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 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية الثمانون و  الرابعة (284)رقم  الجلسة

 
ياوم  2018/  2017للعام الجاامع  (284) رقم عقد مجلس الكلية جلسته 

 تماااام وذلاااي فااا   هاااا 1438/  محااارم 14 الموافااا م 24/9/2018 االثناااي 
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           
 اساااااااااااااااااااااااااتاذ وعمياااااااااااااااااااااااااد الكلياااااااااااااااااااااااااة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووء  وكوووووو   الكليووووووة

 

 
 ليا والباحوثالعاستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات  يدااجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أساااتاذ ووكيااال الكلياااة لشااائون  دماااة المجتمااا  وتنمياااة البيئاااه راهيمااادل التابعى ابااد/ ع0أ
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 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 اباااااااار  د/ علااااااااى0أ
 

 أساااااااااااااااااتاذ متوااااااااااااااااار  بقسااااااااااااااااام الويروساااااااااااااااااات
 

 د/ عبااااد الهاااااد  محمااااد احمااااد عرمااااه0أ
 

 تغذيااهالتغذيااه وامااراء سااو  ال أسااتاذ متواار  بقساام
 

  

 أستاذ متور  بقسم األمراء الباطنة والمعدية واألسماك د/ محمااد احمد علااى يااوسف0أ

 د/ السااااااااااااعيد الشاااااااااااار ينى السااااااااااااعيد0أ
 

 رئااايس قسااام الكمياااا  الحيو اااه وكمياااا  التغذياااهأساااتاذ متوااار  و 
 

 د/ صاااااااالى المرساااااااى المرساااااااى فااااااار 0أ
 

 أسااااااااااااااااااتاذ متوااااااااااااااااااار  بقسااااااااااااااااااام التشااااااااااااااااااار  
 

 د/محمااااااااااااااااااااد محمااااااااااااااااااااد فااااااااااااااااااااود 0أ
 

 أسااااتاذ متواااار  بقساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااة
 

 د/ محماااااااد الشااااااار ينى السااااااايد علاااااااى0أ
 

 أسااتاذ متواار  بقساام الرقابااه الصااحيه علااى اال ذيااه
 

 طوى عااااااامرالى مصااااااد/ مجااااااد  صاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااااام االدو اااااااااااااااااااه
 

  

 د/ صاااااالى احماااااد عثماااااان اباااااو الوفاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااام الطويلياااااااااااااااااات
 

 د/ عاااااااادل حلماااااااى نجياااااااب الجاااااااوهر  0أ
 

 اساااتاذ ورئااايس قسااام الصاااحه واالماااراء المشاااتركه
 

 د/ جمااااال عبااااد الجااااابر محمااااد يااااونس0أ
 

 اسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام البكتر ااااااا والوطر ااااااات والمناعااااااه
 

  

 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
 

 ه واالماااراء المعدياااه واالساااماكاطنااااساااتاذ ورئااايس قسااام االماااراء الب
 

  

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااااااااااااااااااام الباثولوجيااااااااااااااااااااااااااااااااااا د/ احمد فاااو   الشاااايب0أ
 

 د/ عاااااادل عباااااد الخاااااال  سااااايد احماااااد0أ
 

 ه الصاااااحيه علاااااى اال ذياااااةاسااااتاذ ورئااااايس قسااااام الرقابااااا
 

 د/ محمااااااااد محمااااااااد محمااااااااد الجاااااااا ار0أ
 

 (اساااتاذ الرقاباااة الصاااحية علاااى اال ذياااة )لحاااوم
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 دد/ مماااااااااادوى محمااااااااااد ابااااااااااو المجاااااااااا0أ
 

 اساااااتاذ ورئااااايس قسااااام الطاااااب الشااااارعى والساااااموم
 

 ةد/ عماااارو عبااااد الوتاااااى محمااااد عبااااد0أ

 

 اساااااتاذ بقسااااام الصاااااحه واالماااااراء المشاااااتركه
 

 د/ محماااااااااااد جبااااااااااار السااااااااااايد جبااااااااااار0أ
 

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااااااااااااااااام االدو ااااااااااااااااااااااااااااااااه
 

 د/ طااااااااري اباااااااراهيم محماااااااد اباااااااراهيم0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قسااااام التغذيااااه واماااااراء سااااو  التغذياااااه
 

 د/ جماااااااااااااااال اباااااااااااااااراهيم قاااااااااااااااروو 0أ
 

 اساااااااااتاذ بقسااااااااام الجراحاااااااااة والتخااااااااادير واال اااااااااعة
 

 د/ صااااااااااااااابر  احماااااااااااااااد الخضااااااااااااااار  0أ
 

 استاذ بقسم االمراء الباطنة واالمراء المعدية واالسماك
  

 د/ ساااااااانا  سااااااااالمه احمااااااااد عااااااااوء0أ
 

 اسااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااام امااااااااااااااااااراء الاااااااااااااااااادواج 
 

 د/ رجاااااااااااااااب عباااااااااااااااد   درو ااااااااااااااا 0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااه
 

 م مصااااااباى محمااااااد محمااااااودد/ عصااااااا0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الجراحااااه والتخاااادير واال ااااعه
 
 
 

  

 د/ عبااااااااد الماااااااانعم منتصاااااااار محمااااااااود0أ
 

 اسااتاذ بقساام التوليااد والتناساال والتلقااي  االصااطناعى
 

 الرعاياااااااااه وتنميااااااه الثاااااارو  الحيوانيااااااه اسااااااتاذ بقساااااام د/ أسامه احمد محمد ابو اسمااعيل0أ
 

 د/ يوساااااف يحاااااى عاااااوء الصاااااعيد 0أ
 

 ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام الوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايولوجياا
 

 د/ إنجاااااااااااااااااااااى فكااااااااااااااااااااار  ر شاااااااااااااااااااااه
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال ورئاايس قساام الباثولوجيااا اال لينيكااه
 

 د/ سااحر الساايد الساايد علااى عبااد الاارحم 
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام الويروسااات
 

 فاطماااة ال هااارا  عباااد الحمياااد الجاااوهر  د/ 
 

 ةالصاااحة واالماااراء المشاااتركاساااتاذ مسااااعد بقسااام 
 

 نيوااااااااااي  كاماااااااااال محمااااااااااد الخااااااااااال د/ 
 

 االمراء الباطنة واالمراء المعدية واالسماكاستاذ مساعد بقسم 
  

 حسااااااااام الشااااااااحات علااااااااى جاداللااااااااةد/ 
 

 الباثولوجيااااااااااااااااااااااا اال لينيكيااااااااااااااااااااااةماااااااااااااااااااااادر  بقساااااااااااااااااااااام 
 

  أعضا  من اخلا ج

   محمااود مصااطوىد/ عااادل حساااني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
 ماااجمعه سال د/ محمد محمد

 
 
 

 هليه اقدبال نقيب االطباااا  البيطر ي 



 

 
 
-4- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

 9/ 24الموافق    االثنين يوم  ( 284) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           
/2018   
 

 

 مدير عام مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية عبد المنعم السيد محمد المنجىد/ 

   واعتذ  عن عدم احلضء

 د/ فتحاااااااااى رساااااااااوان علاااااااااى ساااااااااليم0أ
 

 الشاااارعى والسااااموم واالجاااارا ات البيطر ااااةأسااااتاذ متواااار  بقساااام الطااااب 
 

 مااااود ابااااو العاااا مد/ كاماااال ابااااراهيم مح0أ
 

 اسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام امااااااراء الاااااادواج 
 

 د/ صاااااااووت عباااااااادة محماااااااد مرساااااااى0أ
 

 اساااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقسااااااااااااااااااااااااااااااام التشااااااااااااااااااااااااااااااار  
 

 د/ احمااااااااااااااد  اااااااااااااااوقى اساااااااااااااااماعيل0أ
 

 اسااااااااااتاذ ورئاااااااااايس قساااااااااام الخليااااااااااه واالنسااااااااااجه
 

 امااااااااااااااااااااااانى فااااااااااااااااااااااار  اماااااااااااااااااااااااي د/ 
 

 مااااااااااااااااادر  بقسااااااااااااااااام الخلياااااااااااااااااة واالنساااااااااااااااااجة
 

 االسته ل
      - مااد عرمااهد/عبااد الهااادي محمااد أح0أالساايد  الجلسااةام بأمانااة قاا •

 بالكلية التغذية وأمراء سو  التغذية قسممتور  ب أستاذ

 عميااد الكليااة –نبياال ابااو هيكاال ساايد أحمااد الساايد أ/د/ الجلسااة افتاات   •
  متمنيا للسادة اعضاا  المجلس التوفي  والسداد

 

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                   (283رقااااااام  ) لتصااااااادي  علااااااا  محضااااااار الجلساااااااة الساااااااابقةا :املءضوووووووءع-1
  0 2018 /15/8بتار خ 

 المصادقة   : را الق  
 ثانيا :جلان جملس الكلية
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 جلنة شئءن التعليم والط ب - 1                 
 9/2018/ المنعقدة بتار خ   

ؤاد مااذكرة  اائون الطااالب بشااأن حالااة الخاار  / محمااد فااالنظاار فااى : املءضووءع-2
  –ابراهيم الحاصل على بكالور و  العلوم  عبه النبات   محمد 

 بتقادير عاام مقبااول   2008والكيمياا  جامعاه ال قاا    دور ماايو          
 والذ  ير ب فى الحاقه بالكلية بالورقة االولى وذلي 

 وذلي لحصوله على درجة البكالور و  فى العلوم الطبية البيطر ة /         
 وقرار اللجنه : الموافقه              

 الموافقه   : را الق  
 ئون الطالب بشأن الموافقة على قباول نقال مذكرة  ئون النظر فى   : املءضءع-3

( مااااا  الطاااااالب بالورقاااااة االولاااااى للعاااااام الجامعااااااااى 2قياااااد عااااادد )
مااا  كلياااة العلاااوم الطبياااة التطبيقياااة / جامعاااه بناااى  2018/2019

الحد االدنى للقبول بكلياة الطاب البيطار  سو ف الى الكلية حيث ان 
            ابااااارار  -( درجاااااة وهااااام:390)  2018 /2017للعاااااام الجاااااامعى  

 محمد عبدالرا ي المهد 
 محمد ياسر ع ت طلبة 
 وقرار اللجنه : الموافقه           

 الموافقه  : را الق 
ة الخر جااة/ الموافقاة علااى حالا مااذكرة  ائون الطااالب بشاأنالنظار فاى : املءضووءع-4

 ند  محمد عطيه حس  سليمان والحاصله على بكالور و 
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 العلوم ال راعية فى برنام  االنتاا  الحياوانى والاداجنى والسامكى دور    
 ( بتقاااادير مكافى  Bبتقدير عام) 2018يونيه 

 جيدجااادا والتاااى تر اااب بالدراساااة بالكلياااة بالورقاااة االولاااى فاااى العاااام   
 لحصولها على درجااااةوذلي  2018/2019الجامعى 

