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 جامعة المنصورة      
  كلية الطب البيطري      
 كليةال مجلس أمانة      

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية الثمانون و  ةالثالث (283)رقم  الجلسة

 
ياوم  2018/  2017للعام الجاامع  (283) رقم عقد مجلس الكلية جلسته 

 تمااام وذلااف فاا   هااا 1438/ الحجااةذو    الموافاا م 15/8/2018 اءاالربعاا
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية ظهرا الثانية عشر الساعة 

 : برئاسة           
 ساااااااااااااااااااااااااتاذ وعمياااااااااااااااااااااااااد الكلياااااااااااااااااااااااااةأ د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووء  وكوووووو   الكليووووووة

 

 
 العليا والباحوثاستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدااجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أساااتاذ ووكيااال الكلياااة لشااائون  دماااة المجتمااا  وتنمياااة البيئاااه راهيمااادل التابعى ابااد/ ع0أ
 



 

 
 
-2- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2018/ 8/ 15املوافق    االربعاء يوم  ( 283) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 استاذ ووكيل الكلية لشاائون التعليم والطالب د/ جالل احمااد السيد ياااوسف0أ

  أعضا  اجمللس:
 د/ فهاااااااايم البهاااااااااى الساااااااايد وحاااااااااي 0أ

 

 اأسااااااااااااااااتاذ متواااااااااااااااار  بقساااااااااااااااام الوساااااااااااااااايولوجي
 

 اهيم القناااااااااو  علااااااااى علااااااااى اباااااااار د/ 0أ
 

 أساااااااااااااااااتاذ متوااااااااااااااااار  بقسااااااااااااااااام الويروساااااااااااااااااات
 

 د/ عبااااد الهاااااد  محمااااد احمااااد عرمااااه0أ
 

 تغذيااهالتغذيااه وامااراء سااوء ال أسااتاذ متواار  بقساام
 

 د/ فتحاااااااااى رساااااااااوان علاااااااااى ساااااااااليم0أ
 

 الشاااارعى والسااااموم واالجااااراءات البيطر ااااةأسااااتاذ متواااار  بقساااام الطااااب 
 

 ر  بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماكأستاذ متو د/ محمااد احمد علااى يااوسف0أ

 د/ السااااااااااااعيد الشااااااااااااربينى السااااااااااااعيد0أ
 

 أساااتاذ متوااار  ورئااايس قسااام الكميااااء الحيو اااه وكميااااء التغذياااه
 

 د/ صاااااااالى المرساااااااى المرساااااااى فااااااار 0أ
 

 أسااااااااااااااااااتاذ متوااااااااااااااااااار  بقسااااااااااااااااااام التشااااااااااااااااااار  
 

 د/محمااااااااااااااااااااد محمااااااااااااااااااااد فااااااااااااااااااااود 0أ
 

 أسااااتاذ متواااار  بقساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااة
 

 د/ محماااااااد الشاااااااربينى السااااااايد علاااااااى0أ
 

 أسااتاذ متواار  بقساام الرقابااه الصااحيه علااى اال ذيااه
 

  

 د/ صاااااالى احماااااد عثماااااان اباااااو الوفاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااام الطويلياااااااااااااااااات
 

 د/ عاااااااادل حلماااااااى نجياااااااب الجاااااااوهر  0أ
 

 اساااتاذ ورئااايس قسااام الصاااحه واالماااراء المشاااتركه
 

  

 د/ كاماااال ابااااراهيم محمااااود ابااااو العاااا م0أ
 

 س قساااااام امااااااراء الاااااادواج اسااااااتاذ ورئااااااي
 

  
  

 د/ مصااااااااباى عبااااااااد الجااااااااواد الساااااااايد0أ
 

 قساااااااااااااااااااااام التشاااااااااااااااااااااار   ورئاااااااااااااااااااااايساسااااااااااااااااااااااتاذ 
 

 د/ سااااااااامى معااااااااوء محمااااااااد  عباااااااال0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام التوليااااد والتناساااال والتلقااااي  االصااااطناعى
 
 
 

 ة واالنسجةااام الخلياااتاذ بقسااااس يد مرعىاااانى الساااهد/0ا

 د/ فياااااااااااوال حسااااااااااا   كاااااااااااى محماااااااااااد0أ
 

 اطناااه واالماااراء المعدياااه واالساااماكاذ ورئااايس قسااام االماااراء الباسااات
 

  

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااااااااااااااااااام البا ولوجيااااااااااااااااااااااااااااااااااا د/ احمد فاااو   الشاااايب0أ
 

 د/ عاااااادل عباااااد الخاااااال  سااااايد احماااااد0أ
 

 ه الصاااااحيه علاااااى اال ذياااااةاسااااتاذ ورئااااايس قسااااام الرقابااااا
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 د/ مماااااااااادوى محمااااااااااد ابااااااااااو المجااااااااااد 0أ
 

 جااااراءات البيطر ااااهاسااااتاذ ورئاااايس قساااام الطااااب الشاااارعى والسااااموم واال
 

 ةد/ عماااارو عبااااد الوتاااااى محمااااد عبااااد0أ

 

 اساااااااااااااااتاذ بقسااااااااااااااام الصاااااااااااااااحه واالماااااااااااااااراء المشاااااااااااااااتركه
 

 اساااااااااتاذ بقسااااااااام الرقاباااااااااة الصاااااااااحية علاااااااااى اال ذياااااااااة د/  الد ابراهيم ابو الوت  سالم0أ
 

 د/ طااااااااري اباااااااراهيم محماااااااد اباااااااراهيم0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قسااااام التغذيااااه واماااااراء سااااوء التغذياااااه
 

 قاااااااااااااااروو د/ جماااااااااااااااال اباااااااااااااااراهيم 0أ
 

 اساااااااااتاذ بقسااااااااام الجراحاااااااااة والتخااااااااادير واال اااااااااعة
 

 د/ سااااااااناء سااااااااالمه احمااااااااد عااااااااوء0أ
 

 اسااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااام امااااااااااااااااااراء الاااااااااااااااااادواج 
 

 اساااااتاذ بقااااااسم الرقابة الصحية على اال ذية د/ مها عبدة محمد العشااااماو  0أ
 د/ رجاااااااااااااااب عباااااااااااااااد   درو ااااااااااااااا 0أ

 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااه
 

 د/ عصااااااام مصااااااباى محمااااااد محمااااااود0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الجراحااااه والتخاااادير واال ااااعه
 
 
 

  

 محمااااااااود محمااااااااد باااااااادران  ااااااااعيبد/ 0أ
 

 اساااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقسااااااااااااااااااااااااااااااام التشااااااااااااااااااااااااااااااار  
 

 د/ احمااااااااااااااد  اااااااااااااااوقى اساااااااااااااااماعيل0أ
 

 اسااااااااااتاذ ورئاااااااااايس قساااااااااام الخليااااااااااه واالنسااااااااااجه
 

 د/ عبااااااااد الماااااااانعم منتصاااااااار محمااااااااود0أ
 

 ىاسااتاذ بقساام التوليااد والتناساال والتلقااي  االصااطناع
 

 الرعاياااه وتنميه الثرو  الحيوانيه استاذ بقسم د/ أسامه احمد محمد ابو اسمااعيل0أ

 د/ إنجاااااااااااااااااااااى فكااااااااااااااااااااار  ر شاااااااااااااااااااااه
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال ورئاايس قساام البا ولوجيااا اال لينيكااه
 

 د/ والء فكاااااااااااااااار  عبااااااااااااااااد الوهاااااااااااااااااب
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام البا ولوجيااا
 

 عبااد الاارحم د/ سااحر الساايد الساايد علااى 
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام الويروسااات
 

 عبااااااد الوتاااااااى حمااااااد  عبااااااد الوتاااااااىد/ 
 

 اسااااااااااتاذ مساااااااااااعد بقساااااااااام امااااااااااراء الاااااااااادواج 
 

 استاذ مساعد بقسم التغذية وامراء سوء التغذية يد يوسفااااد/ عبير السعيد الس
 على اال ذياااةمدرس بقسم الرقاابة الصحية  د/ مروة ابراهيم المرسى محمد الطو ى

 حااااااااااااااالوةد/ اماااااااااااال عبااااااااااااد الماااااااااااانعم 
 

 مدرس بقسم الطب الشرعى والسموم واالجراءات البيطر ة

  أعضا  من اخلا ج

   محمااود مصااطوىد/ عااادل حساااني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
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 ماااد/ محمد محمد جمعه سال
 
 
 

 هليه اقدبال نقيب االطبااااء البيطر ي 

 مدير عام مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية لمنعم السيد محمد المنجىعبد اد/ 

   واعتذ  عن عدم احلضء

 طوى عااااااامرد/ مجااااااد  صااااااالى مصاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااااام االدو اااااااااااااااااااه
 

 د/ جمااااال عبااااد الجااااابر محمااااد يااااونس0أ
 

 اسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام البكتر ااااااا والوطر ااااااات والمناعااااااه
 

 د/ محماااااااااااد جبااااااااااار السااااااااااايد جبااااااااااار0أ
 

 دو ااااااااااااااااااااااااااااااااهاسااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااااااااااااااااام اال
 

 االمراء الباطنه واالمراء المعديه واالسماك بقسماستاذ  د/صباار  أحماااد الخضاار  0أ

 االسته ل
      - د/عباااد الهاااادي محماااد أحماااد عرماااه0أالسااايد  الجلساااةام بأماناااة قااا •

 بالكلية التغذية وأمراء سوء التغذية قسممتور  ب أستاذ

 عميااد الكليااة –حمااد نبياال ابااو هيكاال ساايد أالساايد أ/د/ الجلسااة افتاات   •
  متمنيا للسادة اعضااء المجلس التوفي  والسداد

 

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                   (282رقااااااام  ) لتصااااااادي  علااااااا  محضااااااار الجلساااااااة الساااااااابقةا :املءضوووووووءع-1
  0 2018 /22/7بتار خ 

 المصادقة  : را الق  
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 س الكليةثانيا :جلان جمل
 

 جلنة شئءن التعليم والط ب - 1                 
 8/2018/ المنعقدة بتار خ   

بالكلية بشأن تعديل   النظر فى مذكرة  ئون  ئون التعليم والطالب: املءضءع-2
رصد نتيجة بعض الطالب بالورقة الثانية للعام الجامعى 

 ( طالب وهم :3وعددهم ) 2017/2018
 نى هد  على البسيو  -1
 عبد الرحيم عماد الدي  ابراهيم  -2
 جهاد  الد عباس حم ة -3

 وقرار اللجنة الموافقة
 الموافقة القرا      
االلتماس النظر فى مذكرة  ئون التعليم والطالب  بالكلية بشأن : املءضءع-3

المقدم م  الطالب/ رامى عونى عبد الرحيم على حسنى والموصول 
ة وسالمة الغذاء للعام الجامعى لية ببرنامج تمي  صحم  الك
والذ  يلتمس فية اسافة تيرم او ا ترلة حتى يتمك  2017/2018

( فرص ولم يحق  5م  تحقب  معدل النجاى حيث انة حصل على )
( بنسبة مئو ة 0,35ا  تغيير فى حالتة ومعدل الترا ة )

 (fبتقدير)14,13
ايرونة العرء على مجلس الكلية للتكرم باتخاذ موقرار اللجنة 

 مناسبا فى هذا الشأن
 فصل الطالب م  الكلية  القرا    
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 الد اسات العليا جلنة -2

 15/8/2018والممتدة حتى  2018 /13/8 المنعقدة بتار خ                                             

بالكلية قسم الصحه واالمراء المشتركه  موافقه مجلسالنظر فى  : املءضءع-4
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  12/8/2018 بتار خ

الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة الدكتورا  الخاصة 
ا  المدرس المساعد  دعاء نجيب السعيد حسانب/ 0بالطالبة ط

ف  مادة التخصص/ االمراء  22/4/2014والمسجله بتار خ 
 المشتركه ، وعنوانها : 

 االوليات المعو ة المشتركة الوبائية الج  ئية لبعض    
Molecular Epidemiology of some Zoonotic Enteric Protozoa                       

 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ ياسر نصر عوء حجا    0ا أ1

 أستاذ ورئيس قسم االمراء المشتركه بطب بيطر   جامعة / االسكندر ه
 ائل فو   محمد التراس د/ و 0ا أ2
 أستاذ االمراء المشتركه ووكيل كلية علوم الثرو  السمكيه والمصايد جامعة / ور الشيخ 
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر   0ا أ3

 أستاذ ورئيس قسم الصحه واالمراء المشتركه بالكليه )مشرفا(
 د/ عمرو عبدالوتاى محمد عبد   0ا أ4

