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 جامعة المنصورة      

  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية الثمانون الواحد و  (281)رقم  الجلسة

 
 2018/  2017للعدداا الجددامع  (281) رقددم عقددد مجلددس الكليددة جلسدد   

 تماا وذلك ف   هد 1438/ شوال 17   الموافقا 2/7/2018 االثنينيوا 
 بقاعة إج ماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           
 اسددددددددددددددددددددددددد اذ وعميدددددددددددددددددددددددددد الكليدددددددددددددددددددددددددة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووء  وكوووووو   الكليووووووة

 

 
 يا والبدحوثالعلاس 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/ علددددددددى 0أ
 

 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 
 

 قسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأس اذ م ور  ب 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 فددددددددددددددددددددود 0أ
 

 أسدددد اذ م وددددر  بقسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيددددة
 

 حمدددددددد الشدددددددر ينى السددددددديد علدددددددىد/ م0أ
 

 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 
 

 طوى عددددددامرد/ مجددددددد  صددددددالى مصدددددد0أ
 

 اسددددددددددددددددددد اذ ورئددددددددددددددددددديس قسدددددددددددددددددددم االدو ددددددددددددددددددد 
 

  
  

 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 حسدددددددددددن  كدددددددددددى محمدددددددددددد0أ
 

 اطنددد  واالمدددراء المعديددد  واالسدددماكالباسددد اذ ورئددديس قسدددم االمدددراء 
 

  

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددددم الباثولوجيددددددددددددددددددددددددددددددددددا 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
 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الطددددب الشددددرعى والسددددموا واالجددددرا ات البيطر دددد 
 

 ةد/ عمددددرو عبددددد الو دددداى محمددددد عبددددد0أ

 

 اسددددددددددددددد اذ بقسدددددددددددددددم الصدددددددددددددددح  واالمدددددددددددددددراء المشددددددددددددددد رك 
 

 د/  الدددددد ابدددددراهيم ابدددددو الوددددد   سدددددالا0أ
 

 اسددددددددد اذ بقسدددددددددم الرقابدددددددددة الصدددددددددحية علدددددددددى اال ذيدددددددددة
 

 االمراء الباطن  واالمراء المعدي  واالسماك بقسماس اذ  د/صبددر  أحمدددد الخضددر  0أ
 د/ طددددددداري ابدددددددراهيم محمدددددددد ابدددددددراهيم0أ

 

 سدددد اذ ورئدددديس قسدددددم ال غذيدددد  وامدددددراء سددددو  ال غذيددددد ا
 

 د/ جمدددددددددددددددال ابدددددددددددددددراهيم قدددددددددددددددروو 0أ
 

 اسددددددددد اذ بقسدددددددددم الجراحدددددددددة وال خددددددددددير واالشدددددددددعة
 

 د/ سددددددددنا  سددددددددالم  احمددددددددد عددددددددوء0أ
 

 اسدددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددم امددددددددددددددددددراء الدددددددددددددددددددواجن
 

 اسددددد اذ بقددددددسم الرقابة الصحية على اال ذية د/ مها عبدة محمد العشددددماو  0أ
  درو ددددددددددددددد د/ رجدددددددددددددددب عبدددددددددددددددد ه0أ

 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الرعايدددد  وتنميددددة الثددددرو  الحيوانيدددد 
 

 د/ عصدددددداا مصددددددباى محمددددددد محمددددددود0أ
 

 اسدددد اذ ورئدددديس قسددددم الجراحدددد  وال خدددددير واالشددددع 
 
 
 

  

 محمددددددددود محمددددددددد بدددددددددران شددددددددعيبد/ 0أ
 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسدددددددددددددددددددددددددددددددم ال شدددددددددددددددددددددددددددددددر  
 

 د/ عبددددددددد المددددددددنعم من صددددددددر محمددددددددود0أ
 

 طناعىاسدد اذ بقسددم ال وليددد وال ناسددل وال لقددي  االصدد
 

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

 د/ إنجدددددددددددددددددددددى فكدددددددددددددددددددددر  ر شددددددددددددددددددددد 
 

 اسدد اذ مسدداعد وقددائم بعمددل ورئدديس قسددم الباثولوجيددا اال لينيكدد 
 

 د/ وال  فكددددددددددددددددر  عبددددددددددددددددد الوهدددددددددددددددداب
 

 اسدد اذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الباثولوجيددا
 

 علددى عبددد الددرحمند/ سددحر السدديد السدديد 
 

 اسدد اذ مسدداعد وقددائم بعمددل رئدديس قسددم الويروسددات
 

 عبددددددد الو دددددداى حمددددددد  عبددددددد الو دددددداىد/ 
 

 اسدددددددددد اذ مسدددددددددداعد بقسددددددددددم امددددددددددراء الدددددددددددواجن
 

 اس اذ مساعد بقسم ال غذية وامراء سو  ال غذية يد يوسفددددد/ عبير السعيد الس
 حية على اال ذيدددةمدرس بقسم الرقدابة الص 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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 ن محمددود مصددطوىد/ عددادل حسدداني0أ
 

