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 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية الثمانون و  الخامسة (285)رقم  الجلسة

 
ياوم  2018/  2017للعام الجاامع  (285) رقم عقد مجلس الكلية جلسته 

 الساعة  تمام وذلك ف   ها 1440/صفر   الموافقم 16/10/2018 الثالثاء
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا

 : برئاسة           
 اساااااااااااااااااااااااااتاذ وعمياااااااااااااااااااااااااد الكلياااااااااااااااااااااااااة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووء  وكوووووو   الكليووووووة

 

 
 ا والباحوثالعلياستاذ 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 متفاااااااااااااااار  بقساااااااااااااااام الفساااااااااااااااايولوجي
 

 اهيم القناااااااااو  لااااااااى اباااااااار د/ علااااااااى ع0أ
 

 أساااااااااااااااااتاذ متفااااااااااااااااار  بقسااااااااااااااااام الفيروساااااااااااااااااات
 

 د/ عبااااد الهاااااد  محمااااد احمااااد عرمااااه0أ
 

 تغذيااهالتغذيااه وامااراء سااوء ال أسااتاذ متفاار  بقساام
 

  

 د/ فتحاااااااااى رساااااااااوان علاااااااااى ساااااااااليم0أ
 

 الشاااارعى والسااااموم وااجااااراءات البيطر ااااةأسااااتاذ متفاااار  بقساااام الطااااب 
 

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

 د/ السااااااااااااعيد الشاااااااااااار ينى السااااااااااااعيد0أ
 

 أساااتاذ متفااار  ورئااايس قسااام الكميااااء الحيو اااه وكميااااء التغذياااه
 

 د/ صاااااااالى المرساااااااى المرساااااااى فااااااار 0أ
 

 أسااااااااااااااااااتاذ متفااااااااااااااااااار  بقسااااااااااااااااااام التشااااااااااااااااااار  
 

 د/محمااااااااااااااااااااد محمااااااااااااااااااااد فااااااااااااااااااااود 0أ
 

 أسااااتاذ متفاااار  بقساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااة
 

 محماااااااد الشااااااار ينى السااااااايد علاااااااى د/0أ
 

 أسااتاذ متفاار  بقساام الرقابااه الصااحيه علااى اا ذيااه
 

  
  

 د/ صاااااالى احماااااد عثماااااان اباااااو الوفاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااام الطفيلياااااااااااااااااات
 

 د/ عاااااااادل حلماااااااى نجياااااااب الجاااااااوهر  0أ
 

 اساااتاذ ورئااايس قسااام الصاااحه وااماااراء المشاااتركه
 

 د/ كاماااال ابااااراهيم محمااااود ابااااو العاااا م0أ
 

 قساااااام امااااااراء الاااااادواج اسااااااتاذ ورئاااااايس 
 

  

 د/ مصااااااااباى عبااااااااد الجااااااااواد الساااااااايد0أ
 

 قساااااااااااااااااااااام التشاااااااااااااااااااااار   ورئاااااااااااااااااااااايساسااااااااااااااااااااااتاذ 
 

 د/ سااااااااامى معااااااااوء محمااااااااد  عباااااااال0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام التوليااااد والتناساااال والتلقااااي  ااصااااطناعى
 
 
 

 ة واانسجةااام الخلياااتاذ بقسااااس يد مرعىاااانى الساااهد/0ا

 د/ فياااااااااااوا حسااااااااااا   كاااااااااااى محماااااااااااد0أ
 

 اطناااه وااماااراء المعدياااه وااساااماكئااايس قسااام ااماااراء الباساااتاذ ور 
 

  

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااااااااااااااااااام الباثولوجيااااااااااااااااااااااااااااااااااا د/ احمد فاااو   الشاااايب0أ
 

 د/ عاااااادل عباااااد الخاااااالق سااااايد احماااااد0أ
 

 ه الصاااااحيه علاااااى اا ذياااااةاسااااتاذ ورئااااايس قسااااام الرقابااااا
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 د/ محمااااااااد محمااااااااد محمااااااااد الجاااااااا ار0أ
 

 (اساااتاذ الرقاباااة الصاااحية علاااى اا ذياااة )لحاااوم
 

 د/ مماااااااااادوى محمااااااااااد ابااااااااااو المجااااااااااد0أ
 

 اساااااتاذ ورئااااايس قسااااام الطاااااب الشااااارعى والساااااموم
 

 ةد/ عماااارو عبااااد الفتاااااى محمااااد عبااااد0أ

 

 اساااااتاذ بقسااااام الصاااااحه وااماااااراء المشاااااتركه
 

 د/ محماااااااااااد جبااااااااااار السااااااااااايد جبااااااااااار0أ
 

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااااااااااااااااام اادو ااااااااااااااااااااااااااااااااه
 

 د/ طااااااااري اباااااااراهيم محماااااااد اباااااااراهيم0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قسااااام التغذيااااه واماااااراء سااااوء التغذياااااه
 

 د/ جماااااااااااااااال اباااااااااااااااراهيم قاااااااااااااااروو 0أ
 

 اساااااااااتاذ بقسااااااااام الجراحاااااااااة والتخااااااااادير واا اااااااااعة
 

 د/ صااااااااااااااابر  احماااااااااااااااد الخضااااااااااااااار  0أ
 

 استاذ بقسم اامراء الباطنة واامراء المعدية وااسماك

 د/ صااااااافوت عباااااااادة محماااااااد مرساااااااى0أ
 

 اساااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقسااااااااااااااااااااااااااااااام التشااااااااااااااااااااااااااااااار  
 

 د/ سااااااااناء سااااااااالمه احمااااااااد عااااااااوء0أ
 

 اسااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااام امااااااااااااااااااراء الاااااااااااااااااادواج 
 

  درو ااااااااااااااا د/ رجاااااااااااااااب عباااااااااااااااد ه0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااه
 

  

 د/ عبااااااااد الماااااااانعم منتصاااااااار محمااااااااود0أ
 

 اسااتاذ بقساام التوليااد والتناساال والتلقااي  ااصااطناعى
 

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

 د/ يوساااااف يحاااااى عاااااوء الصاااااعيد 0أ
 

 قسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام الفساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايولوجيااساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ ب
 

 د/ إنجاااااااااااااااااااااى فكااااااااااااااااااااار  ر شاااااااااااااااااااااه
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال ورئاايس قساام الباثولوجيااا اا لينيكااه
 

  

 فاطماااة ال هاااراء عباااد الحمياااد الجاااوهر  د/ 
 

 الصاااحة وااماااراء المشاااتركةاساااتاذ مسااااعد بقسااام 
 

 نيفااااااااااي  كاماااااااااال محمااااااااااد الخااااااااااالقد/ 
 

 ااسماكاامراء الباطنة واامراء المعدية و استاذ مساعد بقسم 
  
  

 حسااااااااام الشااااااااحات علااااااااى جاداللااااااااةد/ 
 

 الباثولوجيااااااااااااااااااااااا اا لينيكيااااااااااااااااااااااةماااااااااااااااااااااادر  بقساااااااااااااااااااااام 
 

 طالب بالفرقة الخامسة ر الل ااعبد الرحم  منتص

 طالب بالفرقة الثالثة هىاااد عصام البااااحم

  أعضا  من اخلا ج

   محمااود مصااطفىد/ عااادل حساااني0أ
 

 مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصور 
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 مااامحمد محمد جمعه سال /د
 
 
 

 هليه اقدبال نقيب ااطبااااء البيطر ي 

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

   واعتذ  عن عدم احلضء

 طفى عااااااامرد/ مجااااااد  صااااااالى مصاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااااام اادو اااااااااااااااااااه
 

 د/ جمااااال عبااااد الجااااابر محمااااد يااااونس0أ
 

 يس قساااااام البكتر ااااااا والفطر ااااااات والمناعااااااهاسااااااتاذ ورئاااااا
 

 د/ عصااااااام مصااااااباى محمااااااد محمااااااود0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الجراحااااه والتخاااادير واا ااااعه
 
 
 

 د/ احمااااااااااااااد  اااااااااااااااوقى اساااااااااااااااماعيل0أ
 

 اسااااااااااتاذ ورئاااااااااايس قساااااااااام الخليااااااااااه واانسااااااااااجه
 

 د/ سااحر الساايد الساايد علااى عبااد الاارحم 
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام الفيروسااات
 

 فااااااااااااااااااااااار  اماااااااااااااااااااااااي امااااااااااااااااااااااانى د/ 
 

 مااااااااااااااااادر  بقسااااااااااااااااام الخلياااااااااااااااااة واانساااااااااااااااااجة
 

 االسته ل
      - د/عبااد الهااادي محمااد أحمااد عرمااه0أالساايد  الجلسااةام بأمانااة قاا •

 بالكلية التغذية وأمراء سوء التغذية قسممتفر  ب أستاذ

 عميااد الكليااة –نبياال ابااو هيكاال ساايد أحمااد الساايد أ/د/ الجلسااة افتاات   •
  ق والسدادمتمنيا للسادة اعضااء المجلس التوفي