 ه )مشرفا(أستاذ االمراء المشتركه بالكلي
 على ان يكون الثالث والراب   معا بصوت واحد

: التوصااية بماان  درجااة دكتااورا  الولسااوة فاا  العلااوم الطبيااة  وقاارار اللجنااه
االمراء المشاتركه " للطالباه الماذكور  فا  ساوء توصاية  البيطر ة  تخصص "

  ل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم  
 

  افقةالمو       القرا      
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النظر ف  موافقة مجلس قسم الرقابة الصحية على األ ذية  بالكلية : املءضءع-5
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  14/8/2018بتار خ 

الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة الدكتورا  الخاصة بالطالبة 
ا المدرس المساعد بالقسم  حنان احمد  اهر احمد حس ب/ 0ط

الرقابة ف  مادة التخصص/  28/10/2014جلة بتار خ والمس
 ،  وعنوانها :  الصحية على اللحوم ومنتجاتها

للكابور ا والجمبر   لحوم النيئة والمطهيةالمتبقيات المعادن الثقيلة فى            
 مصر -المسوي ف  مدينة المنصورة

Heavy metals residues in raw and cooked flesh of crab and prawn 

 marketed in Mansoura City-Egypt 

 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ فتح  عبدالرحم  النواوي      0ا أ1
بكلية الطب  الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتهاأستاذ      

 البيطر / جامعة القاهرة
 د/ فتح  احمد  لف      0ا أ2

بكلية الطب  الصحية على اللحوم ومنتجاتها الرقابةأستاذ      
 البيطر / جامعة بن  سو ف

 د/ محمد محمد محمد ابراهيم الج ار 0ا أ3
 بالكلية )مشرفا( الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتهاأستاذ      
 د/  الد ابراهيم ابو الوت  سالم   0ا أ4

 ة )مشرفا( بكلي الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتهاأستاذ      
 ا على أن يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/

: التوصية بمن  درجة دكتورا  الولسوة ف  العلوم الطبية  اللجنةرار وق               
"  الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها البيطر ة  تخصص "

للطالبه المذكور  ف  سوء توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 
 مجلس القسم  وموافقة

 الموافقة     القرا      



 

 
 
-8- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

   2018/ 8/ 15املوافق    االربعاء يوم  ( 283) اجللسة    حمضر اجتماع جملس الكلية           

 

 

 بالكلية بتار خ الخليه واالنسجه النظر ف  موافقة مجلس قسم  :املءضءع-6
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع    12/8/2018

ب/ 0ط ةالخاصة بالطالبللجنة المناقشة والحكم لرساالة الدكتورا  
بتار خ المسجلة م  الخار   ا رانيا محمود ابراهيم عطيه الشيوي 

 وعنوانها :  الهستولوجيا ، ف  مادة التخصص/  16/10/2012
التركيب الخلوي للمناط  المولدة للخاليا العصبية ف  مخ اسماك 

 البلط  البالغة
The Cellular Composition of Neurogenic Periventricular Zones 

in the Adult Tilapia Brain 

 الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :لجنة  كانتا و 
 د/ هان  السيد مرع  ماس  0ا أ1

 بالكلية أستاذ الخليه واالنسجه     
 د/ فاروي السيد عبدالمهدي     0ا أ2

 بطب بيطري/ جامعة كور الشيخ أستاذ الخليه واالنسجه      
 ا  د/ أحمد  وق  اسماعيل 3

 لكلية )مشرفا(أستاذ ورئيس قسم الخلية واالنسجة با      
 د/ محمد محمد عاطف كساب 0ا أ4
بطب بيطري/ جامعة كور  أستاذ ورئيس قسم الخليه واالنسجه     

 الشيخ)مشرفا(
 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/

: التوصية بمن  درجة دكتورا  الولسوة ف  العلوم  اللجنةرار وق
طالبه المذكور  ف  الطبية البيطر ة  تخصص " الهستولوجيا " لل

سوء توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس 
 القسم 

 الموافقة    القرا     
 
: النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى املءضءع-7

 عل  كل م  : 13/8/2018بالكلية بتار خ 
وراة الخاصاة بالطالاب اوال : تعديل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكت

ا الماااادرس المساااااعد بالكليااااة محمااااد فااااو   علااااى ابااااو الع ااااب/ 0ط
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الااااوالد  فاااا  مااااادة التخصااااص/  28/10/2014والمسااااجل  بتااااار خ 
د/ عبااادالمنعم 0، برفااا  اسااام السااايد أوامراساااها والتلقاااي  االصاااطناعى

منتصر محمود ا أستاذ التوليد والتناسل بالكلية ، لتصب  اللجناة علاى 
 ل :النحو التا

 د/ عبدالرؤو  مرسى  الب  0ا أ1
 أستاذ التوليد والتناسل بطب بيطر  جامعة/ القاهر        
 د/ عادل عبد الوتاى رامون 0ا أ2

 أستاذ التوليد والتناسل بطب بيطر  جامعة / كور الشيخ     
 د/ سامى معوء محمد  عبل  0ا أ3

 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(    
ظر ف  التقار ر الوردية والتقر ار الجمااع   للجناة المناقشاة  انيا : الن

محماد فاو   علاى ب/ 0بالطالاب ط الخاصاةوالحكم لرسااالة الادكتورا  
فاا  مااادة  28/10/2014ا المسااجل ماا  الخااار   بتااار خ ابااو الع اا

، للمناقشاة والحكام الوالد  وامراساها والتلقاي  االصاطناعىالتخصص/ 
 ، وعنوانها : 

دور المناعاااة الطبيعياااة الموساااعية فاااى الحمااال المبكااار فاااى االبقاااار                 
 الحالبة السليمة مقارنة بالمر ضة

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

: التوصية بمن  درجة دكتورا  الولسوة فا  العلاوم الطبياة  اللجنةرار وق               
" للطالاب  الوالد  وامراسها والتلقاي  االصاطناعى ة  تخصص "البيطر 

المذكور ف  ساوء توصاية كال ما  لجناة المناقشاة والحكام ، وموافقاة 
مجلس القسام ما  تحدياد عناوان الرساالة ليصاب  علاى النحاو التاال :                

لخالياااا بطاناااة ة ياااالمناعدراساااات بيولوجياااة ج  ئياااة علاااى االساااتجابة 
 سة معمليةالرحم : درا

Molecular studies on Toll-like receptors mediated immune response 

 of bovine endometrial cells : an in vitro study 

 الموافقة       القرا 
بالكلية قسم الصحه واالمراء المشتركه موافقة مجلس النظرفى  : املءضءع-8

ردية والتقر ر عل  كل م  : التقار ر الو 12/8/2018 بتار خ
الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة الماجستير الخاصة 
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ا المسجله م  الخار    عمرو حامد محمد  اهي ب/ 0بالطالب ط
ف  مادة التخصص االمراء المشتركه ،  16/10/2012بتار خ 

 وعنوانها : 
 وبائية وج  ئية على مرء الحمى المتموجة كمرء مشتركدراسات 

Epidemiological and Molecular Studies on Undulant Fever as A Zoonotic Disease 

 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :
 د/ مايسه عبدالبدي  ابراهيم عوء0ا أ1
 أستاذ االمراء المشتركه بطب بيطر   جامعة / ال قا         
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس 0ا أ2
 ئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعه بالكليهأستاذ ور       
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر   0ا أ3
 أستاذ ورئيس قسم الصحه واالمراء المشتركه بالكليه )مشرفا(     
 د/ عمرو عبدالوتاى محمد عبد   0ا أ4
 أستاذ االمراء المشتركه بالكليه )مشرفا(     

 حدعلى ان يكون الثالث والراب   معا بصوت وا
: التوصية بمن  درجة الماجستير ف  العلوم الطبية  وقرار اللجنه 

االمراء المشتركه " للطالب المذكور ف  سوء  البيطر ة  تخصص "
 وموافقة مجلس القسم  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 

 الموافقة : القرا 
 

بالكلية ه قسم الصحه واالمراء المشتركالنظر ف  موافقة مجلس : املءضءع ا9
عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  12/8/2018 بتار خ

الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة الماجستير الخاصة بالطالبه 
ا المسجله م  الخار   بتار خ  الهام على حس  ابوحطبب/ 0ط

 وعنوانها : التخصص االمراء المشتركه ، ف  مادة  20/10/2015

 شتركة والج  ئية النواع الليستير ا ف  بعض حيوانات الم رعةالسمات الم     
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Zoonotic and Molecular Aspects of Listeria species 

 in Some Farm Animals 

 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  
 د/ محمد السيد محمد محمد   0ا أ1

 ء المشتركه بطب بيطر   جامعة / ال قا   أستاذ ورئيس قسم االمرا                      
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس0ا أ2

 أستاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعه بالكليه     
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر   0ا أ3
 أستاذ ورئيس قسم الصحه واالمراء المشتركه بالكليه )مشرفا(     
  د/ عمرو عبدالوتاى محمد عبد  0ا أ4
 أستاذ االمراء المشتركه بالكليه )مشرفا(    

 على ان يكون الثالث والراب   معا بصوت واحد
: التوصااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة  قاارار اللجنااهو      

الماااذكورة فااا     االماااراء المشاااتركه " للطالباااة  البيطر اااة  تخصاااص "
 ة مجلس القسم  والحكم ، وموافقسوء توصية كل م  لجنة المناقشة 

 الموافقة    : القرا  
بالكلية قسم البكتير ا والوطر ات والمناعه  النظر ف  موافقة مجلس  : املءضءع-10

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع    1/8/2018 بتار خ
ب/ 0ط هالخاصة بالطالبالماجستير  للجنة المناقشة والحكم لرساالة

ا والمسجله م  الخار  بنار خ  راهيم عصوورسمر على ابراهيم اب 
البكتر ولوجيا واألمينولوجيا  مادة التخصص/  ف  22/4/2014

    وعنوانها،  والميكولوجيا
دراسات على البال ميد الخاص بمقاومة السالمونيال انتر كا المع وله م  دجا             

  مصاب 
Studies on plasmid mediated antimicrobial resistance  

of Salmonella enterica isolated from ill Chicken 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كانتا و 
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 د/ محمد السيد عنان   0ا أ1
أستاذ البكتر ا والوطر ات والمناعة بكلية الطب البيطري / جامعة       

 قناة السو س
 د/ محمد مصطوى احمد الحديدي 0ا أ2
 ذ مساعد بقسم  البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية  أستا     
 د/ جمال عبدالجابر محمد يونس   0ا أ3
 أستاذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية )مشرفا(      

: التوصية بمن  درجة الماجستير ف  العلوم الطبياة  وقرار اللجنه
"  يااا والميكولوجياااالبكتر ولوجيااا واألمينولوج البيطر ااة  تخصااص "

للطالبه المذكور  ف  سوء توصية كل م  لجنة المناقشة والحكام 
 ، وموافقة مجلس القسم  

 الموافقة    : القرا       
 

قسم االمراء الباطنه والمعديه واالسماك  مجلسالنظر ف  موافقة   :املءضءع-11
عل  تقر ر الصالحية لرسالة  12/7/2018 بالكلية بتار خ

رسو  عادل ابو   د ابو   د ب/ 0اة الخاصة بالطالبه طالدكتور 
ف  مادة  14/4/2015ا المسجله م  الخار   بتار خ  رمضان

 التخصص االمراء الباطنه ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها 
 ( ف  الكالب1دراسات متقدمة على السيطرة على مرء السكري )النوع 

Advanced studies on control of type 1 Diabetes in dogs 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ صبحى المغاور  محمد  نب   0ا أ1
 أستاذ االمراء الباطنه  بكلية الطب البيطر  جامعة / ال قا        
 د/ صبر  احمد الخضر     0ا أ2

 أستاذ االمراء الباطنه بالكليه     
 يوسف    د/ محمد احمد على 0ا أ3

 أستاذ االمراء الباطنه المتور  بالكلية )مشرفا(      
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 ا د/ حسام محمد محمد ابراهيم    4
 أستاذ مساعد االمراء الباطنه   )مشرفا(      

 على ان يكون الثالث والراب   معا بصوت واحد
 وقرار اللجنه : الموافقه

 الموافقة : القرا         
 

الرعاية وتنمية الثرو  الحيوانيه  مجلس قسمقة النظر ف  مواف: املءضءع-12
 عل  تقر ر الصالحية لرسالة الدكتوراة 12/8/2018 بالكلية بتار خ
 بسمه محمد طاهر احمد عبدالع    هندام / ب0ط ة الخاصة بالطالب

ف  مادة  28/10/2014ا المدرس المساعد والمسجلة بنار خ 
 وعنوانها :قشة والحكم ، ، للمناالتخصص/ الورا ة والهندسة الورا ية