 البكالور و  فى العلوم الطبية البيطر ة /     
 وقرار اللجنه : الموافقه          

 الموافقه  : را الق     
عباد  محماد   الخر جااااة/ اميار ماذكرة  ائون الطاالب بشاأن النظار فاى  : املءضءع-5

بكااااالور و  العلااااوم ال راعيااااة  ااااعبه   محمااااد سااااالم الحاصلاااااه علااااى
بتقاادير عااام )جيااد//( وانهاا   2014الكيميااا  ال راعيااة( دور يونيااة )

دراسة مقررات    اساتكمال ماواد الشاعبة بقسام االنتاا  الحياوانى بكلياة 
ال راعاااة جامعاااه عاااي   ااامس والتاااى تر اااب بالدراساااة بالكلياااة بالورقاااة  

  2018/2019االولى فى العام الجامعى 
 وقرار اللجنه : الموافقه        

 الموافقه  : را الق    
 
قبااول تحو اال الطالبااة/ اسااما  مااذكرة  اائون الطااالب بشااأن النظاار فااى   : املءضووءع-6

عبدالمنعم ابراهيم محمد والمنقاااوله بالورقة الثانية ما  النظاام العاام الاى 
 2018/2019برنام  )تمي  صحة وسالمه الغذا ( فى العاام الجاامعى 

/ 
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 وقرار اللجنه : الموافقه        
 الموافقه     : را الق    

 
بشاأن قباول التحاو الت الخاصاة بالورقاة مذكرة  ائون الطاالب النظر فى : املءضءع-7

(  طالاب مطااب  44وعاددهم ) 2018/2019الثانية للعاام الجاامعى 
 للقواعد / 

 اولهم/  اسرا  فهمى فؤاد فهمى                           
 عبدالحليم د يدوا رهم/ محمد ع ت                    

 وقرار اللجنه : الموافقه          
 الموافقه   : را الق      
 
ماذكرة  ائون الطاالب بشاأن عادم قباول تحو ال الطالاب/ عمار النظار فاى   : املءضءع-8

بشاااير محماااد عباااد  الااادولتلى والمحاااااول مااا  كلياااة الطاااااب البيطااااار   
منصاورة وذلاي بمشتهر جامعه بنهاا الاى كلياه الطاب البيطار  جامعاه ال

النااه  ياار مطاااب  للقواعااد حيااث ان الطالااب محماال بمااادتي    ومنقااول 
راسبا فى مادة )التشر  ( و التالى اليجو  قباول تحو لاه حساب  ارو  

 التحو ل بالكلية / 
 عدم الموافقهوقرار اللجنه :          

 الموافقه   : را الق     
 



 

 
 
-8- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

 9/ 24الموافق    االثنين يوم  ( 284) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           
/2018   
 

 

ن قباول التحاو الت الخاصاة بالورقاة بشاأماذكرة  ائون الطاالب النظار فاى  : املءضءع-9
( طالاااب مطااااب   37وعاااددهم )  2018/2019الثالثاااة للعاااام الجاااامعى 

للقواعد   اولهم/ يمنى مصب  الشافعى   دان  وا ارهم/ هباه  الاد محماد 
 صال 

 وقرار اللجنه : الموافقه        
 الموافقه  : را الق     
ن النظر والموافقااة علاى حواـ كاااراسه بشأمذكرة  ئون الطالب النظر فى : املءضءع-10

االجابة التحر ر ة ودرجاااات الشواااو  والعملااى الخاصااة بالطالباة/ جهااد 
فاى ماادتى)  2018/2019محمود عبدالحميد محمد  تا لدور سبتمبر 

الصااحة ا اماااراء الاادواج ( واعتمااااد درجاتهاااا فااى   الوصااال الدراساااى 
 ة /االول لنوس العام فى المواد المذكور 

 وقرار اللجنه : الموافقه         
 الموافقه   : را الق     
 
بشاأن تطبيا   راماه مالياة علاى الطاالب ماذكرة  ائون الطاالب النظر فى  : املءضءع-11

او مبلا  منقطا  ما    %10المسجلي  بنظام الساعات المعتمدة بواقااا  
ي قيمااه الساااعات المعتماادة كغرامااه تااأ ير عاا  سااداد المصااروفات وذلاا

 / 2018/2019لتنظيم العملية التعليمية اعتبارا   م  العام الجامعى 
 وقرار اللجنه : الموافقه          

 الموافقه      : را الق     
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 الطالاب/ احمدالسايد عبادالمنعم ماذكرة  ائون الطاالب بشاأن النظر فى   : املءضءع-12

العااام  فايااد والموصااول تجنيااديا والااذ  يلااتمس فيااه اعااادة قيااد   فااى
 وقبول عذر  ع  المواد الساب  ذكرها /  2018/2019الجامعى 

 وقرار اللجنه : الموافقه            
 الموافقه : را الق          

 
 مااذكرة تطبياا  قواعااد الرأفااه مااذكرة  اائون الطااالب بشااأن النظاار فااى  : املءضووءع-13

 / 2018/2019لطالب مرحلة البكالور و  للعام الجامعى 
 وقرار اللجنه : الموافقه                     
 الموافقه   : را الق  
 
( مكاارر 14) تعااديل الماااد  مااذكرة  اائون الطااالب بشااأنالنظاار فااى  : املءضووءع-14

 0لالئحه الدا ليه للكليه والمتعلقه بقواعد القبول بالكليه 
 وقرار اللجنه : الموافقه                           

 قهالمواف    : را الق  
 
 

 الد اسات العليا جلنة -2
 15/9/2018والممتدة حتى  2018 /13/9 المنعقدة بتار خ                                             
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قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه النظر ف  موافقة مجلس  املءضءع-15
عل  كل م  : التقار ر الوردية  17/9/2018 بالكلية بتار خ

الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة الدكتوراة  والتقر ر
ا  محمد عادل لطوى محمود الخولىب/ 0الخاصة بالطالب  

ف  مادة التخصص  22/4/2014المسجل م  الخار   بتار خ 
 الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه ، وعنوانها : 

عبير الجينات تأثير تقييد الطاقة على حالة مضادات األ سدة وت              
 المرتبطة بأيض الدهون ف  الوئران

The effect of Caloric restrictions on antioxidant 

 status and the expression of genes associated  

with lipid metabolism in rats 

 ا وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد  الد محمد محووظ    0ا أ1
 أستاذ بكلية الطب البيطر  بمشتهر جامعة / بنها      
 د/ محمد عبد   حسي    0ا أ2

 أ تو ر 6أستاذ بكليه الصيدله جامعة /      
 د/ السعيد الشر ينى السعيد   0ا أ3

 أستاذ متور  ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(       
وكيل د/ جهاد رمضان محمد السيد        أستاذ الكيميا  و 0ا أ4

 الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث  )مشرفا(
 على ان يكون الثالث والراب   معا بصوت واحد                 
: التوصية بمن  درجة دكتورا  الولسوة ف  العلوم  اللجنةرار وق                

الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه "  الطبية البيطر ة  تخصص "
ر ف  سو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، للطالب المذكو 

 وموافقة مجلس القسم  
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 الموافقه  :را الق       
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه  :املءضءع-16

عل  كل م  : التقار ر الوردية  17/9/2018بالكلية بتار خ 
لرساالة الدكتوراة والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم 

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

 الحيو ه وكيميا  التغذيه ، وعنوانها : 
التأثير الوقائ  للخاليا الج عية سد إصابات الخصية المحدثة                 

 دميوم ف  ذكور الجرذانتجر بيا بكلور د الكا
Protective effect of stem cell in experimentally  

induced testicular damage by cadmium chloride inmale rats 
 ا وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ اسماعيل ابراهيم محمد حجا ي 0ا أ1
 / جامعة اال هر أستاذ الكيميا  الحيو ه بكلية طب بني      
 د/ السعيد الشر ينى السعيد 0ا أ2
  أستاذ متور  ورئيس قسم الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه بالكليه     
 د/ ياقوت عبدالوتاى السنوس   0ا أ3

أستاذ الكيميا  الحيو ة بكلية الطب البيطري بمشتهر/جامعة       
 بنها  )مشرفا(

   ا د/ محمد فود  ابراهيم سالمه 4
 أستاذ مساعد الكيميا  الحيو ة بالكلية )مشرفا(     

 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد       
التوصية بمن  درجة دكتورا  الولسوة ف  العلوم الطبية : اللجنةرار وق

الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه " للطالبة  البيطر ة  تخصص "
جنة المناقشة والحكم ، وموافقة المذكورة ف  سو  توصية كل م  ل

  مجلس القسم
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 الموافقه    را الق     
 
النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى :املءضءع-17

عل  كل م  : التقار ر الوردية  19/9/2018 بتار خبالكلية 
الماجستير  والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة

ا  وليد عبد الرؤ  سيد احمد العطافىب/ 0ة بالطالب  الخاص
ف  مادة التخصص/  2/6/2013المسجل م  الخار   بتار خ 

، وعنوانها :                              الوالد  وامراسها والتلقي  االصطناعى
 بعض الدراسات ع  نقص الخصو ة ف  الخيول

Some Studies on Infertility in Equines 

 كان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : ا و 
 د/ سامى معوء محمد  عبل 0ا أ1

 أستاذ ورئيس القسم بالكليه        
 د/ حسي  احمد عامر   0ا أ2

 أستاذ التوليد والتناسل بطب بيطر  جامعة / ال قا         
 د/ عبدالمنعم منتصر محمود      0ا أ3
 لكلية )مشرفا(أستاذ التوليد والتناسل با    
ستير ف  العلوم الطبية : التوصية بمن  درجة الماج اللجنهقارار و               

" للطالب  الوالد  وامراسها والتلقي  االصطناعى تخصص "البيطر ة
المذكور ف  سو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة 

 مجلس القسم  
 الموافقه  را الق     
 16/9/2018 بالكلية بتار خقسم االدو ه ر ف  موافقة مجلس النظ:املءضءع-18

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة 
دعا  محمد ب/ 0الماجستير الخاصة بالطالب   والحكم لرساالة

ا  والمسجله م  الخار  بتار خ  محمد وحيد مرسى على
 وجيا ، وعنوانها : ف  مادة التخصص/ الوارما ول 28/10/2014
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 استخدام السيووكينوم ف  عال  االسهال ف  العجول
Use of cefquinome on treatment of diarrhea in calves 

 ا وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ هانى محمد محمد حس  0ا أ1
وكيل معهد بحوث التناسليات الحيوانيه للتشخيص ورئيس      

 لمناعه الحيوانيهبحوث ا
 ا د/ ر هام احمد عبد الوتاى الشافعى  2
 أستاذ مساعد االدو ه بالكليه     
 د/ محمد جبر السيد جبر  0ا أ3

 أستاذ االدو ه بالكليه )مشرفا(    
 ا د/ محمد مصباى الدياسطى    4
 أستاذ مساعد بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور  )مشرفا(   
 ان يكون الثالث والراب   معا بصوت واحدعلى                
: التوصية بمن  درجة الماجستير ف  العلوم الطبية  اللجنةرار وق               

الوارما ولوجيا " للطالبه المذكور  ف  سو   البيطر ة  تخصص "
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم  

