المق ددد
( وهيئدددة ال بددداد  العلمددد  األلمانيدددة STDFوال نميدددة ال كنولوجيدددة )

( إسددافة إلددى تلعيددل دور DAADعلددى نلقددة الجانددب  االلمددانى )
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الشدددراهة العلميدددة والبحثيدددة بدددي  كليدددة الطدددب البيطدددري جامعددددة 
البيطددري  المنصددورة ومعهددد ال شددر   والهسدد ولوجيا بكليددة الطددب

جيسدد  بألمانيددا والددذي ي ضددم  سددلر  –جامعددة يوسدد س ليبدديج 
أعضددددا  هيئددددة ال دددددر س مدددد  الجددددانبي  ل بدددداد  الخبددددرات علددددى 

  0المس و  البحث  وال در سى
  0* مرف  الطلب المقدا و طاب الدعوة

    0وقرار اللجنة: الموافقة              

 عدا الموافقة     القرا        
لنظر ف  الخطاب الوارد م  اندارة العامة للعالقدات الثقافيدة )إدارة ا :املءضءع-63

البعثات والمن  الدراسية( والمرف  طي  صدورة مدا ورد مد  السديد 
د/ يوسدددددف راشدددددد القدددددائم بأعمدددددا  أمدددددي  المجلدددددس األعلدددددى 0ا

للجامعددات بشددان موافدداتهم برج ددة الجامعددة بشددان  طددة البعثددات 
الخمسددية الثامنددة وذلددف مدد  الخطددة  2017/2018للعدداا األو  

حسدددب  2017/2018لموافددداتهم برج دددة الكليدددة لخطدددة البعثدددات 
   0الجدو  الموجود بالخطاب

 0وقرار اللجنة : رأ  مجلس الكلية              

 الموافقة  :القرا      
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النظدر فدد  موافقدة مجلددس قسدم الكيميددا  الحيو دة وكيميددا  ال غذيددة :املءضووءع-64
الطلددب المقدددا مدد  السدديدة شدديما  علددى  19/6/2018ب ددار خ 

المدددرس بالقسددم بشددان الموافقددة علددى مددد  –عبددد السددالا مسددعد 
فددد  مهمدددة علميدددة  24/6/2018سدددلرها لمددددة عددداا بددددا  مددد  

 0شخصية بجامعة اوبيهيرو باليابان بمرتب يصرف م  الدا ل

   0وقرار اللجنة: الموافقة                           

 وافقة عدا الم  :القرا      

 

 

 

 جلنة شئءن البيئة - 4
 6/2018 /10 واملنعقدة بتاريخ              

النظددر فددى قيدداا قطدداع شددئون  دمددة المج مدد  وتنيددة البيئددة  املءضووءع-65
( قافلدة طبيدة بيطر دة عالجيدة وعددد 12بالكلية ب نليدذ عددد )

( رحدددددددالت علميدددددددة  دددددددال  ال ددددددددر ب الصددددددديلى وذلدددددددف 6)
طددددالب  ددددال  ف ددددرة ال دددددر ب الئرا ال دددددر ب العلمددددى علددددى ال

الصدديلى علدددى ان تكددون مواعيدددد القدددواف العالجيددة كدددل يدددوا 
ا نددي  و ال ددا  مدد  كددل اسددبوع ومواعيددد الددرحالت العلميددة كددل 
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يدددوا  مدددديس مدددد  كدددل اسددددبوع وذلددددف  دددال  شددددهر  يوليددددو 
 2018وا سطس 

    0الموافقةوقرار اللجنة:                 

   0الموافقة    :القرا           
 
الخطاب الوارد م  مدير  مس شلى االوراا بخصوص النظر فى  املءضءع-66 

عمل ندو  توعي  سد أمراء السرطان والكشف المبكر ع  
 سرطان الثد 

    0وقرار اللجنة: الموافقة                

    0الموافقة:    القرا       
 

الجامع   د/ نائب ر س0الخطاب الوارد م  السيد أالنظر فى  املءضءع-67
لشئون  دمة المج م  وتنمي  البيئ  بشأن) جامع   الي  م  
فيرس سى( بال عاون م  مس شلى الباطن  ال خصصى 

 0ومس شلى الجامع  والهيئ  العام  لل امي  الصحى 
  0وقرار اللجنة: الموافقة

    0الموافقة:    القرا 
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الكلي  لشئون د/ وكيل 0الخطاب الوارد م  السيد أالنظر فى  املءضءع-68
 دم  المحنم  وتني  البيئ  بالكلي  بشأن إعاد  تشكيل لجن  

 السالم  والصح  المهني  حيت أصب  على النحو ال الى :
 