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

Molecular Genetic Studies on Some Genes Affecting Fertility 

 in Buffalo 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال :
 براهيم محجوب   د/ السيد محمود ا0ا أ1
 أستاذ الورا ه والهندسه الورا يه بطب بيطري/ جامعة ال قا        
 د/ صالى محمود على     0ا أ2

أستاذ الورا ه الج  ئيه بمعهد الهندسه الورا يه مدينة االبحاث      
 العلميه باالسكندر ه

 د/ ايمان السيد العربى     0ا أ3
 ا يه بطب بيطري/ جامعة ال قا   أستاذ الورا ه والهندسه الور      
 د/ محمد محمد فود      0ا أ4

 أستاذ متور   بالكلية )مشرفا(     
 ا على أن يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/

 وقرار اللجنه : الموافقه 
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 الموافقة : القرا          
ناعى النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصط:املءضءع-13

عل   تقر ر الصالحية لرسالة  13/8/2018بالكلية بتار خ 
فاطمه النبو ه حسي  عبدالمعطى ب/ 0الدكتوراة الخاصة بالطالبة ط

ف  مادة  28/10/2014ا المسجلة م  الخار   بتار خ  عدالن
، للمناقشة والحكم  الوالد  وامراسها والتلقي  االصطناعىالتخصص/ 
 ، وعنوانها : 

 تحسي  معدل اال صاب المعملى ف  الجاموس محاوالت   
Trials to improve the in vitro fertilization rates of buffalo oocytes 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ ابو بكر ماهر ه اع  0ا أ1

 أستاذ بقسم التوليد والتناسل بطب بيطر / جامعة ال قا          
 د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد   0ا أ2

 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا     
 د/ سامى معوء محمد  عبل 0ا أ3
 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(     
 د/ عبدالمنعم منتصر محمود     0ا أ4
 أستاذ التوليد والتناسل بالكلية )مشرفا(     

 على ان يكون الثالث والراب  بصوت واحد
 : الموافقة   اللجنةرار وق

 الموافقة     القرا      
 بالكلية بتار خقسم أمراء الدواج  النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-14

عل   تقر ر الصالحية لرسالة الدكتوراة الخاصة  15/8/2018
ب/ منال عل  محمد حبا ة ا المسجلة م  الخار  0بالطالبه ط
اء الدواج  ف  مادة التخصص/ امر  28/10/2013بتار خ 

 واالرانب ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 



 

                                                          
                                                       

 
-15- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 15/8املوافق   االربعاء يوم  ( 283)   جللسة ا  الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 تقييم لقاحات مرء النيوكاسيل التجار ة سد المع والت الحقلية             
Evaluation of commercial Newcastle disease vaccines against field isolates 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد السيد محمد محمد      0ا أ1

 ال قا    أستاذ ورئيس قسم االمراء المشتركة بطب بيطري/ جامعة      
 د/ سناء سالمه احمد عوء  0ا أ2

 أستاذ امراء الدواج  بالكلية     
 د/ محمد عبدالع    لبد     0ا أ3

أستاذ امراء الطيور واالرانب بكلية الطب البيطر/ جامعة      
 ا     )مشرفا( ال ق

 د/ كامل ابراهيم محمود ابو الع م 0ا أ4
 أستاذ ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     

 ا على أن يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/
 : الموافقة   اللجنةرار وق

 الموافقة     القرا   
 

قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه   النظر ف  موافقة مجلس  :املءضءع-15
عل  تقر ر الصالحية لرسالة لرسالة  12/8/2018بالكلية بتار خ 

ا    واء محمود انيس با  دب/ 0الدكتورا  الخاصة بالطالبه ط
ف  مادة التخصص/  20/10/2015المسجلة م  الخار  بتار خ 

 التغذيه ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : الكيمياء الحيو ه وكيمياء 
  ياااا الج عيااااة سااااد إصاااابات الخصااااية المحد اااة تجر بيااااا بكلور ااااد التاااأ ير الوقااااائ  للخال    

 الكادميوم ف  ذكور الجرذان
Protective effect of stem cell in experimentally induced testicular damage 

by   cadmium chloride inmale rats ا 
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 تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال : واقتراى 
 اعيل ابراهيم محمد حجا ي  د/ اسم0ا أ1
 أستاذ الكيمياء الحيو ه بكلية طب بني  / جامعة اال هر     
 د/ السعيد الشربينى السعيد      0ا أ2
 أستاذ متور  ورئيس قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه بالكليه      
 د/ ياقوت عبدالوتاى السنوس     0ا أ3

 كلية الطب البيطري بمشتهر/جامعة بنها  )مشرفا(أستاذ الكيمياء الحيو ة ب       
 ا د/ محمد فود  ابراهيم سالمه   4

 أستاذ مساعد الكيمياء الحيو ة بالكلية )مشرفا(    
 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد       

 وقرار اللجنه : الموافقه
  الموافقة     القرا      

 

 بالكليااة بتااار خقساام البا ولوجيااا اال لينيكيااة مجلااس النظاار فاا  موافقااة : املءضووءع-16
الخاصااااة الاااادكتورا  علاااا  تقر اااار الصااااالحية لرسااااالة  14/8/2018

ا المساجلة ما  الخاار   ب/  ير   محمود عبد الحميد بدر0ط ةبالطالب
البا ولوجيااا اال لينيكيااة ، فاا  مااادة التخصااص/  9/10/2013بتااار خ 

 وعنوانها :  ،للمناقشة والحكم 
 ت با ولوجية ا لينيكية على بعض محو ات النمو فى الدواج دراسا

Clinicopathological Studies on Some Growth Promoters in Poultry 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ نار مان محمد مصطوى ادر س  0ا أ1
 جامعة ال قا   /لبيطر  أستاذ البا ولوجيا اال لينيكة بكلية الطب ا     
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  د/انج  فكري محمد حس  ر شة -2
 أستاذ مساعد البا ولوجيا اال لينيكة وقائم بعمل رئيس القسم  بالكليه      
 د/ أسامه على محمد عبد        0ا أ3
جامعة قناة  /ا اال لينيكة بكلية الطب البيطر  أستاذ البا ولوجي     

 السو س )مشر (
 وى عبدالحميد  ا د/ فاطمه مصط4
 أستاذ مساعد البا ولوجيا اال لينيكة بالكليه)مشر (    
 على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد   
 وقرار اللجنه : الموافقه   

 الموافقة     القرا      
 

بالكلية الرعاية وتنمية الثرو  الحيوانيه  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  املءضءع-17
 عل  تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير 12/8/2018 بتار خ

ا  أسماء سعد محمد محمد يوسف در ام  / ب0ط ة الخاصة بالطالب
ف  مادة  28/10/2014المعيد  بالقسم والمسجلة بتار خ 

، للمناقشة والحكم ،  التخصص/ سلوكيات الحيوان ورعايته
 وعنوانها :

على سلوك وأداء وإراحة دجا  دراسة ع  تأ ير مدة و دة اإلساءة                 
 التسمي 

Study on the effect of light intensity and period on behavior, 

 performance and welfare of broiler chickens 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال :
 د/ الصادي  ليل الصادي       0ا أ1

 بطب بيطر  جامعة / ال قا    أستاذ                   
 د/ محمد يوسف ابراعيم يوسف  0ا أ2

 أستاذ بطب بيطر  جامعة/ ال قا        
 د/ محمد محمد فود   0ا أ3
 أستاذ متور   بالكلية )مشرفا(    
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 د/ رجب عبد  درو      0ا أ4
 أستاذ ورئيس القسم بالكليه    
   بصوت واحدعلى ان يكون الثالث والراب               
 وقرار اللجنه : الموافقه 

 الموافقة      القرا    
 
بالكلية الرعاية وتنمية الثرو  الحيوانيه  مجلس قسمالنظر ف  موافقة :املءضءع-18

 عل  تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير 12/8/2018 بتار خ
ا  اسماء احمد بدر محمد عبد العال  / ب0ط ة الخاصة بالطالب

ف  مادة التخصص/  28/10/2014المسجلة بنار خ المعيد  و 
 وعنوانها :والحكم ، الحيو  للمناقشةاالحصاء 

نموذ  احصائى لدراسة تأ ير تلوث الهواء على الكواءة االنتاجية 
 لم ارع الدواج 

Statistical Model for Studying the effect of air pollution on 

productive efficiency of chicken farms 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال :
 د/ محمد نجيب عبدالوتاى       0ا أ1
أستاذ االحصاء الحيو  والسكانى بمعهد الدراسات والبحوث      

 االحصائيه/ جامعة القاهر 
 د/ سيد مشعال السيد تا  الدي   0ا أ2

ت والبحوث االحصائيه/ أستاذ االحصاء التطبيقى بمعهد الدراسا      
 جامعة القاهر 

 د/ محمد محمد فود        0ا أ3
 أستاذ متور   بالكلية )مشرفا(     
 ا د/ ايمان احمد محمد ابو الوضل  4
 أستاذ مساعداالحصاء الحيو  بالكلية )مشرفا(     
 على ان يكون الثالث والراب  بصوت واحد               
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 قهوقرار اللجنه : المواف  
 الموافقة     القرا      
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى :املءضءع-19
عل   تقر ر الصالحية لرسالة  13/8/2018بالكلية بتار خ 

ا  سار  عبد الستار محمد  لبىب/ 0الماجستير الخاصة بالطالبه ط
التخصص/  ف  مادة 20/10/2015المسجلة م  الخار   بتار خ 

، للمناقشة والحكم ، وعنوانها  الوالد  وامراسها والتلقي  االصطناعى
 : 

 بعض الدراسات على احتباس المشيمة ف  االبقار الحالبة
Some studies on retained fetal membranes in dairy cows 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د العمراو    د/ جمال احم0ا أ1
 أستاذ بقسم التوليد والتناسل بطب بيطر / جامعة االسكندر ه      
 د/ عانى لطوى حونى   0ا أ2
 أستاذ مساعد التوليد بطب بيطر  جامعة ال قا       
 د/ عبدالمنعم منتصر محمود  0ا أ3
 أستاذ التوليد والتناسل بالكلية )مشرفا(   
 وقرار اللجنه : الموافقه 

 الموافقة    القرا       
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى :املءضءع-20
عل   تقر ر الصالحية لرسالة  13/8/2018بالكلية بتار خ 

محمد احمد رسا مصطوى ب/ 0الماجستير الخاصة بالطالب ط
ف  مادة  28/10/2014ا المسجل  م  الخار   بتار خ جوهر

، للمناقشة  الد  وامراسها والتلقي  االصطناعىالو التخصص/ 
 والحكم ، وعنوانها : 

 بعض الدراسات على نقص الخصوبة ف  االبقار
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Some studies on infertility in bovine 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ عبدالسالم عيد اروس   0ا أ1
 تناسل بطب بيطر / جامعة ال قا     أستاذ بقسم التوليد وال    
 د/ السعيد الشربينى السعيد     0ا أ2
 أستاذ متور  ورئيس قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه بالكليه    
 د/ سامى معوء محمد  عبل 0ا أ3
 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(    
 د/ عبدالمنعم منتصر محمود     0ا أ4

 د والتناسل بالكلية )مشرفا(أستاذ التولي    
 على ان يكون الثالث والراب  بصوت واحد               
 وقرار اللجنه : الموافقه  

 الموافقة    القرا       
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم التولياد والتناسال والتلقاي  االصاطناعى :املءضءع-21
علااااا   تقر ااااار الصاااااالحية لرساااااالة  13/8/2018بالكلياااااة بتاااااار خ 

ا  اماااال حلمااااى يااااس عااااوءب/ 0لماجسااااتير الخاصااااة بالطالبااااه طا
فاا  مااادة التخصااص/  17/4/2016المسااجلة ماا  الخااار   بتااار خ 

، للمناقشاة والحكام ، وعنوانهاا  الوالد  وامراسها والتلقي  االصاطناعى
 : 

 بعض الدراسات على االنضا  واال صاب المعملى للبو ضات
Some studies on In Vitro maturation and 

fertilization of oocytes 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
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 د/ عبدالمنعم منتصر محمود   0ا أ1
 أستاذ التوليد والتناسل بالكلية      

 يدي  وء الصعا د/ يوسف يحى ع2
 أستاذ مساعد بقسم الوسيولوجيا بالكلية      
 د/ سامى معوء محمد  عبل0ا أ3
 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(     

 وقرار اللجنه : الموافقه
 الموافقة   القرا       
 
 بالكلية بتار خقسم البا ولوجيا اال لينيكية النظر ف  موافقة مجلس  :املءضءع-22

الخاصة الدكتورا  عل  تقر ر الصالحية لرسالة  14/8/2018
ا المسجلة م  الخار   ىب/ امانى جمال محمود عبدالوتا0ط ةبالطالب
البا ولوجيا اال لينيكية ، ف  مادة التخصص/  22/4/2014بتار خ 