 الموافقه   را الق     
 
بالكلية قسم البكتير ا والوطر ات والمناعه  النظر ف  موافقة مجلس :ءضءعامل-19

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  2/9/2018 بتار خ
الخاصة الماجستير  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة

ا المسجله م  الخار    مرو  حس  الدر نى محس ب/ 0  هبالطالب
البكتر ولوجيا ادة التخصص/ ف  م 14/4/2015بتار خ 

        وعنوانها،  واالمينولوجيا والميكولوجيا
دراسات متقدمه ع  جينات الضراوة للكلوستر ديم بيرفرنجينس فى 

 اللحوم المورومة
Advanced studies on virulence genes of C.perfringens in minced meat 
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 ل  : لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التا كان ا و 
 د/ حم   محمد ابراهيم عيد    0ا أ1

 أستاذ البكتير ا والوطر ات والمناعه بطب بيطر  جامعة/ قناة السو س      
 ا د/ محمد مصطوى احمد الحديد   2

 أستاذ مساعد البكتير ا والوطر ات بالكليه    
 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس  0ا أ3
 ا(أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرف  
: التوصية بمن  درجة الماجستير ف  العلوم الطبية اللجنةرار وق                

"  البكتر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا البيطر ة  تخصص "
للطالبه المذكور  ف  سو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 

 وموافقة مجلس القسم  
 الموافقه    را الق     

 
بالكلية قسم البكتير ا والوطر ات والمناعه  نظر ف  موافقة مجلس ال:املءضءع-20

عل  كل م  : التقار ر الوردية والتقر ر  2/9/2018 بتار خ
الخاصة الماجستير  الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة

ا المسجلة م  الخار   ماجد  محمود عبد   محمدب/ 0  هبالطالب
التخصص/ البكتر ولوجيا ف  مادة  16/4/2013 بتار خ

        وعنوانها،  واألمينولوجيا والميكولوجيا
دراسات على مقاومة مع والت الميكروب العنقودي م  بدار  

 التسمي  للمضادات الحيو ة
Studies on resistance of staphylococci isolated 

from broiler chicken to antibiotics 

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

 قناة السو س
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 د/ محمد مصطوى احمد الحديدي  0ا أ2
 أستاذ مساعد بقسم  البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية       
 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس  0ا أ3
 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(     
: التوصية بمن  درجة الماجستير ف  العلوم الطبية  اللجنةرار قو 

"  البكتر ولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا البيطر ة  تخصص "
للطالبه المذكور  ف  سو  توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 

 وموافقة مجلس القسم  
 وافقهالم   را الق     

 
بالكلية قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-21

الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  9/9/2018 بتار خ
ا المسجلة م   ب/ مياد  احمد ال  نى عطيه0  ةالخاصة بالطالب

ف  مادة التخصص/ الرقابة الصحية  14/4/2015بتار خ الخار  
 وعنوانها :  ،، للمناقشة والحكم  نتجاتهاوم لحومعلى ال

 السمه الوطر ة لبعض منتجات اللحوم الجاه ة لأل ل
Mycological profile of some ready-to-eat meat products 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ فهيم ع    الدي   لتوت    0أ -1

حية على اللحوم ومنتجاتها بطب بيطري/ أستاذ الرقابة الص      
 جامعة بنها 

 د/  الد ابراهيم ابو الوت  سالم 0ا أ2
 أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بالكلية      

 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار  0ا أ3
 أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بالكلية "مشرفا"     
 لوتاى محمد عبد      د/ عمرو عبدا0ا أ4
 أستاذ االمراء المشتركة بالكلية"مشرفا"  
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 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/
 الموافقة: اللجنةقارار و                  

 الموافقه  را الق       
 

بالكلية قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-22
الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  16/9/2018 بتار خ

دعا   ليل السيد  ليل ا المسجلة م  ب/ 0  ةالخاصة بالطالب
ف  مادة التخصص/ الرقابة الصحية  14/4/2015بتار خ الخار  
 وعنوانها :  ،، للمناقشة والحكم  ومنتجاتها لحومعلى ال

ول و    السمسم فى التأثير المضاد للبكتر ا ولأل سدة للسيسام               
  ر ات اللحم أثنا  الحوـ بالتبر د

Antimicrobial and antioxidant effect of sesamol and sesame oil 

 in meat balls during cold storage 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار     0ا أ1
 لرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بالكلية أستاذ ا     
 د/ ر هام عبدالع    أمي        0ا أ2

أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بطب بيطري/      
 جامعة بنها

 د/  الد ابراهيم ابو الوت  سالم   0ا أ3
 أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بالكلية"مشرفا"     
 سمير محمد عبدالغن  عبد    ا د/ 4

 أستاذ مساعد الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بالكلية "مشرفا"     
 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/            

 الموافقة: اللجنةقارار و                 
 

 الموافقه    را الق     
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بالكلية الرقابة الصحية على األ ذية قسم النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-23

الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  9/9/2018 بتار خ
ا  ب/ ايه عاطف محمد عبدالرا ي قنديل0  ةالخاصة بالطالب

ف  مادة التخصص/  28/10/2014بتار خ المسجلة م  الخار  
 ،، للمناقشة والحكم  الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها

 ا : وعنوانه
تأثير بعض االسافات الطبيعية على البكتر ا الممرسة المع ولة م                

 اللب  و عض منتجاته
Effect of some natural additives on pathogens isolated from 

 milk and some dairy products 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 مد الشر ين  السيد على  د/ مح0أ -1

 أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها المتور  بالكلية       
 د/ صبري مرجان        0ا أ2

أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها بطب بيطري/      
 جامعة القاهرة

 د/مها عبد  محمد عبد  العشماوي  0ا أ3
 االلبان ومنتجاتها بالكلية "مشرفا" أستاذ الرقابة الصحية على     
 ا د/ محمد مصطوى الحديدي 4

 أستاذ مساعد بقسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية"مشرفا"     
 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/

 الموافقة: اللجنةقارار و                   
 

 الموافقه      را الق     
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 9/9/2018 بالكلية بتار خ االدو ة مجلس قسمف  موافقة  : النظراملءضءع-24
  الخاصة بالطالب عل  تشكيل الحلقة الدراسية لرسالة الدكتورا 

ا المسجل م   جمال محمد السعيد عبد السالم محمد / ب0 
الوارما ولوجيا ف  مادة التخصص/  18/10/2011بتار خ الخار  

 وعنوانها :  ، 
مقارنه على بعض المضادات الحيو ة أثنا  التيوود ف  دراسات                 

 الدجا 
Comparative Studies on Some Antibiotics During Salmonallosis in Chicken 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو التال :
 د/ مجدي صالى مصطوى عامر0ا أ1

 أستاذ االدو ة المتور  بالكلية     
 حمد جبر السيد جبر  د/ م0ا أ2

 أستاذ ورئيس قسم  االدو ة بالكليه)مشرفا(      
 د/ السعيد الشر ينى السعيد   0ا أ2

 أستاذ الكيميا  الحيو ه وكيميا  التغذيه المتور  ورئيس قسم بالكليه     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0ا أ3

 يا والبحوثأستاذ الكيميا  ووكيل الكلية لشئون الدراسات العل     
 د/ كامل ابراهيم محمود ابو الع م  0ا  أ4
 أستاذ ورئيس قسم الدواج   بالكلية     
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم   0ا أ5

  أستاذ ورئيس قسم التغذية وأمراء سو  التغذية     
 بالكلية)مشرفا(

 ا د/ ر هام احمد عبدالوتاى يوسف 6
 ليةأستاذ مساعد بقسم االدو ة بالك    
 : الموافقةاللجنةقارار و 

 الموافقه      را الق     
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د/ وكيل الكلية للدراسات 0السيد أالمعروسة على مذكرة ال :النظر فى املءضءع-25
تعديل نتيجة دبلومات الدراسات العليا دور بشأن ، العليا والبحوث

 وذلي على النحو التال : 2018ابر ل 
بة/ نوران فخري على محس  عوء /دبلوم أوال: بالنسبة للطال              

الكيميا  الحيو ة اال لينيكية ا عدم احتساب درجات الرأفة ف  مقرر 
 )علم الطويليات اال لينيك ( لتصب  على النحو التال :

 المقرر
الكيميا  
الحيو ة 
 )أساسيات(

الكيميا  
الحيو ة 
 اال لينيكية

البيولوجيا 
 الج ئية

 يميا  
حيوي 
 الميكرو ات

يولوجيا فس
 الدم

علم 
الطويليات 
 اإل لينيك 

 التقدير

قبل 
 راسب ض ل ج ل ج ج التعديل
بعد 
 جيد ل ل ج ل ج ج التعديل

ثانيا: بالنسبة للطالبة/ الميس يسري محمد حامد بركات / دبلوم              
الكيميا  الحيو ة اال لينيكية ا عدم االحتواظ بتقديرها م  تقديمها 

 دوار السابقة لتصب  على النحو التال :وقف قيد ف  اال

 المقرر
الكيميا  
الحيو ة 
 )أساسيات(

الكيميا  
الحيو ة 
 اال لينيكية

البيولوجيا 
 الج ئية

 يميا  
حيوي 
 الميكرو ات

فسيولوجيا 
 الدم

علم 
الطويليات 
 اإل لينيك 

 التقدير

قبل 
 ل ل ل ل ل ل ل التعديل
بعد 
 جيد ج ل ججـ ج ججـ ججـ التعديل

ثا: بالنسبة للطالب/ محمد عبدالسالم كامل احمد سمرة/ دبلوم ثال
دبلوم الكيميا  الحيو ة اال لينيكية ا تعديل تقدير مقرر )علم 
الطويليات اال لينيك ( م  مقبول ليصب  جيد حيث سب  امتحانه 

وحصل على تقدير جيد وتم نقله بطر   الخطأ ،  2017دور ا تو ر 
 :لتصب  على النحو التال 

 التقديرعلم فسيولوجيا  يميا  البيولوجيا الكيميا  الكيميا   لمقررا
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الحيو ة 
 )أساسيات(

الحيو ة 
 اال لينيكية

حيوي  الج ئية
 الميكرو ات

الطويليات  الدم
 اإل لينيك 

قبل 
 جيد ل ل ج ل ج ج التعديل
بعد 
 جيد ج ل ج ل ج ج التعديل

  0: الموافقااااة   اللجنةارار قو                
 الموافقه     را الق     

 
بالكلية قسم الرقابة الصحية على اال ذية النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-26

عل   تعديل لجنة اال را  لرسالة الدكتورا   2/9/2018 بتار خ
ا المدر   رنا فهمى صال  سيد احمد سبله ب/ 0الخاصة بالطالبة  

ف  مادة  18/4/2017المساعد بالقسم والمسجلة  بتار خ 
، وذلي باسافة  الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتهاالتخصص/

د/ ماسارو يوتسى ا استاذ مساعد بقسم 0اسم السيدة أ
ميكرو يولوجيا اال ذية بكلية الطب البيطري جامعة را ونوجا و   

  هوكايدو باليابان  ، لتصب  لجنة اال را  على النحو التال  :
 
 

