
 

                                                          
                                                       

 
-1- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 22/7املوافق   االحد يوم  ( 282)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

           
   

   
 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية الثمانون و الثانى  (282)رقم  الجلسة

 
 2018/  2017للعدداا الجددامع  (282) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسدد   

 تمداا وذلك فد   هد 1438/ ذو القعده   الموافقا 22/7/2018 االحديوا 
 بقاعة إج ماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           
 سددددددددددددددددددددددددد اذ وعميدددددددددددددددددددددددددد الكليدددددددددددددددددددددددددةأ د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووء  وكوووووو   الكليووووووة

 

 
 ليا والبدحوثالعاس اذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدددجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

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

  أعضا  اجمللس:
 د/ فهدددددددديم البهدددددددددى السدددددددديد وحدددددددددي 0أ

 

 اأسدددددددددددددددد اذ م وددددددددددددددددر  بقسددددددددددددددددم الوسدددددددددددددددديولوجي
 

 اهيم القندددددددداو  علددددددددى ابددددددددر  د/ علددددددددى0أ
 

 أسددددددددددددددددد اذ م ودددددددددددددددددر  بقسدددددددددددددددددم الويروسدددددددددددددددددات
 

 د/ عبددددد الهدددداد  محمددددد احمددددد عرمدددد 0أ
 

  غذيدد ال غذيدد  وامددراء سددو  ال أسدد اذ م وددر  بقسددم
 

 د/ ف حدددددددددى رسدددددددددوان علدددددددددى سدددددددددليم0أ
 

 الشددددرعى والسددددموا واالجددددرا ات البيطر ددددةأسدددد اذ م وددددر  بقسددددم الطددددب 
 

 بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأس اذ م ور   د/ محمددد احمد علددى يددوسف0أ

 د/ السددددددددددددعيد الشددددددددددددر ينى السددددددددددددعيد0أ
 

 أسددد اذ م ودددر  ورئددديس قسدددم الكميدددا  الحيو ددد  وكميدددا  ال غذيددد 
 

 د/ صدددددددالى المرسدددددددى المرسدددددددى فدددددددر 0أ
 

 أسدددددددددددددددددد اذ م ودددددددددددددددددددر  بقسدددددددددددددددددددم ال شدددددددددددددددددددر  
 

 د/محمددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددد فددددددددددددددددددددوده0أ
 

 أسدددد اذ م وددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددروه الحيوانيددددة
 

 محمدددددددد الشدددددددر ينى السددددددديد علدددددددىد/ 0أ
 

 أسدد اذ م وددر  بقسددم الرقابدد  الصددحي  علددى اال ذيدد 
 

  

 د/ صدددددالى احمدددددد عثمدددددان ابدددددو الوفدددددا0أ
 

 اسددددددددددددددددد اذ ورئددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددم الطويليدددددددددددددددددات
 

 د/ عدددددددادل حلمدددددددى نجيدددددددب الجدددددددوهر  0أ
 

 اسددد اذ ورئددديس قسدددم الصدددح  واالمدددراء المشددد رك 
 

 د/ كامددددل ابددددراهيم محمددددود ابددددو العدددد ا0أ
 

 امددددددراء الدددددددواج اسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم 
 

  

 د/ مصددددددددباى عبددددددددد الجددددددددواد السدددددددديد0أ
 

 قسددددددددددددددددددددددم ال شددددددددددددددددددددددر   ورئدددددددددددددددددددددديساسدددددددددددددددددددددد اذ 
 

 د/ سددددددددامى معددددددددوء محمددددددددد  عبددددددددل0أ
 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم ال وليددددد وال ناسددددل وال لقددددي  االصددددطناعى
 
 
 

 ة واالنسجةدددم الخليددد اذ بقسددداس يد مرعىدددانى السدددهد/0ا

 د/ فيدددددددددددوال حسددددددددددد   كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اطنددد  واالمدددراء المعديددد  واالسدددماكقسدددم االمدددراء الباسددد اذ ورئددديس 
 

  

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددددم البا ولوجيددددددددددددددددددددددددددددددددددا د/ احمد فدددو   الشدددايب0أ
 

 د/ عدددددادل عبدددددد الخدددددالق سددددديد احمدددددد0أ
 

   الصدددددحي  علدددددى اال ذيدددددةاسدددد اذ ورئددددديس قسدددددم الرقابددددد
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 د/ ممدددددددددددوى محمددددددددددد ابددددددددددو المجددددددددددد 0أ
 

 لبيطر دددد اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشددددرعى والسددددموا واالجددددرا ات ا
 

 ةد/ عمددددرو عبددددد الو دددداى محمددددد عبددددد0أ

 

 اسددددددددددددددد اذ بقسدددددددددددددددم الصدددددددددددددددح  واالمدددددددددددددددراء المشددددددددددددددد رك 
 

 اسددددددددد اذ بقسدددددددددم الرقابدددددددددة الصدددددددددحية علدددددددددى اال ذيدددددددددة د/  الد ابراهيم ابو الو   سالا0أ
 

 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابدددددددراهيم0أ
 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسدددددم ال غذيدددد  وامدددددراء سددددو  ال غذيددددد 
 

 د/ جمدددددددددددددددال ابدددددددددددددددراهيم قدددددددددددددددروو 0أ
 

  اذ بقسدددددددددم الجراحدددددددددة وال خددددددددددير واال دددددددددعةاسددددددددد
 

 د/ سددددددددنا  سددددددددالم  احمددددددددد عددددددددوء0أ
 

 اسدددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواج 
 

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

 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددروه الحيوانيدددد 
 

 مصددددددباى محمددددددد محمددددددودد/ عصدددددداا 0أ
 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  وال خدددددير واال ددددع 
 
 
 

  

 محمددددددددود محمددددددددد بدددددددددران  ددددددددعيبد/ 0أ
 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم ال شدددددددددددددددددددددددددددددددر  
 

 د/ احمددددددددددددددد  دددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسدددددددددد اذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الخليدددددددددد  واالنسددددددددددج 
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم من صددددددددر محمددددددددود0أ
 

 اسدد اذ بقسددم ال وليددد وال ناسددل وال لقددي  االصددطناعى
 

 الرعايددد  وتنمي  الثروه الحيواني  اس اذ بقسم أسام  احمد محمد ابو اسمداعيلد/ 0أ

 د/ إنجدددددددددددددددددددددى فكدددددددددددددددددددددر  ر شددددددددددددددددددددد 
 

 اسدد اذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم البا ولوجيددا اال لينيكدد 
 

 د/ وال  فكددددددددددددددددر  عبددددددددددددددددد الوهدددددددددددددددداب
 

 اسدد اذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم البا ولوجيددا
 

  د/ سددحر السدديد السدديد علددى عبددد الددرحم
 

 اسدد اذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الويروسددات
 

 عبددددددد الو دددددداى حمددددددد  عبددددددد الو دددددداىد/ 
 

 اسدددددددددد اذ مسدددددددددداعد بقسددددددددددم امددددددددددراء الدددددددددددواج 
 

 اس اذ مساعد بقسم ال غذية وامراء سو  ال غذية يد يوسفددددد/ عبير السعيد الس
 يدددةمدرس بقسم الرقدابة الصحية على اال ذ د/ مروة ابراهيم المرسى محمد الطو ى

 حددددددددددددددالوةد/ امددددددددددددل عبددددددددددددد المددددددددددددنعم 
 

 مدرس بقسم الطب الشرعى والسموا واالجرا ات البيطر ة

  أعضا  من اخلا ج
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   محمددود مصددطوىد/ عددادل حسدداني0أ
 

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

 
 
 

 هلي  دقدبال نقيب االطبدددا  البيطر ي 

 مدير عاا مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية يد محمد المنجىعبد المنعم السد/ 

   واعتذ  عن عدم احلضء

 طوى عددددددامرد/ مجددددددد  صددددددالى مصدددددد0أ
 

 اسددددددددددددددددددد اذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددد 
 

 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم البك ر ددددددا والوطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 د/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد جبدددددددددددر0أ
 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 االمراء الباطن  واالمراء المعدي  واالسماك بقسماس اذ  د/صبددر  أحمدددد الخضددر  0أ

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

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

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

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                   (281رقددددددم  ) ل صددددددديق علدددددد  محضددددددر الجلسددددددة السددددددابقةا :املءضووووووءع-1
  0 2018 /2/7ب ار خ 

 المصادقة  : را الق  
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 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئءن التعليم والط ب - 1                 
 7/2018/ المنعقدة ب ار خ   

 
 ئون الطالب بشأن حال  الطالدب / رامدى عدونى مذكره النظر ف   : املءضءع-2

عبدددالرحيم علددى حسددنى مسدد نوذ عدددد مددرات الرسدددوب والمقدددددديد  
بالمسددد و  األول ببرندددام  تميددد  صدددحة وسدددالم  الغدددذا  للعددداا 

و دراسدددددة حالدددد  الطالددددب وجددددددددد   ان  2017/2018 الجددددامعى
( إندددذار ا ددداديمى م  اليدددة 6الطالدددب المذكددددددور حصدددددددل علدددى )

( F( ب قددير )14.13( بنسبدة  مئو ة )0.35ومعددددل  ال را مدى)
. 