 وعنوانها :  ،للمناقشة والحكم 
دراسات با ولوجيا ا لينيكية على بعض مضادات مرء السكري ف  

 الوئران
Clinicopathological Studies on Some Anti-diabetic Agents in Rats 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : ا واقتراى تشكيل 
 د/ عبد  أحمد محمود مخبطل  0ا أ1

أستاذ ورئيس قسم البا ولوجيا اال لينيكة بكلية الطب البيطر  /      
 جامعة كور الشيخ

 السعيد الشربين  السعيد أحمد     د/0أ -2
 أستاذ الكيمياء الحيو ة المتور  ورئيس القسم  بالكليه     
 د/ أسامه على محمد عبد       0أ ا3

أستاذ البا ولوجيا اال لينيكة بكلية الطب البيطر  / جامعة قناة      
 السو س )مشر (

  د/انج  فكري محمد حس  ر شة -2
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أستاذ مساعد البا ولوجيا اال لينيكة وقائم بعمل رئيس القسم      
 بالكليه )مشر (

 ت واحدعلى ان يكون الثالث والراب  معا بصو 
 وقرار اللجنه : الموافقه

 الموافقة   القرا       
 
 بالكلية بتار خقسم البا ولوجيا اال لينيكية النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-23

الخاصة الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  14/8/2018
ا المسجلة م   ب/  اد  مسعد لطوى عبد الحميد عيسى0ط ةبالطالب

البا ولوجيا ف  مادة التخصص/  28/10/2014 بتار خالخار  
 وعنوانها :  ،اال لينيكية ، للمناقشة والحكم 

دراسات با ولوجيا ا لينيكية على التسمم ببعض المعادن الثقيله ف  
 الوئران

Clinicopathological Studies of some Heavy Metals Toxicity in Rats 

 عل  النحو التال  :  ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة
 د/  الد محمد مصطوى0ا أ1
أستاذ ورئيس قسم البا ولوجيا اال لينيكة بكلية الطب البيطر  /      

 جامعة بنها
 ا د/ فاطمه مصطوى عبدالحميد   2

 أستاذ مساعد البا ولوجيا اال لينيكة بالكليه     
 د/ أسامه على محمد عبد     0ا أ3
ا اال لينيكة بكلية الطب البيطر  / جامعة قناة أستاذ البا ولوجي     

 السو س )مشر (
 وقرار اللجنه : الموافقه  

 الموافقة    القرا       
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بالكلية قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-24
الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  14/8/2018 بتار خ

ا  امير  حلمى يس  المتولى عوء ب/0ط ةالخاصة بالطالب
ف  مادة التخصص/  9/10/2013بتار خ المسجلة م  الخار  

 ،، للمناقشة والحكم  الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها
 وعنوانها : 

 تأ ير الخاليا الجسدية على نوعية الحليب السائل وبعض منتجاته
Effect of Somatic Cell Count on Quality of Fluid Milk 

 and some Dairy Products 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ عادل عبدالخال  سيدأحمد  0أ -1

 أستاذ صحة االلبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية      
 د/ حمدي عبدالسميي  محمد 0ا أ2

ان ومنتجاتها بطب بيطر  / أستاذ الرقابة الصحية على االلب     
 جامعة بنها

 د/ محمد الشربين  السيد على 0ا أ3
أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها المتور  بالكلية      

 "مشرفا"
 وقرار اللجنه : الموافقه  

 الموافقة    القرا       
 

بالكلية قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-25
الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  14/8/2018 بتار خ

ا  ب/ رانا عبد القادر محمود عبد اللطيف0ط ةالخاصة بالطالب
ف  مادة التخصص/  28/10/2014بتار خ المسجلة م  الخار  

 ،، للمناقشة والحكم  الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها
 وعنوانها : 

 لوج  لبيض السمانالتقييم الميكروبيو 
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Microbiological evaluation of quail eggs 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ عادل عبدالخال  سيدأحمد    0أ -1

 أستاذ صحة االلبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية      
 د/ مجدي  ر  السيد         0ا أ2

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

 د/ محمد الشربين  السيد على 0ا أ3
أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها المتور  بالكلية     

 "مشرفا"
 وقرار اللجنه : الموافقه

 الموافقة    القرا       
 

بالكلية قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-26
الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  14/8/2018 بتار خ

ا المسجلة م   ب/ امير  همام محمد ابراهيم0ط ةالخاصة بالطالب
ف  مادة التخصص/ الرقابة الصحية  28/10/2014بتار خ الخار  

 :  وعنوانها ،، للمناقشة والحكم  على األلبان ومنتجاتها
 تواجد الباسيلس سيرس فى الحلو ات اللبينية

Prevalence of Bacillus cereus in dairy desserts 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ مها عبد  محمد عبد  العشماوي 0ا أ1

 أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها بالكلية    
 ح  عبدالعال      د/ صالى فت0ا أ2
أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها بطب بيطر  /     

 جامعة ال قا   
 د/ عادل عبدالخال  سيدأحمد    0ا أ3
 أستاذ صحة االلبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية     
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 وقرار اللجنه : الموافقه
 الموافقة    القرا       

 
بالكلية  الجراحة والتخدير واأل عة قسم النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-27

 عل  تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير 13/8/2018 بتار خ
ا المسجلة منم  بسمه حامد مسعد عثمان / ب0ط ة الخاصة بالطالب

الجراحة البيطر ة ف  مادة التخصص/  22/4/2014بتار خ الخار  
 :  وعنوانها ، للمناقشة والحكم ، 

دراسة مقارنة على الطري المختلوة المداد الكلى بالخاليا الج عية ا ناء اندفاع                   
 الدم بعد االسكيميا

Comparative Study on Different Routes of Stem Cell Deliver to 

 Ischemic Reperfused Kidney 

 ال :ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الت
 د/ ابراهيم حسي  احمد            0ا أ1

 أستاذ الجراحة وعميد كلية الطب البيطري/ جامعة قناة السو س       
 د/ جمال ابراهيم عبدالوتاى قرو 0ا أ2

 أستاذ الجراحة والتخدير واال عة بالكلية     
 د/ عادل التابع  ابراهيم   لول  0ا أ3

 لشئون  دمة المجتم  وتنمية البيئة)مشرفا(أستاذ الجراحة ووكيل الكلية      
 د/ عصام مصباى محمد محمود   0ا أ4

 أستاذ الجراحة ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(    
 ا على أن يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/

 وقرار اللجنه : الموافقه   
 الموافقه : القرا           
 

لكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه  قسم ا النظر ف  موافقة مجلس:املءضءع-28
عل  تقر ر الصالحية لرسالة لرسالة  12/8/2018بالكلية بتار خ 
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عال عاطف محمود احمد ب/ 0الماجستير الخاصة بالطالبه ط
ف  مادة  9/10/2013ا  المسجلة م  الخار  بتار خ   عالن

التخصص/ الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه ، للمناقشة والحكم ، 
 عنوانها : و 

 التا ير الوقائى للكركم على االعصاب والشيخو ة فى الجرذان
Neuroprotective and Antiaging Effect of Curcumin in Rats 

 اواقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال : 
 د/ فات   هران محمد ابراهيم      0ا أ1

 م / جامعة ال قا   أستاذ الكيمياء الحيو ه بكلية العلو      
 د/ السعيد الشربينى السعيد         0ا أ2

 أستاذ متور  ورئيس قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه بالكليه      
 د/ جهاد رمضان محمد السيد     0ا أ3

 )مشرفا(أستاذ الكيمياء الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث        
 لجنه : الموافقهوقرار ال    

 الموافقه   : القرا         
 

الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه  قسم  النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-29
عل  تقر ر الصالحية لرسالة لرسالة  12/8/2018بالكلية بتار خ 

 ايمان راج  نصر رسوان سعيدب/ 0الماجستير الخاصة بالطالبه ط
ف  مادة  28/10/2014 خ ا  المسجلة م  الخار  بتار 

التخصص/ الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه ، للمناقشة والحكم ، 
 وعنوانها : 
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الوا حمض الليبو ف يمن  حدوث التغييرات الناجمة ع  الوركتو  ف                      
 األيض الغذائ  للكربوهيدرات ف  كبد الوئران

Alpha lipoic acid prevents fructose induced changes in liver carbohydrates 

 metabolism in rats 

 اواقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال : 
 د/  ر ف يوسف احمد صال       0ا أ1

 / جامعة قناة السو س الطب البيطر  أستاذ الكيمياء الحيو ه بكلية      
 د/ السعيد الشربينى السعيد     0ا أ2
 تاذ متور  ورئيس قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه بالكليه أس     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0ا أ3

 أستاذ الكيمياء الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  )مشرفا(     
 ا د/ محمد على ماهر العدل         4
 رفا(أستاذ مساعد الكيمياء الحيو ة بالكلية )مش     

 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد       
 وقرار اللجنه : الموافقه 

 الموافقه  : القرا        
مجلس قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه  النظر ف  موافقة :املءضءع-30

عل  تقر ر الصالحية لرسالة لرسالة  12/8/2018بالكلية بتار خ 
ال هراء هانى عبد  المكاو  ب/ 0لبه طالماجستير الخاصة بالطا

ف  مادة  14/4/2015ا  المسجلة م  الخار  بتار خ  الحبشى
التخصص/ الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه ، للمناقشة والحكم ، 

 وعنوانها : 
 تأ ير الكركم على سرطان الكبد

Effect of curcumin on hepatocellular carcinoma 
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 الحكم والمناقشة عل  النحو التال :  اواقتراى تشكيل لجنة
 د/  الد عبدالعليم كحيلو     0ا أ1
 أستاذ الكيمياء الحيو ه بكلية الطب البيطري/ جامعة كور الشيخ     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد  0ا أ3
 أستاذ الكيمياء الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  )مشرفا(      

 لسعيد الشربينى السعيد       د/ ا0ا أ2
 أستاذ متور  ورئيس قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه بالكليه      
 وقرار اللجنه : الموافقه 

 الموافقه  : القرا        
 

بالكلية  التغذية وأمراء سوء التغذية مجلس قسمالنظر ف  موافقة :املءضءع-31
 لرسالة الماجستير عل  تقر ر الصالحية 15/8/2018 بتار خ

ا  احمد عبدالغوار عبدالقادر محمود / ب0ط  الخاصة بالطالب
ف  مادة التخصص/  16/4/2013بتار خ المسجل م  الخار  

، للمناقشة والحكم  تغذية الحيوان والدواج  واألسماك وسوء التغذية
 وعنوانها :  ، 

وسطة السلسله( ف  تا ير المنان اوليجوسكر د ) الكربوهيدرات مت             
 عالئ  دجا  التسمي  على معدالت النمو والصحة

Effects of Mannan Oligosaccharides in broiler Chick Diets on Growth 

Performance and Health 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال :
 د/ السيد اسماعيل حساني     0ا أ1
بكلية الطب البيطري/  لتغذية وأمراء سوء التغذيةأستاذ ا      

 جامعة ال قا   
 د/ السعيد الشربينى السعيد  0ا أ2

 أستاذ الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه المتور  ورئيس قسم بالكليه     
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 د/ عبدالهادي محمد احمد           0ا أ3
 )مشرفا(المتور  بالكلية  أستاذ التغذية وأمراء سوء التغذية    
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم   0ا أ4
 أستاذ ورئيس قسم التغذية وأمراء سوء التغذية بالكلية )مشرفا(     

 ا على أن يكون الثالث والراب   معا بصوت واحد/
 وقرار اللجنه : الموافقه

 الموافقه  : القرا        
 

 
بالكلية  سوء التغذية التغذية وأمراء مجلس قسمالنظر ف  موافقة :املءضءع-32

 عل  تشكيل الحلقة الدراسية لرسالة الدكتورا  13/8/2018 بتار خ
ا  احمد محمد الشافعى السعيد  ليل / ب0ط  الخاصة بالطالب

ف  مادة التخصص/  16/4/2013بتار خ المسجل م  الخار  
 وعنوانها :  ،  تغذية الحيوان والدواج  واألسماك وسوء التغذية

االحماء االمينية المتاحة تجار ا ف  عالئ  بداري دجا  التسمي                 
 منخوضة البروتي  منسوبة الى الليسي  المهضوم

Commercially Available Amino Acids Supplementation of  

Low-Protein Diets Relative to Digestible Lysine in Broiler Chicks 
 الدراسية عل  النحو التال :ا واقتراى تشكيل لجنة الحلقة 