              
 الوظيفــــــــــة ماالس م

1 
 استاذ الرقابة الصحية على اللحوم بالكلية "رئيس " د/ محمد محمد ابراهيم الج ار0ا

 استاذ الرقابة الصحية على اللحوم بالكلية د/  الد ابراهيم ابو الوت  سالم0أ 2

 ة استاذ مساعد الرقابة الصحية على اللحوم بالكلي د/ سمير محمد عبدالغن  عبد 0ا 3

استاذ مساعد بكلية الطب البيطري جامعة را ونوجا و    د/ ماسارو يوتسى0أ 4
  هوكايدو باليابان 
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 : الموافقااااة  اللجنةارار قو                 
 الموافقه    را الق       
 
 9/9/2018 بالكلية بتار خ الجراحة قسمالنظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-27

  لرسالة الماجستير الخاصة بالطالب عل   تعديل لجنة اال را
ا المعيد بالقسم والمسجل   محمد على محمد البحراو   ب/ 0 

ف  مادة التخصص/ الجراحة البيطر ة ، وذلي  18/4/2017بتار خ 
برف  اسم السيد د/  الد صالى محمود ابو النصر ا االستاذ المساعد 

اى قرو  ا د/ جمال ابراهيم عبدالوت0بالقسم واسافة اسم السيد أ
استاذ الجراحة وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية  ، لتصب  لجنة 

 على النحو التال              اال را  
 الوظيفــــــــــة االسم م

 استاذ الجراحة البيطر ة ووكيل الكلية لشئون البيئة   "رئيس " د/ عادل التابع  ابراهيم   لول0ا 1

 استاذ الجراحة وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية   قرو  د/ جمال ابراهيم عبدالوتاى0أ 2

 استاذ الجراحة البيطر ة بالكلية  د/ عصام مصباى محمد محمود0أ 3

 الموافقة  وقرار اللجنه:
 الموافقه    را الق     

 
قسام األماراء الباطناة واألماراء المعدياة النظار فا  موافقاة مجلاس : املءضءع-28

علاا   تعااديل لجنااة اال اارا   9/9/2018 خبالكليااة بتااار واالسااماك 
 مرو  صبحى عطيه ياونس ب/ 0لرسالة الدكتورا  الخاصة بالطالبة  

فااا   18/4/2017اااا المااادر  المسااااعد بالقسااام والمساااجلة  بتاااار خ 
مااادة التخصااص/ األمااراء الباطنااة ، وذلااي باسااافة اساام الساايد د/ 

ا بمعاه محمد مصاباى السايد الديساطى ا اساتاذ مسااعد الميكو يولوجيا
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بحااوث الصااحة الحيوانيااة فاارر المنصااورة  ، لتصااب  لجنااة اال اارا  
 على النحو التال  :              

 الوظيفــة االسم م
 استاذ االمراء الباطنة المتور  بالكلية "رئيس " محمد أحمد عل  يوسفد/ 0ا 1
 استاذ االمراء الباطنة بالكلية صبري أحمد الخضري نصارد/ 0أ 2
 استاذ مساعد االمراء الباطنة بالكلية  ر ي  عبان األ قر د/ماجد 3

استاذ مساعد الميكو يولوجيا بمعه بحوث الصحة الحيوانية  د/ محمد مصباى السيد الديسطى 4
 فرر المنصورة  

 ة: الموافق  اللجنةارار قو                
 الموافقه     را الق     

 
البكتر ااا والوطر ااا والمناعااة بالكليااة  ممجلااس قساا: النظاار فاا  موافقااة املءضووءع-29

تعااااديل  يااار جااااوهري لعناااوان رسااااالة علااا   16/9/2018بتاااار خ 
وسااام صااووت عبااد المعطااى  / ب0  ه الخاصااة بالطالبااالماجسااتير 

فاااا  مااااادة  14/4/2015بتااااار خ ا المسااااجلة ماااا  الخااااار   علااااى
، ليصاب  علاى  التخصص/ البكتر ولوجيا واالمينولوجياا والميكولوجياا

 : التال  النحو
 العنوان قبل التعديل:

دراسات متقدمه ع  جينات الضراوة للشايجال فاى االلباان ومنتجاات 
 االلبان

Advanced studies on virulence genes of shigella 

species in milk and milk products 

 العنوان بعد التعديل:
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شاااايجال سااااالمونيال والالضااااراوة لللااااى جينااااات دراسااااات متقدمااااه ع
 ع ولة م  االلبان ومنتجاتهاالم

Advanced studies on virulence genes of 

Salmonella and Shigella species isolated from  

milk and dairy products 

 : الموافقاة  اللجنةارار قو                  
 الموافقه      را الق   
 
ة واألمااراء المعديااة قساام األمااراء الباطناافاا  موافقااة مجلااس النظاار  :املءضووءع-30

علااى وقااف التسااجيل المقاادم   9/9/2018 بالكليااة بتااار خواالسااماك 
ا المساااجلة لدرجاااة    ناااب حسااا  احماااد السااايد / ب0  ه الطالبااامااا  

فاا  مااادة التخصااص/  20/10/2015بتااار خ الاادكتورا  ماا  الخااار  
 1/9/2018امراء االسماك ورعايتها ، وذلي لمدة عاام اعتباارا ما  

وذلاااااي لظااااارو  تواجااااادها بالمملكاااااة العر ياااااة  31/8/2019حتاااااى 
 السعودية

 : الموافقاة  اللجنةارار قو                 
 الموافقه      را الق   
 
 
 
النظار فا  موافقاة مجلاس قسام الباثولوجياا اال لينيكياة بالكلياة بتاار خ : املءضءع-31

علاا  طلااب وقااف التسااجيل لدرجااة الاادكتورا  للطالااب  12/9/2018
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مد السباعى علاى حسا  ا المادر  المسااعد بالقسام ب/ احمد مح0 

فااى مااادة التخصااص/ الباثولوجيااا  18/10/2016والمسااجل بتااار خ 

حتااااى  18/7/2018اال لينيكيااااة ، وذلااااي لماااادة عااااام اعتبااااارا ماااا  

لحصااولة علااى منحااة للحصااول علااى درجااة الاادكتورا   17/7/2019

 بدولة روسيا طبقا لبروتوكول التعاون بي  الجانبي /

 : الموافقاة  اللجنةارار قو                 

 الموافقه  :را الق      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فاا  موافقااة االقساااام العلميااة بالكليااة علااى ا تيااار منسااا  النظاار : املءضووءع-33

( ، وذلااي علااى النحااو Turnitinلبرنااام  مناا  االنتحااال االدباا  )
 التال  :

 املنسق اتريخ املوافقة القسم العلمي م
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طنة واألمراض األمراض البا 1
 المعدية واالسماك

 د/ حسام حممد حممد ابراهيم 9/9/2018

 د/ عادل حلمي نجيب الجوهري 0أ 9/9/2018 الصحة واألمراض المشتركة 2
 د/ يوسف حيى عوض الصعيدي 12/9/2018 الفسيولوجيا 3
 د/ عوض زعبلة حسن رزق 9/9/2018 اجلراحة والتخدير واالشعة 4
د/ ابراهيم السيد عبدالقادر  12/9/2018 الطفيليات 5

 هباس
 : الموافقاة  اللجنةارار قو                  

 الموافقه    :را الق       
فا  موافقاة االقساام العلمياة بالكلياة علاى ماد التساجيل لطاالب النظار :املءضءع-34

الدراسات العليا والمسجلي  لادرجتى الماجساتير والادكتورا  فا  المادد 
موساااحة قااار   كااال مااانهم ، وذلاااي علاااى النحاااو وماااواد التخصاااص ال

 التال  :
 مدة املد اتريخ املوافقة التخصص الدرجة االسم م
مجال حممد السعيد  1

 عبدالسالم
 عام اثمن وأخري اعتبارا من 16/9/2018 الفارماكولوجيا دكتوراه

حىت  18/10/2018
17/10/2019 

مساح امحد عبد اهلادى  2
 على

الباثولوجيا  ماجستير
 كلينيكيةاال 

 عام سادس وأخري اعتبارا من 16/9/2018
حىت  9/10/2018

8/10/2019 
 : الموافقاة  اللجنةارار قو                   

 الموافقه   :را الق      
 
 الااد ساايد ب/ 0طلااب الغااا  القيااد المقاادم  ماا  الطالااب  لنظاار فاا  :ااملءضووءع-35

ورعايتهاا للعاام ا المقيد بدبلوم امراء االسماك  محمد السعيد عنبر
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، وذلااي بنااا ا علااى الطلااب المقاادم منااه  2017/2018الجااامع  
 لظرو   اصة تحول دون استمرار  بالدراسة/

 : الموافقاة  اللجنةارار قو                    
 الموافقه     را الق       
 
ب/ كار م محسا  0طلب الغا  القيد المقدم  ما  الطالاب  النظر ف  : املءضءع-36

الجااامع   ر مصاطوى ا المقياد بادبلوم )التناساليات( للعاامفتحا  نصا
، وذلاااي بناااا ا علاااى الطلاااب المقااادم مناااه لظااارو   2015/2016

  اصة تحول دون استمرار  بالدراسة/
 : الموافقاة  اللجنةارار قو   

 الموافقه     را الق      
 
ة بتاار خ ف  موافقة مجلس قسم الباثولوجيا اال لينيكياة بالكلياالنظر : املءضءع-37

آياه مجاهاد ب/ 0على الطلب المقادم ما  الطالباة   18/9/2018
ا المعيااادة بالقسااام والمساااجلة لدرجاااة الماجساااتير  الرفااااعى مجاهاااد

ف  مادة التخصاص/ الباثولوجياا اال لينيكياة  18/4/2017بتار خ 
ابحااااث وتجاااارب  9/1 ( مااا  بناااد 3000، بشاااأن صااار  مبلااا  )

 / 2018/2019للعام 
 : الموافقاة  اللجنةارار قو                  

 الموافقه    :را الق     
 

 الع قات الثقافية جلنة -3       
    2018 /9/ 23 المنعقدة بتار خ                                                      
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           0 
النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام الكيميااا  الحيو ااة وكيميااا  التغذيااة :املءضووءع-38

علااى تر ااي  الساايد الاادكتور/ محمااد فااود   15/8/2018ار خ بتاا
األساااااتاذ المسااااااعد بالقسااااام للتقااااادم لجاااااائ ة الجامعاااااة  -ساااااالمة 

 0 2018/2019التشجيعية لعام 

 الموافقه   :را الق        
 

النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام الكيميااا  الحيو ااة وكيميااا  التغذيااة  :املءضووءع-39
  مااذكرة تواااهم " بروتوكااول علااى النظاار فاا 28/8/2018بتااار خ 

تعاون"  باي  كلياة الطاب البيطاري جامعاة المنصاورة  وكلياة العلاوم 
  0أ تو ر 6الطبية التطبيقية جامعة 

 الموافقه  :را الق  

: النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام الجراحااة والتخاادير واأل ااعة بتااار خ املءضووءع-40
د علااااى االتااااى :  أوال : الطلااااب المقاااادم ماااا  السااااي 2/9/2018