 وقرار اللجن : الموافق                   
 الموافقة      القرا      
             ( طدالب ببرندام  تميد  3ب بشأن تعديل ن دائ  )مذكرة  ئون الطال : املءضءع-3

وذلدك لوجدود  طدأ ا ندا   2018صحة وسدالم  الغدذا  دور مدايو 
رصدددددد درجدددددات من صدددددف الوصدددددل الدراسدددددى الثدددددانى فددددد  مدددددادة 

 -)البا ولوجا( وهم:
 روان محمد على السيد سعدالدي  -1

 روان محمد محمد عسل -2

 روس  باسم احمد محمد حس  -3
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 وقرار اللجن : الموافق                    
 الموافق     :القرا        

مدددذكرة  دددئون الطدددالب بشدددأن االل مددداس المقددددا مددد  النظدددر فدددى : املءضوووءع-4
الطالب/عبدالرحم  السعيد عبداللطيف والمقيد بالكليدة بالمسدددد و  
الثالددددر ببرنددددام  تميدددد  صددددحة وسددددالم  الغددددذا  للعدددداا الجددددامعى 

يددد  إعدددادة قيدددده ببرندددام  تميددد  والدددذ  يلددد مس ف 2017/2018
صددحة وسددالم  الغددذا  واعطائدد  فرصددة إسددافية وأ يددرة ل حسددي  

 وسع  وذلك لظرو  مرس  .
 وقرار اللجن : الموافق                   

 الموافق      القرا :    
 
       مددذكرة  ددئون الطددالب بأحاطدددة مجلددس الكليددة بشدددأن النظددر فدددى   :املءضووءع-5

 ف  حاالت الطالب المعرسي  للوصل بالوري تشكيل لجنة للنظر 
 . 2017/2018النهائية للعاا الجامعى                   

 وقرار اللجن : الموافق                    
 االحاطة علما بالموسوع  القرا :       
 
مذكرة  ئون الطالب بشأن الطالدب/ محمدد عصداا محمدد النظر فى : املءضءع-6

قددددددددددة الرابعددددددددددة للعدددددددددداا الجددددددددددامعى           حسدددددددددد  والمقددددددددددديد بالور 



 

                                                          
                                                       

 
-7- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 22/7املوافق   االحد يوم  ( 282)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

)باي لالعادة( والدذ  نلد مس فيد  فصدل الطالدب  2017/2018
 المذكور تجنيديا لحي  تحديد موقو  م  ال جنيد .

 وقرار اللجن : الموافق                    
 الموافق    القرا :      
بشدأن تشدكيل مذكرة  ئون الطالب بأحاطة مجلس الكلية النظر فى : املءضءع-7

لجنددة للنظددر فدد  حدداالت الطددالب المعرسددي  للوصددل بالورقددة الرابعددة 
 . 2017/2018للعاا الجامعى 

 وقرار اللجن : الموافق                  
 الموافق     القرا :     
 

 الد اسات العليا جلنة -2
  2018 /7 /3 المنعقدة ب ار خ                                                      

 

بالكلية قسم البا ولوجيا اال لينيكي  النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-8
عل  كل م  : ال قار ر الوردية وال قر ر  17/7/2018 ب ار خ

الخاصة الماجس ير  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة
د المسجلة م   سلمى عبدالحكيم عوء ابراهيم ب/ 0ط  بالطالب

البا ولوجيا ف  مادة ال خصص/  16/10/2012ر خ ب االخار  
 وعنوانها : اال لينيكي   ، 

دراسات با ولوجيا إ لينيكية على تأ ير إسافات األعال            
 ف  األرانب
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Clinicopathological Studies on Effects of Feed Additives 

 Supplementation in Rabbits 

     

 :  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  كانتد و              
 د/محمد عبدالعظيم ها م  0د أ1

 أس اذ ورئيس قسم البا ولوجيا اال لينيكي  بكلية الطب      
 البيطر  / جامعة ال قا  ق      

 د/ اسام  على محمد عبد       0د أ2
أس اذ البا ولوجيا اال لينيكي  بطب بيطر  جامعة/ قناة      

 و س)مشر ( الس
 د د/ انجى فكر  محمد ر ش          3
 أس اذ مساعد وقائم بعمل رئيس القسم  بالكلي       
 د د/ فاطم  مصطوى عبدالحميد    4

 أس اذ مساعد بالكلي  )مشر (        
 على ان يكون الثالر والراب  معا بصوت واحد

الطبيدة : ال وصية بمن  درجدة الماجسد ير فد  العلدوا  اللجنةرار وقد
البا ولوجيددا اال لينيكيدد    للطالبدد  المددذكوره  البيطر ددة  تخصددص  

فددد  سدددو  توصدددية كدددل مددد  لجندددة المناقشدددة والحكدددم ، وموافقدددة 
 مجلس القسم  

 الموافق      القرا      
 
 بالكلية ب ار خقسم الوسيولوجيا النظر ف  موافقة مجلس  :املءضءع-9

ة وال قر ر عل  كل م  : ال قار ر الوردي 19/7/2018
الخاصة الدك وراة  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة
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د المدرس المساعد  منى مصطوى الغر ب صال  ب/ 0ط  بالطالب
ف  مادة ال خصص/  14/4/2015بالقسم والمسجل  بنار خ 

 وعنوانها : الوسيولوجيا ، 
تأ ير عمر امهات البط على  واص فقس البيض وكوا ة 

   الوقسالك ا يت حديث

     

Effect of ducks age on egg hatchability traits and performance 

of newly hatched Duckling 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانتد و 
 د/ميشيل فهمى سعد      0د أ1

 أس اذ الوسيولوجيا بكلية الطب البيطر  / جامعة كور الشيخ     
 حمود االلوى قيراط  د/ دعا  م0د أ2

 أس اذ الوسيولوجيا بكلية الطب البيطر  / جامعة ال قا  ق      
 د/ نبيل ابوهيكل سيد احمد   0د أ3

 أس اذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلي  )مشر (      
 

: ال وصدية بمدن  درجدة دك دوراة الولسدو   فد  العلدوا  اللجنةدرار وق
يولوجيا   للطالبد  المدذكوره فد  الوسد الطبية البيطر ة  تخصدص  

سدو  توصدية كدل مد  لجندة المناقشدة والحكدم ، وموافقدة مجلدس 
 القسم  

 الموافق      القرا   
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الرقاب  الصحي  على اال ذي  قسم النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-10
عل  كل م  : ال قار ر الوردية  15/7/2018 بالكلية ب ار خ

الماجس ير  وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة
 هند على عبد الع    رمضان الشبراو   ب/ 0ط  الخاصة بالطالب

ف  مادة  17/4/2016د المعيده بالقسم والمسجل  بنار خ 
 لرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاا ال خصص/ 

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

Evaluating the quality of cattle, buffalo and sheep carcasses  

at Mansoura abattoir 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانتد و 
 د/ محمد محمد ابراهيم موسى    0د أ1
بكليدة الطدب  الرقابدة الصدحية علدى اللحدوا ومن جاتهداأس اذ       

 البيطر / جامعة االسكندر ة
 د/ ر هاا عبدالع    أمي      0د أ2

بكليددة الطددب  الرقابددة الصددحية علددى اللحددوا ومن جاتهدداأسدد اذ      
 البيطر / جامعة بنها

 يم الج ار د/ محمد محمد محمد ابراه0د أ3
بالكليددددة  الرقابددددة الصددددحية علددددى اللحددددوا ومن جاتهدددداأسدددد اذ      

 )مشرفا(
 د/  الد ابراهيم ابو الو   سالا    0د أ4
 بكلية )مشرفا(  الرقابة الصحية على اللحوا ومن جاتهاأس اذ      

 د على أن يكون الثالر والراب  معا بصوت واحد.
 