   اوال : التصديقات         
 

                                                   (284رقااااااام  ) لتصاااااااديق علااااااا  محضااااااار الجلساااااااة الساااااااابقةا :املءضوووووووءع-1
  0 2018 /24/9بتار خ 

 المصادقة   : را الق  
 ثانيا :جلان جملس الكلية
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 بجلنة شئءن التعليم والط  - 1                 
 10/2018/ 14المنعقدة بتار خ   

 ائون الطاالب بشاأن حالاة الخار ح/ صاالى احماد  النظار فاى ماذكر  : املءضءع-2
الساايد الساابكى الحاصاال علااى بكااالور و  العلااوم  ااعبه الكيمياااء  

بتقاادير عااام )مقبااول ( والااذ   2005جامعااه المنوفيااه دور مااايو 
ك  وذلااك لحصااوله ير اااب فااى الحاقااااه بالكلاااية بالفرقااة ااولااى وذلاا

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

 الموافقه   : را الق   
الطااالب بشااأن قبااول تحو اال الطالاااب/  ااائون  النظاار فااى مااذكر   : املءضووءع-3

عباادالع    مصااطفى سااليمان علااى الشاار ينى والمحااول ماا  كليااه 
فاارم مطااروى جامعااه ااسااكندر ه الااى الكليااه بالفرقااة الطبااالبيطر  

 / 2018/2019الثانيه 
 الموافقه :وقرار اللجنه                  

 الموافقه   : را الق  
 
الموافقاه علاى قباول العاذر  ائون الطاالب بشاأن  النظار فاى ماذكر  : املءضءع-4

المرساااااى للطالباااااة/ اميناااااه ر يااااا  السااااايد عباااااد  فااااار  والمقيااااادة 
 وذلاااااك  2018/2019بالفرقاااااة الرابعاااااة للعاااااام الجاااااامعى بالكلية
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 7/10/2018حتااااى  23/9/2018لالعتااااذار عاااا  الفتاااارة ماااا  
 وذلك بسبب )مرسه (/

 الموافقه :وقرار اللجنه                  
 الموافقه   : را الق   
الموافقاه علاى قباول العاذر  ائون الطاالب بشاأن  النظار فاى ماذكر  : املءضءع-5

ة/ دعاااء   اا  عباادالحق والمقياادة بالكليااة بالفرقااة المرسااى للطالباا
وذلاااك لالعتاااذار عااا   2018/2019الخامساااة للعاااام الجاااامعى 

بسااابب  وذلاااك 31/10/2018حتاااى  17/9/2018الفتااارة مااا  
 )مرسه( /

 الموافقه :وقرار اللجنه                  
 الموافقه  : را الق  
بول التحو الت الخاصاة بالفرقاة مذكرة  ئون الطالب بشأن قالنظر فى  : املءضءع -6

 عااددالطالب المقياادي  بالكليااة 2018/2019الثالثااة للعااام الجااامعى 
( طالبة لقبول تحو لها الى الفرقة الثالثة وسابق 1تقدم عدد)(  480)

( طالاب و المثال 37ان وافق مجلاس الكلياة علاى قباول تحو ال عادد )
 ( طالبة1)

 مالحظات ق  الجغرافى المو  الكلية المحول منها التقدير ااسم 
تعفاااااااااااااى الطالباااااااااااااة  دقهلية - اوة  ال قا  ق-بيطر   ممتا  اسراء عطية ابراهيم عوء 

المااذكورة ماا  مااادة ) 
ااقتصاااد( ماا  تعااديل 
درجاااات الماااواد طبقاااا 

 لالئحة الكلية
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 وقرار اللجنه : الموافقه             
 الموافقه    : را الق        

محماود طلعا   ئون الطالب بشاأن حالاة الخار ح/  ر النظر فى مذك : املءضءع-7
 النباات و الحاصل علاى بكاالور و  العلاوم  اعبه -احمد حمودة 

( والااذ  ير اااب فااى  جياادبتقاادير عااام ) 2004  دفعااة  الكيمياااء
الحاقااه بالكلااية بالفرقاة ااولاى وذلاك  وذلاك لحصاوله علاى درجاة 

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

 الد اسات العليا جلنة -2
 16/10/2018والممتدة حتى  2018 /15/10 المنعقدة بتار خ                                     

 

النظار فا  موافقاة مجلاس قسام التولياد والتناسال والتلقاي  ااصاطناعى  املءضءع-8
علاااا  كاااال ماااا  التقااااار ر الفرديااااة  14/10/2018ار خ بالكليااااة بتاااا

والتقر اااار الجماااااع   للجنااااة المناقشااااة والحكاااام لرساااااالة الاااادكتوراة 
ا  فاطمه النبو ه حساي  عبادالمعطى عادانب/ 0الخاصة بالطالبة ط

فا  ماادة التخصا /  28/10/2014المسجلة م  الخار   بتار خ 
محااوات    نهاا :    ،  وعنوا الواد  وامراسها والتلقي  ااصطناعى

 تحسي  معدل اا صاب المعملى ف  الجامو 
Trials to improve the in vitro fertilization rates of buffalo oocytes 

 ا وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ ابو بكر ماهر ه ام    0ا أ1



 

 
 
-8- 

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة    

 10/ 16الموافق     الثالثاءيوم  ( 285) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           
/2018   
 

 

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

 أستاذ ورئيس قسم الفسيولوجيا      
 د/ سامى معوء محمد  عبل 0ا أ3

 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(     
 د/ عبدالمنعم منتصر محمود 0ا أ4

 أستاذ التوليد والتناسل بالكلية )مشرفا(     
 واحدعلى ان يكون الثالث والراب  بصوت 

: التوصاااية بمااان  درجاااة دكتاااورا  الفلسااافة فااا  العلاااوم  اللجنةارار وقااا
 الواد  وامراسها والتلقاي  ااصاطناعىالطبية البيطر ة  تخص  " 

" للطالبه المذكور  ف  سوء توصية كل م  لجنة المناقشاة والحكام 
، وموافقااة مجلااس القساام ماا  تحديااد عنااوان الرسااالة ليصااب  علااى 

 النحو التال :
 ت تحسي  معدل اا صاب المعمل  ف  الجامو  المصري محاوا

Trials to improve the in vitro fertilization rate of Egyptian buffalo  

 الموافقه  را الق      
 

: النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقاي  ااصاطناعى املءضءع-9
ر ر الفردياااة علااا  كااال مااا  التقاااا 14/10/2018بالكلياااة بتاااار خ 

والتقر اار الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 
ا  سااااار  عبااااد السااااتار محمااااد  اااالبىب/ 0الخاصااااة بالطالبااااه ط

فااااا  ماااااادة  20/10/2015المساااااجلة مااااا  الخاااااار   بتاااااار خ 
 ، وعنوانها :  الواد  وامراسها والتلقي  ااصطناعىالتخص / 

 اابقار الحالبة بعض الدراسات على احتبا  المشيمة ف 
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Some studies on retained fetal membranes in dairy cows 

 ا وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ جمال احمد العمراو   0ا أ1
أساااااتاذ بقسااااام التولياااااد والتناسااااال بطاااااب بيطااااار / جامعاااااة      

 ااسكندر ه  
 د/ هانى لطفى حفنى   0ا أ2
 التوليد بطب بيطر  جامعة ال قا  قأستاذ مساعد      
 د/ عبدالمنعم منتصر محمود  0ا أ3
 أستاذ التوليد والتناسل بالكلية )مشرفا(     
: التوصااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة  اللجنااةرار وق

"  الاااواد  وامراساااها والتلقاااي  ااصاااطناعىالبيطر اااة  تخصااا  " 
ما  لجناة المناقشاة والحكام للطالبه المذكور  ف  سوء توصية كل 

 ، وموافقة مجلس القسم 
 الموافقه را الق      

النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام الكيمياااء الحيو ااه وكيمياااء التغذيااه  : املءضووءع-10
علااا  كااال مااا  التقاااار ر الفردياااة  14/10/2018بالكلياااة بتاااار خ 

والتقر اار الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 
ا   ايماااان راجااا  نصااار رساااوان ساااعيدب/ 0بالطالباااه ط الخاصاااة

فاااااا  مااااااادة  28/10/2014المسااااااجلة ماااااا  الخااااااار  بتااااااار خ 
 التخص / الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه ، وعنوانها : 
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الفا حمض الليبو ك يمن  حادوث التغييارات الناجماة عا  الفركتاو  
 ف  األيض الغذائ  للكر وهيدرات ف  كبد الفئران

Alpha lipoic acid prevents fructose induced changes in liver carbohydrates 

 metabolism in rats 

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

 أستاذ الكيمياء الحيو ه بكلية الطب البيطري / جامعة قناة السو س      
 السعيد       د/ السعيد الشر ينى0ا أ2
أستاذ متفر  ورئيس قسم الكيميااء الحيو اه وكيميااء التغذياه      

 بالكليه 
 د/ جهاد رمضان محمد السيد  0ا أ3

أستاذ الكيمياء الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراساات العلياا      
 والبحوث  )مشرفا(