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

 
 
 

 هلي  دقدبال نقيب االطبدددا  البيطر ين

 مدير عاا مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية بد المنعم السيد محمد المنجىعد/ 

   واعتذ  عن عدم احلضء

 د/ كامددددل ابددددراهيم محمددددود ابددددو العدددد ا0أ
 

 اسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم امددددددراء الدددددددواجن
 

 د/ جمددددال عبددددد الجددددابر محمددددد يددددونس0أ
 

 اسدددددد اذ ورئدددددديس قسددددددم البك ر ددددددا والوطر ددددددات والمناعدددددد 
 

 جبدددددددددددرد/ محمدددددددددددد جبدددددددددددر السددددددددددديد 0أ
 

 اسدددددددددددددددددددددددددددددددد اذ بقسددددددددددددددددددددددددددددددددم االدو دددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 د/ احمددددددددددددددد شدددددددددددددددوقى اسدددددددددددددددماعيل0أ
 

 اسدددددددددد اذ ورئدددددددددديس قسددددددددددم الخليدددددددددد  واالنسددددددددددج 
 

  

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

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

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

حت رعاية السيد أ.د / محمد القناوي رئديس الجامعدة اف د   السديد ت   •
أ.د / أشددر  عبددد الباسدد  نائددب رئدديس جامعددة المنصددورة لشددئون 

و السدديد أ.د / نبيددل أبددو هيكددل عميددد كليددة الطددب   ال علدديم والطددالب
برنامج صحة وسالمة الغذا  بكلية الطدب  قاعة محاسرات  البيطري 

وذلك بحضور السديد  2018يوليو  2البيطر  يوا االثنين الموافق 
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أ.د / جددددالل أحمددددد السدددديد يوسددددف وكيددددل الكليددددة لشددددئون ال علدددديم 
والطدددالب سالسددديد أ.د / جهددداد رمضدددان محمدددد السددديد وكيدددل الكليدددة 

سدديد أ.د / لشدئون الدراسددات العليددا والبحددوث والعالقددات الثقافيددة س ال
عادل ال ابع  إبراهيم   لول وكيل الكلية لشدئون  دمدة المج مد  و 

والسديد أ.د / عدادل عبدد الخدالق رئديس قسدم الرقابدة  تنمية البيئدة س
والسدددادة  علدددى األ ذيدددة و مددددير برندددامج صدددحة وسدددالمة الغدددذا 

 . أعضا  هيئة ال در س بالكلية

  . 

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                   (280رقددددددم  ) ل صددددددديق علدددددد  محضددددددر الجلسددددددة السددددددابقةا :املءضووووووءع-1
  0 2018 /20/6ب ار خ 

 ( الموافقة علية64ماعدا الموسوع رقم ) المصادقة  : را الق  
 ثانيا :جلان جملس الكلية

 

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

الطالددب/  قبددول عددذر مددذكر  شددئون الطددالب بشددانالنظددر فدد   : املءضووءع-2
والمقيددد بالكليدد  بالمسدد و  الثالدد   -إسددماعيل احمددد اسددماعيل

ببرندددددامج تميددددد  صدددددح  وسدددددالم  الغدددددذا  عدددددن الو دددددر  مدددددن 
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والددددذلى يشددددمل ام حددددان  12/6/2018ح ددددى  11/6/2018
 0ماد  ) الطويليات( فصل دراسى ثانى 

 وقراراللجن : الموافق                 
 الموافق     :را الق     
 

الطالددب/  قبددول عددذر مددذكر  شددئون الطددالب بشددانالنظددر فدد    : املءضووءع-3
والمقيدد بالكليد  بالمسد و   -مصطوى حمد  حجدا   محمدود

الثالدد  ببرنددامج تمي صدددح  وسددالم  الغددذا  عدددن الو ددر  مدددن 
ام حدددان  والدددذ  يشدددمل 12/6/2018ح دددى  11/6/2018

 0ماد ) الطويليات( فصل دراسى ثانى 
 وقراراللجن : الموافق                  

 الموافق     :را الق     
الطالبد / مدر م رسدا قبدول مذكر  شئون الطالب بشدان النظر ف    : املءضءع-4

