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 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية الثمانون و  الخامسة (286)رقم  الجلسة

 
ياوم  2019/  2018للعام الجاامع  (286) رقم عقد مجلس الكلية جلسته 

 تماام وذلك ف   ها 1440/ ربيع اول 14  الموافقم 21/11/2018 االربعاء
 بقاعة إجتماعات مجلس الكلية الثانية عشرظهرا الساعة 

 : برئاسة           
 اساااااااااااااااااااااااااتاذ وعمياااااااااااااااااااااااااد الكلياااااااااااااااااااااااااة د/ نبيل أبوهيكل سيد احمد0أ

 
 وحبضووووووء  وكوووووو   الكليووووووة

 

 
 العليا والباحوثات استاذ ووكيل الكلية لشئون الدراس يدااجهاد رمضان محمد السد/ 0أ

 أساااتاذ ووكيااال الكلياااة لشااائون  دماااة المجتماااع وتنمياااة البيئاااه راهيمااادل التابعى ابااد/ ع0أ
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 استاذ ووكيل الكلية لشاائون التعليم والطالب د/ جالل احمااد السيد ياااوسف0أ

 د/ سااااااااامى معااااااااو  محمااااااااد  عباااااااال0أ
 

مادير وحاادة ناامان الجااودة ورئاايس قساام التوليااد والتناساال 
 لتلقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي  اال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطناعىوا

 
 
 

  أعضا  اجمللس:
 د/ فهاااااااايم البهاااااااااى الساااااااايد وحاااااااااي 0أ

 

 اأسااااااااااااااااتاذ متواااااااااااااااار  بقساااااااااااااااام الوساااااااااااااااايولوجي
 

 اهيم القناااااااااو  د/ علااااااااى علااااااااى اباااااااار 0أ
 

 أساااااااااااااااااتاذ متوااااااااااااااااار  بقسااااااااااااااااام الويروساااااااااااااااااات
 

 د/ عبااااد الهاااااد  محمااااد احمااااد عرمااااه0أ
 

 تغذيااهالتغذيااه واماارا  سااوء ال أسااتاذ متواار  بقساام
 

  

 ساااااااااليمد/ فتحاااااااااى رناااااااااوان علاااااااااى 0أ
 

 الشاااارعى والسااااموم واالجااااراءات البيطر ااااةأسااااتاذ متواااار  بقساااام الطااااب 
 

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

 د/ السااااااااااااعيد الشااااااااااااربينى السااااااااااااعيد0أ
 

 أساااتاذ متوااار  ورئااايس قسااام الكميااااء الحيو اااه وكميااااء التغذياااه
 

 رجد/  اااااااالى المرساااااااى المرساااااااى فااااااا0أ
 

 أسااااااااااااااااااتاذ متوااااااااااااااااااار  بقسااااااااااااااااااام التشااااااااااااااااااار  
 

 د/محمااااااااااااااااااااد محمااااااااااااااااااااد فااااااااااااااااااااود 0أ
 

 أسااااتاذ متواااار  بقساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااة
 

 <د/ محماااااااد الشاااااااربينى السااااااايد علاااااااى0أ

 

 أسااتاذ متواار  بقساام الرقابااه الصااحيه علااى اال ذيااه
 

 طوى عااااااامرد/ مجااااااد   ااااااالى مصاااااا0أ
 

 اساااااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااااام االدو اااااااااااااااااااه
 

  

 اباااااو الوفااااااد/  اااااالى احماااااد عثماااااان 0أ
 

 اساااااااااااااااااتاذ ورئااااااااااااااااايس قسااااااااااااااااام الطويلياااااااااااااااااات
 

 د/ عاااااااادل حلماااااااى نجياااااااب الجاااااااوهر  0أ
 

 اساااتاذ ورئااايس قسااام الصاااحه واالمااارا  المشاااتركه
 

  

 د/ جمااااال عبااااد الجااااابر محمااااد يااااونس0أ
 

 اسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام البكتر ااااااا والوطر ااااااات والمناعااااااه
 

 د/ مصااااااااباى عبااااااااد الجااااااااواد الساااااااايد0أ
 

 قساااااااااااااااااااااام التشاااااااااااااااااااااار   ورئاااااااااااااااااااااايساسااااااااااااااااااااااتاذ 
 

 حسااااااااااا   كاااااااااااى محماااااااااااد د/ فياااااااااااوال0أ
 

 اطناااه واالمااارا  المعدياااه واالساااماكاساااتاذ ورئااايس قسااام االمااارا  الب
 