 ا د/ محمد على ماهر العدل  4
 بالكلية )مشرفا( أستاذ مساعد الكيمياء الحيو ة     

 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد       
: التوصية بمن  درجاة الماجساتير فا  العلاوم الطبياة اللجنةرار وقا

البيطر ة  تخص  " الكيميااء الحيو اه وكيميااء التغذياه " للطالباه 
الماااذكور  فااا  ساااوء توصاااية كااال مااا  لجناااة المناقشاااة والحكااام ، 

  وموافقة مجلس القسم
 الموافقه     را الق    
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النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام الكيمياااء الحيو ااه وكيمياااء التغذيااه  : املءضووءع-11
علااا  كااال مااا  التقاااار ر الفردياااة  14/10/2018بالكلياااة بتاااار خ 

والتقر اار الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 
  ا عاااال عااااطف محماااود احماااد  اااعالنب/ 0الخاصاااة بالطالباااه ط

فا  ماادة التخصا /  9/10/2013المسجلة م  الخار  بتاار خ 
 الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه ،  وعنوانها : 

 التاثير الوقائى للكركم على ااعصاب والشيخو ة فى الجرذان
Neuroprotective and Antiaging Effect of Curcumin in Rats 

 ال : ا وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الت
 د/ فات   هران محمد ابراهيم  0ا أ1
 أستاذ الكيمياء الحيو ه بكلية العلوم / جامعة ال قا  ق     
 د/ السعيد الشر ينى السعيد    0ا أ2

أستاذ متفر  ورئيس قسم الكيميااء الحيو اه وكيميااء التغذياه      
 بالكليه 

 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0ا أ3
لحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراساات العلياا أستاذ الكيمياء ا     

 والبحوث  )مشرفا(
: التوصاية بمان  درجاة الماجساتير فا  العلاوم الطبياة  اللجنةرار وقاا

البيطر ة  تخص  " الكيميااء الحيو اه وكيميااء التغذياه " للطالباه 
الماااذكور  فااا  ساااوء توصاااية كااال مااا  لجناااة المناقشاااة والحكااام ، 

 وموافقة مجلس القسم
 الموافقه    را قال     
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النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام الكيمياااء الحيو ااه وكيمياااء التغذيااه  : املءضووءع-12
علااا  كااال مااا  التقاااار ر الفردياااة  14/10/2018بالكلياااة بتاااار خ 

والتقر اار الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 
ا   ال هااراء هااانى عبااد  المكاااو  الحبشااىب/ 0الخاصااة بالطالبااه ط

فا  ماادة التخصا /  14/4/2015المسجلة م  الخار  بتاار خ 
الكيميااااااااااااء الحيو اااااااااااه وكيميااااااااااااء التغذياااااااااااه ، وعنوانهاااااااااااا :                                                   

 تأثير الكركم على سرطان الكبد
Effect of curcumin on hepatocellular carcinoma 

 النحو التال : ا وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  
 د/  الد عبدالعليم كحيلو0ا أ1

 أستاذ الكيمياء الحيو ه بكلية الطب البيطري/ جامعة كفر الشيخ     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد  0ا أ2

أستاذ الكيمياء الحيو ة ووكيل الكلية لشئون الدراساات العلياا      
 والبحوث  )مشرفا(

 د/ السعيد الشر ينى السعيد  0ا أ3
أستاذ متفر  ورئيس قسم الكيميااء الحيو اه وكيميااء التغذياه      

 بالكليه 
: التوصية بمان  درجاة الماجساتير فا  العلاوم الطبياة  اللجنةرار وق 

البيطر ة  تخص  " الكيميااء الحيو اه وكيميااء التغذياه " للطالباه 
الماااذكور  فااا  ساااوء توصاااية كااال مااا  لجناااة المناقشاااة والحكااام ، 

 وموافقة مجلس القسم
 الموافقه     را الق    
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قساام الرقابااة الصااحية علااى األ ذيااة النظاار فاا  موافقااة مجلااس : املءضووءع-13
علاا  كاال ماا  التقااار ر الفرديااة  14/10/2018 بالكليااة بتااار خ

والتقر اار الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 
دعاء  ليل السيد  ليال ا المساجلة ما  ب/ 0ط ةالخاصة بالطالب

فاااا  مااااادة التخصاااا / الرقابااااة  14/4/2015بتااااار خ خااااار  ال
 وعنوانها : ،  ومنتجاتها لحومالصحية على ال

التأثير المضاد للبكتر ا ولأل سدة للسيسامول و    السمسم فى 
  ر ات اللحم أثناء الحفظ بالتبر د

Antimicrobial and antioxidant effect of sesamol 

 and sesame oil in meat balls during cold storage 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كان ا و 
 د/ محمد محمد ابراهيم الج ار0ا أ1

 أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بالكلية       
 د/ ر هام عبدالع    أمي   0ا أ2
أسااتاذ الرقابااة الصااحية علااى اللحااوم ومنتجاتهااا بطااب بيطااري/      

 نهاجامعة ب
 د/  الد ابراهيم ابو الفت  سالم   0ا أ3

 أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بالكلية"مشرفا"     
 ا د/ سمير محمد عبدالغن  عبده 4
 أستاذ مساعد الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بالكلية "مشرفا"     

 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/
: التوصااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة  اللجنااةر راوق

"  ومنتجاتهاااا لحاااومالرقاباااة الصاااحية علاااى الالبيطر اااة  تخصااا  " 
للطالبه المذكور  ف  سوء توصية كل م  لجنة المناقشاة والحكام ، 

 وموافقة مجلس القسم 
 الموافقه    را الق    
 

ة الصااحية علااى األ ذيااة قساام الرقابااالنظاار فاا  موافقااة مجلااس : املءضووءع-14
علاا  كاال ماا  التقااار ر الفرديااة  14/10/2018 بالكليااة بتااار خ
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والتقر اار الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 
ا المسااجلة  ب/ مياااد  احمااد ال  نااى عطيااه0ط ةالخاصااة بالطالباا

فاا  مااادة التخصاا / الرقابااة  14/4/2015بتااار خ ماا  الخااار  
 وعنوانها : ،  منتجاتهاو  لحومالصحية على ال

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

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

 بيطري/ جامعة بنها أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بطب      
 د/  الد ابراهيم ابو الفت  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"      
 د/ عمرو عبدالفتاى محمد عبد   0ا أ4

 اامراء المشتركة بالكلية"مشرفا" أستاذ      
 ا على ان يكون الثالث والراب  معا بصوت واحد/

: التوصااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة  اللجنااةرار وق
"  ومنتجاتهاااا لحاااومالرقاباااة الصاااحية علاااى الالبيطر اااة  تخصااا  " 

للطالبه المذكور  ف  سوء توصية كل م  لجنة المناقشاة والحكام ، 
 ة مجلس القسم وموافق

 الموافقه را الق      
 

قساام الرقابااة الصااحية علااى األ ذيااة النظاار فاا  موافقااة مجلااس : املءضووءع-15
علاا  كاال ماا  التقااار ر الفرديااة  14/10/2018 بالكليااة بتااار خ

والتقر اار الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 
ا  قنااديل ب/ ايااه عاااطف محمااد عباادالرا ي 0ط ةالخاصااة بالطالباا

فااااا  مااااااادة  28/10/2014بتاااااار خ المساااااجلة مااااا  الخاااااار  
 وعنوانها : ،  التخص / الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها

تااااأثير بعااااض ااسااااافات الطبيعيااااة علااااى البكتر ااااا الممرساااااة                   
 المع ولة م  اللب  و عض منتجاته
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Effect of some natural additives on pathogens 

 isolated from milk and some dairy products 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كان ا و 
 د/ محمد الشر ين  السيد على 0أ -1

 أستاذ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاتها المتفر  بالكلية      
 د/ صبري مرجان     0ا أ2

تجاتهااا بطاب بيطااري/ أساتاذ الرقاباة الصااحية علاى االباان ومن     
 جامعة القاهرة

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

أساااااااتاذ مسااااااااعد بقسااااااام البكتر اااااااا والفطر اااااااات والمناعاااااااة       
 بالكلية"مشرفا"

 معا بصوت واحد/ ا على ان يكون الثالث والراب 
: التوصااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة اللجنااةقاارار و 

"  ومنتجاتهاااا الباااانالرقاباااة الصاااحية علاااى االبيطر اااة  تخصااا  " 
للطالبه المذكور  ف  سوء توصية كل م  لجنة المناقشاة والحكام ، 

 وموافقة مجلس القسم 
 الموافقه  را الق       

 
قساام الرقابااة الصااحية علااى األ ذيااة موافقااة مجلااس النظاار فاا  : املءضووءع-16

علاا  كاال ماا  التقااار ر الفرديااة  14/10/2018 بالكليااة بتااار خ
والتقر اار الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 

ا  ب/ امياار  حلمااى يساا  المتااولى عااوء0ط ةالخاصااة بالطالباا
ف  مادة التخصا /  9/10/2013بتار خ المسجلة م  الخار  