اجس ير ف  العلدوا الطبيدة : ال وصية بمن  درجة الم اللجنةرار وق
   الرقابدة الصدحية علدى اللحدوا ومن جاتهدا البيطر ة  تخصص  
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للطالبددد  المدددذكوره فددد  سدددو  توصدددية كدددل مددد  لجندددة المناقشدددة 
 والحكم ، وموافقة مجلس القسم  

 الموافق   القرا    
 

بالكليدة قسم الرقاب  الصدحي  علدى اال ذيد  النظر ف  موافقة مجلس  : املءضءع-11
علددد  كدددل مددد  : ال قدددار ر الورديدددة وال قر دددر  15/7/2018 ر خب دددا

الخاصدددة الماجسددد ير  الجمددداع   للجندددة المناقشدددة والحكدددم لرسددددالة
د المسدجل  محمد محمود محمود محمود الحسدينى ب/ 0بالطالب ط

الرقابددة  فدد  مددادة ال خصددص/  16/4/2013مدد  الخددار   بنددار خ 
 وعنوانها : ،                ومن جاتها االلبانالصحية على 

 تقييم نوعية حليب النوي الخاا
Assessment of Raw Camel Milk 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانتد و               
 د/ على احمد بحوت   0د أ1

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

 الق سيدأحمد د/ عادل عبدالخ0أ -2
 اس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية      

 د/ محمد الشر ين  السيد على     0د أ3
أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها الم ور  بالكلية      

  مشرفا 
 د/ مها عبده محمد عبده العشماوي 0د أ4
 ن جاتها بالكلية  مشرفا  أس اذ الرقابة الصحية على االلبان وم     
 على ان يكون الثالر والراب   معا بصوت واحد               

: ال وصية بمدن  درجدة الماجسد ير فد  العلدوا الطبيدة  اللجنةرار وق
   ومن جاتهددا االلبددانالرقابددة الصددحية علددى  البيطر ددة  تخصددص  
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للطالب المذكور ف  سو  توصية كل م  لجنة المناقشدة والحكدم 
 وافقة مجلس القسم  ، وم

 الموافق     القرا  
                                                                                                           

قسم الرقاب  الصحي  على اال ذي  النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-12
لوردية عل  كل م  : ال قار ر ا 15/7/2018 بالكلية ب ار خ

الماجس ير  وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة
د المسجل  ب/ فو   عادل محمود السيد الجوهر  0الخاصة ط

ف  مادة ال خصص/ الرقابة  22/4/2014ب ار خ م  الخار  
 وعنوانها :  ،، للمناقشة والحكم  الصحية على األلبان ومن جاتها

  ة ف  الحليب الخاا و عض من جات تواجد المبيدات الحشر         
Prevalence of Pesticides Residues in Raw Milk and Some Dairy Products 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال :  كانتد و 
 د/ على أحمد بحوت      0د أ1
أس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها      

 ا  قبطب بيطر /جامعة ال ق
 د/ محمد الشر ين  السيد على  0د أ3

 أس اذ الرقابة الصحية على االلبان ومن جاتها الم ور  بالكلية      
 د/ عادل عبدالخالق سيدأحمد   0أ-4

اس اذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية    
  مشرفا 

ر فددد  العلدددوا : ال وصدددية بمدددن  درجدددة الماجسددد ي اللجندددةرار وق                 
 االلبددددانالرقابددددة الصددددحية علددددى  الطبيددددة البيطر ددددة  تخصددددص  
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  للطالددب المددذكور فدد  سددو  توصددية كددل مدد  لجنددة  ومن جاتهددا
 المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم  

 الموافق    القرا   
 
قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-13

عل  كل م  : ال قار ر الوردية  15/7/2018 خبالكلية ب ار 
الماجس ير  وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة

د  ب/ رانيا عبدالرحيم مصطوى االماا حسب  0الخاصة ط
ف  مادة ال خصص/  22/4/2014ب ار خ المسجل  م  الخار  

عنوانها و  ،الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  ، للمناقشة والحكم 
 : 

 دور الال  وفير   فى عال  ارتواع سغط الدا فى الوئران       
Role of Lactoferrin in Treatment of Hypertension in Rats 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال :  كانتد و 
 د/ ياقوت عبدالو اى السنوس       0د أ1

طر  بمش هر/ جامعة أس اذ الكيميا  الحيو   بكلية الطب البي     
 بنها

 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0د أ2
 أس اذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ السعيد الشر ينى السعيد         0د أ3

أس اذ م ور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي      
 بالكلي   مشرفا 
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بمن  درجة الماجس ير ف  العلدوا الطبيدة  : ال وصية اللجنةرار وق
الكيميددددا  الحيو دددد  وكيميددددا  ال غذيدددد     البيطر ددددة  تخصددددص  

للطالدددب المدددذكور فددد  سدددو  توصدددية كدددل مددد  لجندددة المناقشدددة 
 والحكم ، وموافقة مجلس القسم  

 الموافق   القرا    
                                                                                                           

 بالكلية ب ار خقسم االدو   النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-14
عل  كل م  : ال قار ر الوردية وال قر ر  17/7/2018

الخاصة الدك وراة  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة
د المدرس المساعد  ب/ ساره ط  محمد محمد الع ب0ط

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

 دراسات فارما وكيني يكية للسيووكينوا فى االرانب
Pharmacokinetic studies on cefquinome in rabbits 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال :  كانتد و 
  هرة    د/ ابو النصر احمد ابراهيم0د أ1

 أس اذ ورئيس قسم االدو ة  بطب بيطري / جامعة كور 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 مصطوى عامر 0د أ4
 أس اذ ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(    

 



 

                                                          
                                                       

 
-15- 

 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 22/7املوافق   االحد يوم  ( 282)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 د على أن يكون الثالر والراب   معا بصوت واحد.             
ف  العلوا  دك وراة الولسوة: ال وصية بمن  درجة اللجنةرار وق                

الوارما ولوجيا   للطالبة المذكورة ف   الطبية البيطر ة  تخصص  
ة والحكم ، وموافقة مجلس سو  توصية كل م  لجنة المناقش

 القسم  
 الموافق       القرا    
 
قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  مجلس النظر ف  موافقة :املءضءع-15

كل م  : ال قار ر الوردية  22/7/2018 بالكلية ب ار خ
الماجس ير  وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة

ايمان احمد كمال عبد الحكيم احمد  / ب0ط  الخاصة بالطالب
ف   9/10/2013د المسجل  م  الخار  بنار خ  احمد عوسي 

 وعنوانهاالكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  ، مادة ال خصص/ 
: 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 
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانتد و 
 د/عبدالع    ف وى عبدالع          0د أ1
 جامعة المنصوره –أس اذ بكلية العلوا     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0د أ2

 اسات العليا والبحوثأس اذ الكيميا  الحيو   ووكيل الكلية للدر      
 د/ نبيل ابوهيكل سيد احمد   0د أ3

 أس اذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد الكلي  )مشرفا(     
 د د/ محمد فوده ابراهيم سالم     4

 أس اذ مساعد الكيميا  الحيو   )مشرفا(     
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: ال وصية بمن  درجة الماجس ير  ف  العلوا الطبية  اللجنةرار وق

الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي    للطالب   صص  البيطر ة  تخ
المذكوره ف  سو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 
وموافقة مجلس القسم  م  تعديل  ير جوهري لعنوان الرسالة ، 

 ليصب  على النحو ال ال  :
بعض ال غيرات الكيميائي  الحيو   وال قنيات الج  ئي  المس خدم  

   بويروس الحمى القالعي  فى الما ي فى تشخيص االصاب
Some Bbiochemical Changes and Molecular Techniques 

used in Diagnosis of FMD Viral Infection in Cattle 

 الموافق   القرا          
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم ال وليد وال ناسل وال لقي  :املءضءع-16

عل   تقر ر الصالحية  2/7/2018االصطناعى بالكلية ب ار خ 
وليد عبد الرؤ  سيد ب/ 0الخاصة بالطالب ط الدك وراةلرسالة 

ف   2/6/2013د المسجل م  الخار   ب ار خ  احمد العطافى
، الوالده وامراسها وال لقي  االصطناعىمادة ال خصص/ 

 للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 
 بعض الدراسات ع  نقص الخصو ة ف  الخيول

Some Studies on Infertility in Equines 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ سامى معوء محمد  عبل  0د أ1

 أس اذ ورئيس القسم بالكلي        
 د/ حسي  احمد عامر       0د أ2

 أس اذ ال وليد وال ناسل بطب بيطر  جامعة / ال قا  ق     
 من صر محمود  د/ عبدالمنعم 0د أ3
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 أس اذ ال وليد وال ناسل بالكلية )مشرفا(    
   الموافقة:  اللجنةدرار وق

 الموافق      القرا  
 
قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-17

عل   تقر ر الصالحية لرسالة  15/7/2018 بالكلية ب ار خ
محمد عادل لطوى محمود ب/ 0الدك وراة الخاصة بالطالب ط