الدكتور/ عوء  عبله حس  ر ي األستاذ المساعد بالقسم بشاان 
-3حضور  المؤتمر العلم  الدول  العا ار للكلياة فا  الوتارة ما  

بمدينة الغردقة مصار علاى نوقاة الجامعاة حياث  2018أ تو ر  6
   0أن لسيادته بحث مقبول بالمؤتمر

    0يويد قبول البحث: الموافقة بعد تقديم ما  وقرار اللجنه                  
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ثانيا : الطلبات المقدمة م  السادة أعضا  هيئة التدر س بالقسم 
بشان تر ي  سيادتهم للتقدم للحصول على جوائ  الجامعة للعام 

علما بأنة ينطب  عليهم الشرو  الال مة  2018/2019الجامع  
 للتر ي  واالتى أسمائهم:  

 د/ جمال إبراهيم عبد الوتاى قرو   0ا -1
 األستاذ وقائم بعمل رئيس القسم ) جائ ة الجامعة التووي العلم  (      

 د/عوء  عبله حس  ر ي         -2

 األستاذ المساعد بالقسم )جائ ة الجامعة التشجيعية (    

 د / مروة السعيد عبا  موسى    -3

 المدر  بالقسم )جائ ة أحس  رسالة دكتورا  (    

 سالم  ب/ محمد جمال محمود 0  -4

 المدر  المساعد بالقسم )جائ ة أحس  رسالة ماجستير (    

 الموافقه     :را الق

: النظااار فااا  موافقاااة مجلاااس قسااام التولياااد والتناسااال والتلقاااي  املءضوووءع-41
علاى تر اي  السايد الادكتور/  3/9/2018االصطناع  بتاار خ 

محمد احمد احمد المتول  األستاذ المسااعد بالقسام علاى جاائ ة 
 0معة التشجيعيةالجا

 الموافقه :وقرار اللجنه                  
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 الموافقه  :را الق    

: النظر ف  موافقة مجلس قسم الصحة واألمراء المشتركة بتار خ املءضءع-42
علااى الطلااب المقاادم ماا  الساايدة الاادكتورة/ دعااا   9/9/2018

نجيااب السااعيد حسااان ماادر  األمااراء المشااتركة بالقساام بشااان 
ادتها علااى جااائ ة أفضاال رسااالة دكتااورا  حيااث أنهااا تر ااي  سااي

  0 28/8/2018حصل  على الدكتورا  بتار خ 

 الموافقه :وقرار اللجنه                  

 الموافقه :را الق    

: النظااار فااا  موافقاااة مجلاااس قسااام الباثولوجياااا اإل لينيكياااة بتاااار خ املءضوووءع-43
لااادكتورة / علاااى االتاااى: أوال: الطلاااب المقااادم مااا  ا 9/9/2018

األسااتاذ المساااعد بالقساام للتقاادم للتر اا   -انجاا  فكاار  ر شااة 
  2018/2019لجائ ة الجامعة التشجيعية لعام 

احماد  لثانيا: الطلب المقدم م  الدكتورة / جهااد الساعيد عبادالجلي
الماادر  بالقساام للتقاادم للتر اا  لجااائ ة أحساا  رسااالة  -الشاابك  

  0 2018/2019دكتورا  لعام 

 الموافقه :وقرار اللجنه                

 الموافقه :را الق    
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علاى:  9/9/2018النظار فا  موافقاة مجلاس قسام األدو اة بتاار خ :املءضءع-44
ماادر   -الطلااب المقاادم ماا  الساايدة د/ ر ااا احمااد عبااد الجلياال 

األدو ة بالقسم بشاان تر اي  سايادتها لجاائ ة الجامعاة التشاجيعية 
  2018/2019للعام الجامع  

 الموافقه :وقرار اللجنه                

 الموافقه   :را الق   

علااى  9/9/2018مجلس قساام االدو ااه بتااار خ النظاار فاا  موافقااة :املءضووءع-45
 –المقدم م  السيدة د/ ر هام احمد عباد الوتااى الشاافع  الطلب 

أسااتاذ مساااعد بالقساام بشااان تر ااي  ساايادتها لجااائ ة الجامعااة 
 0 2018/2019 التشجيعية للعام الجامع 

 الموافقه :وقرار اللجنه                  

 الموافقه :را الق   

 

علااى  9/9/2018مجلس قساام االدو ااه بتااار خ النظاار فاا  موافقااة :املءضووءع-46
ماادر  بالقساام بشااان  –الطلااب المقاادم ماا  د/ سااارة طااه العاا ب 

تر اااااااي  سااااااايادتها لجاااااااائ ة أحسااااااا  رساااااااالة دكتاااااااورا  لعاااااااام 
2018/2019 0  

 الموافقه :وقرار اللجنه                  
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 الموافقه  :را الق    

: النظار فا  موافقاة مجلاس قسام الجراحاة والتخادير واأل اعة بتاار خ املءضءع-47
علاااى الطلاااب المقااادم مااا  د/ ماااروة الساااعيد محماااد  9/9/2018

ماادر  بالقساام بشااان تر ااي  ساايادتها لجااائ ة أحساا   –عبااا  
  0حث للعلوم االنسانيةبحث لشباب الباحثي  وجائ ة أحس  ب

 الموافقه :وقرار اللجنه                   

 الموافقه :را الق    

: النظر ف  موافقة مجلس قسم الصاحة واألماراء المشاتركة بتاار خ املءضءع-48
علاااى الطلاااب المقااادم مااا  السااايدة الااادكتورة/ ماااروة  9/9/2018

ماادر  صااحة الحيااوان والبيئااة بالقساام  -فااو ي المتااول  احمااد 
بشاااان طلاااب سااايادتها موافقاااة مجلاااس القسااام علاااى ساااورها إلاااى 

ألمانيا فا  إطاار تنوياذ المقتارى  -جامعة الطب البيطري بهانوفر 
والتنميااااة التكنولوجيااااة  مالبحثاااا  الممااااول ماااا  صااااندوي العلااااو 

والمعناااون : تواجاااد الميكاااروب القولاااون  المنااات  للبيتاااا ال تاماااا  
لعواماال البيئيااة دور ا –واساا  المااد  فاا  فر ااة دجااا  التساامي  

( وذلااي لماادة أر عااة أ ااهر اعتبااارا ماا   25436)الاارقم الكااودي 
تااار خ السااور و اادون نوقااات ماا  الجامعااة و مرتااب يصاار  ماا  

  0الدا ل

 مرف  طيه: 
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* موافقاااة صاااندوي العلاااوم والتنمياااة التكنولوجياااة علاااى تمو ااال 
 0المقترى البحث  وعلى السور

 0معلومات على السور* موافقة اإلدارة العامة لالستطالر وال

 الموافقه :وقرار اللجنه                  

 الموافقه  :را الق     

: النظر ف  موافقة مجلس قسم األمراء الباطناة واألماراء المعدياة املءضءع-49
علااى الطلااب المقاادم ماا  الساايد  9/9/2018واألسااماك بتااار خ 

الاادكتور/ حسااام محمااد محمااد إبااراهيم أسااتاذ مساااعد األمااراء 
الباطنه بالقسم والذ  يلتمس فيه الموافقة على تر اي  سايادته 

 2018/2019للحصول على جائ ة الجامعاة التشاجيعية للعاام 
0 

 الموافقه :وقرار اللجنه                   

 الموافقه     :را الق   

النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام الرعايااة وتنميااة الثااروة الحيوانيااة  :املءضووءع-50
علاااى تر ااي  السااايد الاادكتور/ احماااد إباااراهيم  9/9/2018بتااار خ 

عطيااة إسااماعيل ماادر  الوراثااة والهندسااة الوراثيااة بالقساام علااى 
جائ ة أحس  بحث لشباب البااحثي  تحا  سا  األر عاي   -1االتى: 

   0 2018/2019بجامعة المنصورة للعام الجامع  
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جااااائ ة اإلباااادار العلماااا  لجامعااااة المنصااااورة للعااااام الجااااامع   -2
2018/2019 0               

 الموافقه :وقرار اللجنه                

 الموافقه :را الق   

: النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقي  االصاطناع  املءضءع-51
على الطلاب المقادم ما  السايد األساتاذ  9/2018/ 16بتار خ    

ه منتصااار محماااود بشاااان حضاااور سااايادت مالااادكتور/ عباااد المااانع
     0لمؤتمر الكلية ببحث مقبول و نوقات م  الجامعة

    0: الموافقة بعد تقديم ما يويد قبول البحث وقرار اللجنة                     

 الموافقه   :را الق   

: النظر ف  موافقة مجلس قسم التغذية وأمراء ساو  التغذياة بتاار خ املءضءع-52
أساتاذ  برو عباد الوهااعلى الطلب المقادم ما  د/عما 16/9/2018

مسااااعد بالقسااام نحاااو تر ااايحه لجاااائ ة الجامعاااة التشاااجيعية لعاااام 
( أبحاااث 5حياث انااه مساتوفى  اارو  التقاادم للجاائ ة وعاادد ) 2018

  0دولية لم تقدم م  قبل
 الموافقه :وقرار اللجنه             

 الموافقه   :را الق
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ناسال والتلقاي  االصاطناع  النظر فا  موافقاة مجلاس قسام التولياد والت: املءضءع-53
ب/  يما  0المقدم م  السيدة   بعلى الطل 19/9/2018بتار خ 

إباااراهيم عباااد  إباااراهيم ر اااا المااادر  المسااااعد بالقسااام بشاااان ساااور 
سيادتها إلى دولاة الوالياات المتحادة األمر كياة حياث أن سايادتها قاد 
 تم تر يحها لمنحاة تدر بياة وذلاي اعتباارا ما  تاار خ الساور و مرتاب

 0يصر  م  الدا ل

 الموافقه :وقرار اللجنه               

 الموافقه    :را الق

علاى  6/9/2018: النظر ف  موافقة مجلاس قسام الباثولوجياا بتاار خ املءضءع-54
أساااتاذ  –الطلاااب المقااادم مااا  السااايد د/ محماااد فاااو ي محماااد حاماااد 

 مساعد بالقسم على االتى : 

 2019/   2018لتشاجيعية للعاام تر ي  سيادته لجاائ ة الجامعاة ا  -1
( أبحااث منشاورة فا  مجاالت علمياة ذات معامال 6حيث انه متقدم بعدد )

    0تأثير مرتو 

الوتاارة  ا ااتراك ساايادته فاا  مااؤتمر الكليااة والمقاارر انعقاااد  فاا   -2
 0حيث أن سيادته مشترك ببحث 6/10/2018-3م  

   0حثالموافقة بعد تقديم ما يويد قبول البوقرار اللجنه : 

 الموافقه :را الق   
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: النظاااار فاااا  موافقااااة مجلااااس قساااام التشاااار   واألجنااااة بتااااار خ املءضووووءع-55
على الطلب الوارد م  مكتب السايد األساتاذ الادكتور  9/9/2018

نائاب رئايس الجامعااة لشاؤون الدرساات العليااا والبحاوث والعالقااات 
يااة الثقافيااة والمحااول الينااا ماا  الساايد األسااتاذ الاادكتور عميااد الكل