 وعنوانها : ،   لرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتهاا
 تأثير الخاليا الجسدية على نوعية الحليب السائل و عض منتجاته

Effect of Somatic Cell Count on Quality of Fluid Milk and some Dairy Products 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كان ا و 
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 الق سيدأحمد   د/ عادل عبدالخ0أ -1
أساااتاذ صاااحة االباااان ورئااايس قسااام الرقاباااة الصاااحية علاااى      

 اا ذية بالكلية 
 د/ حمدي عبدالسميي  محمد       0ا أ2
أستاذ الرقابة الصحية علاى االباان ومنتجاتهاا بطاب بيطار  /      

 جامعة بنها
 د/ محمد الشر ين  السيد على  0ا أ3

االباااان ومنتجاتهااااا المتفاااار  أساااتاذ الرقابااااة الصاااحية علااااى       
 بالكلية "مشرفا"

: التوصااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة  اللجنةرار وقااا
"  ومنتجاتهاااا الباااانالرقاباااة الصاااحية علاااى االبيطر اااة  تخصااا  " 

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

 هالموافق   را الق    
بالكلياة قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس : املءضءعا17

علاا  كاال ماا  التقااار ر الفرديااة والتقر اار  14/10/2018 بتااار خ
الخاصااة الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 

ا المساجلة  ب/ رانا عبد القاادر محماود عباد اللطياف0ط ةبالطالب
ف  مادة التخصا / الرقاباة  28/10/2014خ بتار م  الخار  

 وعنوانها :  ، الصحية على األلبان ومنتجاتها
 التقييم الميكرو يولوج  لبيض السمان

Microbiological evaluation of quail eggs 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كان ا و 
 د/ عادل عبدالخالق سيدأحمد   0أ -1

الباااان ورئااايس قسااام الرقاباااة الصاااحية علاااى أساااتاذ صاااحة ا      
 اا ذية بالكلية 

 د/ مجدي  ر  السيد  0ا أ2
أستاذ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاتها بطاب بيطار  /       

 جامعة ال قا  ق
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 د/ محمد الشر ين  السيد على  0ا أ3
أستاذ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاتهاا المتفار  بالكلياة      

 فا""مشر 
: التوصااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة  اللجنااةرار وق

"  ومنتجاتهاااا الباااانالرقاباااة الصاااحية علاااى االبيطر اااة  تخصااا  " 
للطالبه المذكور  ف  سوء توصية كل م  لجنة المناقشاة والحكام ، 

 وموافقة مجلس القسم
 الموافقه را الق      

 
الرقابااة الصااحية علااى األ ذيااة  قساامالنظاار فاا  موافقااة مجلااس : املءضووءع-18

علاا  كاال ماا  التقااار ر الفرديااة  14/10/2018 بالكليااة بتااار خ
والتقر اار الجماااع   للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الماجسااتير 

ا المسجلة م   ب/ امير  همام محمد ابراهيم0ط ةالخاصة بالطالب
فااا  ماااادة التخصااا / الرقاباااة  28/10/2014بتاااار خ الخاااار  

 وعنوانها : ،  األلبان ومنتجاتها الصحية على
 تواجد الباسيلس سير  فى الحلو ات اللبينية

Prevalence of Bacillus cereus in dairy desserts 

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

 ا بالكليةأستاذ الرقابة الصحية على االبان ومنتجاته     
 د/ صالى فتح  عبدالعال  0ا أ2

أستاذ الرقابة الصحية علاى االباان ومنتجاتهاا بطاب بيطار  /      
 جامعة ال قا  ق

 د/ عادل عبدالخالق سيدأحمد      0ا أ3
أستاذ صحة االبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على اا ذياة     

 بالكلية 
سااتير فاا  العلااوم الطبيااة : التوصااية بماان  درجااة الماج اللجنااةرار وق

"  ومنتجاتهاااا الباااانالرقاباااة الصاااحية علاااى االبيطر اااة  تخصااا  " 
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للطالبه المذكور  ف  سوء توصية كل م  لجنة المناقشاة والحكام ، 
 وموافقة مجلس القسم

 الموافقه  را الق      
 

النظاااار فاااا  موافقااااة مجلااااس قساااام اادو ااااة  بالكليااااة بتااااار خ : املءضووووءع-19
ل ماا  التقااار ر الفرديااة والتقر اار الجماااع   علاا  كاا 8/10/2018

للجنااااة المناقشااااة والحكاااام لرساااااالة الماجسااااتير الخاصااااة بالطالبااااة 
ا المساااجلة مااا  الخاااار   فااااي   محماااد محماااد عبااادالمعطىب/ 0ط

فاااا  مااااادة التخصاااا / الفارما ولوجيااااا ،    9/10/2013بتااااار خ 
 وعنوانها : 

 لفئرانالتشوهات الجنينيه لبعض مضادات البروتو وا ف  ا
Teratogenicity of Some Antiprotozoal Agents in Rats 

 ا وكان  لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ كمال احمد الشاذل   0ا أ1
اساااتاذ اادو اااة  ووكيااال كلياااة طاااب بيطاااري لشااائون التعلااايم       

 والطالب/ جامعة كفر الشيخ
 د/ أ ر  أحمد الغنيم   0ا أ2

ادو اااة  ووكيااال كلياااة طاااب بيطاااري لشااائون الدراساااات اساااتاذ ا     
 العليا/ جامعة جنوب الوادي

 د/ مجد  صالى مصطفى عامر  0ا أ3
 استاذ ورئيس القسم بالكلية )مشرفا(     
 د/ جيهان نبيل احمد جاد     0ا أ4

اساااتاذ ورئااايس البااااحثي  فااا  اادو اااة بمعهاااد بحاااوث صاااحة       
 الحيوان بال قا  ق)مشرفا(

 أن يكون الثالث والراب   معا بصوت واحد/ا على 
: التوصااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة  اللجنااةرار وق

البيطر ااة  تخصاا  " الفارما ولوجيااا " للطالبااه المااذكور  فاا  سااوء 
 توصية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم 
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 الموافقه   را الق     
 

موافقاة مجلاس قسام البكتر اا والفطر اات والمناعاه بالكلياة النظار فا  : املءضءعاا20
علااا   تقر ااار الصاااالحية لرساااالة الااادكتورا   1/10/2018بتاااار خ 

ا وافاد  احمد محمد موسى حساي  الطلحاىب/ 0الخاصة بالطالب ط
فاااااا  مااااااادة  14/4/2015ليباااااا  الجنسااااااية والمسااااااجل بتااااااار خ 

للمناقشاااة ، البكتر ولوجياااا واامينولوجياااا والميكولوجيااااالتخصااا / 
 والحكم ، وعنوانها : 

 دراسات متقدمه على جينات الضراوة للبروسيال
Advanced studies on virulence genes of Brucella species 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ حم   محمد ابراهيم عيد 0ا أ1

بطب بيطر  جامعة/ قنااة  أستاذ البكتير ا والفطر ات والمناعه      
 السو س  

 ا أ/د/ عادل حلمى نجيب الجوهري 2
 أستاذ ورئيس قسم الصحة واامراء المشتركة بالكلية     
 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس 0ا أ3
 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(     
 : الموافقة   اللجنةرار وقا

 الموافقه را الق      
ر ف  موافقاة مجلاس قسام البكتر اا والفطر اات والمناعاه بالكلياة : النظاملءضءع-21

عل   تقر ر الصاالحية لرساالة الماجساتير  10/10/2018بتار خ 
اا المساجلة  امير  فر د جالل احمد ساليمانب/ 0الخاصة بالطالبة ط
 فاااااا  مااااااادة التخصاااااا / 16/4/2013بتااااااار خ ماااااا  الخااااااار  

للمناقشاااااة والحكااااام ، ، البكتر ولوجيااااا واامينولوجياااااا والميكولوجيااااا
 وعنوانها : 

 دراسات ع  ميكروب الميكو ال ما ف  الطيور
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Studies on Mycoplasma Microorganism in Poultry 
 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ أحمد رفع   فاج     0ا أ1
بيطار  أستاذ ورئيس قسم البكتير ا والفطر ات والمناعاه بطاب      

 جامعة/ قناة السو س  
 ا أ/د/ سناء سالمه احمد عوء 2

 أستاذ أمراء الدواج  واارانب بالكلية     
 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس   0ا أ3
 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(    
 : الموافقة  اللجنةقااارار و                    

 الموافقه را الق       
 

األمااراء الباطنااة واألمااراء المعديااة النظاار فاا  موافقااة مجلااس  :املءضووءع-22
علاا  تقر اار الصااالحية  13/10/2018 بالكليااة بتااار خوااسااماك 
ب/ سااامر ساااعد محماااد 0الخاصاااة بالطالاااب طالماجساااتير لرساااالة 

فا   20/10/2015بتاار خ ا المساجلة ما  الخاار   محمد ساعود
 ،والحكام  اماراء ااساماك ورعايتهاا ، للمناقشاةمادة التخص / 