 د/ عبدالهادي محمد احمد   0ا أ1
 المتور  بالكلية)مشرفا(  أستاذ التغذية وأمراء سوء التغذية      

 د/ السعيد الشربينى السعيد    0ا أ2
 أستاذ الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه المتور  ورئيس قسم بالكليه     
 هيم   د/ طاري ابراهيم محمد ابرا0ا أ3
 أستاذ ورئيس قسم التغذية وأمراء سوء التغذية بالكلية )مشرفا(     
 د/ اسامه احمد محمد ابو اسماعيل0ا  أ4
 أستاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية      
 ا د/ عبير السعيد السيد يوسف      5
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 كليةالمتور  بال  أستاذ مساعد التغذية وأمراء سوء التغذية     
 ا د/ عمرو عبدالوهاب حس       6

 المتور  بالكلية  أستاذ مساعد التغذية وأمراء سوء التغذية     
 وقرار اللجنه : الموافقه

 الموافقه  : القرا        
 
قسم االمراء الباطنه والمعديه واالسماك مجلس النظر ف  موافقة  :املءضءع-33

حلقه الدراسيه  لرسالة عل   تقر رال 12/7/2018 بالكلية بتار خ
ا   اسماعيل يوسف محمد السيدب/ 0الدكتورا  الخاصة بالطالب ط
ف  مادة التخصص/  14/4/2015المسجل م  الخار  بتار خ 

 ، وعنوانها : امراء االسماك ورعايتها
 دراسات متقدمة على أمراء الجمبر  البحري الغير محلى فى مصر            

Advanced Studies on Non-native Cultured Marine Shrimp in Egypt 

 وكانت اللجنة عل  النحو التال  :  ا
 د/ فيوال حس   كى     0ا أ1

 أستاذ امراء االسماك ورئيس القسم بالكلية     
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم    0ا أ2

 أستاذ التغذيه وامراء سوء التغذيه ورئيس القسم بالكليه       
 ه احمد ابو اسماعيل ا د/ اسام3
 أستاذ مساعد بقسم الرعاية بالكليه     

 ا د/ يوسف يحيى عوء الصعيد  4
 استاذ مساعد الوسيولوجيا بالكليه   
 د/ نيوي  كامل محمد عبدالخال    -5
 استاذ مساعد االسماك بالكليه     

ا وقد قام الطالب بشرى واف  ومستويض للخطة البحثية الخاصة 
  امكانية تطبيقها  ، كما قام بعرء توصيل  ع  تطبي  برسالته ومد

الج ء العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالب فيما انج  وفيما 
سينوذ وف  النتائج الت  توصل اليه وف  مجال تخصصه بصوة عامة 

م  التوصية باستكمال ه ، ورأت اللجنة قبول الخطة وما توصل الي
 دون باستمارة التسجيلطبقا لما هو م طة بحث رسالته 
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 وقرار اللجنه : الموافقه
 الموافقه : القرا        
د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 0مذكرة السيد أالنظر ف   :املءضءع-34

بشأن تحديد موعد بدء ، د/ عميد الكلية 0عل  السيد أ المعروسة
 ل  :عل  النحو التا2018ا توبر امتحانات الدراسات العليا دور 

 ورا  : ااالمتحان التكميل  لدرجة الدكتا:  والا 
 14/10/2018  اعتبارا م  
 اعتبارا م   ة الماجستير :ااالتمهيدي لدرجا: االمتحان ا اني              

14/10/2018 
 15/10/2018  اعتبارا م  ات الدراسات العلياا :ااادبلومامتحاان  : الثاا           

 موافقهوقرار اللجنه : ال
 الموافقه  : القرا       
 

بالكلية قسم التغذية وامراء سوء التغذية النظر ف  موافقة مجلس  :املءضءع-35
عل   تقر ر مشر  معار للسيد الدكتور / عال  1/8/2018 بتار خ

عبدالهادي محمد احمد عرمه ا المدرس بالقسم ع  رسالة الدكتورا  
س  سالم ا المدرس ب/  يماء محمد را0الخاصة بالطالبة ط

 المساعد بالقسم/
 وقرار اللجنه : الموافقه 

 الموافقه   : القرا        
 

قسم البا ولوجيا بالكلية بتار خ النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-36
ب/ 0على وقف التسجيل لدرجة الدكتورا  للطالب ط 12/8/2018
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جل عمر سمير احمد عبدالواحد ا المدرس المساعد بالقسم والمس
ف  مادة التخصص البا ولوجيا ، وذلف  18/10/2016بتار خ 

 لحصولة على بعثة ا را  مشترك باليابان/
 وقرار اللجنه : الموافقه

 الموافقه  القرا         
 

             طلبات الغاء القيد المقدمة م  طالب الدراسات العليا النظر ف   :املءضءع-37
 وبيانهم على النحو التال :ر   كل منهم المقيدي  بالدبلومات الموسحة ق

 
 العام الجامع  الدبلوم االسم م
 2017/2018 الحيوانات المن لية احمد محمد هشام طه 1
البا ولوجيا  سار  محمد محمود السيد 2

 اال لينيكية
2016/2017 

 2016/2017 الكيمياء الحيو ة  روي عالء الدي  المتول  سالم 3
 2016/2017 الكيمياء الحيو ة حسي  عبدالسالماسماء عبدالسالم  4
 2017/2018 رعاية الحيوان حمدي السعيد عبدالمنعم يوسف 5
 2016/2017 البا ولوجيا اال لينيكية هشام أيم  مسعد الشوربج  6

تحول دون ا وذلف بناءا على الطلبات المقمة منهم لظرو   اصة   
 بالدراسة/ استمرارهم 

 الموافقهوقرار اللجنه :    
 الموافقه  : القرا          

 
مجلس قسم الوسيولوجيا بالكلية بتار خ النظر ف  موافقة :املءضءع-38

على تعديل لجنة اال را  لرسالة الماجستير  14/8/2018
ا  ايمان محمد محمد اسماعيل امبابىب/ 0الخاصة بالطالبة ط

ف  مادة  18/4/2017المعيدة بالقسم والمسجلة بتار خ 
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تخصص/ الوسيولوجيا ، وذلف وذلف باسافة السيد د/ محمد احمد ال
احمد متول  ا استاذ مساعد بقسم التوليد بالكلية ، الى لجنة 
اال را  الخاصة بالطالبة المذكورة لتصب  لجنة اال را  على 

 النحو التال :
 الوظيوااة االسم م
 وسيولوجيا وعميد الكلية أستاذ ورئيس قسم ال د/ نبيل ابو هيكل سيد احمد      0أ 1
 استاذ مساعد بقسم التوليد بالكلية د/ محمد احمد احمد متول  2
 مدرس الوسيولوجيا  بالكلية د/ بسمه حامد مر ن  عمر 3

 
 وقرار اللجنه : الموافقه  

 الموافقه   : القرا         
 

تغذية ف  موافقة مجلس قسم الكيمياء الحيو ة وكيمياء الالنظر :املءضءع-39
على اعادة تعيي  السيد د/ محمد  14/8/2018بالكلية بتار خ 

كمنس  للقسم لبرنامج م  االنتحال االدب   -على ماهر العدل 
(Turnitin/) 
 وقرار اللجنه : الموافقه  

 الموافقه  : القرا         
 

ف  موافقة مجلس قسم الوسيولوجيا بالكلية بتار خ النظر :املءضءع-40
ايمان محمد ب/ 0على الطلب المقدم م  الطالبة ط 15/8/2018

ا المعيدة بالقسم والمسجلة لدرجة  محمد اسماعيل امبابى
ف  مادة التخصص/ الوسيولوجيا  18/4/2017الماجستير بتار خ 

ابحاث وتجارب للعام  9/1 ( م  بند 3000، بشأن صر  مبلغ )
2018/2019 / 
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 وقرار اللجنه : الموافقه   
 الموافقه : ا القر        

 
ف  موافقة مجلس قسم الكيمياء الحيو ة وكيمياء التغذية النظر : املءضءع-41

على الطلب المقدم م  الطالبة  15/8/2018بالكلية بتار خ 
ب/ نادي  سياء محمد عبدالوهاب ا المدرس المساعد بالقسم 0ط

ف  مادة  22/4/2018والمسجلة لدرجة الدكتورا  بتار خ 
ياء الحيو ة وكيمياء التغذية ، بشأن صر  مبلغ التخصص/ الكيم

 / 2018/2019ابحاث وتجارب للعام  9/1 ( م  بند 3000)
 وقرار اللجنه : الموافقه   

 الموافقه : القرا         
 
 
 

ف  موافقة مجلس قسم أمراء الدواج  بالكلية بتار خ النظر : املءضءع-42
امال ب/ 0على الطلب المقدم م  الطالبة ط 12/8/2018

ا المعيدة بالقسم والمسجلة لدرجة  رمضان عبدالع    ابراهيم يونس
ف  مادة التخصص/ أمراء  18/4/2017الماجستير بتار خ 

 9/1 ( م  بند 3000الدواج  واالرانب ، بشأن صر  مبلغ )
 / 2018/2019ابحاث وتجارب للعام 

 وقرار اللجنه : الموافقه   
 الموافقه : القرا         

 
قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه  مجلس النظر ف  موافقة   :املءضءع-43

عل  االعتذار المقدم م  السيد  12/8/2018بالكلية بتار خ 
د/ محمد فود  ابراهيم سالمة ا االستاذ المساعد بالقسم وتعديل 
لجان اال را  الخاصة بالطالب المسجلي  لدرجتى الماجستير 
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التخصص/ الكيمياء الحيو ة وكيمياء التغذية  والدكتورا  ف  مادة
 / وذلف على النحو التال :

لجان اال را  قبل  الدرجة االسم م
 التعديل

لجان اال را  بعد 
 التعديل

 ماجستير آمال على عبدالجواد الدمراو   1

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ عمرو عبدالوهاب 
 حس 

د/ محمد على ماهر 
 العدل

وهاب د/ عمرو عبدال
 حس 

 ماجستير اسماء عالء ع ت  لضوم 2

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/  يماء عبدالسالم 
 مسعد

د/ محمد على ماهر 
 العدل

د/  يماء عبدالسالم 
 مسعد

رانيا صالى الدي  ابراهيم  3
 ماجستير معوء

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ هبه   احمد 
 محجوب

د/ السعيد الشربين  0أ
 دالسعي

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ هبه   احمد 
 محجوب

 يماء محمد محر  حسي   4
 ماجستير احمد

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/  يماء عبدالسالم 
 مسعد

د/ محمد على ماهر 
 العدل

د/  يماء عبدالسالم 
 مسعد

 ماجستير ع   محمد ابراهيم محمد 5

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

 احمد د/ هبه  
 محجوب

د/ جهاد رمضان 0أ
 محمد السيد

د/ هبه   احمد 
 محجوب

فاطمه ال هراء محمود  6
 ماجستير عبدالوتاى 

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ عمرو عبدالوهاب 
 حس 

د/ جهاد رمضان 0أ
 محمد السيد

د/ عمرو عبدالوهاب 
 حس 

سمر محمد الحساني   ا    7
 ماجستير سالطي 

  ابراهيم د/ محمد فود
 سالمه

د/ بسمه حامد 
 المر ن 

د/ محمد على ماهر 
 العدل

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه
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د/ بسمه حامد 
 المر ن 

نسمه على عمر على عمر  8
 ماجستير سليمان

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ ر هام عبدالمجيد 
 فهم 

د/ محمد على ماهر 
 العدل

د/ ر هام عبدالمجيد 
 فهم 

 ماجستير حات عبدالحميد احمدوائل الش 9

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ مايار عثمان السييد 
 عل 

د/ محمد على ماهر 
 العدل

د/ يوسف يحى عوء 
 الصعيدي

 ماجستير والء جاد الدسوقى الحوتى 10

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ حسام الشيخ على 
 جمال

د/ جهاد رمضان 0أ
 محمد السيد

ى د/ حسام الشيخ عل
 جمال

نهال نصر الشربينى محمد  11
 ماجستير ابراهيم

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ محمد فو ي محمد 
 حامد

د/ السعيد الشربين  0أ
 السعيد

 د/ محمد فود  ابراهيم سالمه
 د/ محمد فو ي محمد حامد

 ماجستير نيوي  مجد  عبد  السيد 12

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

ء د/ يوسف يحى عو 
 الصعيدي

د/ جهاد رمضان 0أ
 محمد السيد

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ يوسف يحى عوء 
 الصعيدي

 ماجستير هبه   صادي فر  المتولى 13

د/ السعيد الشربين  0أ
 السعيد

د/ محمد على ماهر 
 العدل

د/ السعيد الشربين  0أ
 السعيد

د/ يوسف يحى عوء 
 الصعيدي

 دكتورا  سهام فتحى ابراهيم جمعه 14

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ نيوي  كامل 
 عبدالخال 

د/ محمد على ماهر 
 العدل

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ نيوي  كامل 
 عبدالخال 

د/ السعيد الشربين  0أد/ محمد فود  ابراهيم  دكتورا  ر   ابوصال  عوء  15
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 سالمه ابوصال 
د/ مها     العابدي  