ف  مادة  22/4/2014د المسجل م  الخار   ب ار خ الخولى
 ال خصص الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  ، للمناقشة والحكم ، 

 وعنوانها :               
تأ ير تقييد الطاقة على حالة مضادات األ سدة وتعبير الجينات             

 ئرانالمرتبطة بأيض الدهون ف  الو
The effect of Caloric restrictions on antioxidant status and 

 the expression of genes associated with lipid metabolism in rats 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ محمد  الد محمد محووظ     0د أ1

  هر جامعة / بنهاأس اذ بكلية الطب البيطر  بمش     
 د/ محمد عبد   حسي     0د أ2

 أ  و ر 6أس اذ بكلي  الصيدل  جامعة /     
 د/ السعيد الشر ينى السعيد          0د أ3

 أس اذ م ور  ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0د أ4

العليا والبحوث  أس اذ الكيميا  ووكيل الكلي  لشئون الدراسات      
 )مشرفا(

 على ان يكون الثالر والراب   معا بصوت واحد               
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   الموافقة:  اللجنةرار وق               
   الموافقة   القرا   

 
بالكلية قسم الصح  واالمراء المش رك  النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-18

الماجس ير  عل   تقر ر الصالحية لرسالة 15/7/2018 ب ار خ
د المسجل   الهاا على حس  ابوحطبب/ 0الخاصة بالطالب  ط

ف  مادة ال خصص  20/10/2015م  الخار   ب ار خ 
 وعنوانها :            االمراء المش رك  ، للمناقشة والحكم ، 

السمات المش ركة والج  ئية النواع الليس ير ا ف  بعض حيوانات                 
 الم رعة

Zoonotic and Molecular Aspects of Listeria species in Some Farm Animals 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ محمد السيد محمد محمد   0د أ1

أس اذ ورئيس قسم االمراء المش رك  بطب بيطر   جامعة      
 ال قا  ق /

 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0د أ2
 أس اذ ورئيس قسم البك ر ا والوطر ات والمناع  بالكلي      
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر    0د أ3

أس اذ ورئيس قسم الصح  واالمراء المش رك  بالكلي      
 )مشرفا(

 د/ عمرو عبدالو اى محمد عبده    0د أ4
 أس اذ االمراء المش رك  بالكلي  )مشرفا(    

 يكون الثالر والراب   معا بصوت واحدعلى ان                   
   الموافقة:  اللجنةرار وق                  

   الموافقة     القرا   
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بالكلية قسم الصح  واالمراء المش رك  النظر ف  موافقة مجلس  :املءضءع-19

عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجس ير  15/7/2018 ب ار خ
د المسجل   محمد  اهي عمرو حامد ب/ 0الخاصة بالطالب ط

ف  مادة ال خصص  16/10/2012م  الخار   ب ار خ 
 االمراء المش رك  ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 

 دراسات و ائية وج  ئية على مرء الحمى الم موجة كمرء مش رك             
Epidemiological and Molecular Studies on Undulant Fever as A Zoonotic Disease 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ مايس  عبدالبدي  ابراهيم عوء 0د أ1

 أس اذ االمراء المش رك  بطب بيطر   جامعة / ال قا  ق     
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس  0د أ2

 أس اذ ورئيس قسم البك ر ا والوطر ات والمناع  بالكلي      
 ادل حلمى نجيب الجوهر   د/ ع0د أ3

أس اذ ورئيس قسم الصح  واالمراء المش رك  بالكلي       
 )مشرفا(

 د/ عمرو عبدالو اى محمد عبده  0د أ4
 أس اذ االمراء المش رك  بالكلي  )مشرفا(   

 على ان يكون الثالر والراب   معا بصوت واحد
   الموافقة:  اللجنةرار وق                

   الموافقة     القرا   
 
بالكلية قسم الصح  واالمراء المش رك  النظر ف  موافقة مجلس  :املءضءع-20

عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجس ير  15/7/2018 ب ار خ
د  المدرس  دعا  نجيب السعيد حسانب/ 0الخاصة بالطالب ط
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ف  مادة ال خصص  22/4/2014المساعد والمسجل  ب ار خ 
 للمناقشة والحكم ،  االمراء المش رك  ،

 وعنوانها : 
 الو ائية الج  ئية لبعض االوليات المعو ة المش ركة

Molecular Epidemiology of some Zoonotic 

Enteric Protozoa 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ ياسر نصر عوء حجا     0د أ1
مشد رك  بطدب بيطدر   جامعدة أس اذ ورئيس قسم االمراء ال     

 االسكندر   /
 د/ وائل فو   محمد ال راس  0د أ2

أس اذ االمراء المش رك  ووكيدل كليدة علدوا الثدروه السدمكي       
 والمصايد جامعة / ور الشيخ

 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر   0د أ3
 (أس اذ ورئيس قسم الصح  واالمراء المش رك  بالكلي  )مشرفا    
 مرو عبدالو اى محمد عبده  د/ ع0د أ4
 أس اذ االمراء المش رك  بالكلي  )مشرفا(     

 على ان يكون الثالر والراب   معا بصوت واحد
   الموافقة:  اللجنةرار وق

   الموافقة    القرا    
 
 بالكلية ب ار خقسم االدو   النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-21

ة الماجس ير الخاصة عل   تقر ر الصالحية لرسال 17/7/2018
د  والمسجل   دعا  محمد محمد وحيد مرسى علىب/ 0بالطالب ط
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ف  مادة ال خصص  28/10/2014م  الخار  ب ار خ 
 الوارما ولوجيا ، للمناقشة والحكم ، 

 وعنوانها : 
 اس خداا السيووكينوا ف  عال  االسهال ف  العجول               

Use of cefquinome on treatment of diarrhea in calves 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د/ هانى محمد محمد حس     0د أ1
ورئيس  وكيل معهد بحوث ال ناسليات الحيواني  لل شخيص    

 بحوث المناع  الحيواني 
 د د/ ر هاا احمد عبد الو اى الشافعى 2

 أس اذ مساعد االدو   بالكلي     
 د/ محمد جبر السيد جبر   0د أ3

 أس اذ االدو   بالكلي  )مشرفا(    
 د د/ محمد مصباى الدياسطى 4

 بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصوره )مشرفا( باحر اول    
 على ان يكون الثالر والراب   معا بصوت واحد

   الموافقة:  اللجنةرار وق              

   الموافقة     القرا  
 
النظددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددم ال وليددددد وال ناسددددل وال لقددددي  : ءضووووءعامل-22

عل   تقر ر الصدالحية  22/7/2018االصطناعى بالكلية ب ار خ 
محمدد فدو   علدى ابددو ب/ 0لرسدالة الددك وراة الخاصدة بالطالدب ط

فددد  مدددادة  28/10/2014د المسدددجل مددد  الخدددار   ب دددار خ الع ددد
، للمناقشدددة ناعىالدددوالده وامراسدددها وال لقدددي  االصدددطال خصدددص/ 

 والحكم ، 
 وعنوانها :                 
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دور المناعددة الطبيعيددة الموسددعية فددى الحمددل المبكددر فددى االبقددار                 
 الحالبة السليمة مقارنة بالمر ضة

Local innate immunity for early pregnancy in dairy cows : heath vs. disease 

 لحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : د واق راى تشكيل لجنة ا
 د/ عبدالرؤو  مرسى  الب   0د أ1

 أس اذ ال وليد وال ناسل بطب بيطر  جامعة/ القاهره       
 د/ عادل عبد الو اى رامون  0د أ2

 أس اذ ال وليد وال ناسل بطب بيطر  جامعة / كور الشيخ     
 د/ سامى معوء محمد  عبل     0د أ3
 س القسم بالكلي   )مشرفا(أس اذ ورئي    
 د/ عبدالمنعم من صر محمود    0د أ4

 أس اذ ال وليد وال ناسل بالكلية )مشرفا(     
 على ان يكون الثالر والراب  بصوت واحد

   الموافقة:  اللجنةرار وق              

   الموافقة     القرا  
 

 
ات والمناعد  بالكليدة النظر ف  موافقة مجلس قسم البك ر دا والوطر د:املءضءع-23

علد   تقر در الصدالحية لرسدالة الماجسد ير  22/7/2018ب ار خ 
د المسدجل   مدروه حسد  الددر نى محسد ب/ 0الخاصة بالطالبد  ط

فددددد  مدددددادة ال خصدددددص/  14/4/2015مددددد  الخدددددار   ب دددددار خ 
 ، للمناقشة والحكم ، البك ر ولوجيا واالمينولوجيا والميكولوجيا