بخصوص اإلفادة ع  رأ  مجلس القسم فا  طلاب السايد الادكتور 
محمااد إسااماعيل العشااري الماادر  بالقساام فاا  تحو اال إجا تااه ماا  
مرافقة ال وجاة إلاى إجاا ة تدر بياة لمادة عاام قابال للتجدياد اعتباارا 

بدون نوقاات ما  الجامعاة  30/9/2019إلى  1/10/2018م  
مليااة ساام  المقتاارى وذلااي ألجاارا  دراسااات تمهيديااة وتجااارب مع

البحثااااا  المقااااادم إلاااااى صاااااندوي العلاااااوم والتنمياااااة التكنولوجياااااة  
(STDF)   وهيئااة التبااادل العلماااى األلمانيااة علاااى نوقااة الجاناااب
( وذلي على نوقة الجانب االلمانى إساافة إلاى DAADااللمانى )

توعياال دور الشاارا ة العلميااة والبحثياااة بااي  كليااة الطااب البيطاااري 
هاااد التشااار   والهساااتولوجيا بكلياااة الطاااب جامعاااة المنصاااورة ومع

البيطااري جامعااة يوساااتس ليبااي  جيساا  بألمانياااا والااذ  يتضااام  
سااور أعضااا  هيئااة التاادر س ماا  الجااانبي  لتبااادل الخباارات علااى 
المسااتو  البحثاا  والتدر ساا  ومرفاا  طيااه الطلااب المقاادم و طاااب 

 الدعوة
 الموافقه :وقرار اللجنه                

 الموافقه :را الق         
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قساااام الخليااااة واألنسااااجة بتااااار خ  النظاااار فاااا  موافقااااة مجلااااس: املءضووووءع-56
د/ هااان  الساايد 0علااى الطلااب المقاادم ماا  الساايد ا9/9/2018

أساااتاذ بالقسااام علاااى تر اااي  سااايادته لجاااائ ة الجامعاااة  –مرعاااى 
 0 2018/2019للتووي العلم  للعام 

 الموافقه :وقرار اللجنه                 

 الموافقه  :را الق        

الخليااااه واالنسااااجه بتااااار خ  قساااام : النظاااار فاااا  موافقااااة مجلااااساملءضووووءع-57
ب/   ناب عباد الغناى 0الطلب المقدم م  السايدة   9/9/2018

مدر  مساعد بالقسم على سور سايادتها الاى الياباان  – ومان 
وذلي لحصولها علاى بعثاة أ ارا  مشاترك ما  المباادرة اليابانياة 

والممولااة ماا  البعثااات لماادة عااام  2017/2018المصاار ة لعااام 
يصاار  ماا  قاباال للمااد وذلااي اعتبااارا ماا  تااار خ السااور و مرتااب 

 0الدا ل

 وقرار اللجنه: الموافقه                 

 الموافقه :را الق     

الكيمياا  الحيو اة وكيمياا  التغذياة  قسام : النظر ف  موافقة مجلساملءضءع-58
ب/ بسمة احماد 0قدم م   على الطلب الم 23/9/2018بتار خ 

المادر  المسااعد بالقسام بشاان ماد بعثاة  –محمد محماد ساالمه 
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األ ااااارا  المشاااااترك لسااااايادتها لماااااد  عاااااام ثاااااان اعتباااااارا مااااا  
 0بمرتب يصر  م  الدا ل 9/2/2019

 الموافقه :وقرار اللجنه                 

 الموافقه :را الق        

األماراء الباطناة والمعدياة واألساماك  قسم : النظر ف  موافقة مجلساملءضءع-59
على مد سور السيد د/ محماد عباد  محماد  23/9/2018بتار خ 
المدر  بالقسم ) تخصص األمراء الباطنة( إلاى جامعاة  –ر ي 

او يهيرو بالياباان فا  مهماة علمياة  خصاية ممولاه بالكامال ما  
( و دون نوقات م  الجامعة وذلي لمادة JSPSالحكومة اليابانية )

و مرتاااب يصااار  مااا   16/10/2018م ونصاااف اعتباااارا ماا  عااا
  0الدا ل لمدة ستة أ هر فقط واحتساب باقى المدة بدون مرتب

 : را  المجلس وقرار اللجنه             

 الموافقه  :را الق      

 

 جلنه شئءن البيئه-4
    2018 /9/ 23 المنعقدة بتار خ

يد الاادكتور/ وكياال الااو ارة وماادير النظاار فااى الخطاااب الااوراد ماا  الساا : املءضووءع-60
مدير ة الطب البيطار  بالدقهلياة بشاأن عقاد دورات تدر بياة الطباا  
الو ائيااات العاااملي  بالمدر ااة واالدارات  المختلوااة بااأ ر المسااتجدات 
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فاااى الوساااائل التشخيصاااية وطاااري التحليااال االحصاااائى والدراساااات 
 الو ائية

 قةوقرار اللجنة المواف                     
   الموافقه   القرا        
النظاار فااى اهاادا   ااركة نيااو فياا  كياار ادو ااة بيطر ااة باجمااالى مبلاا  :املءضووءع-61

جنياااة ساااتة الاااف وتساااعمائة واثناااان وسااابعون جنياااة ال يااار  6972
وذلي للمشاركة فى القوافل الطبية البيطر اة العالجياة التاى يقاوم بهاا 

 كليةقطار  ئون  دمة المجتم   وتنمية البيئة بال
 وقرار اللجنة الموافقة                    

  الموافقه    القرا        
( قوافاال طبيااة بيطر ااة عالجيااة  ااالل التاارم 3النظاار فااى تنويااذ عاادد ):املءضووءع-62

بتحدياااد االماااا    2018/2019االول مااا  العاااام الدراساااى الجدياااد 
ير ااة القاار  اال ثراحتياجااا ماا  الساايد الاادكتور/ وكياال و ارة وماادير مد

 الطب البيطر  بالدقهلية 
 وقرار اللجنة الموافقة                    

  الموافقه    القرا        
 املكتبات جلنة-5

  9/2018 /14  واملنعقدة بتاريخ            

النظر فى الطلاب المقادم ما  السايدة /ماديرة المكتباة بشاأن تشاكيل    :املءضءع-63
 رسائل المهداة لمكتبة الكليةلجنة لوحص وتسعير المجالت وال
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وقاااارار اللجنااااة :الموافقااااة علااااى تشااااكيل لجنااااة لوحااااص وتسااااعير 
 المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية لتكون كالتالى:

 
 
 
 
 
    

          
 الموافقه    القرا 

سارعه التوجاه  مادير  المكتباه بشاانالطلب المقدم م  السايد /  النظر فى:املءضءع-64   
لمكتبه الكليه لتسجيل الساد  اعضا  هيئه التدر س والهيئه المعاوناه 
فااى الملوااات التعر ويااه وذلااي بنااا ا علااى الخطاااب الااوارد الينااا بشااأن 

ا الجامعااااه عاااا  التصاااانيف الاااادولى الدراسااااه التصاااانيويه التااااى تعااااده
 امعاتللج

 جيل فى الملوات التعر ويهالموافقه على التسوقرار اللجنة :                       

  الموافقه     القرا     
 وحدة ضمان اجلءدة                                    

-2018اعتماد الخطة التدر بية لجمي  الوئات للعام الجامعى  املءضءع-56 
 : وهى كالتالى2019

 رئيساااا   محمد محمااااد فود   د/0أ
 عضاااوا   د/ سامى معوء  عبل0أ
 عضاااوا   عادل عبد الخال  سيد احمد د/0أ
 عضاااوا لوتاى محمد عبدةعمرو عبد اد/ 0أ
 عضاااوا محمد جبر السيد جبرد/ 0أ
 عضاااوا د/ مها عبدة محمد العشماو  0أ

  مديرة المكتبة   السيدة /سو ان   نهم محمد               
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 2019-2018الخطة التدر بية 

 العضا  هيئة التدر س والهيئة المعاونة 
 

 التمويل االنعقاد مكان التاريخ المقترح اسم الدورة م

 قاعة السيمنار 2018أكتوبر  التخطيط االسرتاتيجى  1

وده
 اجل

مان
 ض

حدة
 لو

الية
ت امل

صا
خص

امل
 

 قاعة السيمنار 2018نوفمرب  اجلوانب املالية ىف ادارة اجلامعات 2

 سيمنارقاعة ال 2018نوفمرب  اجلوانب القانونية ىف ادارة اجلامعات 3

 قاعة السيمنار 2018ديسمرب  نشر الوعى عن التوصيف الوظيفي 4

 قاعة السيمنار 2019يناير  (Endnoteترتيب املراجع العلمية ) 5

 قاعة السيمنار 2019يناير  توصيفات و تقارير املقرارات  6

 قاعة السيمنار 2019فرباير  نشر الوعى عن اهليكل التنظيمى 7

 قاعة السيمنار 2019فرباير  فةبنك املعر  8

 قاعة السيمنار 2019مارس  حقوق امللكية والفكرية 9

 قاعة السيمنار 2019ابريل  تقييم الورقة االمتحانية  10

 قاعة السيمنار 2019مايو  االقتباس العلمى واعادة الصياغة 11

 قاعة السيمنار 2019يونيو  االرشاد االكادميى  12

 قاعة السيمنار 2019يوليو  ية التعليم والتعلماسرتاتيج 13
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 قاعة السيمنار 2019أغسطس  تنمية املوارد الذاتية 14

 

 2019-2018اخلطة التدريبية 
 العضاء اجلهاز االدارى 

 

 التمويل االنعقاد مكان التاريخ المقترح اسم الدورة م

 قاعة السيمنار 2018أكتوبر  التخطيط االسرتاتيجى 1

املخصصا
ت املالية لوحدة ضمان اجلوده

 

 قاعة السيمنار 2018نوفمرب  تنمية مهارات اللغة االجنليزية 2

3 
تنمية مهارات استخدام احلاسب 

 االىل
 معمل احلاسب االيل 2018نوفمرب 

 قاعة السيمنار 2018ديسمرب  نشر الوعى عن التوصيف الوظيفي 4

 السيمنارقاعة  2018ديسمرب  أعمال االمن والسالمة 5

 قاعة السيمنار 2019يناير  ادارة الوقت وضغوط العمل 6

 قاعة السيمنار 2019فرباير  مهارات االرتقاء الوظيفى  7

 قاعة السيمنار 2019مارس  نشر الوعى عن الرؤية والرسالة 8

 قاعة السيمنار 2019ابريل  االسعافات االولية 9

 قاعة السيمنار 2019مايو  مفاهيم عامة عن اجلودة 10

 قاعة السيمنار 2019يونيو  اعداد القادة املتميزين 11



 

 
 
-42- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

 9/ 24الموافق    االثنين يوم  ( 284) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           
/2018   
 

 

التعامل االلكترونى بين  12
 الوحدات االدارية 

 معمل احلاسب االيل 2019يوليو 

 قاعة السيمنار 2019أغسطس  تطوير الذات 13

 2019-2018اخلطة التدريبية 
 للقيادات االكادميية

 