  

 قساااااااااااااام البا ولوجياااااااااااااااورئاااااااااااااايس قساااااااااااااام اسااااااااااااااتاذ  د/ احمد فاااو   الشاااايب0أ
 

 د/ عاااااادل عباااااد الخاااااالق سااااايد احماااااد0أ
 

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

 (ة الصاااحية علاااى اال ذياااة )لحاااوماساااتاذ الرقابااا
 

 د/ مماااااااااادوى محمااااااااااد ابااااااااااو المجااااااااااد0أ
 

 اساااااتاذ ورئااااايس قسااااام الطاااااب الشااااارعى والساااااموم
 

 ةد/ عماااارو عبااااد الوتاااااى محمااااد عبااااد0أ

 

 اساااااتاذ بقسااااام الصاااااحه واالمااااارا  المشاااااتركه
 

 د/ محماااااااااااد جبااااااااااار السااااااااااايد جبااااااااااار0أ
 

 قساااااااااااااااااام االدو اااااااااااااااااااهاسااااااااااااااااااتاذ  ورئااااااااااااااااااايس 
 

 د/ طااااااااري اباااااااراهيم محماااااااد اباااااااراهيم0أ
 

 ئاااايس قسااااام التغذيااااه وامااااارا  سااااوء التغذياااااهاسااااتاذ ور 
 

 د/ جماااااااااااااااال اباااااااااااااااراهيم قاااااااااااااااروو 0أ
 

 الجراحاة والتخادير واالةااعة وقاائم بعمال رئايس قساماساتاذ 
 

 د/  ااااااااااااااابر  احماااااااااااااااد الخضااااااااااااااار  0أ
 

 استاذ بقسم االمرا  الباطنة واالمرا  المعدية واالسماك

 د/  اااااااووت عباااااااادة محماااااااد مرساااااااى0أ
 

 اساااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقسااااااااااااااااااااااااااااااام التشااااااااااااااااااااااااااااااار  
 

 احمااااااااد عااااااااو د/ سااااااااناء سااااااااالمه 0أ
 

 اسااااااااااااااااااتاذ بقساااااااااااااااااام اماااااااااااااااااارا  الاااااااااااااااااادواج 
 

 د/ رجاااااااااااااااب عباااااااااااااااد   درو ااااااااااااااا 0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الرعايااااه وتنميااااة الثاااارو  الحيوانيااااه
 

 د/ عصااااااام مصااااااباى محمااااااد محمااااااود0أ
 

 اسااااتاذ ورئاااايس قساااام الجراحااااه والتخاااادير واالةااااعه
 
 
 

 د/ احمااااااااااااااد ةاااااااااااااااوقى اساااااااااااااااماعيل0أ
 

 قسااااااااااااااااام الخلياااااااااااااااااه واالنساااااااااااااااااجهباساااااااااااااااااتاذ 
 

 تصاااااااار محمااااااااودد/ عبااااااااد الماااااااانعم من0أ
 

 اسااتاذ بقساام التوليااد والتناساال والتلقااي  اال ااطناعى
 

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

 د/ يوساااااف يحاااااى عاااااو  الصاااااعيد 0أ
 

 اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ بقسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام الوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايولوجيا
 

 د/ إنجاااااااااااااااااااااى فكااااااااااااااااااااار  ر شاااااااااااااااااااااه
 

 ا االكلينيكااهاسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال ورئاايس قساام البا ولوجياا
 

  
  

 فاطماااة ال هاااراء عباااد الحمياااد الجاااوهر  د/ 
 

 الصاااحة واالمااارا  المشاااتركةاساااتاذ مسااااعد بقسااام 
 

  

 امااااااااااااااااااااااانى فااااااااااااااااااااااارج اماااااااااااااااااااااااي د/ 
 

 مااااااااااااااااادرن بقسااااااااااااااااام الخلياااااااااااااااااة واالنساااااااااااااااااجة
 

 رئياااااس اتحاد طالب بيطر  المنصورة اةاار  محمااد عبد الرحيم سو دارالطالب /
 نااائب رئيس اتحاد طالب بيطر  المنصورة رسى الحكيم احمااد فتحاى  الى المالطالب/

 منسق طالب م  اجل مصر احمد عصام احمد محمد البهىالطالب / 
  أعضا  من اخلا ج
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   محمااود مصااطوىد/ عااادل حساااني0أ
 

 مدير معهد بحوث  حة الحيوان بالمنصور 
 الدقهليةمدير عام مدير ة الطب البيطر  ب عبد المنعم السيد محمد المنجىد/ 