 وعنوانها :                 
دراسددات م قدمدد  عدد  جينددات الضددراوة للكلوسدد ر ديم بيرفددرنجينس                 

 فى اللحوا المورومة
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Advanced studies on virulence genes of C.perfringens 

 in minced meat 

 د واق راى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  : 
 د  د/ حم ه محمد ابراهيم عي0د أ1

 أس اذ البك ير ا والوطر ات والمناع  بطب بيطر  جامعة/ قناة السو س       
 د د/ محمد مصطوى احمد الحديد   2

 أس اذ مساعد البك ير ا والوطر ات بالكلي     
 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس  0د أ3
 أس اذ ورئيس القسم بالكلي   )مشرفا(    
   موافقةال:  اللجنةرار وق              

   الموافقة     القرا  
 

 
قسددم ال غذيدد  وامددراء سددو  ال غذيدد   النظددر فدد  موافقددة مجلددس : املءضووءع-24

علددد  تشدددكيل  الحلقدددة الدراسدددية  19/7/2018 بالكليدددة ب دددار خ
بهدا  محمدود مصدطوى  ب/ 0لرسالة الدك وراة الخاصة بالطالب ط

فدد  مددادة  28/10/2014د المسددجل مدد  الخددار   ب ددار خ  حسدد 
،  تغذيددة الحيددوان والدددواج  واالسددماك وسددو  ال غذيددةال خصددص 
 وعنوانها : 

تا ير مس و  الطاقة والبدروتي  فدى العليقدة علدى معددالت النمدو                   
، قياسدددات ال خمدددر فدددى الكدددرج ومكوندددات الجسدددم فدددى الحمدددالن 

 النامية
Effects of energy and protein in ration on growth performance and rumen 

parameters and body composition in growing lambs  د 
 واق راى تشكيل لجنة الحلقة الدراسية على النحو ال ال :

  د/ عبدالهاد  محمد احمد عرم 0د أ1
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 اس اذ ال غذي  الم ور  بالكلي      
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0د أ2

   ال غذي  بالكلي   أس اذ الكيميا  الحيو   وكيميا     
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم  0د أ3
 اس اذ ورئيس قسم ال غذي  بالكلي       
 د/ اسام  احمد محمد ابو اسماعيل 0د أ4

 اس اذ بثسم الرعاي  وتنمية الثروه الحيواني  بالكلي      
 د د/ عبير السعيد السيد يوسف     5

 اس اذ مساعد ال غذي   بالكلي      
 د د/ عمرو عبدالوهاب حس     6

 اس اذ مساعد ال غذي   بالكلي      
   الموافقة:  اللجنةرار وق               

   الموافقة     القرا  
 
قسم الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  مجلس النظر ف  موافقة : املءضءع-25

عل   تقر رالحلق  الدراسي   لرسالة 15/7/2018 بالكلية ب ار خ
د    وا  محمود انيس با  دب/ 0دك وراه الخاصة بالطالب  طال

ف  مادة ال خصص/  20/10/2015المسجل م  الخار  ب ار خ 
 الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي ، وعنوانها : 

ال أ ير الوقائ  للخاليا الج عية سد إصابات الخصية المحد ة 
 تجر بيا بكلور د الكادميوا ف  ذكور الجرذان

Protective effect of stem cell in experimentally induced 

testicular damage by cadmium chloride inmale rats 

 د وكانت اللجنة عل  النحو ال ال  : 
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 د/ السعيد الشر ينى السعيد   0د أ1
 أس اذ م ور  ورئيس القسم بالكلية     

 د/ جهاد رمضان محمد السيد     0د أ2
 يميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  بالكلي   أس اذ الك     

 د/ فهيم البهى السيد وحي     0د أ3
 أس اذ الوسيولوجيا الم ور  بالكلي      

 د/ عبدالهاد  محمد احمد عرم 0د أ4
 اس اذ ال غذي  الم ور  بالكلي      

 د/ مجد  صالى مصطوى عامر  0أ -5
 اس اذ االدو   ورئيس القسم بالكلي      

 وال  فكر  عبدالوهاب حس      د/ -6
 اس اذ مساعد ورئيس قسم البا ولوجيا بالكلي      

 د د/ محمد فوده ابراهيم سالم    7
 اس اذ مساعد بقسم الكيميا  بالكلي     
 

د وقد قامت الطالبة بشرى واف  ومس ويض للخطة البحثية الخاصة 
يل  ع  برسال ها ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء توص

تطبيق الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج  
وفيما سينوذ وف  الن ائ  ال   توصلت اليها وف  مجال تخصصها 
بصوة عامة ، ورأت اللجنة قبول الخطة وما توصلت الي   م  
ال وصية باس كمال  طة بحر رسال ها طبقا لما هو مدون 

 باس مارة ال سجيل
   الموافقة:  نةاللجرار وق

   الموافقة   القرا 
 

 بالكلية ب ار خقسم االدو   مجلس النظر ف  موافقة :املءضءع-26
عل   تقر رالحلق  الدراسي   لرسالة الدك وراه الخاصة 17/7/2018

د  المسجل م    يما  وحيد وحيد الحسني   ايدب/ 0بالطالب  ط
ف  مادة ال خصص/  20/10/2015الخار  ب ار خ 

 ارما ولوجيا، وعنوانها : الو
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 بعض الدراسات الوارما ولوجية للبيديوكوكس على الما ية     
Some pharmacological studies of pediococcus in cattle 

 د وكانت اللجنة عل  النحو ال ال  : 
 د/ مجد  صالى مصطوى عامر    0د أ1
 اس اذ االدو   ورئيس القسم بالكلي      
 رمضان محمد السيد د/ جهاد 0د أ2

 أس اذ الكيميا  الحيو   وكيميا  ال غذي  بالكلي        
 د/ محمد جبر السيد جبر     0د أ3

 اس اذ االدو   بالكلي      
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم 0د أ4

 اس اذ ورئيس قسم ال غذي  بالكلي      
 د/ ممدوى محمد ابو المجد      0أ -5
 م الطب الشرعى بالكلي اس اذ ورئيس قس    
 د/ ر هاا احمد عبد الو اى يوسف      -6

 اس اذ مساعد بالكلي      
 د د/ محمد مصباى الدياسطى       7

 أس اذ مساعد بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصوره      
د وقد قامت الطالبة بشرى واف  ومس ويض للخطة البحثية                

امكانية تطبيقها  ، كما قامت بعرء الخاصة برسال ها ومد  
توصيل  ع  تطبيق الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة 
الطالبة فيما انج  وفيما سينوذ وف  الن ائ  ال   توصلت اليها وف  
مجال تخصصها بصوة عامة ، ورأت اللجنة قبول الخطة وما 

ا توصلت الي   م  ال وصية باس كمال  طة بحر رسال ها طبقا لم
 هو مدون باس مارة ال سجيل

   الموافقة:  اللجنةرار وق             
   الموافقة     القرا   

 
األمراء الباطنة واألمراء المعدية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :املءضءع-27

عل   تقر ر الحلق  15/7/2018 ب ار خ واألسماك بالكلي 
رسو  عادل ب/ 0الدراسي   لرسالة الدك وراه الخاصة بالطالب  ط
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ب ار خ د المسجلة م  الخار    ابو   د ابو   د رمضان
  :األمراء الباطنة، وعنوانهاف  مادة ال خصص/  14/4/2015

 ( ف  الكالب1دراسات م قدمة على السيطرة على مرء السكري )النوع                  
Advanced studies on control of type 1 Diabetes in dogs 

 

  راى تشكيل اللجنة عل  النحو ال ال  : د واق
 د/ محمد أحمد على يوسف   0د أ1

 أس اذ األمراء الباطنة الم ور   بالكلي   مشرفا       
 د/ فهيم البه  السيد وحي       0د أ2
 أس اذ الوسيولوجيا الم ور   بالكلية      
 د/ عادل حلم  نجيب الجوهري  0د أ3
 واألمراء المش ركة بالكلي   أس اذ ورئيس قسم الصحة    
 د/ صبري أحمد الخضري نصار0د أ4
 أس اذ االمراء الباطنة  بالكلية     
 د د/ حساا محمد محمد ابراهيم   5

 أس اذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية مشرفا       
د وقد قامت الطالبة بشرى واف  ومس ويض للخطة البحثية الخاصة 

طبيقها  ، كما قامت بعرء توصيل  ع  برسال ها ومد  امكانية ت
تطبيق الج   العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالبة فيما انج  
وفيما سينوذ وف  الن ائ  ال   توصلت اليها وف  مجال تخصصها 
بصوة عامة ، ورأت اللجنة قبول الخطة وما توصلت الي   م  