 جابر

 السعيد
د فود  ابراهيم د/ محم
 سالمه

د/ مها     العابدي  
 جابر

مى ابراهيم محمد ابراهيم  16
 دكتورا  بركات

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ عبدالع    محمد 
 حسي 

 د/ أحمد طاهر ابراهيم

د/ محمد على ماهر 
 العدل

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ عبدالع    محمد 
 حسي 

 د/ أحمد طاهر ابراهيم

 دكتورا  مياد  عبدالوتاى على محمد 17

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ محمد السيد ر ي 
 ابو المجد

د/ جهاد رمضان 0أ
 محمد السيد

د/ محمد فود  ابراهيم 
 سالمه

د/ محمد السيد ر ي 
 ابو المجد

 وقرار اللجنه : الموافقه                
 الموافقه   : القرا         

 لع قات الثقافيةا جلنة -3       
    2018 /8 /  المنعقدة بتار خ                                                      

           0 
النظار فا  موافقاة مجلاس قسام األماراء الباطناة واألماراء المعدياة : املءضءع-44

على الطلب المقدم ما  السايدة د/  12/8/2018واألسماك بتار خ 
أسااتاذ مساااعد أمااراء األسااماك  –بااد الخااال  نوااي  كاماال محمااد ع

 ورعايتها على ا تراك سيادتها ف  مؤتمر
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, Sea Lice 2018(12th INTERNATIONAL SEF LICE 

CONFERENCE –PUNTA ARENAS - CHILE) 

حياااث إن لهاااا بحاااث مقباااول  2018ناااوفمبر  9-4فااا  الوتااارة مااا  
 0النشر

 وقرار اللجنة الموافقة   
 بون نوقات م  الجامعة قةالمواف      القرا    
 12/8/2018وجيااا بتااار خ النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام البا ول : املءضووءع-45

أساتاذ مسااعد  –الطلب المقدم م  د/ هبة   احمد محجاوب على 
بالقساام بشااان سااورها علااى منحااة مقدمااة ماا  هيئااة فولبراياات إلااى 

ار خ الواليااات المتحاادة األمر كيااة لماادة تسااعة أ ااهر اعتبااارا ماا  تاا
السااور بمرتااب يصاار  ماا  الاادا ل وتحماال الجامعااة لتااذا ر السااور 

 0) مرف  ( 0حسب طلب الهيئة

 وقرار اللجنة الموافقة
 الموافقه  :  القرا 

 12/8/2018وجياا بتاار خ النظار فا  موافقاة مجلاس قسام البا ول : املءضءع-46
 –ب/ عماار ساامير احمااد عبااد الواحااد 0المقاادم ماا  ط الطلاابعلااى 

بشااان سااورة إلااى دولااة اليابااان لبعثااة  -بالقساام  ماادرس مساااعد
 ارجيااة للحصااول علااى الاادكتورا  اعتبااارا ماا  تااار خ السااور وذلااف 
لحصوله على المنحة المقدمة م  الحكومة اليابانية بالتعااون ما  

  0الحكومة المصر ة بمرتب يصر  م  الدا ل
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 وقرار اللجنة الموافقة               

 الموافقة    القرا     
النظااار فااا  موافقاااة مجلاااس قسااام البا ولوجياااا اإل لينيكياااة بتاااار خ : املءضوووءع-47

ب/ احمد محمد الساباع  0على الطلب المقدم م  ط 13/8/2018
المدرس المساعد بالقسم بشان الموافقة على مد األجا ة الدراساية  –

حتاى  4/10/2018لسيادته إلى روسيا لمدة عام  اان  اعتباارا ما  
ل علاى الادكتورا  علاى إحاد  المان  المقدماة للحصو 3/10/2019

طبقااا لبروتوكااول التعاااون المباارم بااي   ماا  حكومااة روساايا االتحاديااة
 0البلدي  بمرتب يصر  م  الدا ل

 وقرار اللجنة الموافقة             

 الموافقة  القرا     
النظااار فااا  موافقاااة مجلاااس قسااام الطاااب الشااارع  والساااموم بتاااار خ : املءضوووءع-48

ف  الخطاب الوارد م  االدار  ألعامه للعالقات الثقافياة  12/8/2018
إدارة البعثات والمن  الدراسية بشان الدورة التدر بية فا  التخصاص  –

( أ هر  ار  الوط  لجم  المادة العلمية لما قبال الادكتورا   6لمدة )
ب/ محمااد ساامير عبااد السااتار ابومساالم الماادرس المساااعد 0للساايد ط

  0السمومبقسم الطب الشرع  و 

 وقرار اللجنة الموافقة            

 الموافقة   القرا   
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 جلنه شئءن البيئه-4
    2018 /8/ 13 المنعقدة بتار خ

تم تنويذ حملاة كبار  للكشاف المبكار عا  سارطان الثاد  بالتعااون ما  : املءضءع-49
مركااا  االورام والبرنااااامج القاااومى للمااااراة وذلاااف يااااوم االحاااد الموافاااا  

 لقاعة الخاصة بالبرنامج بالكلية با 22/7/2018
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة     القرا        
تم تنويذ الملتقى الوظيوى االول  لهذا العام بي  الكلياة و اركة كوهياة   : املءضءع-50

بشااركة باور سااعيد الوطنياة للمجااا ر وذلاف فااى حضااور –للادواج  
د/ 0عمياد الكلياة والسايد أ–سيد احماد  د/ نبيل ابو هيكل0السيد أ

وكيااال الكلياااة لشااائون  دماااة المجتمااا   –عاااادل التاااابعى اباااراهيم 
وكيااال  –د/ جااالل احماااد الساايد 0وتنميااة البيئاااة بالكليااة والسااايد أ

د/ كامااال اباااو 0الكلياااة لشااائون التعلااايم والطاااالب بالكلياااة والسااايد أ
السايد مدير المستشوى التعليماى البيطار  وممثال الشاركة  –الع م 

مااادير عاااام  اااركة كوهياااة  –المهنااادس/ اباااراهيم محماااد الخاااولى 
للدواج   ممثال ع  رئيس مجلس ادارة الشركة وفى حضاور عادد 

( طالاااب مااا  الخااار جي  الجااادد وذلاااف ياااوم االربعااااء الموافااا  50)
1/8/2018  
 وقرار اللجنة الموافقة 

 الموافقة     القرا        
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ر المقدماة ما  السايد وكيال الكلياة لشائون  دماة النظار فاى التقاار   : املءضءع-51
المجنماا  وتنميااة البيئااة بشااأن قيااام قطاااع  اائون  دمااة المجتماا  

( قافلة طبياة بيطر اة عالجياة 6وتنمية البيئة بالكلية بتنويذ عدد )
 ( رحلة علمية على النحو التالى : 2وعدد )

 القوافل البيطر ة  : اوال
-الووى يةيووه تةشمتوو     22/7/2018يوو ا انينوولم الم ا وو   -1

 ديهلله  - مةكز السنبالويم

-  الوى يةيوه  الهوو شة   24/7/2018يو ا الالاليو ا الم ا وو   -2

 ديهلله  -تلق س مةكز 

الوووى يةيوووه مندووو ة  بووود  30/7/2018يووو ا انينووولم الم ا ووو   -3

 ديهلله  -مةكز  دكةنس -الةحمم  الف رويله  

-يووه البروو ر ه  الووى ية 31/7/2018يوو ا الالاليوو ا الم ا وو   -4

 مح  ظ دمل    

مةكووز  -الووى يةيووه  الهنلنووه  6/8/2018يوو ا انينوولم الم ا وو   -5

 منله النرة ديهلله 

مةكوز -  الهو اتةالوى يةيوه  7/8/2018ي ا الالاليو ا الم ا و   -6

 ديهلله   -ملت سلسلل 

 وقرار اللجنة الموافقة
  انيا الرحالت  العلمية:

المعماال المركاا  لتنميااة  26/7/2018يااوم الخماايس الموافاا   -1
وكلياة الطاب البيطار   –منياا القما  –الثروة السمكية العباسة 
 الورقة الرابعة –جامعة قناة السو س 

المعمااال المركااا  لتنمياااة  2/8/2018ياااوم الخمااايس الموافااا   -2
 الورقة الخامسة  –والمرك  الدولى لالسماك   –الثروة السمكية
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 وقرار اللجنة الموافقة  
 الموافقة     را الق         

النظر فى  طه قطاع  ئون  دمه المجتم  وتنميه البيئه لعام  : املءضءع-52
2018 /2019 

 الموافقة  :القرا           
 املكتبات جلنة-5

  8/2018 /14  واملنعقدة بتاريخ            
 

النظر فى الطلب المقدم م  السيدة / مديرة المكتبة سارعة التوجاه  :املءضءع-53
مكتبااة الكليااة لتسااجيل السااادة أعضاااء هيئااة التاادر س والهيئااة ل

المعاونة فا  الملواات التعر وياة وذلاف بنااءا علاى الخطااب الاوارد 
بشااأن الدراسااات التصاانيوية التاا  تعاادها الجامعااة عاا  التصاانيف 

 الدول  للجامعات
 ويةوقرار اللجنة :الموافقة على التسجيل ف  الملوات التعر                      

 الموافقة     القرا   
 

النظر فى الطلاب المقادم ما  السايدة /ماديرة المكتباة بشاأن تشاكيل    :املءضءع-54
 لجنة لوحص وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية

وقاااارار اللجنااااة :الموافقااااة علااااى تشااااكيل لجنااااة لوحااااص وتسااااعير 
 ى:المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية لتكون كالتال



 

                                                          
                                                       

 
-43- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 15/8املوافق   االربعاء يوم  ( 283)   جللسة ا  الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 د/ عبد الهاد  محمد احمد                 رئيسا0أ
 د/ السعيد الشربينى السعيد                 عضوا0أ
 د/ محمد جبر السيد جبر                   عضوا0أ

  السيدة /سو ان   نهم محمد               مديرة المكتبة
 الموافقة     القرا  
 

 ءعات متنءعهمءض                              
 
موافقة مجلس بشان  مذكر   ئون اعضاء هيئه التدر س النظر ف : املءضءع-55

قسم االمراء الباطنة واالمراء المعدية واالسماك بالكلية بتار خ 
( االمراء 103على تقر ر اللجنة العلمية رقم ) 12/8/2018

 –البيطر ة  وتر ي  السيد د/ عبد الناصر احمد عبد اللة يوسف 
ل االمراء الباطنة بالمستشوى اليطر  بشها التاب  للكلية  مي

  مساعد االمراء الباطنة بالمستشوى للتعيي  بوظيوة استشار 
حيث انة ملت م فى مسلكة  التعليمى البيطر  بشها التاب  للكلية

 و ؤد  عملة على ا مل وجة كماانة حس  السير والسلوك
 الموافقة      القرا     
بشأن موافقة  بالكلية مذكر   ئون اعضاء هيئه التدر س نظر ف ال: املءضءع-56

على تر ي   12/8/2018مجلس قسم االدو ة بالكلية بتار خ 
المدرس المساعد بقسم  –السيدة د/سارة طة محمد محمد الع ب 

القسم بالكلية حيث  للتعيي  بوظيوة مدرس بذات  –االدو ة بالكلية 
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 ةحسن لها على ا مل وجة كماانهاة فى مسلكها وتؤد  عمملت م انها
 السير والسلوك

 الموافقة     القرا      
بالكلية بشأن موافقة  مذكر   ئون اعضاء هيئه التدر س النظر ف : املءضءع-57

على تر ي   12/8/2018مجلس قسم الوسيولوجيا بالكلية بتار خ 
المدرس المساعد بقسم  –السيدة د/منى مصطوى الغر ب صال   

للتعيي  بوظيوة مدرس بذات   القسم بالكلية  –لوجيا بالكلية الوسيو 
حيث انها ملت مة فى مسلكها وتؤد  عملها على ا مل وجة كماانها 

 حسنة السير والسلوك
 الموافقة    القرا      
موافقة مجلس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بتار خ  النظر ف : املءضءع-58

ن( ول الدرجة  لمقرر) الرف  بالحيوادعلى تعديل ج 12/8/2018
( م  الالئحة الدا لية لبرنا  الحيوانات االليوة والصادرة 21المادة )

حيث سقط سهوا  22/7/2018( بتار خ 2331بالقرار الو ار  رقم )
فى  انة الدرجة لمقرر الرف  بالحيوان اسافة اعمال سنة وانشطة 