 وعنوانها :  
دراسااات علااى ااصااابه بطفياال ااميلااودينم فااى اسااماك القااارو  

 ااور ى م  ا ارة  اصة للعال 
Studies on Amylodinium infestations in European Sea bass 

 ( Dicentrarchus Iabrax) with sPecial reference for treatment 
 ناقشة عل  النحو التال  :ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والم

 د/ عالء عبدالكر م الدحار0ا أ1
أسااااتاذ التغذيااااة ورعايااااة ااسااااماك بطااااب بيطاااار / جامعااااة      

 ااسكندر ه
 د/ وائل فو ي الترا   0ا أ2
أستاذ اامراء المشتركة كلية الثروة الحيوانية / جامعة كفار      

 الشيخ
 د/ فيوا حس   ك  محمد   0ا أ3
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اء ااسااااماك ورئاااايس قساااام األمااااراء الباطنااااة أسااااتاذ اماااار      
 "مشرفا"بالكليةواألمراء المعدية وااسماك 

 ا د/ نيفي  كامل محمد عبدالخالق     4
 أستاذ مساعد امراء ااسماك ورعايتها بالكلية "مشرفا"     

 ا على أن يكون الثالث والراي  معا بصوت واحد/
 الموافقة:  اللجنةارار وق                   

 الموافقه    را الق     
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم البكتر ا والفطر اات والمناعاه بالكلياة : املءضءع-23
علاااا   تعااااديل لجااااان اا اااارا  الخاصااااة  1/10/2018بتااااار خ 

بطاااالب الدراساااات العلياااا المساااجلي  لدرجاااة الماجساااتير ، وذلاااك 
أساااتاذ د/ جمااال عبااد الجااابر محمااد يااونس    0بإسااافة الساايد أ

ورئااايس القسااام بالكلياااه  ، لتصاااب  لجاااان اا ااارا  علاااى النحاااو 
 التال :

 لجان اا را  بعد التعديل لجان اا را  قبل التعديل  م

بسمه محمود عبدالسمي  محمود  1

 الكمونى

 د/ يوسف يحى عوء الصعيدي   

 د/ ر ا محمد إبراهيم الكنان  

 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس0أ

 عوء الصعيدي  د/ يوسف يحى 

 د/ ر ا محمد إبراهيم الكنان    

 د/ محمد مصطفى احمد الحديدي   يماء وحيد عبدالقادر احمد 2

 د/ ر ا محمد إبراهيم الكنان    

 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس0أ

 د/ محمد مصطفى احمد الحديدي 

 د/ ر ا محمد إبراهيم الكنان    
 الموافقة:  اللجنةارار وق                   

 الموافقه    را الق     
                   

 بالكلية بتار خقسم الباثولوجيا اا لينيكيه النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-24
عل   تعديل لجنة اا را  لرسالة الدكتورا   14/10/2018

ا  دينا محمود احمد احمد ابور ه ب/ 0الخاصة بالطالبة ط
ف  مادة التخص /  18/4/2017ر خ المسجلة م  الخار   بتا
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الباثولوجيا اا لينيكيه ، وذلك باسافة اسم السيد د/ ايم  البا    
العجرودي ا أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيو ة بكلية الطب/ 

       : جامعة المنصورة  ، لتصب  لجنة اا را  على النحو التال 
         

 الوظيفة االسم م

 أستاذ مساعد بقسم الباثولوجيا اا لينيكيه بالكلية بدالحميد ابراهيمد/ فاطمه مصطفى ع 1
 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس القسم  د/ انجى فكر  محمد حس  ر شه 2
 أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيو ة بكلية الطب/ جامعة المنصورة  د/ ايم  البا  العجرودي 3

 افقةالمو :  اللجنةارار وق                  
 الموافقه   را الق         

 
قسم األمراء الباطنة واألمراء المعدية النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-25

عل   تعديل لجنة   13/10/2018 بالكلية بتار خوااسماك 
سار  ابراهيم  ب/ 0اا را  لرسالة الدكتورا  الخاصة بالطالبة ط

ف   22/4/2018خ ا المسجلة م  الخار   بتار  اسماعيل عطاهلل
اامراء الباطنة ، وذلك باسافة اسم السيد   مادة التخص / 

أ/د/ عصام محمد ابراهيم ا وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية 
        بالدق   ، لتصب  لجنة اا را  على النحو التال  :

        
 الوظيفة االسم م

 متفر  بالكليةأستاذ اامراء الباطنة ال د/ محمد احمد على يوسف0أ 1
 وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية بالدق  د/ عصام محمد ابراهيمأ/ 2
 أستاذ مساعد اامراء الباطنة بالكلية د/ ماجد ر ي  عبان اا قر 3

 الموافقة:  اللجنةارار وق                  
 الموافقه    را الق         

 
الشرع  والسموم واإلجراءات الطب  مجلس قسمالنظر ف  موافقة  :املءضءع-26

تعديل  ير جوهري عل   14/10/2018البيطر ة بالكلية بتار خ 
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عال على  / ب0ط ه الخاصة بالطالبلعنوان رسالة الدكتورا  
بتار خ السيد حبته ا المدر  المساعد بالكلية والمسجلة 

الطب الشرع  والسموم ، ف  مادة التخص /  28/10/2014
 : ل ليصب  على النحو التا

 العنوان قبل التعديل:  
 دراسات سمية مناعية على تأثير البيروثيدات فى اسماك الميا  العذبة 

Immunotoxicological studies on the effect of pyrethroids 

in fresh water fish 
 العنوان بعد التعديل: 

 فى اسماك الميا  العذبة ميثرن ر سيبدراسات سمية على تأثير ال
Toxicological studies on the effect of 
cypermethrin in fresh water fish 

 

 الموافقة:  اللجنةارار وق                  
 الموافقه    را الق        

 
 بالكلية بتار خ اادو ة قسمالنظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-27

 عل  تشكيل الحلقة الدراسية لرسالة الدكتورا  8/10/2018
ا المدر   ايمان صال  ابراهيم العشر   / ب0ط ة بالطالبالخاصة 

ف  مادة  18/10/2011بتار خ المساعد بالكلية والمسجلة 
 وعنوانها :  الفارما ولوجيا ، التخص / 

 لمسار الحركى لبعض اادو ه المضاد  للكوكسيديا فى اارانب                  
Pharmacokinetic Studies of Some Anticoccidial Drugs in Rabbits 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو التال :
 د/ مجدي صالى مصطفى عامر   0ا أ1
 أستاذ اادو ة المتفر  بالكلية     
 د/ محمد جبر السيد جبر          0ا أ2

 أستاذ ورئيس قسم  اادو ة بالكليه)مشرفا(      
      د/ جهاد رمضان محمد السيد 0ا أ3

 أستاذ الكيمياء ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
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 ا أ/د/ ممدوى محمد أبو المجد       4
 أستاذ ورئيس قسم الطب الشرع  بالكلية      
 د/ يوسف يحى عوء الصعيدي  0ا أ5

 أستاذ مساعد الفسيولوجيا بالكليه     
 د/ وليد فتح   ليل         0ا أ6
 ذ ورئيس قسم اادو ة بطب بيطري / جامعة قناة السو سأستا     
 ا د/ ر هام احمد عبدالفتاى يوسف  7

 أستاذ مساعد بقسم اادو ة بالكلية     
 الموافقة:  اللجنةارار وق                    

 الموافقه     را الق      
 
تار خ الخلية واألنسجة  بالكلية ب مجلس قسمالنظر ف  موافقة : املءضءع-28

عل  التقر ر العلم  للحلقة الدراسية لرسالة  15/10/2018
ب/ احمد عبد  محمود عبد  0ط  الدكتورا  الخاصة بالطالب

ف  مادة  14/4/2015بتار خ ا المسجل م  الخار   النجير  
 وعنوانها :  الهستولوجيا ، التخص / 

 ذاندراسات هستولوجيه وج  ئيه على تخليق الخاليا العصبيه فى الجر 
Histological and Molecular Studis on Murine Neuregenesis 

 وكان  لجنة الحلقة الدراسية على النحو التال :
 د/ فهيم البه  السيد وحي  0ا أ1

 أستاذ الفسيولوجيا المتفر  بالكلية     
 د/ مصباى عبدالجواد السيد   0ا أ2

 استاذ ورئيس قسم التشر   بالكليه    
 ل أحمد السيد د/ جال 0ا أ3

 أستاذ التشر   ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     
 د/ هان  السيد مرع  ماس  0ا أ4

 أستاذ بقسم الخلية واألنسجة بالكليه     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد 0ا أ5
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 استاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ محمد عا ف كساب 0ا أ6

ئيس قسم الخلية واألنسجة بطب بيطري/ جامعة كفر استاذ ور  
 الشيخ 

 د/ أحمد  وق  اسماعيل     0ا أ7
 استاذ ورئيس قسم الخلية واألنسجة بالكليه     

ااا وقااد قااام الطالااب بشاارى وافاا  ومسااتفيض للخطااة البحثيااة الخاصااة 
برسااالته ومااد  امكانيااة تطبيقهااا  ، كمااا قااام بعاارء تفصاايل  عاا  