باس مارة  ال وصية باس كمال  طة بحر رسال ها طبقا لما هو مدون 
 ال سجيل

   الموافقة:  اللجنةرار وق
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   الموافقة  القرا 
 

بخصوص موافقة مالس االقساا العلمية على وقف ال سجيل  :املءضءع-28
للطالب المسجلي  لدرج   الماجس ير والدك وراه ف  المدد ومواد 

 ال خصص الموسحة قر   كل منهم و يانهم على النحو ال ال :
 مدة وقف ال سجيل موافقة القسم ال خصص ةالدرج اسم الطالب ا
1 

رانيا احمد 
 ماجس ير عبدالحميد والى

الرقاب  
الصحي  على 

 االلبان
15/7/2018 

 لمدة عاا اول
اع بارا م  

وح ى  1/7/2018
30/6/2019 

محمد عال   2
الدي  محمد 

 المرس 
امراء  دك وراه

 19/7/2018 الدواج 

 لمدة عاا اول
اع بارا م  

وح ى  1/8/2018
31/7/2019 

3 
احمد مجدي 
االمراء  دك وراه جمال سليم

 19/7/2018 المعدية

 لمدة عاا اول
اع بارا م  

وح ى  1/8/2018
31/7/2019 

4 
محمد جمال 
الجراحة  دك وراه محمود سالم

 19/7/2018 البيطر ة

 لمدة عاا اول
اع بارا م  

وح ى  1/8/2018
31/7/2019 

 
   الموافقة:  اللجنةرار وق 

   الموافقة  القرا        
 
الرقاب  الصحي  على اال ذي   مجلس قسمالنظر ف  موافقة :املءضءع-29

تعديل  ير جوهري لعنوان عل   15/7/2018بالكلية ب ار خ 



 

                                                          
                                                       

 
-29- 

 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 22/7املوافق   االحد يوم  ( 282)   اجللسة   الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

عائش  سعد  عيب  / ب0ط   الخاصة بالطالبرسالة الماجس ير 
ف  مادة  17/4/2016ب ار خ د المسجلة م  الخار   سعد

اب  الصحي  على االلبان ، ليصب  على النحو الرقال خصص/ 
 : ال ال 

 العنوان قبل ال عديل:              
 تواجد أجناس الكامبيلو ا  ر فى الحليب الخاا               

Prevalence of Campylobacter spp. in raw milk 
 ال عديل: بعدالعنوان               
 و عض من جات االلبان فى الحليب الخاا اليرسينياتواجد أجناس             

Prevalence of Yersinia spp. In raw milk and some dairy products 

   الموافقة:  اللجنةرار وق              
   الموافقة  القرا   

 
الرقاب  الصحي  على اال ذي  بالكلية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :املءضءع-30

عديل  ير جوهري لعنوان رسالة تعل   15/7/2018ب ار خ 
 فيصل سعد سعود سعد الهاجري  ب/0الخاصة بالطالب طالدك وراه 

ف  مادة ال خصص/  18/4/2017ب ار خ د المسجل م  الخار  
 : الرقاب  الصحي  على اللحوا ، ليصب  على النحو ال ال 

 العنوان قبل ال عديل:              
 مضادات الحيو ة فى لحوا الدجا  المسوقة فى الكو توجود بقايا بعض ال               

Presence of some antibiotic residues in chicken meat 

 marketed in Kuwait 

 ال عديل: بعدالعنوان               
المسوقة  الضأنوجود بقايا بعض المضادات الحيو ة فى لحوا    

 فى الكو ت
Presence of some antibiotic residues in sheep meat 

 marketed in Kuwait 
 

   الموافقة:  اللجنةرار وق               
   الموافقة     القرا 



 

 
 

-30- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2018/ 7/ 22املوافق    االحد يوم  ( 282) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 
 
 15/7/2018االدو   بالكلية ب ار خ  مجلس قسمالنظر ف  موافقة : املءضءع-31

   الخاصة بالطالبتعديل  ير جوهري لعنوان رسالة الماجس ير عل  
ب ار خ د المسجلة م  الخار   ر بكر  منى احمد عبدالس ا / ب0ط

الوارما ولوجيا ، ليصب  على ف  مادة ال خصص/  28/10/2014
 : النحو ال ال 

 العنوان قبل ال عديل:                 
 ال أ يرات العكسية لبعض األدو ة على الخصو ة فى ذكور الوئران                  

Adverse effects of some drugs on fertility of male rats 

 ال عديل: بعدالعنوان                 
على الخصو ة  للنورفلوكساسي  وااليبو روفي ال أ يرات العكسية               

 فى ذكور الوئران
Adverse effects of norfloxacin and Ibuprofen on fertility 

of male rats 
 

   الموافقة:  اللجنةرار وق             
   الموافقة    قرا ال
 
 15/7/2018االدو   بالكلية ب ار خ  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :املءضءع-32

   الخاصة بالطالبتعديل  ير جوهري لعنوان رسالة الماجس ير عل  
د المسجلة م  الخار    اده عبدالو اى حس  ابو  د / ب0ط

الوارما ولوجيا ، ف  مادة ال خصص/  17/4/2016ب ار خ 
 :   على النحو ال ال ليصب

 العنوان قبل ال عديل:                  
ال أ ير الواق  لبعض النباتات الطبية سد االصابة الوطر ة ف                   

 دجا  ال سمي 
The protective effect of some medicinal plants against 

mycotic infection in broilers 

 ال عديل: بعدالعنوان    
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 سد االصابة الوطر ة ف  دجا  ال سمي  للقرف  وال ع رال أ ير الواق               
The protective effect of Clove and thyme against mycotic  

infection in broilers 
   الموافقة:  اللجنةرار وق               
   الموافقة      القرا 

 
الخلي  واالنسج  بالكلية ب ار خ  قسممجلس : النظر ف  موافقة املءضءع-33

تعديل  ير جوهري لعنوان رسالة الدك وراة عل   18/7/2018
د  احمد عبده محمود عبده النجير    / ب0ط   الخاصة بالطالب

ف  مادة ال خصص/  14/4/2015ب ار خ المسجل م  الخار  
 : ، ليصب  على النحو ال ال  الهس ولجى

 العنوان قبل ال عديل:
 يب الهس ولوج  للبصيلة الشمية فى بعض الحيواناتال رك

Histological structure on olfactory bulb of some animals 

 العنوان قبل ال عديل:
 دراسات هس ولوجي  وج  ئي  على تخليق الخاليا العصبي  فى الجرذان

Histological and Molecular Studis on Murine Neuregenesis 

   الموافقة:  اللجنةرار وق                
   الموافقة    القرا   

 
بالكلية قسم البا ولوجيا اال لينيكي  النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-34

عل   تعديل لجنة اال را  لرسالة  17/7/2018 ب ار خ
ندا  على الدسوقى  ب/ 0الماجس ير الخاصة بالطالبة ط

ف   18/10/2016د المسجلة م  الخار   ب ار خ  اسماعيل
البا ولوجيا اال لينيكي  ، وذلك باسافة اسم   مادة ال خصص/ 

السيدة د/ جهاد السعيد عبدالجليل الشبكى د المدرس بالقسم  ، 
 ل صب  لجنة اال را  على النحو ال ال  :              

 الوظيوة االسم ا

 م  رئيس  أس اذ مساعد وقائم بعمل رئيس القس د/ انجى فكر  محمد حس  ر ش  1
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 أس اذ مساعد بقسم البا ولوجيا اال لينيكي  بالكلية د/ فاطم  مصطوى عبدالحميد ابراهيم 2
 مدرس بقسم البا ولوجيا اال لينيكي  بالكلية د/ جهاد السعيد عبدالجليل الشبكى 3

   الموافقة:  اللجنةرار وق                 
 الموافقة     القرا    

 
قسم البك ير ا والوطر ات والمناع  بالكلي  ف  موافقة مجلس النظر :املءضءع-35

عل   تعديل لجنة اال را  لرسالة  8/7/2018 بالكلية ب ار خ
هب    محمد لطوى عبد  ب/ 0الدك وراة الخاصة بالطالبة ط

ف   17/4/2016د المسجلة م  الخار   ب ار خ  المنعم دو دار
، وذلك لوجيا والميكولوجياالبك ر ولوجيا واالمينو مادة ال خصص/ 

د/ جمال عبد الجابر محمد يونس د اس اذ 0باسافة اسم السيد أ
            ورئيس القسم  ، ل صب  لجنة اال را  على النحو ال ال  : 

 الوظيوة االسم ا

 أس اذ ورئيس القسم بالكلي   رئيس   د/ جمال عبد الجابر محمد يونس0أ 1
 أس اذ الوسيولوجيا بالكلية  د/ يوسف يحيى عوء الصعيد 2
 مدرس بالكلية د/ ر ا محمد ابراهيم الكنانى 3