درجات ، نظري  10درجة ،  ووي  25درجة ، عملى  15طالبية 
 درجة / 100درجة ، مجموع  50

 المقررات الدراسية لبرنامج الحيوانات األليوة  ( :21مادة )
 قبل التعديل :

 
 المجموع الدرجة 
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سنة  أعمل الكود
 وأنشطة طالبية 

  نظري   ووي  عمل 

5126 AR 100 ااا ااا ااا ااا 

 التعديل : بعد
 المجموع الدرجة 

سنة  أعمل الكود
 شطة طالبية وأن

  نظري   ووي  عمل 

5126 AR 15 25 10 50 100 

 
 الموافقة     القرا      
موافقة مجلس قسم الصحة واألمراء المشتركة بتار خ  النظر ف : املءضءع-59

على تطبي  نظام التصحي  االلكترون  ف  حدود  12/8/2018
د فقط م  الورقة االمتحانية النظر ة لكل فصل دراس  لموا 30%

القسم وه  : مادة صحة الحيوان والدواج  والبيئة ومادة األمراء 
 المشتركة لطالب الورقة الخامسة )مرحلة البكالور وس(

 الموافقة   القرا        
بشاااااان تشاااااكيل لجاااااان امتحاناااااات مرحلاااااة البكاااااالور وس دور   املءضوووووءع-60

) اللجااان الشااوو ة والتطبيقيااة وتصااحي  األوراي (  2018ساابتمبر/
  ءا على موافقة  مجالس األقسام العلميةبنا

 الموافقة  القرا     

بشاأن انتهااء  النظر فى المذكرة المقدماة ما  قسام االحصااء بالكلياة   :املءضءع–61
القسااااام مااااا  اعاااااداد التقر ااااار السااااانو  للكلياااااة للعاااااام الجاااااامعى 
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لعرساااه علاااى مجلاااس الكلياااة  مرفااا  التقر ااار()  2017/2018
 0لالعتماد 

 الموافقة : القرا       
بالكلية بشأن موافقة  مذكر   ئون اعضاء هيئه التدر سالنظر فى : املءضءع-62     

 12/8/2018مجلس قسم الطب الشرعى والسموم بالكلية بتار خ 
( للعلوم البيطر ه 100على ماجاء بتقر ر اللجنه العلميه الدائمه )

يدة على تر ي  الس(سموم -طب  رعى –) أدو ه قبل اال لينيكيه 
المدرس بقسم الطب الشرعى  –د/امل عبد المنعم على حالو 

استاذ مساعد بذات  القسم  للتعيي  بوظيوة  –والسموم بالكلية 
بالكلية حيث انها ملت مة فى مسلكها وتؤد  عملها على ا مل 

 وجة كماانها حسنة السير والسلوك
 الموافقة    القرا         
بالكلية بشأن موافقة  ون اعضاء هيئه التدر سمذكر   ئالنظر فى : املءضءع-63

مجلس قسم الرقابه الصحيه على اللحوم ومنتجاتها بالكلية بتار خ 
على تر ي  السيدة د/هند على عبد الع    رمضان  14/8/2018

المعيد  بقسم الرقابه الصحيه على اللحوم ومنتجاتها  –الشبراو  
) الرقابه الصحيه للتعيي  بوظيوة مدرس مساعد تخصص –بالكلية 

بذات القسم بالكلية حيث انها ملت مة فى (على اللحوم ومنتجاتها 
مسلكها وتؤد  عملها على ا مل وجة كماانها حسنة السير 

 والسلوك
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 الموافقة    القرا       
 
 

 وحدة ضمان اجلءدة
مدير وحدة سمان  –د/ سامى معوء  عبل 0النظر فى مذكرة السيد أ: املءضءع-64

واالعتماد بالكلية بشأن تحديث معايير ا تيار القيادات  الجودة
 اال اديمية واعالنها فى مجلس الكلية وتطبيقها

 الموافقة     القرا        
 

 

    اعتماد مدير وحدة  –د/ سامى معوء  عبل 0النظر فى مذكرة السيد أ: املءضءع-65
 تحديث الهيكل التنظيمى لكلية الطب البيطر  
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 الموافقة     القرا                   

مناقشة د/ سامى معوء  عبل بشان 0النظر فى مذكرة السيد أ  : املءضءع-66
استراتيجية التعليم والتعلم وتحديثها م  أعضاء هيئة التدر س 

 بالكلية وكذلف  أساليب التعليم والتعلم/
 الموافقة     القرا       

تعياي  د/ باسام ساامى معاوء  عبال بشاان د/ 0النظر فى مذكرة السيد أ :املءضءع-67
محمااد المشمشااى نائبااا لماادير وحاادة ساامان الجااودة لشاائون الدراسااات 

 العليا بدال م  د// أحمد عبد اللطيف/
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 تعيي  د/ حسام محمد حبو ه نائبا لمدير وحدة سمان الجودة  
 لشئون  وحدة التدر ب والتأهيل/

 لمدير وحدة سمان الجودة تعيي  د/ محمد على ماهر العدل نائبا         
 لشئون  أعضاء هيئة التدر س/

 الموافقة     القرا     
 
تحاديث معاايير د/ ساامى معاوء  عبال بشاان 0النظار فاى ماذكرة السايد أ :املءضءع-68

 القيادات األ اديمية واعالنها وتطبيقها وهى كالتالى :

  واءة الورد ونشاطه العلم / /1
 القدرة القيادية واإلدار ة / /2

  مشاركة ف  األنشطة والخدمات الطالبية/ال /3
 إسهاماته ف  الجودة والتطو ر/ /4

 انضباطه والت امه ف  أداء عمله/ /5
 تعاونه م   مالئه ورؤسائه /6

  الموافقة      القرا     
 
تجميد الوحدات د/ سامى معوء  عبل بشان 0النظر فى مذكرة السيد أ: املءضءع-69

وحااادة  -تقاااو م االمتحاناااات وحااادة -التالياااة ) وحااادة الااادعم الطالباااى
وحااادة التعااااون  –وحااادة دعااام البحاااث العلماااى  -متابعاااة الخااار جي 

وحاااادة الرصااااد البيئااااى (  -وحاااادة تنميااااة المااااوارد الذاتيااااة –الاااادولى 
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وتحو لهاااا الاااى لجاااان مااا  االبقااااء علاااى وحااادات ) وحااادة األ ماااات 
 وحدة التعليم اإللكترونى(/ –وحدة التدر ب والتأهيل  –والكوارث 

 الموافقة     القرا       

 

لجناة تنمياة د/ ساامى معاوء  عبال بشاان 0النظر فى ماذكرة السايد أ : املءضءع-70
 الموارد الذاتية:

 أ/د/ عادل التابعى   لول    

 وكيل الكلية لشئون  دمة المجتم  وتنمية البيئة ) رئيسا(  

 مدير المعمل المرك  /     د/ محمد فود  سالمه                   

 أستاذ مساعد الكيمياء الحيو ة     د/ محمد على ماهر العدل       

 أستاذ الجراحه   د/عوء  عبله حس  ر ي        

 استشار  التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعىحسي    د/ ممدوى سعيد  

 مدرس االقتصاد  د/ سامر سمير ابراهيم               

 طالب بالورقة الرابعة  طالب/ أحمد محمد علم الدي         

 : لجنة الدعم الطالبى-2

  أ/د/ جالل السيد يوسف 
 أستاذ مساعد الوسيولوجيا )عضوا(/ وكيل الكلية 

 د/ إيمان أحمد أبو الوضل             

 عضوا)أستاذ مساعد االحصاء  بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية 
) 

 د/ محمد على ماهر العدل  
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 (عضوا)الكيمياء الحيو ة استاذ مساعد   

 الطالب/ أحمد عصام البهى     
 الورقة الثالثة             

 :لجنة تقو م اإلمتحانات-3

 أ/د/ جالل السيد يوسف         /1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب )رئيسا(   

 أ/د/ عبد المنعم منتصر          /2

 )عضوا(/أستاذ التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى    

                            د/ محمد أحمد المتولى /3
أستاذ مساعد  التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى 

 )عضوا(/

                            د/ محمد صالى التلت /4
 أستاذ  مساعد الويروسات ) عضوا ( 

 الطالبة / روان محمد على   /5

 الورقة الثالثة ) برنامج(   

 :بعة الخر جي لجنة متا-4

 أ/د/ جالل السيد يوسف   -1          
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ) رئيسا(               

           أ/د/ سامى معوء  عبل                          -2          
 مدير وحدة سمان الجودة

 د/ سحر السيد عبد الرحم         -3          
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 قائم بعمل رئيس قسم الويروسات ) عضوا (              

           د/ بسمه حامد مر نى                             -4
 مدرس بقسم الوسيولوجى ) عضوا (

 د/ سمر مجد  عطوة       - 5

 مدرس األمراء المعدية ) عضوا (                           

 د/ جمال الدي  محمد بدو   -6

 صاحب  ركة الوالء لتجارة األدو ة ) عضوا (                            

 د/ أحمد على يونس     -7

 صاحب  ركة أحمد يونس للتور خ والدواج  ) عضوا (                   

 أ/ سوس  حس  محمد  ليل                 -8

 رئيس قسم  ئون  ر جي  ) عضوا (                  

 يب    أ/ سلو  محمد المتولى  ه-9

 رئيس قسم  ئون طالب ) عضوا (                   

 أ/ طاري محمد                   -10

 موظف بقسم  ئون الخر جيي  ) عضوا (                             

 الطالبة / إيناس مصطوى محمود لطوى    -11               

 الورقة الرابعة                     

 بحث العلمى:/لجنة دعم ال5

 أ/د/ جهاد رمضان السيد   /1

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العيا والبحوث ) رئيسا(     

 د/محمد صالى التلت     /2
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 مدرس  الويرولوجى ) عضوا (      

 ط/ب/  يماء السيد محمد ر ي         /3

 معيد بقسم الخلية  واألنسجة ) عضوا (    
 طالبه / آيه ياسر الشرقاو    /4

 ة الرابعة ) عضوا(الورق    

 :/لجنة التعاون الدولى6

 أ/د/ جهاد رمضان السيد    /1

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العيا والبحوث ) رئيسا(      

 د/سحر السيد عبدالرحم      /2

 أستاذ مساعد  الويرولوجى ) عضوا (     

 د/ عوء  عبله حس  ر ي          /3

 أستاذ مساعد بقسم الجراحه) عضوا (      

 محمد فو   محمد  حاته     /د /4

 مدرس بقسم البا ولوجيا ) عضوا(     
 طالبه / إسراء أحمد محمد عبد الرحيم    /5

 الورقة الثالثة )عضوا(    

 الموافقة    القرا       

 تحديث منسقى معايير الجودة على النحوالتالى: املءضءع-70

 
 المنس  المعيار
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 د/ فاطمة ال هراء عبد الحميد الجوهر                     منس  معيار التخطيط االستراتيجى    
 د/محمد صالى الثلث

 آيه مجاهد الرفاع  مجاهدط/ب/ 

 د/ انجى فكر  ر شة  منس  معيار الهيكل التنظيمى  

 د/ فاطمة مصطوى عبد الحميد 
 د/امل عبد المنعم عل  حالوة

 ط/ب/فاطمة النبو ة حسي  عبد المعطى     منس  معيار القيادة والحوكمة                       
 د/ نهى محمد وحيد

 أمان  فر  أمي د/  منس  معيار المصداقية واأل القيات                     
 د/   نب عبدالغنى  ومان

 ط/ب/ محمد فو   أبو الع  منس  معيار الجها  اإلدار                               
 ط/ب/  يماء على البا 

 ب/ أسماء أحمد بدرط/
 د/ عال عاصم البوهى 

 ط/ب/ آمال رمضان
 حلم  كمال مويد ناصفط/ب/ 

   ط/ب ايمان اسماعيل امبابى
 د/ حسام محمد ابراهيم منس  معيارالموارد المالية والمادية         

 د/مروة السعيد محمد عباس
 د/أحمد ابراهيم عطيه

 د/ ايمان أحمد محمد أبو الوضل بيئة منس  معيار المشاركة المجتمعية وتنمية ال
 ط/ب/ ند  أحمد سعد حسام الدي 

 د/ بسمة حامد مر نى منس  معيار الطالب والخر جون                         
 ط/ب/  يماء أسعد حافظ

 
 د/ مروة فو   المتولى منس  معيار المعايير األ اديمية والبرامج التعليمية    

  د/ عمرو عبد الوهاب حس
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 ط/ب / رنا مجد  السعداو  
 ط/ب/  ر ا سعد مسعد

 ط/ب/ محمد مصطوى محمد منصور  منس  معيار التعليم والتعلم والتسهيالت المادية                             
 د/ أ هار رسا الطناحى
 د/ أمير  ابراهيم  كر ا