  م  الرسالة وقد تام مناقشاة الطالاب فيماا انجا  تطبيق الج ء العمل
وفيمااا سااينفذ وفاا  النتااائح التاا  توصاال اليهااا وفاا  مجااال تخصصااه 
بصااافة عاماااة ، ورأت اللجناااة قباااول الخطاااة وماااا توصااال الياااه  مااا  
التوصية باستكمال  طة بحث رسالته طبقا لماا هاو مادون باساتمارة 

 التسجيل/
 قةالمواف:  اللجنةارار وق                

 الموافقه    را الق      
 

 بالكلية بتار خ اادو ة مجلس قسمالنظر ف  موافقة :املءضءع-29
الدكتورا  التقر ر العلم  للحلقة الدراسية لرسالة  14/10/2018

ا  جمال محمد السعيد عبد السالم محمد / ب0ط  الخاصة بالطالب
ف  مادة التخص /  18/10/2011بتار خ المسجل م  الخار  

 وعنوانها :  لفارما ولوجيا ، ا
 دراسات مقارنه على بعض المضادات الحيو ة أثناء التيفود ف  الدجا                

Comparative Studies on Some Antibiotics During 

Salmonallosis in Chicken 

 ا وكان  لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو التال :
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 د/ مجدي صالى مصطفى عامر 0ا أ1
 أستاذ اادو ة المتفر  بالكلية    
 د/ محمد جبر السيد جبر   0ا أ2

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

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

 ستاذ الكيمياء ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثأ     
 د/ كامل ابراهيم محمود ابو الع م 0ا  أ4
 أستاذ ورئيس قسم الدواج   بالكلية      
 د/ طاري ابراهيم محمد ابراهيم   0ا أ5

  أسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام التغذيااااااة وأمااااااراء سااااااوء التغذيااااااة     
 بالكلية)مشرفا(

 الفتاى يوسف   ا د/ ر هام احمد عبد6
 أستاذ مساعد بقسم اادو ة بالكلية    

ا وقد قاام الطالاب بشارى وافا  ومساتفيض للخطاة البحثياة الخاصاة 
برسااالته ومااد  امكانيااة تطبيقهااا  ، كمااا قااام بعاارء تفصاايل  عاا  
تطبيق الج ء العمل  م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالب فيماا انجا  

ل اليهاا وفا  مجاال تخصصاه وفيما ساينفذ وفا  النتاائح التا  توصا
بصاافة عامااة ، ورأت اللجنااة قبااول الخطااة ومااا توصاال اليااه  ماا  
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التوصية باستكمال  طة بحث رسالته طبقا لما هو مدون باساتمارة 
 .التسجيل

 الموافقة:  اللجنةارار وق                 
 الموافقه    را الق      

  
    

بالكلية على مد التسجيل لطالب ف  موافقة ااقسام العلمية النظر : املءضءع-30
الدراسات العليا والمسجلي  لدرجتى الماجستير والدكتورا  ف  المدد 
ومواد التخص  الموسحة قر   كل منهم ، وذلك على النحو 

 : التال 
 مدة المد تار خ الموافقة التخص  الدرجة ااسم م

 14/10/2018 الهستولوجيا ماجستير سماء عبدالكر م طوسون  عبان 1
 عام  امس اعتبارا م 

 27/10/2019حتى  28/10/2018

 15/10/2018 الجراحة البيطر ة ماجستير يمنى طه طه  اطر 2
 عام  امس اعتبارا م 

 27/10/2019حتى  28/10/2018

 15/10/2018 الكيمياء الحيو ة ماجستير امانى سامى محمد محمد الشور  3
 عام  امس اعتبارا م 

 27/10/2019حتى  28/10/2018

 15/10/2018 الكيمياء الحيو ة ماجستير بسمه الدسوقى الدسوقى بر وث 4
 عام  امس اعتبارا م 

 27/10/2019حتى  28/10/2018

 15/10/2018 الكيمياء الحيو ة ماجستير سمر يوسف هالل السيد يابس 5
 عام  امس اعتبارا م 

 27/10/2019حتى  28/10/2018

 15/10/2018 الكيمياء الحيو ة اجستيرم  يماء المتولى رجب محمد 6
 عام  امس اعتبارا م 

 27/10/2019حتى  28/10/2018

 15/10/2018 الكيمياء الحيو ة ماجستير منى عماد حمد  عطيه العجمى 7
 عام  امس اعتبارا م 

 27/10/2019حتى  28/10/2018

 دكتورا   ير   محمود عبدالحميد بدر 8
الباثولوجيا 
 اا لينيكية

16/10/2018 
 عام ساد  اعتبارا م 

 8/10/2019حتى  9/10/2018
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 ماجستير  اد  مسعد لطفى عبدالحميد 9
الباثولوجيا 
 اا لينيكية

15/10/2018 
 عام  امس اعتبارا م 

 27/10/2019حتى  28/10/2018

 دكتورا  واء احمد أبو العال احمد 10
امراء الدواج  

 واارانب
5/9/2018 

  عام ساد  اعتبارا م
 8/10/2019حتى  9/10/2018

 دكتورا  منال على محمد حبا ة 11
امراء الدواج  

 واارانب
5/9/2018 

 عام ساد  اعتبارا م 
 8/10/2019حتى  9/10/2018

 الموافقة:  اللجنةارار وق                 
 الموافقه    را الق       

 
واألمراء المعدية األمراء الباطنة قسم النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-31

على وقف التسجيل   13/10/2018 بالكلية بتار خوااسماك 
ى ا منه ه عادل محمد  كى عبدالفتا / ب0ط ه الطالبالمقدم م  

 20/10/2015بتار خ المسجلة لدرجة الماجستير م  الخار  
اامراء الباطنة ، وذلك لمدة عام اعتبارا م  ف  مادة التخص / 

 وذلك تواجدها  ار  البال  / 31/8/2019حتى  1/9/2018

 الموافقة:  اللجنةارار وق                
 الموافقه    را الق       

 
قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه  موافقة مجلس  فى النظر: املءضءع-32

عل   14/10/2018بتار خ  14/10/2018بالكلية بتار خ 
مى إبراهيم محمد  / ب0ط ه الطالبوقف التسجيل المقدم م  

ف  مادة التخص / بركات ا المسجلة لدرجة الدكتورا  م  الخار  
ا هر اعتبارا  6الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه  ، وذلك لمدة 

وذلك تواجدها  ار  البال   1/4/2019حتى  1/10/2018م  
/ 

 الموافقة:  اللجنةارار وق                 
 الموافقه   را الق        
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 بالكلية بتار خقسم التشر   مجلس موافقة  فى النظر: املءضءع-33
 ه الطالبعلى الغاء التسجيل لدرجة الدكتورا    25/9/2018
ا المدر  المساعد  اسماء عوء الداعى محمد منصور / ب0ط

ف  مادة التخص /  23/4/2012بتار خ بالكلية والمسجلة 
لمقدم م  الطالبة التشر   وااجنه ، وذلك بناءا على الطلب ا

 المذكورة للحصول على درجة الدكتورا  م  الخار  /
 الموافقة:  اللجنةارار وق                 

 الموافقه    را الق        
 

ايه  / ب0ط ه الطالب: النظر ف  طلب وقف القيد المقدم م  :املءضءع-34
ة البرنس عثمان امام القاسمى ا المقيدة بدبلوم الكيمياء الحيو 

ا هر  6وذلك لمدة  2017/2018اا لينيكية ف  العام الجامع  
لظرو  تواجدها  1/4/2019حتى  1/10/2018اعتبارا م  

 بالمملكة العر ية السعودية /

 الموافقة:  اللجنةارار وق                 
 الموافقه   را الق         

محمد مصطفى  /تقار ر اا را  المقدمة م  السيد د: النظر ف  املءضءع-35
احمد احمد الحديد  ا أستاذ مساعد بقسم البكتر ا والفطر ات 
 والمناعه بالكلية ، لظرو  انتدابة الكل  للتدر س بجامعة  و ل/

 الموافقة:  اللجنةارار وق                 
 الموافقه  را الق          
 

                        اسات العليا ف  التقار ر السنو ة الخاصة بطالب الدر النظر ف  : املءضءع-36
 الواردة م  األقسام العلمية بالكلية  2017/2018ع  العام الجامع  

 0الموافقة على ماجاء بالتقار ر :  اللجنةارار وق                  
 الموافقه    را الق        
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ا  : النظر ف  طلبات التسجيل لطالب الدراسات العليا )ماجستيراملءضءع-37
( ، 2018دكتورا (  الواردة م  ااقسام العلمية بالكلية )سبتمبر 

 0وكذا القيد بدبلومات الدراسات العليا 
 

 الموافقه     را الق       
 

 الع قات الثقافية جلنة -3       
    2018 /10/ المنعقدة بتار خ                                                      

           0 
 8لنظر ف  موافقة مجلس قسم الصاحة واألماراء المشاتركة بتاار خ ا: املءضءع-38

علااى الطلااب المقاادم ماا  الساايدة الاادكتورة/ مااروة فااو ي  10/2018/
أساتاذ مسااعد صاحة الحياوان والبيئاة بالقسام بشاان  –المتول  احماد 