   الموافقة:  اللجنةرار وق            
   الموافقة    القرا 

 
 
بالكلية قسم الجراح  وال خدير واال ع  النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-36

اة تعديل لجنة اال را  لرسالة الدك ور  عل  19/7/2018 ب ار خ
د  المدرس  محمد جمال محمود سالم  ب/ 0الخاصة بالطالب ط

  ف  مادة ال خصص/  18/4/2017المساعد والمسجل ب ار خ 
الجراح  البيطر   ، وذلك  ب نا ل السيد الدك ور /  الد صالى 
احمد محمود ع  لجنة اال رال  للطالب المذكور واسافة السيد 
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االس اذ بالقسم  ، ل صب  د/ جمال ابراهيم عبدالو اى قرو  د 0أ
 لجنة اال را  على النحو ال ال  :              

 الوظيوة االسم ا

أسدددد اذ الجراحدددد  وال خدددددير واال ددددع  ورئدددديس  د / عادل ال ابعى ابراهيم   لول0أ 1
 القسم  رئيس  

 أس اذ الجراح  وال خدير واال ع  بالكلية د/ جمال ابراهيم عبدالو اى قرو 0أ 2
 أس اذ الجراح  وال خدير واال ع  بالكلية عصاا مصباى محمد محمودد/ 0أ 3
 اس اذ مساعد بالكلي  د/ عوء  عبل  حس  ر ي  4

   الموافقة:  اللجنةرار وق             
   الموافقة     القرا 

 
 
بالكلية قسم الجراح  وال خدير واال ع  النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-37

   تقر ر مشر  معار للسيد الدك ور / عل 19/7/2018 ب ار خ
االس اذ المساعد بالقسم ع  رسائل  - الد صالى احمد محمود 

الماجس ير ال ى يقوا سيادت  باال را  عليها وذلك نظرا لظرو  
اعارت  للعمل بالمملك  العر ي  السعودي  للعاا الجامعى 

 وذلك بنا ا على تقر ر مشر  معار لسيادت   2018/2019
   الموافقة:  اللجنةرار وق                
   الموافقة    القرا     
 
د/ وكيل الكلي  لشئون 0النظر ف  المذكرة المعروسة على السيد أ:املءضءع-38

الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافي  ، بشأن الموافق  على 
الغا  ال سجيل للطالب  / اسما  عوء الداعى محمد منصور ، 

لدرجة الدك وراة فى مادة ال خصص ) ال شر   واالجن  (  المسجل 
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وذلك لحصولها على منحة للحصول على  23/4/2012ب ار خ 
  0درجة الدك وراه م  الخار  

   الموافقة:  اللجنةرار وق                
   الموافقة القرا        

 الع قات الثقافية جلنة -3       
    2018 /7 /23  المنعقدة ب ار خ                                                      

           0 
فد  موافقدة مجلدس قسدم الصدحة واألمدراء المشد ركة ب دار خ  النظر:املءضءع-39

علدددى الطلدددب المقددددا مددد  السددديد الددددك ور / حدددا ا  15/7/2018
حسدد  السدديد محمددود رمضددان أسدد اذ مسدداعد األمددراء المشدد ركة 

وافقدة علددى مدد المهمددة العلميدة الخاصددة بسدديادت  بالقسدم بشددان الم
إلى المرك  القوم  االمر كى ألبحاث الددواج  ال داب  لدو ارة ال راعدة 

الواليات الم حددة  -جورجيا  -( اسن   USDA-ARSاألمر كية )
ا إلددددى 17/9/2018(أ ددددهر اع بددددارا مدددد  10األمر كيددددة لمدددددة )

مددد   ا و مرتدددب يصدددر  مددد  الددددا ل و ددددون نوقدددات16/7/2019
 0الجامعة

* مرفق طي  صورة  طاب الددعوة مد  الجاندب االمر كدى و طداب  
   0طلب سيادت 

   الموافقة:  اللجنةرار وق              
   الموافقة    القرا  
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علدى  17/7/2018النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم األدو دة ب دار خ  : املءضءع-40
جبدر السديد جبدر  االع ذار المقدا م  السيد األس اذ الدك ور/ محمد

أسدد اذ بالقسددم والخدداص بسددور سدديادت  لحضددور المدد تمر العلمددد  
 الذي تنظمد   دركة  و د س مصدر ) فداي ر صدحة الحيدوان سدابقا (

وذلدك  2018يونيدو  29_24والمنعقد بدولة هولندا ف  الو رة مد  
  0لعدا حصول سيادت  على ال أ يرة

   الموافقة:  اللجنةرار وق             
  الموافقة    ا القر   
 

 ال وليد وال ناسدل وال لقدي  االصدطناعى النظر ف  موافقة مجلس قسم : املءضءع-41 
علدددى االع دددذار المقددددا مددد  السددديد األسددد اذ  22/7/2018ب دددار خ 

بشأن عددا حضدور سديادتة لمد تمر  محمد احمد الم ولى الدك ور/ 
 بامر كا SSR-51بيولوجياال وليد وال ناسل

   الموافقة:  اللجنةرار وق             
 الموافقة    القرا    
 

ب ددددار خ  ال غذيددددة وامددددراء  النظددددر فدددد  موافقددددة مجلددددس قسددددم   :املءضووووءع-42
 ددديما   /ب0الطلدددب المقددددا مددد  السددديدة طعلدددى  18/4/2018

مدرس مساعدبالقسم بشأن مد بعثدة اال درا   –محمد راسى سالم 
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 /20ح ددى25/8/2018المشدد رك لسدديادتها لمدددة عدداا اع بددارا مدد  
وذلدددك السددد كمال    ) تدددار خ نهايدددة الخمدددس سدددنوات( 11/2018

 ال حاليل المعملية وتجمي  الن ائ  
   الموافقة:  اللجنةرار وق             

 الموافقة    القرا    
 املكتبات جلنة-

  7/2018 /19  واملنعقدة بتاريخ            
 

لجندة  تشدكيل  مدديرة المك بدة بشدأن فى الطلب المقدا مد  السديدة /النظر  :املءضءع-43
 لوحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمك بة الكلية

وقددرار اللجنددة :الموافقددة علددى تشددكيل لجنددة لوحددص وتسددعير المجددالت                      
 والرسائل المهداة لمك بة الكلية

 ل كون كال الى:  –                 
 رئيسا   د الهاد  محمد احمد              د/ عب0أ                     

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

  الموافقة     القرا 
 
 

 جلنه شئءن البيئه-4
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    2018 /7 / 18 المنعقدة ب ار خ
تنويذ حمل  جماعي   الي  م  فيرس)س( بال عاون م   تم:املءضءع-44

مس شوى الباطن  ال خصصى ومس شوى الجامع  والهيئ  العام  
لل امي  الصحى للساده اعضا  هيئ  ال در س والعاملي  بالكلي  

مع  وذلك يوا الثال ا  الموافق واداره حرس الجامع  ومطبع  الجا
 بالعياده الطبي  بالكلي   10/7/2018

 : الموافقة وقرار اللجن                
 الموافقة     القرا     
 
 دمد   د/ وكيدل الكليد  لشدئون 0فى ال قار ر المقدم  م  السيد أالنظر   املءضءع-45

ليددد  المج مددد  وتنميددد  البيئددد  بشدددأن قيددداا قطددداع  دددئون البيئددد  بالك
رحدددالت ( 3( قوافدددل طبيددد  بيطر ددد  عالجيددد  وعددددد )6ب نويدددذ عددددد)

 علمي  على النحو ال الى 
 العالجي :  أوال: القوافل الطبي 

 
 دقلهلي  -مرك دكرنس -الى قر   الج  ره 2/7/2018يوا اال ي  الموافق  -1
 محافظ  دمياط -الى قر   الروس  3/7/2018يوا الثال ا  الموافق  -2

 دقلهلي  –مرك  ر ي   -الى قر   الحا   ر ينى 9/7/2018افق  ني  المو يوا اال  -3

 دقهلي  -مرك  اجا -الى قر   ميت العامل 10/7/2018يوا الثال ا الموافق -4

 دقهلي  -بنى عبيدالى قر    ا   مصب  مرك   16/2018يوا اال ي  الموافق  -5

 ي دقهل -مرك نبروه -إلى قر   كوراالبحر17/7/2018يوا الثال ا  الموافق  -6
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  انيا:الرحالت العلمي :              
 -مر ط الجمل 5/7/2018يوا الخميس الموافق  -1