   واعتذ  عن عدم احلضء

 د/ كاماااال ابااااراهيم محمااااود ابااااو العاااا م0أ
 

 اسااااااتاذ ورئاااااايس قساااااام اماااااارا  الاااااادواج 
 

 اساااتاذ وقائم بعمل رئيس قسم الخلياة واالنسجة يد مرعىاااانى الساااهد/0ا

 د/ سااحر الساايد الساايد علااى عبااد الاارحم 
 

 اسااتاذ مساااعد وقااائم بعماال رئاايس قساام الويروسااات
 

 يوااااااااااي  كاماااااااااال محمااااااااااد الخااااااااااالقند/ 
 

 استاذ مساعد بقسم االمرا  الباطنة واالمرا  المعدية واالسماك

 د/ حسااااااااام الشااااااااحات علااااااااى جاداللااااااااة
 

 مدرن بقسم البا ولوجيا االكلينيكية
 ماااد/ محمد محمد جمعه سال

 
 
 

 هليه اقدبال نقيب االطبااااء البيطر ي 

 االسته ل
      - الهااادي محمااد أحمااد عرمااهد/عبااد 0أالساايد  الجلسااةام بأمانااة قاا •

 بالكلية التغذية وأمرا  سوء التغذية قسممتور  ب أستاذ

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

 

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                   (285رقااااااام  ) ابقةلتصاااااااديق علااااااا  محضااااااار الجلساااااااة الساااااااا :املءضوووووووءع-1
  0 2018 /16/10بتار خ 

 المصادقة   : را الق  
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 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 جلنة شئءن التعليم والط ب - 1                 
 11/2018/ 14المنعقدة بتار خ   

الموافقاااة علااى تصحيااااا  اساااام النظاار فااى مااذكرة ةاائون الطااالب بشااااأن  املءضووءع-2
الطالااب/ المنسااوب عصااام منسااوب محمااد مصااطوى    والمقيااد بالكليااة 

وذلااك لتصااحيحه ماا  :  2018/2019بالورقااة االولااى للعااام الجااامعى 
المنساااوب عصاااام منساااوب محماااد مصاااطوى  الاااى/    عمااار عصاااام 
منسااوب محمااد مصااطوى  وذلااك بناااءا علااى  اااااورة         تصااحي  

 / 5/11/2018طال قيد م  مكتب السجل المدنى بتار خ وتثبيت واب
 وقرار اللجنة الموافقة                 

 الموافقة   : را الق     
 
ماذكرة ةائون الطاالب بشاأن الموافقاة علاى قبااااول ) ايقاا  النظار فاى  : املءضءع-3 

القياد( الخاااا بالطالااب/ احمااد  اابر  فكاار  محمااد المرسااى  والمقيااد 
) مرافاق لوالاد   2018/2019ورقة االولاى للعاام الجاامعى بالكلية بال

 الذ  يعمل بدوله سلطنه عمان( /
 وقرار اللجنة الموافقة                 

 الموافقة   : را الق     
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:  مااذكرة ةاائون الطااالب بشااأن الموافقااة علااى قبااول العااذر المرنااى املءضووءع-4 
بالورقاة الثانياة  الكليااااةاحماد عناار  والمقاايدة بللطالبة/ اسماء ةاكر 

امس فيه قبول عااذرها عا  والتى تلت 2018/2019ام الجامعاى  للع
وذلاااك لقباااااول  4/11/2018حتاااى  1/10/2018الواااااترة ماااااا    

عاااذرها عااا  المحانااارات والساكشااا  فاااى هاااذ  الوتااارة وذلاااك بسااابب 
 مرنها /

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 موافقةال   : را الق     

 
مااذكرة ةاائون الطااالب بشااأن الموافقااة علااى قبااول العااذر النظاار فااى : املءضووءع-5 

 المرنااى للطالبااة/ منااه   محمااد المتااولى بيااومى والمقياادة بالكليااة 
ال فيااه والتااى تشمااا 2018/2019اى  بالورقااة الرابعااة للعااام الجامعاا

 4/12/2018حتاى 5/11/20198اترة ما    قباول عاذرها ع  الوا
قباول عاذرهاع  المحانارات والساكشا  فاى هاذ  الوتارة وذلاك وذلك ل

 )بسبب مرنها (/
 وقرار اللجنة الموافقة                

 الموافقة   : را الق     
مااذكرة ةاائون الطااالب بشااأن الموافقااة علااى قبااول العااذر النظاار فااى : املءضووءع-6