والمقيددد  بالكليدد  بالورقدد  الثالثدد  للعدداا  - عبددد الغنددى رمضددان
والدددددذ   11/6/2018عدددددن يدددددوا  2017/2018الجدددددامعى 

 دراسى تانىيشمل ام حان ماد  )الطويليات( فصل 
 وقراراللجن : الموافق                   

 الموافق       :را الق   
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الطالب /اسدما   قبدول عدذر مذكر  شئون الطدالب بشدانالنظر ف    : املءضءع-5
محمددد احمددد الشددر ينى والمقيددد  بالكليدد  بالورقدد  الثالثدد  للعدداا 

واللدددذ   2/6/2018عدددن يدددوا مدددن  2017/2018عىالجدددام
 يشمل ام حان ماد ) االدو  ( فصل دراسى ثانى

 وقراراللجن : الموافق                  
 الموافق       :را الق    
 
الطالدب/ احمدد  قبدول عدذر مذكر  شئون الطالب بشدانالنظر ف   : املءضءع-6

لرابعددد  والمقيددد بالكليددد  بالورقددد  ا -عصدداا محمدددد حسدددن علدددى
 -دتى ) البك ر ددددداعدددددن مدددددا 2017/2018للعددددداا الجدددددامعى 

 وات( بالوصل الدراسى الثانى والويرولوجيا تخل
 وقراراللجن : الموافق                  

 الموافق       :را الق    
الطالدب/ محمدد اسدم ادرا  مدذكر  شدئون الطدالب بشدان النظر فد   : املءضءع-7

قوائم طالب الكلي  بالورقد   سمن -السيد حامد محمود سلطان 
والموافقد  علدى اح سداب  2017/2018االولى للعاا الجدامعى 

العدداا الددذ  تددم ترشددي  الطددالب فيدد  عددن طر ددق مك ددب ال نسدديق 
االلك رونددى ولددم يقومددوا فددى ذات العدداا بانهددا  اجددرا ات قيدددهم 

 0بالكليات ال ى تم ترشيحهم اليها عاا رسوب بدون عذر 
 اللجن : الموافق وقرار              
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 الموافق     :را الق  
 

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

 

قسم الصح  واالمراء المش رك  النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-8
دية عل  كل من : ال قار ر الور  2/7/2018 بالكلية ب ار خ

الماجس ير  وال قر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرسدالة
د  ب/ منى ناصر محمد نصحى الحنوى0الخاصة بالطالب ط

ف  مادة ال خصص/  14/4/2015ب ار خ المسجلة من الخار  
 وعنوانها : االمراء المش رك   س 

المع ولة  األهمية المش ركة لبعض المسببات البك ير ة الممرسة
 من الطيور المن لية م  اإلشارة الخاصة الى تصنيوها الج  ئ 

Zoonotic importance of some bacterial pathogens isolated from 

domestic birds with special referenceto its molecular identification 
 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو ال ال  :  كانتد و 
 يسة عبدالبدي  ابراهيم عوء ه  د/ما0د أ1
أس اذ االمراء المش رك  بكلية الطب البيطر  / جامعة    

 ال قا  ق 
 د/ ميادة مسعد احمد شعبان     0د أ2

 أس اذ مساعد االمراء المش ركة بالكلي        
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر     0د أ3
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لكلي  أس اذ ورئيس قسم الصح  واالمراء المش رك  با    
 )مشر ( 

 د ا.د/ عمرو عبدالو اى محمد عبد     4
 أس اذ االمراء المش رك  بالكلية )مشر (        

 على ان يكون الثال  والراب  معا بصوت واحد
: ال وصدية بمدن  درجدة الماجسد ير فد  العلدوا الطبيدة الللجنةدرار وق

االمددراء المشدد رك    للطالبدد  المددذكور  فدد   البيطر ددة  تخصددص  
و  توصددية كددل مددن لجنددة المناقشددة والحكددم س وموافقددة مجلددس سدد

 القسم  
 الموافق    را الق   
 

األمراء الباطنة واألمراء المعدية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة : املءضءع-9
 عل  تشكيل الحلقة 27/6/2018واألسماك  بالكلية ب ار خ 

عادل رسو   / ب0ط   الدك ورا  الخاصة بالطالبلرسالة الدراسية 
ب ار خ د المسجلة من الخار    ابو   د ابو   د رمضان

 وعنوانها :األمراء الباطنة س ف  مادة ال خصص/  14/4/2015
( ف  1دراسات م قدمة على السيطرة على مرء السكري )النوع 