 التمويل االنعقاد مكان المقترحالتاريخ  اسم الدورة م

 قاعة السيمنار 2018أكتوبر  التخطيط االسرتاتيجى 1

وده
 اجل

مان
 ض

حدة
 لو

الية
ت امل

صا
خص

امل
 

 قاعة السيمنار 2018نوفمرب  اجلوانب املالية ىف ادارة اجلامعات 2
 قاعة السيمنار 2018نوفمرب  اجلوانب القانونية ىف ادارة اجلامعات 3

 قاعة السيمنار 2018ديسمرب  عن الرؤية والرسالة نشر الوعى 4

 قاعة السيمنار 2018ديسمرب  نشر الوعى عن التوصيف الوظيفي 5

 قاعة السيمنار 2019مارس  نشر الوعى عن اهليكل التنظيمى 6

 قاعة السيمنار 2019ابريل  ادارة االزمات والكوارث 7

 قاعة السيمنار 2019و يولي معايري اختيار القيادات االكادميية 8

 قاعة السيمنار 2019أغسطس  االدارة اجلامعية 9

 2019-2018اخلطة التدريبية 
 للطالب
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 التمويل االنعقاد مكان التاريخ المقترح اسم الدورة م

1 
استخدام املوجات فوق الصوتية 

 ىف تشخيص امراض احليواانت
 قاعة السيمنار 2018أكتوبر 

املخصصات املالية لوح
دة ضمان اجلوده

 

تفاعل البلمرة  2
 PCR)املتسلسل)

 قاعة السيمنار 2018نوفمرب 

 قاعة السيمنار 2018نوفمرب  نشر الوعى عن الرؤية والرسالة 3

 قاعة السيمنار 2019يناير  مفاهيم عامة عن اجلودة 4

 قاعة السيمنار 2019فرباير  اسرتاتيجية التعليم والتعلم 5

 قاعة السيمنار 2019مارس  لسرية الذاتيةكيفية كتابة ا 6

 قاعة السيمنار 2019مارس  مبادئ البحث العلمى 7

 قاعة السيمنار 2019ابريل  مكافحة التدخني واالدمان 8

 قاعة السيمنار 2019يوليو  االسعافات االولية 9

 قاعة السيمنار 2019اغسطس  التخطيط االسرتاتيجى 10

  وافقهالم    القرا       
عتمااد تحاديث اساتمارة تقيايم ماد  مال ماة مسااحات وتجهيا ات ا: املءضءع- 66

 (/  normsالمبانى والمراف  والموارد البشر ة )
 الموافقه  القرا       

 /2017/2018عتماد الدراسة الذاتية للعام الجامعى ا  :املءضءع-67
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 الموافقه    القرا     

وكيال كلياة  –تاذ الادكتور/ محماد عااطف هاالل اعتماد السيد األس ::املءضءع-86
جامعااة كواار  –الطااب البيطاار  لشاائون الدراسااات لعليااا والبحااوث 

الشاااايخ كمراجاااا   ااااارجى لبرنااااام  بكااااالور و  العلااااوم الطبيااااة 
   .البيطر ة

 الموافقه    القرا   

      

 إعادة تشكيل لجنة التعاون الدولى لتكون كاآلتى :: املءضءع-69

 

 ضان السيد  أ/د/ جهاد رم -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 (           

 د/ محمد فو   محمد  حاته      -4

 مدر  بقسم الباثولوجيا ) عضوا(          
 طالبه / إسرا  أحمد محمد عبد الرحيم  -5

 الفرقة الثالثة )عضوا(           
 طالب/ عمرو عبد المنعم سعد       -6

  الفرقة الثالثة )عضوا(           

 الموافقه     القرا   



 

                                                          
                                                       

 
-45- 
 محض

 يطريكلية الطب الب جامعة املنصورة          

 24/9الموافق   االثنين يوم  ( 284)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           
/2018   

 
 مقيمي  الدا ليي  لمرحلة البكالور و              املءضءع-70

 أ.د/ حممود بدران شعيب ح وعلم االجنةالتشري 1
 أد/ هاىن السيد مرعى هستولوجي 3
 أ.د/ حممد حممد فوده إحصاء حيوي 4
 أ.د/ حممد حممد فوده الوراثة 5
 أ.د/ جالل أمحد السيد التشريح املقارن 6
 أ.د/ يوسف حيىي عوض الصعيدى  فسيولوجي 7
 عزيزأ.د/ عبد العزيز  فتوح عبد ال كيمياء حيوي 8

 د/ هند عبد الرازق عبد السالم االنتاج احليواين 9
 أ.د/ أسامه أمحد أبو امساعيل سلوكيات احليوان 10
 أ.د/ السعيد الشربيىن السعيد ابثولوجي  11
 أ.د / مجال عبد اجلابر يونس البكرتاي و الفطرايت و املناعه 12
 د / حممد صالح حممد الثلث فريوسات 13
 مصطفى عبد السالم أمحد العريب /د  طفيليات 14
 د / ريهام أمحد عبد الفتاح االدوية 15
 أ.د/ عبد اهلادى حممد أمحد عرمه التغذية 16
 أ.د/ رجب عبدهللا درويش االقتصاد وإدارة املزارع 17
 أ.د/ السعيد الشربيىن السعيد ابثولوجي )التشريح املرضي( 18
 بد الباقى البيومىد/ عزه ع الباثولوجي االكلينيكية 19
 أ.د / حممد أمحد علي يوسف ابطنة 20
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 اجلراحة 21
 أ.د / مجال ابراهيم عبد الفتاح قروف

 أ.د / عادل التابعي ابراهيم زغلول
 د / اميان زهران عبد احلميد أمراض االمساك 22
 أ.د/ عبد املنعم منتصر حممود والدة 23
 يمفتحي رضوان علي سلد/ 0أ طب شرعي ومسوم 24
 أ.د/ حممد الشربيىن الرقابة الصحية على االلبان 25
 أ.د / سناء سالمه امحد أمراض الدواجن و االرانب 26
 أ.د/ حممد حممد حممد ابراهيم اجلزار الرقابة الصحية على اللحوم 27
 أ.د/ عمرو عبد الفتاح حممد صحة احليوان 28
 يد اجلوهرىد. فاطمة الزهراء عبد احلم األمراض املشرتكة 29
 د / مسر جمدي عطوه  االمراض املعديه 30
 أ.د / عبد املنعم منتصر حممود التناسليات 31

 

 الموافقه    القرا 
 

    املءضءع-71
 مقيمي  الخارجيي  لمرحلة البكالور و                  

 أ.د / حامت هبجات حسني موسى التشريح عام 1
 كسابأ.د/ حممد حممد عاطف   هستولوجي 2
 أ.د / سيد مشعال سيد اتج الدين إحصاء حيوي 3
 أ.د / اميان السيد العريب الوراثة 4
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 أ.د / ميشيل فهمي سعد فسيولوجي 5
 أ.د / خالد عبد العليم كيمياء حيوي 6

 أ.د / خريي حممد البيومي االنتاج احليواين 7
 أ.د / حممد يوسف ابراهيم سلوكيات احليوان 8
 .د / عبد املنعم أمحد عليأ ابثولوجيا 9

 أ.د / محزه عيد ابراهيم البكرتاي و الفطرايت و املناعه 10
 أ.د / جرب فكري الباجوري فريوسات 11
 أ.د / حيىي زكراي خري هللا عطيفي طفيليات 12
 أ.د / السيد فتحي خليل االدوية 13
 أ.د / السيد امساعيل حسان التغذية 14
 أ.د / سند طلعت عطا هللا زارعاالقتصاد وإدارة امل 15
 أ.د / اسامه علي حممد عبد هللا الباثولوجي االكلينيكية 16
 صبحي املغاوري حممد شنب ابطنة 17
أ.د / حممود عبد املعبود عبد ربه  اجلراحة 18

 )الفرقه الرابعه(
أ.د / مجال امحد علي الصياد )الفرقه 

 اخلامسه(
 عبد املنعم عيسىأ.د / امساعيل  أمراض االمساك 19
 أ.د / عادل عبد الفتاح رامون والدة 20
 أ.د / رجب حممود الشواريب طب شرعي ومسوم 21
 أ.د / احالم امني اللبودي الرقابة الصحية على االلبان 22
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 أ.د / حممد عبد العزيز لبده أمراض الدواجن و االرانب 23
 دين شلتوتأ.د / فهيم عزيز ال الرقابة الصحية على اللحوم 24
 أ.د / فاطمه علي علي ابو العينني صحة احليوان 25
 أ.د / وائل فوزي حممد الرتاس األمراض املشرتكة 26
 أ.د / حممد ابراهيم عيسى شرف الدين االمراض املعديه 27
 أ.د / عادل عطيه سعده تناسليات 28
 أ.د / عبد املنعم امحد علي التشريح املرضي 

 

 قهالمواف    القرا 
 

 مقيمي  الدا ليي  لمقررات الدراسات العليا       املءضءع-72
 

 أ.د/ صفوت عباده حممد التشريح وعلم االجنة 1
 أ.د/ امحد فوزي الشايب هستولوجي 2
 أ.د/ حممد حممد فوده إحصاء حيوي 3
 أ.د/ حممد حممد فوده الوراثة 4
 أ.د/ فهيم البهي السيد فسيولوجي 5
 د/ عبد العزيز  فتوح عبد العزيزأ. كيمياء حيوي 6

 د/ هند عبد الرازق عبد السالم االنتاج احليواين 7
 أ.د/ أسامه أمحد أبو امساعيل سلوكيات احليوان 8
 أ.د/ امحد شوقي امساعيل ابثولوجي  9

 أ.د / مجال عبد اجلابر يونس البكرتاي و الفطرايت و املناعه 10
 لثلثد / حممد صالح حممد ا فريوسات 11
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 د / مصطفى عبد السالم أمحد العريب طفيليات 12
 أ.د / جمدي صالح مصطفي عامر االدوية 13
 أ.د/ عبد اهلادى حممد أمحد عرمه التغذية 14
 أ.د/ رجب عبدهللا درويش االقتصاد وإدارة املزارع 15
 د/ عزه عبد الباقى البيومى الباثولوجي االكلينيكية 16
 أمحد علي يوسف أ.د / حممد ابطنة 17
 أ.د / عصام مصباح حممد اجلراحة 18

 أ.د / عوض زعبله حسن
 أ.د / عادل التابعي ابراهيم زغلول

 د / اميان زهران عبد احلميد أمراض االمساك 19
 د / مسر جمدي عطوه االمراض املعديه 20
 أ.د/ عبد املنعم منتصر حممود والدة 21
 سليمفتحي رضوان علي  طب شرعي ومسوم 22
 أ.د/ حممد الشربيىن  السيد الرقابة الصحية على االلبان 23
 أ.د / سناء سالمه امحد أمراض الدواجن و االرانب 24
 أ.د/ حممد حممد حممد ابراهيم اجلزار الرقابة الصحية على اللحوم 25
 د. فاطمة الزهراء عبد احلميد اجلوهرى صحة احليوان 26
 عمرو عبد الفتاح حممدأ.د /  األمراض املشرتكة 27