 محافظ  دمياط -للخيول
 -م رع   يول البس انى 12/7/2018يوا الخميس الموافق  -2

 محافظ االسكندر  

 -م رع   يول البس انى 19/7/2018يوا الخميس الموافق  -3
 محافط  االسكندر  

  الموافق قرار اللجن :و                    
 الموافقة  القرا    

 
 
 

 مءضءعات متنءعه                         
موافقة ق  موافبشان  مذكره  ئون اعضا  هيئ  ال در س النظر ف : املءضءع-46

مجلس قسم الكيميا  الحيو ة وكيميا  ال غذية ب ار خ 
د د/ السعيد الشر ينى السعي0على تر ي  السيد أ 15/7/2018

 –االس اذ الم ور  بقسم الكميا  الحيو   وكميا  ال غذي   -أحمد
وح ى  1/8/2018للقياا بعمل رئيسا لمجلس القسم اع بارا م  

  0 2018/2019نهاي  العاا الجامعى 
 الموافقة      القرا     
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بالكلية بشان موافق   مذكره  ئون اعضا  هيئ  ال در س النظر ف : املءضءع-47
الطب الشرعى والسموا واالجرا ات البيطر ة ب ار خ قسم  مجلس

 100على ما جا  ب قر ر اللجنة العلمية الدائمة  15/7/2018
سموا  –طب  رعى –ب للعلوا البيطر ة قبل اال لينيكية ) ادو ة 

وتر ي  السيد د/  ( لشغل وظائف االساتذة واالساتذة المساعدي 
سم الطب الشرعى المدرس بق –محمود محمد االلوى الحوناو  

لل  عي  بوظيوة اس اذ مساعد الطب –والسموا االجرا ات البيطر ة 
بذات القسم بالكلية حير انة مل  ا فى مسلكة الشرعى والسموا 

 و  د  عملة على ا مل وجة كماانة حس  السير والسلوك
 الموافقة     القرا      
بالكلية بشان موافق   مذكره  ئون اعضا  هيئ  ال در س النظر ف : املءضءع-48

ب ار خ  االمراء الباطنة واالمراء المعدية واالسماكقسم  مجلس
على تر ي  السيدة د/ ال هرا  كمال الطنطاو   15/7/2018

المدرس المساعد بقسم االمراء الباطنة واالمراء  –البا  
لل عيي  فى وظيوة مدرس تخصص)  –المعدية واالسماك بالكلية 

بذات القسم بالكلية حير انة مل  ا فى مسلكة  االمراء المعدية (
 و  د  عملة على ا مل وجة كماانة حس  السير والسلوك

 الموافقة     القرا     
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 بد  د/ عميد الكلي  بشان0فى المذكره المعروس  على السيد أالنظر : املءضءع-49
بالبرنام  الوصل الدراسى  2018/2019للعاا الجامعى  الدراس 

بنا  على قرار المجلس االعلى  س و  االول وذلكالم -االول
 وس العلوا الطبي  ور للجامعات المصر   بالموافق  على بكال

البيطر   برنام  تمي  حيوانات اليو  بكلي  الطب البيطر  جامع  
  0لحي  صدورالقرار الو ار   19/5/2018المنصوره ب ار خ 

   الموافقة القرا :       
 د/ عميد الكلي  بشان0المذكره المعروس  على السيد أ ىفالنظر : املءضءع-50

تشكيل اللجن  الورعي  للبرنام  تمي  حيونات اليو  بكلي  الطب 
 البيطر  على النحو ال الى لمدة عامي  قابل  لل جديد مره واحده

 
 رئيسا د/ نبيل أبو هيكل سيد احمد ) عميد الكلي (0السيد أ 1
 عضوا وكيل الكلي  لشئون ال عليم والطالب)  د/ جالل أحمد يوسف0السيد أ 2
 مدير تنويذ  د/ مجد  صالى مصطوى عامر0السيد أ 3
 عضوا د/ عمرو عبد الو اى احمد 0السيد أ 4
 عضوا د/ صبر  أحمد الخضر  0السيد أ 5
 عضوا د/ عصاا مصباى محمد0السيد أ 6
 عضوا د/ اسام  احمد ابو اسماعيل0السيد أ 7
 عضوا مد احمد عثمان) امي  الكلي (السيد / حا 8
 عضوا السيده االس اذه/ سلو  محمد الم ولى 9
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 الموافقة    القرا :       
 وس العلوا الطبي  ور بكال فى تشكيل الجها  االدار  للبرنام النظر : املءضءع-51

 البيطر   ) تمي  صح  وسالم  الغذا  ( لمده عاا قابل لل جديد 
 على النحو ال الى : 1/8/2018اع بارام  

 مديرمراحل البرنام  د/  الد ابراهيم ابو الو   سالا0السيد أ 1
 مشر  ا اديمى د/ فاطم  مصطوى عبد الحميد0السيدةأ 2
 مشر  ا اديمى السيد د/ سمير محمد عبد الغنى عبد   3
 مشر  ا اديمى السيد د/ عوء  عبل  حس  ر ي  4
 مشر  ا اديمى اهيمالسيد د/ حساا محمد محمد ابر  5
 مشر  ا اديمى السيد د/ محمد على ماهر العدل 6
 مشر  ا اديمى د/ ايمان احمد محمد احمد ابو الوضل السيدة 7
 مشر  ا اديمى السيدة د/ بسم  حامد مر نى عمر 8
 مشر  ا اديمى السيده د/ سماى مسعد مسعد 9

 سق االدار  للبرنام المن السيدة / فاطم  ال هرا  أسام  عبده االماا 10
  ئون الطالب السيدة /سلو  أحمد على 11
  ئون الطالب السيدة/ ايمان عبد اللطيف فر د 12
 اس حقاقات السيدة/   نب مصطوى محمد 13
  ئون مالي  ومراج  حسابات البرنام  السيد/ ابراهيم عوء أحمد عوء 14

 الوحدة الحسابي  السيدة/ جيهان محمد يوسف 15
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 الموافقة   القرا :       
 

 –فى المذكرة المقدمة م  السيد د/ محمد احمد الم ولى النظر  :املءضءع-52 
بشأن توعيل نظاا ال صحي   –منسق ال صحي  االلك رونى 

االلك رونى  لالم حانات  فى الكلية ومخاطبة االقساا للرد على 
 نسبة ال صحي  االلك رونى للمقررات الخاصة بالقسم

 الموافقة      قرا ال     
 
النظر فى المذكرة المعروسة على مجلس الكلية بشأن تعديل اسعار :املءضءع-53

ال ذا ر بالمس شوى ال عليمى بشها بنا  على اسافة  دمات جديدة 
) عيادة الحيوانات االليوة ( والعيادة  كا روال ناسل() معمل ال 

 وىالبيطر ة الم نقلة بعد موافقة مجلس ادارة المس ش
 االسعار قبل و عد

 
 بعد قبل االسعار

 15 5 الدواج 
 30 10 الماع  واال ناا والحمير
 35 15 االبقاروالجاموس والخيول

 50 20 القطط والكالب
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 100 25 سونار
 150 - دو لر

 20 - تحليل لب 
 40 - تحليل دا 
 15 - تحليل بول
 15 - تحليل برا 

 50 - تحليل بك ر ولوجى
 40 - حساسية  ا  بار

 50 - تحليل بروسيال
 50 - تحليل الي ا

            
  اسعار العمليات والجراحة وال وليد           

 بعد قبل  االسعار
 100 50-25 عمليات صغيرة
 250 100-75 عمليات كبيرة

 400 200-150 عمليات والدة قيصر ة
                 

يطر ة الم نقلة ي م   ادة ع  الكشف والعمليات  ار  العيادة الب                  
المسافة يراعى  جنية رسوا االن قال وتحدد حسب 50المس شوى 

 1/9% كل عاا م   10  ادة االسعار بنسبة 
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 الموافقة       القرا    
 

بالكلية بشان موافق   مذكره  ئون اعضا  هيئ  ال در س النظر ف : املءضءع-54
 22/7/2018ب ار خ  ا والوطر ات والمناعةالبك ر قسم  مجلس

المدرس  –اسما  محمد سادات محمدعلى تر ي  السيدة د/ 
لل عيي  فى  –بالكلية البك ر ا والوطر ات والمناعة المساعد بقسم 

وظيوة مدرس بذات القسم بالكلية حير انة مل  ا فى مسلكة 
 و  د  عملة على ا مل وجة كماانة حس  السير والسلوك

 الموافقة         ا القر
 
 

 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية 

 السددددددديده/ رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد 
     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

 أ صدددددددددددددددددائى  دددددددددددددددددئون ادار دددددددددددددددددة  دددددددددددددددددانى                                                  
 

             

 ،، الثانية والنصف ظهرا م الساعة نتهت اجللسة  يف متاوا      
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                      

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