 وكيل الكلي  لشئون  دم  المج م  وتنمي  البيئ  د / عاد  ال ابعى ابراهيم   لو 0أ
 رئيس وحد  اال مات والكوارث د/ ممدوى محمد ابو المجد0ا
 امي  الكلي  د/ حامد احمد عثمان شهاب0ا

 رئيس شئون ادار   ا/حلمى محمد مصطلى

 مدير االدار  الهندسي  بالكلي  ا/ محمد ابر اهيم الشهاو  

 مسؤ  الدفاع المدنى بالكلي  أ/ عماد حمد  عبد الل اى

 معاون الكلي  ا/ محمد ابراهيم عقل

 فنى معمل أ/ أحمد ابراهيم عبد الحليم سرحان

 اللجنةأمي   أ/ جما  عبد الجليل الحسينى

  0وقرار اللجنة: الموافقة   
   0الموافقة     القرا   
  
 مءضءعات متنءعه                              
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بشددأن  النظددر فددى مددذكرة شددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليددة  املءضووءع-69
 ددار خ موافقددة مجلددس قسددم الجراحددة وال خدددير واالشددعة بالكليددة ب

علدددى ترشدددي  السددديدة د/ مدددروة السدددعيد محمدددد   11/6/2018
المددددرس المسددداعد بقسدددم الجراحدددة وال خددددير  –عبددداس موسدددى 
 لل عيي  فى وظيلة مدرس بذات القسم بالكليدة –واالشعة بالكلية 

حيت انها مل  م  فى عملهدا وسدلوكها وتقدوا بواجب هدا الجامعيد  
 0لوك على أهمل وج  كما انها حسن  السير والس

   0الموافقة   القرا       
 

بشددأن  النظددر فددى مددذكرة شددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س بالكليددة  املءضووءع-70
بالكليدة ب دار خ  الصحة واالمراء المش ركةموافقة مجلس قسم 

بسدمة محدرا احمدد احمدد على ترشي  السيدة د/   3/6/2018
الصددح  واالمددراء المشدد رك  المدددرس المسدداعد بقسددم  – بدددو  

تخصدص) صدح  الحيدوان  لل عيدي  فدى وظيلدة مددرس – لكلي با
حيددت انهددا مل  مدد  فددى عملهددا  بددذات القسددم بالكليددة والبيئدد ( 

هددا الجامعيدد  علددى أهمددل وجدد  كمددا انهددا جب وسددلوكها وتقددوا بوا
 0حسن  السير والسلوك 

   الموافقة   القرا       
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          بشددأن لكليددةالنظددر فددى مددذكرة شددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س با  املءضووءع-71
 شدددي الخليددد  واالنسدددج  بالكليددد  علدددى تر  موافقدددة مجلدددس قسدددم

المدرس المسداعد بقسدم  –السيدة د/ شيما  السيد محمد ر ي 
لل عيددي  فددى وظيلدد  مدددرس بددذات  –الخليدد  واالنسددج  بالكليدد  

حيددت انهددا مل  مدد  فددى عملهددا وسددلوكها وتقددوا  القسددم بالكليدد 
وجددد  كمدددا انهدددا حسدددن  السدددير بواجب هدددا الجامعيددد  علدددى أهمدددل 

 0والسلوك 
   0الموافقة   :القرا      
بالكليدد  بشددان  النظددر فددى مددذكرة شددئون اعضددا  هيئددة ال دددر س  املءضووءع-72

( مرشحي  م   ر جى الكليدة دفعدة 8الموافقة على تو    عدد) 
 0 على االقساا المحددة بالخطة 2017مايو 

   0الموافقة :   القرا    
بالكلي  بشان تعيدي   النظر فى مذكرة شئون اعضا  هيئة ال در س املءضءع-73

االسدد اذ المسدداعد بقسددم  -السدديد د/ محمددد صددالى محمددد الثلددت
الليروسات مدديرا لوحددة ال علديم االلك روندى ال داب  لمركد  تطدو ر 

 ولمدة عامي  18/6/2018االدا  الجامعى اع بارام  
   0الموافقة  :  القرا     

 2018دور ابر ل –احصائية ن يجة ام حان تمهيد  ماجس ير    املءضءع-74
 النسبة المئو ة % ناج  راسب  ياب الم قدمون 
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50 23 0 27 100 
 2018دور ابر ل– تكميلىاحصائية ن يجة ام حان                 

النسبة  ناج   راسب حضور وقل قيد  ياب الم قدمون 
 المئو ة %

21 1 1 19 0 19 100 
   0الموافقة :  قرا ال      

 
 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية 

 السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد 
     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

 أ صدددددددددددددددددائى شدددددددددددددددددئون ادار دددددددددددددددددة  دددددددددددددددددانى                                                  
 

 ،، ية والنصف ظهرا الثاننتهت اجللسة  يف متام الساعة وا      
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                      

 

 

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

 رجاء البيلى     