 
        املءضءع-73

 مقيمي  الخارجيي  لمقررات الدراسات العليا
 

 أ.د / حامت هبجات حسني موسى التشريح عام 1
 أ.د/ حممد حممد عاطف كساب هستولوجي 2
 أ.د / سيد مشعال سيد اتج الدين إحصاء حيوي 3
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 أ.د / اميان السيد العريب الوراثة 4
 / شوقي عبد اهلادي حممود أ.د فسيولوجي 5
 أ.د / خالد عبد العليم كحيلو كيمياء حيوي 6

 أ.د / خريي حممد البيومي االنتاج احليواين 7
 أ.د / حممد يوسف ابراهيم سلوكيات احليوان 8
 أ.د / حممد خريي عبد الرمحن ابثولوجيا 9

 أ.د / امحد رفعت خفاجى البكرتاي و الفطرايت و املناعه 10
 أ.د / جرب فكري الباجوري ريوساتف 11
 أ.د / محدي اجلوادي طفيليات 12
 أ.د / السيد امحد عبد العزيز االدوية 13
 أ.د / السيد امساعيل حسان  التغذية 14
 أ.د / سند طلعت عطا هللا االقتصاد وإدارة املزارع 15
 أ.د / اسامه علي حممد عبد هللا الباثولوجي االكلينيكية 16
 أ.د / صبحي املغاوري حممد شنب نةابط 17
 أ.د / ابراهيم حسني امحد اجلراحة 18

 أ.د / مجال امحد علي الصياد
 أ.د / عبد الباسط حممد عبد العال

 أ.د / امساعيل عبد املنعم عيسى أمراض االمساك 19
 أ.د / هاله فؤاد عارف طب شرعي ومسوم 21
 امني اللبودي أ.د / احالم الرقابة الصحية على االلبان 22
 أ.د / حممد عبد العزيز لبده أمراض الدواجن و االرانب 23
 أ.د / عالء الدين حممد مرشدي الرقابة الصحية على اللحوم 24
 أ.د / سامي عبد العزيز عبد الوهاب صحة احليوان 25
 أ.د / حممد السيد حممد حممد األمراض املشرتكة 26
 عطيه معوضأ.د / فاروق  االمراض املعديه 27
 أ.د / عادل عطيه سعده والدة 28
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 أ.د / عبد املنعم امحد علي التشريح املرضي 29

 
 الموافقه        القرا  
 

اعتماد االجرا ات التصاحيحية الال ماة ل  اادة مساتو  الرساا الاوظيوى  املءضءع-74
العضا  الجها  االدار  والواردة بمحضر اجتماار السايد عمياد الكلياة 

دة سااامان الجاااودة ومنسااا  معياااار الجهاااا  االدار  مااا  ومااادير وحااا
 27/08/2018اعضاااااا  الجهاااااا  االدار  ياااااوم االثناااااي  الموافااااا  

 متضمنة االتى :

 اعادة النظر فى بند المكافئات وتو  عها بطر قه تتسم بالعدالة وعدم التميي  /1

 حصر بعض المكاتب التى تعانى م  قلة التهو ة وت و دها بالمراوى /2

اجااات التدر بااة الال مااة لرفاا  كوااا ة اعضااا  الجهااا  تحديااد االحتي /3

االدار  وعمااال  طاااه معتمااادة ومعلناااة وفقاااا لجااادول  مناااى محااادد 

 يضم  تنويذها

عمل لوحة  ر  بنهاياة كال عاام تضام اساما  وصاور الماوظويي   /4

 المثاليي  بكل قسم و تم رفعها على الموق  االلكترونى للكلية

 م  التوصيف الوظيوى الوعلى بشكل صحي  عمل  هادات تقدير لالقسام التى تنتهى /5

 اعتماد واعالن والعمل على توعيل معايير ا تيار وتعيي  القيادات االدار ة  /6
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اعتماااد واعااالن والعماال علااى توعياال النمااوذ  المسااتحدث السااتمارة  /7

 تقييم كوا ة ادا  العاملي  

االتواااااي علااااى عقااااد ناااادوة العضااااا  الجهااااا  االدار  فااااى مجااااال  /8

 وىالتوصيف الوظي

عقااااد لقااااا   ااااهر  ماااا  اعضااااا  الجهااااا  االدار  للتعاااار  علااااى  /9

 مشا لهم والمساهمه فى حلها

عماال ناادوات توعيااة ماا  اعضااا  الجهااا  االدار  للتعر ااف بمواااهيم  /10

 الجودة ورؤ ة ورسالة واهدا  الكلية

 الموافقه    القرا 
 
 
 مءضءعات متنءعه                              
 

افقة بشأن مو  مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكليةالنظر فى : املءضءع-75
بتار خ  مجلس قسم االمراء الباطنة واالمراء المعدية واالسماك

على تسو ة المدة الخاصة بالسيد د/ مصطوى محمد  9/9/2018
االستاذ المساعد بقسم االمراء الباطنة واالمراء  –سعيد فودة 
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م   15/8/2018حتى  1/8/2018المعدية واالسماك بالكلية م  
 احتسابها اجا ة  اصة بدون مرتب

 الموافقه      القرا      
  

بشأن موافقة  النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية: املءضءع-76
على  19/9/2018بتار خ  البكتر ا والوطر ات والمناعةمجلس قسم 

مساعد االستاذ ال –انتداب السيد د/ محمد مصطوى احمد الحديد  
ندبا كليا وذلي  –بقسم بقسم البكتر ا والوطر ات والمناعة بالكلية 

للتدر س بمدينة  و ل للعلوم والتكنولوجيا لمدة عام اعتبارا م  
 15/9/2019حتى  16/9/2018

 الموافقه    القرا        

بشأن موافقة  النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية: املءضءع-77
بتار خ  التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى بالكليةسم مجلس ق

 -على تر ي  السيد د/ محمد فو   على ابو الع  19/9/2018
المدر  المساعد بقسم التوليد والتناسل والتلقي  االصطناعى بالكلية 

للتعيي  بوظيوة مدر  بذات القسم بالكلية حيث انة ملت م فى  –
ا مل  وجة كما انة حس  السير  عملة ومسلكة و ؤد  واجبة على

 والسلوك
 الموافقه   القرا        
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بشأن موافقة  النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية: املءضءع-78
بتار خ  الرقابة الصحية على اال ذية بالكليةمجلس قسم 

 -على تر ي  السيدة د/ حنان احمد  اهر احمد حس  6/9/2018
 –سم  الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية المدر  المساعد بق

للتعيي  بوظيوة مدر  ) تخصص الرقابة الصحية على اللحوم 
ومنتجاتها ( بذات القسم بالكلية حيث انها ملت مة فى عملها 
ومسلكها و ؤد  واجبها على ا مل  وجة كما انها  حسنة السير 

 والسلوك
 الموافقه    القرا        

 

بشأن موافقة  ظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكليةالن: املءضءع-79
 9/9/2018بتار خ  الصحة واالمراء المشتركة بالكليةمجلس قسم 

المدر   -على تر ي  السيدة د/ دعا  نجيب السعيد حسان
للتعيي   –المساعد بقسم  الصحة واالمراء المشتركة بالكلية 

بذات القسم بالكلية  بوظيوة مدر  ) تخصص االمراء المشتركة (
حيث انها ملت مة فى عملها ومسلكها و ؤد  واجبها على ا مل  

 وجة كما انها  حسنة السير والسلوك
 الموافقه    القرا        

بشأن موافقة  النظر فى مذكرة  ئون اعضا  هيئة التدر س بالكلية: املءضءع-80
على تطبي  نص  24/9/2018الويروسات بتار خمجلس قسم 

 1972لسنة  49م  قانون تنظيم الجامعات رقم  117مادة ال
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المدر   –وانها   دمة السيد د/ احمد عبد الواحد على ابو النصر 
نظرا النقطاعة ع  العمل اعتبارا م   –بقسم الويروسات بالكلية 

1/6/2018  
 الموافقه   القرا          

 

وكيل الكلية لشئون  /مذكرة السيد االستاذ الدكتور النظر فى : املءضءع-81
د/ عميد الكلية بشأن 0الدراسات العليا والبحوث للعرء على السيد أ

تشكيل اللجان  للقيام بالصر  على المؤتمر العا ر لكلية الطب 
 البيطر  :

 وليد عبا  محمد ابو العمايم  /أ -1
 حج  قاعة مؤتمرات كلية الحقوي      
 محمد ابراهيم عقل  أ/ -2

 رات و نرات و طاقات تعر ف و هادات تقدير طباعة برو      
 و را  ادوات كتابية 

 طر ا   محمد فاروي أ/ -3
  را  وجبات البر ي فى افتتاى المؤتمر     

 وليد محمد ابو المجد أ/ -4
 مسئول تصميم البنرات والبرو ورات والدعوات الخاصة بالمؤتمر     
 احمد حس  محمد محمد  ليل أ/ -5

م  والى  يسات  اصة بانتقاالت السادة المشاركي حج  اتو      
 مدينة الغردقة 
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 محمود بكر السيد البيومى أ/ -6
 مسئول ع  حج  الوندي القامة المشتركي  فى الؤتمر    
 ر اى رمضان صالى  أ/-7

 مسئولة ع  عمل الدرور الخاصة بالمؤتمر    
 الموافقه    القرا            

 
 

 0 ى تحديد ميعاد االنعقاد العاد  لمجلس الكليةالنظر ف : املءضءع-82

الموافقااة علااى تحديااد يااوم الثالثااا  الثااانى ماا  كاال   ااهر ماايالد  :  القوورا           
   0د/ عميد الكلية ورئيس المجلس0اوما يقررة السيد أ

 
 
 2018/  2017ا تيار امينا للمجلس فى الدورة الحالية    املءضءع-83
 
 
 

د/ عباد الهاادي محماد أحماد عرماه 0الموافقة على ا تيار السايد أ    القرا            
  -األساااتاذ المتوااار  بقسااام التغذياااة واماااراء ساااو  التغذياااة  –

 0 أمينا للمجلس
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  0 د/ عميد الكلية0النظر فى التوو ضات الخاصة للسيد أ  :املءضءع-84
 
الكليااة طبقااا  د/ عميااد0وافاا  المجلااس علااى توااو ض الساايد أ:      القوورا           

( مااا  قاااانون تنظااايم الجامعاااات فاااى 41( و )14للماااادتي  )
بعاااض ا تصاصاااات مجلاااس الكلياااة فاااى المساااائل التنويذياااة 

 :  2017/2018التالية وذلي  ع  العام الجامعى 
 0تحو ل الطالب ونقل قيدهم م  الكلية واليها  - 1                       
 0التدر س م  الكلية واليها ندب اعضا  هيئة  - 2                
التر ااي  للمهمااات العلميااة واالعااارات واالجااا ات واجااا ات  -3 

 0التور  العلمى 
نتااائ  الطااالب لمرحلتااى البكااالور و  والدراسااات العليااا  -4 

واعتمااااد قااارارات لجاااان الممتحناااي  والتصاااحي  ونتيجاااة 
  0التدر ب الصيوى

 0االمتحانات االعتذارات الطارئة للطالب ع  ادا   -5   
تشااااااكيل لجااااااان االمتحانااااااات لمرحلتااااااى البكااااااالور و   -6   

 والدراسات العليا
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