 د/ محمد على ماهر العدل منس  معيار أعضاء هيئة التدر س         
 ط/ب/ نادي  سياء محمد عبد الوهاب

 ط/ب/ رنا فهمى صال 

 د/محمد صالى الثلث منس  معيار البحث العلمى واألنشطة العلمية األ ر  
 د/ سماى سعد مسعد

 باسم محمد محمد المشمش / د منس  معيار الدراسات العليا                             
 ط/ب/  يماء عبد  ر ا

 لستارد/محمد سمير عبد ا 
 

 د/ أسامه أحمد أبو اسماعيل منس  معيار نظام إدارة الجودة والتطو ر المستمر     
 د/ عوء  عبله حس  ر ي 

 د/ سحر عبد الرحم  
 د/ / نجاى عرفات

 د/ سامر  سمير ابراهيم
 د/ هناء محمد  انم

 أسماء سعد محمد محمد يوسفط/ب 

 الموافقة     القرا     

يل وحدة التدر ب والتأهيل على أن يكون على النحو تحديث تشك  املءضءع-71
 التالى:

 د/ حسام محمد محمد ابراهيم  -1    
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 أستاذ مساعد قسم الباطنه ) رئيسا(                   

 د/ مروة السعيد عباس    -2

 مدرس بقسم الجراحة ) عضوا (             

 ط/ب/ ايمان السيد محمد  -3  

 ) عضوا (معيد  بقسم الطب الشرعى                       

 ط/ب/  نورا على السيد       -4        
 معيد  بقسم الهستولوجى ) عضوا (             

 ط/ب/  إيمان محمد امبابى          -5         
 معيدة بقسم الوسيولوجى             

 ط/ب/ حلمى كمال مويد ناصف     -6

 نةمعيد  بقسم الباط             
  الموافقة      القرا     

 تحديث  طة تنمية الموارد الذاتية للكلية:  املءضءع-72

 

 الموافقة     القرا      
 ماستجد من اعمال                                

 

بشان الموافقه على مذكر   ئون اعضاء هيئه التدر س  النظر فى: املءضءع-73
و ه مجلس الكليه للعام الجامعى سم الساد  االتى اسماؤهم بعد لعض

سم  الخمسه أستاذ  تطبيقا لنص الوقر  ) ( م   2018/2019
 ( م  قانون تنظيم الجامعات 40الماد  )
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 استاذ متور  بقسم الوسيولوجيا د/ فهيم البهى السيد وحي 0أ
 ماكاستاذ متور  بقسم االمراء الباطنة واالمراء المعدية واالس د/ محمد احمد على يوسف0أ
 استاذ متور  بقسم التشر   د/ صالى المرسى المرسى فر 0أ
 استاذ متور  بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية د/ محمد محمد محمد فودة0أ
 استاذ متور  بقسم الرقابة الصحية على اال ذية د/ محمد الشربينى السيد على0أ
 

 الموافقة     القرا         
مذكر   ئون اعضاء هيئه التدر س بشان تشكيل مجلس  ىالنظر ف: املءضءع-74

 2018/2019الكليه للعام الجامعى 
 
 رئيسا استاذ وعميد الكلية سيد احمد د/ نبيل أبيو هيكل0أ

   وكالء الكلية   
اسااتاذ ووكيااال الكليااة لشااائون الدراسااات العلياااا  د/ جهاد رمضان محمد السيد0أ

 والبحوث
 عضوا

 عضوا أستاذ ووكيل الكلية لشئون  دمة المجتم  وتنمية البيئه راهيمد/ عادل التابعى اب0أ

 عضوا استاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب د/ جالل احمد السيد يوسف0أ
   أعضاء المجلس:

 عضوا أستاذ متور  بقسم الويروسات د/ على على ابرتاهيم القناو  0أ
التغذيااااه وامااااراء سااااوء  واااار  بقساااامأسااااتاذ مت عبد الهاد  محمد احمد عرمه /د0أ

 البتغذيه
 عضوا

أسااتاذ متواار  بقساام الطااب تالشاارعى والسااموم واالجااراءات  د/ فتحى رسوان على سليم0أ
 البيطر ة

 عضوا

 عضوا أستاذ متور  بقسم الكمياء الحيو ه وكمياء التغذيه د/ السعيد الشربينى السعيد0أ
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 عضوا االدو ة أستاذ متور  بقسم د/ مجد  صالى مصطوى عامر0أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الطويليات د/ صالى احمد عثمان ابو الوفا0أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الصحه واالمراء المشتركه د/ عادل حلمى نجيب الجوهر  0أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم امراء الدواج  د/ كامل ابراهيم محمود ابو الع م0أ

 عضوا اذ ورئيس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعهاست د/ جمال عبد الجابر محمد يونس0أ

 عضوا قسم التشر  ورئيس استاذ  د/ مصباى عبد الجواد السيد0أ
اسااااتاذ ورئاااايس قساااام التوليااااد والتناساااال والتلقااااي   د/ سامى معوء محمد  عبل0أ

 االصطناعى
 عضوا

 عضوا استاذ وقائم بعمل رئيس قسم اللجلية واالنسجة د/ هانى السيد مرعى0أ
اساتاذ ورئايس قسام االمااراء البتاطناه واالماراء المعديااه  د/ فيوال حس   كى محمد0أ

 عضوا واالسماك
 عضوا استاذ ورئيس قسم البا ولوجيا د/ احمد فو   محمد الشايب0أ
اسااتاذ ورئاايس قساام الرقايبااه الصااحيه علااى  د/ عادل عبد الخال  سيد احمد0أ

 اال ذية
 عضوا

 عضوا استاذ بقسم الرقابة الصحية على اال ذية ارد/ محمد محمد محمد الج  0أ
استاذ ورئيس قسم الطب الشارعى والساموم  د/ ممدوى محمد ابو المجد 0أ

 واالجراءات البيطر ه
 عضوا

 عضوا استاذ بقسم الصحه واالمراء المشتركه عمرو عبد الوتاى محمد عبدد/ 0أ
 عضوا استاذ بقسم االدو ه د/ محمد جبر السيد جبر0أ
اساااتاذ ورئاااايس قسااام التغذيااااه واماااراء سااااوء  د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم0أ

 التغذيه
 عضوا

اساااتاذ وقاااائم بعمااال رئااايس قسااام الجراحاااة والتخااادير  د/ جمال ابراهيم عبد الوتاى قروو 0أ
 واال عة

 عضوا
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اسااااااتاذ بقساااااام الباطنااااااه واالمااااااراء المعديااااااه  د/ صبر  احمد الخضر  0أ
 واالسماك

 عضوا

 عضوا استاذ بقسم التشر   بادة محمد مرسىد/ صووت ع0أ
 عضوا استاذ بقسم امراء الدواج  د/ سناء سالمه احمد عوء0أ
اساااتاذ ورئاااايس قسااام الرعايااااه وتنمياااة الثاااارو   د/ رجب عبد   درو  0أ

 الحيوانيه
 عضوا

 عضوا استاذ ورئيس قسم الجراحه والتخدير واال عه عصام مصباى محمد محمود /د0أ
 عضوا استاذ ورئيس قسم الخليه واالنسجه د  وقى اسماعيلد/ احم0أ
اسااااااتاذ بقساااااام التوليااااااد والتناساااااال والتلقااااااي   د/ عبد المنعم منتصر محمود0أ

 واالصطناعى
 عضوا

 عضوا استاذ بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية د/ اسامة احمد ابو اسماعيل0أ
  وجيااستاذ بقسم الوسيول د/ يوسف يحى عوء الصعيد 0أ

اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال ورئاايس قساام البا ولوجيااا  د/ إنجى فكر  ر شه
 اال لينيكه

 عضوا

اساااااتاذ مسااااااعد وقاااااائم بعمااااال رئااااايس قسااااام  سحر السيد السيد على عبد الرحم  /د
 الويروسات

 عضوا

اسااااااتاذ مساااااااعد بقساااااام الصااااااحة واالمااااااراء  د/ فاطمة ال هراء عبد الحميد الجوهر  
 المشتركة

 عضوا

االمراء الباطنة واالمراء استاذ مساعد بقسم  يوي  كامل محمد عبد الخال ند/ 
 المعية واالسماك

 عضوا

 عضوا مدرس بقسم الخلية واالنسجة امانى فر  امي د/ 
 عضوا البا ولوجيا اال لينيكيةمدرس بقسم  حسام الشحات على جاد اللة /د

   أعضاء م  الخار 
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 ماد/ محمد محمد جمعه سال
 
 
 

 عضوا هليه اقدبال يب االطبااااء البيطر ي نق
 د/ عاااادل حسااااني  محماااود مصاااطوى0أ
 

ماااااادير معهاااااااد بحاااااااوث صاااااااحة الحياااااااوان 
 بالمنصور 

 عضوا

 عضوا مدير عام مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية د/ عبد المنعم السيد محمد المنجى
 الموافقة   القرا         

 
 

بشان تشكيل اللجان  ء هيئه التدر سمذكر   ئون اعضا النظر فى: املءضءع-75
 2018/2019المنبثقه ع  مجلس الكليه للعام الجامعى 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : جلنة شئون التعليم والطالب-1

 رئيساااا جالل احمد السيد يوسف د /0أ-1
 عضاااوا فهيم البهى السيد وحي د/ 0أ -2
 عضاااوا فتح  رسوان على سليم د/ 0أ -3
 ضاااواع   فيوال حس   كى د/ 0أ -4
 عضاااوا صبر  احمد الخضر   د/ 0أ-5

  :: جلنة الدراسات العليا والبحوث -2

 رئيساااا د / جهاد رمضاان السياد0أ-1
 عضاااوا د/ عبد الهاد  محمد احمد عرمة0أ -2
 عضاااوا صالى احمد عثمان أبو الوفاد/ 0أ-3
 عضاااوا د/ مجد  صالى مصطوى عامر0أ-4
 عضاااوا محمد محمد الج ارد/ محمد 0أ -5
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  : العالقات الثقافيةجلنة  -3

 رئيساااا نبيل ابو هيكل سيد احمدد / 0أ -1
 عضاااوا السعيد الشربينى السعيدد/ 0أ-2
 عضاااوا   محمد أحمد على يوسف د/ 0أ-3
 عضاااوا جهاد رمضان محمد السيد د/ 0أ-4
 اواعضاا عادل حلمى نجيب الجوهر   /د0أ-5
 عضاااوا    كامل ابراهيم محمود ابو الع م /د0أ -6

  : جلنة شئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة -4

 رئيساااا  عادل التابعى ابراهيم   لولد/0أ-1
 عضاااوا جمال عبد الجابر محمد يونس د/ 0أ -2
 عضاااوا مصباى عبد الجواد السيد  د/0أ-3
 عضاااوا و الوت  سالم الد ابراهيم ابد/ 0أ -4
 عضاااوا د/ صووت عبادة محمد مرسى0أ -5
 م  الخار عضاااوا د/ محمد عبد العاطى عوء الدسوقى -6
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  جلنة املختربات  : -5

 رئيساااا على على إبراهيم القناوي  د/0أ  -1
 عضاااوا د/ صالى المرسى المرسى فر 0أ -2
 ااواعضا  ممدوى محمد ابو المجدد/0أ-3
 عضاااوا د/ طاري إبراهيم محمد0أ -4
 عضاااوا سناء سالمة احمدد/ 0أ -5
 عضاااوا د/ احمد فو   الشايب0أ -6

  :جلنة املكتبات  -6

 رئيساااا   محمد محمااااد فود   د/0أ-1
 عضاااوا   د/ سامى معوء  عبل0أ-2
 عضاااوا   عادل عبد الخال  سيد احمد د/0أ-3
 عضاااوا عمرو عبد الوتاى محمد عبدةد/ 0أ-4
 عضاااوا محمد جبر السيد جبرد/ 0أ-5
 عضاااوا د/ مها عبدة محمد العشماو  0أ -6



 

                                                          
                                                       

 
-63- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 15/8املوافق   االربعاء يوم  ( 283)   جللسة ا  الكلية جملس   حمضر  اجتماع           

 
  الموافقة     القرا 

  
 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية 

 السااااااايد / رجااااااااء محماااااااد البيلااااااا 
     السااااااايدة/ ماجااااااادة محماااااااد احماااااااد 

 
 أمانااااااااة مجلااااااااس الكليااااااااةرئاااااااايس قساااااااام 

 أ صااااااااااااااااااائى  اااااااااااااااااائون ادار ااااااااااااااااااة  ااااااااااااااااااانى                                                  
 

             

 ،، الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا      
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                      

 
 د/ نبيل ابء هيكل سيد امحد0اهلادى حممد عرمة          أ عبد أ.د/ 

 

 رجاء البيلى     