سفرها إلى انجلترا للتدر ب لمدة  اهر إلاى معهاد علاوم الحيااة جامعاة 
انجلتااارا بنااااءا علاااى الااادعوة الموجهاااة مااا  البروفيساااور  –ى سوانسااا

ااجنبى لل  ارة التدر بية وذلاك اعتباارا ما  تاار خ السافر و نفقاات ما  
 الجامعة و مرتب يصر  م  الدا ل 

   0مرفق  طاب الدعوة الموجهة م  البروفيسور ااجنبى لل  ارة التدر بية            

 الموافقة : اللجنةارار وق               
 الموافقه   را الق      

 
النظااار فااا  موافقاااة مجلاااس قسااام الطاااب الشااارع  والساااموم بتاااار خ  :املءضوووءع-39

علااى الطلااب المقاادم ماا  الدارسااة/ عااال علااى الساايد  8/10/2018
ماادر  مساااعد بالقساام  بشااان مااد بعثااة األ اارا  المشااترك  –حبتااه 
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 3/10/2019حتااى  2018 /4/10بالاادا ل لساايادتها اعتبااارا ماا  
 0بمرتب يصر  م  الدا ل 

 الموافقة:  اللجنةارار وق               
 الموافقه      را الق   
 

علاى  8/10/2018النظر فا  موافقاة مجلاس قسام األدو اة بتاار خ   :املءضءع-40
ب/ إيمااان صااال  العشااري الماادر  0الطلااب المقاادم ماا  الساايدة ط

سااايادتها المسااااعد بالقسااام بشاااان ماااد بعثاااة األ ااارا  المشاااترك ل
و مرتااب  11/6/2019حتااى  24/9/2018بالاادا ل اعتبااارا ماا  

  0يصر  م  الدا ل

 الموافقة:  اللجنةارار وق                 
 الموافقه     را الق      
مجلس قسم التغذية وأماراء ساوء التغذياة بتاار خ النظر ف  موافقة   :املءضءع-41

را  المشااترك أوا: إنهاااء بعثااة األ اا علااى ااتااى 14/10/2018
المااادر  المسااااعد  –ب/  ااايماء محماااد راساااى ساااالم 0للسااايدة ط

   0نهاية البعثة ككل() 20/11/2018بالقسم اعتبارا م  

ثانيااا: الطلااب المقاادم ماا  ساايادتها بشااان منحهااا أجااا ة دراسااية                     
استكمال جم  المادة العلمية واستكمال رساالتها والعاودة للمناقشاة 

ل على الدكتورا  ما  الاوط  وعلاى نفقتهاا الخاصاة اعتباارا والحصو
  0 31/8/2019حتى  21/11/2018م  
 الموافقة:  اللجنةارار وق               

 الموافقه    را الق       
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والفطر ات والمناعاة بتاار خ  اقسم البكتير  النظر ف  موافقة مجلس  :املءضءع-42

 –ر اا محماد إباراهيم  على الطلب المقدم م  د/ 10/10/2018
ماادر  بالقساام بشااان مااد العماال بالمشااروم البحثاا  الممااول ماا  
صاااااندوي البحاااااوث بالجامعاااااة وذلاااااك لمااااادة عاااااام اعتباااااارا مااااا  

   0وذلك إل مال العمل به 10/8/2019حتى  11/8/2018
 الموافقة:  اللجنةارار وق               

 
 الموافقه  را الق           

 
الرقابااة الصااحية علااى األ ذيااة موافقااة مجلااس قساام  النظاار فاا  :املءضووءع-43

 -د/ تاااومهيرو تاااامورا 0علاااى دعاااوة ا 14/10/2018بتاااار خ 
أسااااتاذ الميكرو يولوجيااااا البيئيااااة والبيولوجيااااا الج  ئيااااة بجامعااااة 
هوكايدو باليابان إللقاء محاسرات لطالب الدراسات العلياا وطلباة 

 30-24برناااامح تميااا  صاااحة وساااالمه الغاااذاء فااا  الفتااارة مااا  
  02018نوفمبر 

 الموافقة:  اللجنةارار وق               
 الموافقه       را الق       

 
 2018 /14/10موافقاة مجلاس قسام التشار   بتاار خ النظر فا   :املءضءع-44

 – محماااد إساااماعيل العشاااري  /علاااى الطلاااب الاااوارد مااا  السااايد
 المدر  بالقسم فى تحو ل اجا تة ما  مرافقاة ال وجاة الاى اجاا ة

 /1/10فااى مهمااة علميااة لماادة عااام قابلااة للتجديااد اعتبااارا ماا  
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 –الااااى جامعااااة يوسااااتس ليباااايح  9/2019/ 30حتااااى  2018
جيساا  بالمانيااا علااى نفقااة الجانااب االمااانى باادون نفقااات ماا  
الجامعة و دون مرتب يصر  م  الدا ل ) مرفاق طياة المرفقاات 

 ) 

د/ نائاب رئايس 0ما  السايد اطااب ايمااءا الاى الخ:وقرار اللجنة                    
 13/10لشاااائون الدراسااااات العليااااا والبحااااوث بتااااار خ  الجامعااااة

تحو ااال أجاااا ة المرافاااق إلاااى مهماااة علمياااة وذلاااك وفقاااا  2018/
 المشار اليها انفا للشروط والضوابط

    الموافقه     را الق

      

 جلنه شئءن البيئه-4
    2018 /10/ 14المنعقدة بتار خ

 
د/ عااادل التااابعى ابااراهيم 0النظاار فااى التقر اار المقاادم ماا  الساايد أ: املءضووءع-45

بالكلياه لشائون  دماه المحتما  وتنمياه البيئاه   لول وكيل الكلياه 
 بالقافله المتكامله ) جسور الخير( الخا 

 الموافقه :وقرار اللجنه                   
 الموافقه   : را الق    

 املكتبات جلنة-5
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  10/2018 /  عقدة بتاريخواملن            

النظر فى الطلاب المقادم ما  السايدة /ماديرة المكتباة بشاأن تشاكيل    :املءضءع-46
 لجنة لفح  وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية

وقاااارار اللجنااااة :الموافقااااة علااااى تشااااكيل لجنااااة لفحاااا  وتسااااعير 
 المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية لتكون كالتالى:

 
 
 
 
 

 الموافقه    القرا      
                                     

 وحدة ضمان اجلءدة -6                                    
اعتماد تقر ر المراج  الخارجى لتوصايف برناامح بكاالور و  العلاوم  املءضءع-47

 الطبية البيطر ة/

 اعتماد التعديالت على توصيف البرنامح طبقا للتوصيات 
 المذكورة فى تقر ر المراج  الخارجى /     

 الموافقه      القرا   

 رئيساااا   محمد محمااااد فود   د/0أ
 عضاااوا   د/ سامى معوء  عبل0أ
 عضاااوا   عادل عبد الخالق سيد احمد د/0أ

  مديرة المكتبة   السيدة /سو ان   نهم محمد               
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قر ار   اارة لجناة المراجعاة الدا لياة لكلياة الطاب البيطار  اعتمااد ت  املءضوءع-48
ماا  مركاا  ساامان الجاااودة  7/8/2018الااى  6فااى الفتاارة ماا  

 بالجامعة/
 الموافقه      القرا      
 2018/2019تو    ساعات الر ادة العلمية  للعام الجامعى    املءضءع-49

 على  السادة أعضاء هيئة التدر س بالكلية/

تم تنفيذ  م  الخطة التنفيذية للخطة  اعتماد التقر رالمقدم عما  املءضءع-50
 (/2020-2016ااستراتيجية للكلية )

 الموافقه      القرا        

 اعتماد تعديل الخطة التنفيذية للخطة ااستراتيجية/   املءضءع-51
 الموافقه      القرا        

 نحو التالى:اعتماد تحديث نسقى المعايير على ال   املءضءع-52
 

 التوقيع املنسق املعيار
 د. فاطمة الزهراء عبد احلميد اجلوهرى منسق معيار التخطيط االسرتاتيجى                      

 د.حممد صالح الثلث
 آيه جماهد الرفاعي جماهدط.ب. 

 

 د. اجنى فكرى ريشة  منسق معيار اهليكل التنظيمى  

 د. فاطمة مصطفى عبد احلميد 
 عبد املنعم علي حالوةد.امل 

 

 ط.ب.فاطمة النبوية حسني عبد املعطى منسق معيار القيادة واحلوكمة                           
 د. هنى حممد وحيد
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 د. ماجد رزق األشقر منسق معيار املصداقية واألخالقيات                     
 أماين فرج أمنيد. 