المرنااى للطالااب/ محمااد مصااطوى محجااوب حساا  والمقيااد بالكليااة 
والاااذ  يشااامل فياااه  2018/2019الثالثاااة للعاااام الجاااامعى بالورقاااة 



 

                                                          
                                                       

 
-7- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

الموافق   االربعاء يوم  ( 286)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           
21/11 /2018   

 29/11/2018حتاى   30/10/2018قبول عذر  عا  الوتارة ما  
 وذلك  )بسبب مرنها ( /

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة   : را الق     

اذر بشاأن الموافقاة علاى قباول العا ماذكرة ةائون الطاالبالنظر فاى   :املءضءع-7 
رناااااى للطالباااة/ سااامر ياسااار محماااد فانااال جعوااار والمقيااادة  الم

بالكلياااة ببرناااام  تميااا   ااااحة وساااالمه الغاااذاء للعاااام الجااااامعى 
اول عااذرها عاا   الوتاارة ماا  والتااى تشمااال فيااه قباا 2018/2019

 وذلك )بسبب مرنها  30/10/2018حتى  1/10/2018
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 وافقةالم   : را الق     
مذكرة ةائون الطاالب بشاأن الموافقاة علاى قباول العااذر النظر فى     :املءضءع-8

المرنااااااى للطالبااااة/ نااااادي  وائاااال الساااايد محمااااد ر ي  والمقياااادة    
بالكلياااة ببرناااام  تميااا   ااااحة وساااالمه الغاااذاء للعاااام الجااااامعى 

والتى تشمااال فياه قباااول عاذرها عا    الوتارة ما   2018/2019
 وذلك )بسبب مرنها (/ 10/11/2018حتى  4/11/2018
 وقرار اللجنة الموافقة                  

 الموافقة   : را الق     
ماذكرة ةائون الطاالب بشاأن الموافقاة علاى قباول العاذر  النظر فى    :املءضءع-9

المرنااى للطالبااة/ وفاااء حجااا   محمااد المرسااى والمقياادة بالكليااة 
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والتااى تشماااال  2018/2019بالورقااة الخامسااة للعااام الجااامعى  
حتااااى  24/10/2018اترة ماااا    ذرها عاااااا  الوااااافيااااه قباااااول عااااا

 وذلك  )بسبب مرنها (/ 8/11/2018
 وقرار اللجنة الموافقة                 

 الموافقة   : را الق     
مااذكرة ةاائون الطااالب بشااأن الموافقااة علااى قبااول العااذر النظاار فااى : املءضووءع-10

ساايد حساا  متااولى والمقياااادة بالكاااالية  بالورقااة المرنااى للطالبااة/االء ال
ول والتاااى تشمااااال فياااه قباااا 2018/2019ى للعاااااام الجامعاااا الخامساااة

)اجاا ة  24/11/2018حتاى  26/10/2018عذرها ع  الوااترة ما   
 ونع(/

 وقرار اللجنة الموافقة                 
 الموافقة   : را الق     

 
ئون الطااالب بشااأن الموافقااة علااى قبااول العااذر مااذكرة ةااالنظاار فااى   :املءضووءع-11

المرناااى للطالب/احماااد علاااى  ااابر  عبااادالمنعم والمقيااادة بالكلااااية  
والتااى تشامل فيااه  2018/2019بالورقاة الخامساة للعااام الجاامعى 

 14/11/2018حتااى 1/11/2018تاارة ماا  قبااول عااذرها عاا  الو
 وذلك )بسبب مرنها ( /

 لموافقةوقرار اللجنة ا                     
 الموافقة    : را الق     
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ول )ايقااا  ئون الطااالب بشااأن الموافقااة علااى قباامااذكرة ةااالنظاار فااى  :املءضووءع-12
والمقاااايدة   -القياااد( الخااااا بالطالباااة/ اساااراء حاماااد السااايد عباااد  

)مرافقاااة  2018/2019بالكاااالية بالورقاااة الخامساااة للعاااام الجاااامعى 
 لل وج الذ  يعمل بدوله السعودية( /

 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة   : را الق     
تحديااد ئون التعلاايم الطااالب بشااأن شاال وكياال الكليااة مااذكرةالنظاار فااى  :املءضووءع-13

لجميااااع 2019 /2018مواعياااد امتحاناااات الكليااااة للعاااام الجاااامعى 
الوااري بالكلياااة وتقتااارى الكلياااة ان تكاااون مواعياااد امتحاناااات الوصااال 

علاى ان تكاون علاى   2018/2019ل للعاام الجاامعى الدراسى االو
 النحو التالى :