 الكالب
Advanced studies on control of type 1 Diabetes in dogs 

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

 أس اذ ورئيس قسم الصحة واألمراء المش ركة بالكلي       
 مد الخضري نصار د/ صبري أح0د أ4

 أس اذ االمراء الباطنة  بالكلية      
 د د/ حساا محمد محمد ابراهيم    5
 أس اذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية مشرفا       
 : الموافقةاللجنةقدرار و 

 الموافق     : را الق   
 
األمراء الباطنة واألمراء المعدية  مجلس قسمالنظر ف  موافقة :املءضءع-10

 عل  تشكيل الحلقة 27/6/2018سماك  بالكلية ب ار خ واأل
اسماعيل  / ب0ط   الدك ورا  الخاصة بالطالبلرسالة الدراسية 

 14/4/2015ب ار خ د المسجل من الخار    يوسف محمد السيد
 وعنوانها :امراء االسماك ورعاي ها س ف  مادة ال خصص/ 

 لبحري الغير محلى فى مصردراسات م قدمة على أمراء الجمبر  ا             
 

Advanced Studies on Non-native Cultured Marine Shrimp in Egypt 
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 وذلك عل  النحو ال ال  : د            
 د/ فيوال حسن  ك  محمد    0د أ1

أس اذ االسماك ورئيس قسم الباطنة والمعدية واالسماك       
 بالكلي   مشرفا 

 براهيم    د/ طاري ابراهيم محمد ا0د أ2
 أس اذ ورئيس قسم ال غذية وامراء سو  ال غذية  بالكلية      

 د/ اسام  احمد محمد ابو اسماعيل 0د أ3
 أس اذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلي       
 د/ يوسف يحى عوء الصعيدي   0د أ4

 أس اذ مساعد بقسم الوسيولوجيا  بالكلية      
 كامل عبدالخالق       د د/ نيوين محمد 5

 أس اذ مساعد امراء االسماك ورعاي ها بالكلية  مشرفا      
 : الموافقةاللجنةقدرار و 

 الموافق     : را الق   
 
 
 
 

 الع قات الثقافية جلنة -3       
    2018 /7 /  المنعقدة ب ار خ                                                      
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           0 
النظر ف  موافقة مجلس قسم ال وليد وال ناسل وال لقدي  االصدطناع  : املءضءع-11

علددى الطلددب المقدددا مددن السدديد الدددك ور /  28/6/2018ب ددار خ 
منصدور أبدو العيندين منصدور وذلددك لمدد المهمدة العلميدة الخاصددة 
بسدديادت  بجامعددة ر  جددر  بالواليددات الم حدددة األمر كيددة لمدددة عدداا 

و مرتددددب يصددددر  مددددن  31/7/2019ح ددددى  1/8/2018اب دددددأ 
 الدا ل 

 : الموافقةاللجنةقدرار و                
 الموافق   : را الق   
 
علدى  2/7/2018النظر ف  موافقة مجلدس قسدم الويروسدات ب دار خ : املءضءع-12

 االتى : 

أوال: الطلب المقدا من السيد الدك ور / محمد صالى محمدد الثلد              
لمسدددداعد بشددددان حضددددور سدددديادت  ورشددددة عمددددل حددددول األسدددد اذ ا

المشدروعات ال نافسددية لددول الشددري األوسد  وشددمال إفر قيدا حددول 
أدارة المخددداطر البيولوجيدددة والممولدددة مدددن معمدددل سدددانديا األمر كيدددة 

 31/7/2018وح ددى  29/7/2018لدولددة األردن فدد  الو ددرة مددن 
  0بدون نوقات من الجامعة
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 –د/ سددماى مسددعد مسددعد محمددد  ثانيددا: الطلددب المقدددا مددن السدديدة
 المدرس بالقسم بشان حضور سيادتها ورشة عمل تحت عنوان : 

   Biological informatics From Genotype to phenotype   

 12/7/2018إلى  8/7/2018بمعهد بحوث الدق  ف  الو رة من   
 0بنوقات من الجامعة

 : الموافقةاللجنةقدرار و             
 الموافق  : را الق   
 
 2/7/2018النظر فد  موافقدة مجلدس قسدم أمدراء الددواجن  ب دار خ : املءضءع-13

ب / محمددد عددال  الدددين محمددد المرسددى 0علددى الطلددب المقدددا مددن ط
المدددرس المسدداعد بالقسددم الددذي يلدد مس فيدد  الموافقددة علددى حصددول  
علددى إجدددا ة دراسددية لمددددة عددداا مددن تدددار خ السدددور قابلددة للمدددد وذلدددك 