 د. زينب عبدالغىن شومان

 

 ط.ب. حممد فوزى أبو العز ر اجلهاز اإلدارى                              منسق معيا
 ط.ب. شيماء على الباز
 ط.ب. أمساء أمحد بدر

 د. عال عاصم البوهى 
 ط.ب. آمال رمضان

 حلمي كمال مفيد انصفط.ب. 
   ط.ب اميان امساعيل امباىب

 

 سعد شعباند. مياده م منسق معياراملوارد املالية واملادية         
 د.حسام حممد ابراهيم

 د.مروة السعيد حممد عباس
 د.أمحد ابراهيم عطيه

 

 د. اميان أمحد حممد أبو الفضل منسق معيار املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة 
 ط.ب. ندى أمحد سعد حسام الدين

 

 د. بسمة حامد مرغىن منسق معيار الطالب واخلرجيون                         
 هند عبد الرازقد. 

 ط.ب. شيماء أسعد حافظ

 

منسق معيار املعايري األكادميية والربامج 
 التعليمية    

 د. مروة فوزى املتوىل
 د. عمرو عبد الوهاب حسن
 ط.ب . ران جمدى السعداوى

 ط.ب. ثراي سعد مسعد

 

منسق معيار التعليم والتعلم والتسهيالت 
 املادية                             

 ط.ب. حممد مصطفى حممد منصور 
 د. أزهار رضا الطناحى

 د. أمريه ابراهيم زكراي

 

 د. حممد على ماهر العدل منسق معيار أعضاء هيئة التدريس         
 ط.ب. اندين ضياء حممد عبد الوهاب

 ط.ب. ران فهمى صاحل
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منسق معيار البحث العلمى واألنشطة 
 العلمية األخرى

 د.حممد صالح الثلث
 . مساح سعد مسعدد

 

 ابسم حممد حممد املشمشي. د منسق معيار الدراسات العليا                             
 ط.ب. شيماء عبده رخا

 د.حممد مسري عبد الستار 

 

منسق معيار نظام إدارة اجلودة والتطوير 
 املستمر     

 د. أسامه أمحد أبو امساعيل
 عوض زعبله حسن رزق د.

 لرمحن د. سحر عبد ا
 د. . جناح عرفات

 د. سامر  مسري ابراهيم
 د. هناء حممد غامن

 أمساء سعد حممد حممد يوسفط.ب 

 

 الموافقه      القرا      
اعتمااااد نتاااائح اساااتبيانات األطااارا  المختلفاااة مااا  ) أعضااااء هيئاااة  املءضوووءع-53

 –الجهاااا  اإلدار   –الطاااالب والخر جاااون  –التااادر س ومعااااونيهم 
معية( ع  تقييمهم لنقاط القاوة والضا ف فاى الخطاة األطرا  المجت

 (/2020-2016ااستراتيجية للكلية/)

 الموافقه      القرا      
 
 مءضءعات متنءعه                             
مااذكرة  اائون اعضاااء هيئااة التاادر س بالكليااة وموافقااة النظاار فااى : املءضووءع-54

علاى  10/10/2018خ التغذية وامراء سوء التغذيةبتار مجلس قسم 
( لشااغل وظااائف ااساااتذة 102مااا جاااء بتقر اار اللجنااة العلميااة الدائمااة)

وااساتذة المساعدي  للرقابة الصحية على اا ذية وتغذية الحيوان على 
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المادر  بقسام التغذياة  –تر ي  السيدة د/عال عبد الهاد  محمد عرمة 
صا  التغذياة وامراء سوء التغذياة  للتعياي  بوظيفاة اساتاذ مسااعد تخ

 بالكلية وامراء سوء التغذية بذات القسم
 الموافقه      القرا    
مااذكرة  اائون اعضاااء هيئااة التاادر س بالكليااة وموافقااة النظاار فااى : املءضووءع-55

التوليااااااد والتناساااااال والتلقااااااي  ااصااااااطناعى بتااااااار خ مجلااااااس قساااااام 
ااستاذ  –على اعارة السيد د/ وائل السيد بدير ابراهيم  14/10/2018

المسااااعد بقسااام التولياااد والتناسااال والتلقاااي  ااصاااطناعى بالكلياااة للعمااال 
بشااركة الهضاااب المرتفعااة المتحاادة تضااامنية بدولااة ساالطنة عمااان لماادة 

) تاار خ نهاياة  9/2019/ 30عام اعتبارا م  تار خ سفر سيادتة حتى 
 العقد (

 الموافقه      القرا    
الوحد  الحسابيه بالكليه بشأن مدير النظر فى مذكر  السيد/  : املءضءع-56

) لجمي  2017/2018 تامى الحسابات الخاصه للعام الحالى 
( وذلك اعتمادهم م  8حسابات كليه الطب البيطر ( وعددهم )

د/ عميد الكليه وكذلك اعتماد  م  مجلس الكليه ومجلس 0أ
 للحسابات بهذا الشأن الجامعه بناءا على تقر ر الجها  المرك   

 الموافقه        قرا ال      
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المادير  –د/ عاادل عباد الخاالق سايد أحماد 0السد أ النظر فى مذكر  : املءضءع-57   
 –بشاااان سااام السااايد د/ عمااارو عباااد الوهااااب  التنفياااذ  للبرناااامح

 الاى ااستاذ المسااعد بقسام التغياه وأماراء ساوء التغذياه بالكلياه
   ا اديمى لبرنامح صحه وسالمه الغذاء كمشر ادار  التشكيل ا

 الموافقه       القرا        
 

المدير التنفيذ   -د/مجد  صالى عامر0النظر فى مذكر  السد أ : املءضءع-58
لبرنامح تمي  حيوانات اليفه بشان تشكيل الجها  اادار  للبرنامح ) 

 لمدة عام قابله للمد( وهى كااتى:
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الموافقه        القرا        
 

 رئيسا نبيل ابو هيكل سيد احمدد/ 0أ
 عضوا السيد جالل احمد د/0أ
 عضوا د/ مجد  صالى مصطفى عامر0أ

 مر د ا اديمى د/ يوسف عوء الصعيد 0السيد أ
  ئون طالب ااستاذة /سهام محمد حمام

 إستحقاقات ااستاذ  / منى رمضان حس 
 الوحد  الحسابيه ااستاذ / رانيا الحسينى على
 سكرتار ه ااستاذ  / أمل محمد اا ما   

 ادار   سالمه ااستاذ/  الد
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رئيس  - امل إبراهيم أبو الع مد/0دأيالس المقدمة م   مذكر الالنظر فى : املءضءع-59
برنامح قسم امراء الدواج  واارانب يالكلية بشان الموافقة على فت  

الطالب والتحو ل لة م   تمي  طب ورعاية الطيور واارانب بقبول
 البرنامح العام والبرامح الخاصة فى المستو  ااول والثانى 

 10على ان تبدا الدراسة فى المستو  ااول فى حالة توفر  الموافقه      القرا      
 طالب على ااقل

مدير التنفيذ  ال - امل إبراهيم أبو الع مد/0النظر فى مذكر  السدأ: املءضءع-60
بشان اقتراى تشكيل اللجنه  طب ورعايه الطيور واارانب لبرنامح

 الفرعيه الخاصه بالبرنامح وهى على النحو التالى :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيسا للبرنامح د/ عميد الكليه 0السيد ا
 بصفته    وكيل الكليه لشئون التعليم والطالبد/ 0السيد ا
 المديرالتنفيذىللبرنامح د/ كامل ابراهيم ابو اللع م0السيد ا

 عضوا أمي  الكليه /استاذسيد اال
 عضوا طالبرئيس  ئون ال /السيد ااستاذ 

 عضوا د/ سناء سالمه احمد 0السيد  أ
 عضوا د/ هانى السيد مرعى0السيد أ
 عضوا د/ طاري ابراهيم 0السيد أ
 عضوا د/ أحمد  وقى0السيد أ

 السيد د/ مجد  حس  أحمد محمود
 رئيس مجلس ادار  الشضركه الدوليه

 ( IFTللتبادل التجار  الحر)

 عضو م  الخار 

 السيد م/ محمود العنانى
 رئيس مجلس ادار   ركه الدقهليه للدواج 

 عضو م  الخار 
 عضو م  الخار 
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  الموافقه        القرا 
 

توصيات المؤتمر العلمى الدولى العا ر " الطب البيطر  بي  الواق     املءضءع-61
ى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية " والمأمول ف
 6-3ترة م  االمانيا فى الف -معة الطب البيطر  بهانوفرم  جابالتعاون 
 2018ا تو ر

تشجي  البحث العلمى التطبيقى وتطو   البحوث لخدمة المجتم   -1
 الخارجى 

ماك حل مشا ل الثروة الحيوانية وتشخي  امراء الحيوان وااس-2
 والطيور باستخدام احدث الوسائل التشخيصية

تشجي  المجتم  المدنى والمستفيدي  م  الخدمة فى المشاركة فى  -3
 وس   طة البحث العلمى للكلية وااستفادة م  نتائح اابحاث 

  الموافقه        القرا 
 
 
 

 
 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية 

 السااااااايد / رجااااااااء محماااااااد البيلااااااا 
     ة/ ماجااااااادة محماااااااد احماااااااد السااااااايد

 
 رئاااااااايس قساااااااام أمانااااااااة مجلااااااااس الكليااااااااة
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 ،، الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا      
 

 ميد الكليةع                                ةلسجلأمني ا                      

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

 

 رجاء البيبلى   