المنحدددة الخارجيدددة المقدمدددة مدددن دولدددة الهندددد واإلدارة لحصدددول  علدددى 
العامدددة للبعثدددات طبقدددا للبرندددامج ال نويدددذي بينهمدددا بددددون نوقدددات مدددن 

  0الجامعة و مرتب يصر  من الدا ل 

 
 : الموافقةاللجنةقدرار و             

 الموافق     : را الق
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عة ب ددار خ النظددر فدد  موافقددة مجلددس قسددم الجراحددة وال خدددير واألشدد: املءضووءع-14
ب/ محمدددد جمدددال 0علددى الطلدددب المقددددا مدددن السددديد ط 2/7/2018

المدرس المساعد بالقسم بشدان حصدول  علدى إجدا ة  –محمود سالم 
دراسية لمدة عاا اع بارا من تدار خ السدور قابدل للمدد وذلدك لحصدول  
على المنحة الخارجية المقدمة من سوارة دولدة الهندد واإلدارة العامدة 

برنددامج ال نويددذي بينهمددا بدددون نوقددات مددن الجامعددة للبعثددات طبقددا لل
  0و مرتب يصر  من الدا ل 

 : الموافقةاللجنةقدرار و 
 الموافق    : را الق  
 
النظدر فد  موافقدة مجلدس قسدم األمدراء الباطندة والمعديدة واألسدماك : املءضءع-15

ب/ احمددد 0علددى الطلددب المقدددا مددن السدديد ط 2/7/2018ب ددار خ 
المدرس المساعد بالقسدم بشدان حصدول  علدى  -مجدي جمال سليم 

إجددا ة دراسددية لمدددة عدداا اع بددارا مددن تددار خ السددور قابددل للمددد وذلددك 
لحصدددول  علدددى المنحدددة الخارجيدددة المقدمدددة مدددن سدددوارة دولدددة الهندددد 
واإلدارة العامة للبعثات طبقدا للبرندامج ال نويدذي بينهمدا بددون نوقدات 

   0من الجامعة و مرتب يصر  من الدا ل 

 : الموافقةاللجنةدرار قو 
 الموافق    : را الق   
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 مءضءعات متنءعه                              
 
النظددر فدد  موافقددة مجلددس إدارة المس شددوى ال عليمدد  البيطددري بشددها   املءضووءع-16

علددى دعددم معمددل بحددوث )بيولوجيددا ال كدداثر  27/6/2018ب ددار خ 
ت والكدد س الخددا  وال ناسدل ( بمبلددال ثالثددون ألددف لشدرا  الكيماو ددا

د/ نائددب رئدديس 0بال كدداثر وال ناسددل بعددد اف  دداى المعمددل مددن قبددل ا
 الدراسات العليا والبحوث    ن الجامعة لشئو

 الموافق    را الق   
بشدأن موافقدة  النظر فى مذكرة شئون اعضدا  هيئدة ال ددر س بالكليدة املءضءع-17

كليدددة مجلدددس ادارة المس شدددوى ال عليمدددى البيطدددر  بشدددها ال ددداب  لل
علددى مددا جددا  ب قر ددر اللجنددة العلميددة رقددم    27/6/2018ب ددار خ 

 –)ا( للعلددددوا البيطر ددددة قبددددل اال لينيكيددددة ) ميكرو يولوجيددددا  100
طويليات (  وترشي  السيدة د/ نرمين عوء ابراهيم موسى حدايس 

 ميددل بقسددم البك ر ددا والوطر ددات والمناعددة بالمس شددوى ال عليمددى   –
لل عيدين بوظيودة اس شدار  مسداعد  –للكلية  البيطر  بشها   ال اب 

تخصددددص البك ر دددددا والوطر دددددات والمناعددددة بالمس شدددددوى ال عليمدددددى 
البيطر  بشها ال اب  للكلية حي  انهدا مل  مد  فدى عملهدا وسدلوكها 
وتقددوا بواجب هددا الجامعيدد  علددى أ مددل وجدد  كمددا انهددا حسددن  السددير 

 0والسلوك 
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 الموافق    القرا   
 
 
 

 الدا ية والسكرتا ية وقام باألعمال ا

 السددددددديد / رجدددددددا  محمدددددددد البيلددددددد 
     السددددددديدة/ ماجددددددددة محمدددددددد احمدددددددد 

 
 رئدددددددديس قسددددددددم أمانددددددددة مجلددددددددس الكليددددددددة

 أ صدددددددددددددددددائى شدددددددددددددددددئون ادار دددددددددددددددددة ثدددددددددددددددددانى                                                  
 

             

 ،، الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا      
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                      

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

 
  

 

 ماجدة     