 9/12/2018االمتحانات العملية والشوو ة  -1                  

 25/12/2018االمتحانات التحر ر ة  -2                    

 17/12/2018االمتحانات التخلوات  -3                 

 لنتيجة فى  الل ةهر م  نهاية االمتحاناعالن ا -4                       

 وقرار اللجنة الموافقة                   
 الموافقة     : را الق     

 
 الد اسات العليا جلنة -2

 21/11/2018 والممتدة حتى االربعاء الموافق     2018 /19/11 المنعقدة بتار خ                              
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وافقاة مجلاس قسام البكتر اا والوطر اات والمناعاه بالكليااة النظار فا  م: املءضوءع-14
علااا  كااال مااا  التقاااار ر الوردياااة والتقر ااار  12/11/2018بتاااار خ 

الجماااااع   للجنااااة المناقشااااة والحكاااام لرساااااالة الاااادكتوراة الخا ااااة 
ا وافااد ليباا   احمااد محمااد موسااى حسااي  الطلحااىب/ 0بالطالااب  

تخصااا / فااا  ماااادة ال 14/4/2015الجنساااية والمساااجل بتاااار خ 
 ، وعنوانها : البكتر ولوجيا واالمينولوجيا والميكولوجيا

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

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

تير اا والوطر اات والمناعاه بطاب بيطار  جامعاة/ قنااة أستاذ البك     
 السو س  

 ا أ/د/ عادل حلمى نجيب الجوهري  2
 أستاذ ورئيس قسم الصحة واالمرا  المشتركة بالكلية     
 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس   0ا أ3

 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(     
را  الولساااوة فااا  العلاااوم : التو اااية بمااان  درجاااة دكتاااو  اللجنةارار وقااا

البكتر ولوجيااااااااا واالمينولوجيااااااااا الطبيااااااااة البيطر ااااااااة  تخصاااااااا    
  للطالاااب الماااذكور فااا  ناااوء تو اااية كااال مااا  لجناااة  والميكولوجياااا

 المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم

  الموافقة : را الق     
 

 بالكليااااة بتااااار خقساااام البا ولوجيااااا النظاااار فاااا  موافقااااة مجلااااس :املءضووووءع-15
علاا  كاال ماا  التقااار ر الورديااة والتقر اار الجماااع    19/11/2018

ب/ 0للجنااة المناقشااة والحكاام لرساااالة الاادكتوراة الخا ااة بالطالااب  
ا المساااجل مااا  الخاااارج  بتاااار خ  احماااد محماااد عباااد القاااادر عطياااه

 ف  مادة التخص / البا ولوجيا ، وعنوانها :  14/4/2014
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ير اااة التاااى تصااايب دراساااات با ولوجياااة علاااى بعاااض األمااارا  البكت
 أسماك المياة العذبه والمالحة

Pathological Studies on Some bacterial diseases Affecting 

Fresh Water and Marine Water Fish 

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

 ر  جامعة / اسيو أستاذ البا ولوجيا  بكلية الطب البيط     
 د/ أحمد فو ي محمد على الشايب 0ا أ2
 أستاذ البا ولوجيا وقائم بعمل رئيس القسم  بالكليه     
 د/ عالم عبدالحميد نواد      0ا أ3

أسااااتاذ البا ولوجيااااا  بكليااااة الطااااب البيطاااار  جامعااااة / اساااايو       
 )مشرفا(

 ا د/ محمد فو   محمد حامد 4
 وجيا بالكلية   )مشرفا(أستاذ مساعد البا ول     
 على ان يكون الثالث والرابع  معا بصوت واحد 
: التو اااية بمااان  درجاااة دكتاااورا  الولساااوة فااا  العلاااوم  اللجناااةرار قو  

الطبياااة البيطر اااة  تخصااا    البا ولوجياااا   للطالاااب الماااذكور فااا  
نااوء تو ااية كاال ماا  لجنااة المناقشااة والحكاام ، وموافقااة مجلااس 

 القسم/
 لموافقةا   : را الق    
 

بالكلياة الرعاية وتنمية الثرو  الحيوانيه  مجلس قسمالنظر ف  موافقة :املءضءع-16
علااا  كااال مااا  التقاااار ر الوردياااة والتقر ااار  14/11/2018 بتاااار خ

الخا ااااة  الجمااااع   للجنااااة المناقشااااة والحكاااام لرساااااالة الاااادكتوراة
ا  بسااامه محماااد طااااهر احماااد عبااادالع    هنااادام / ب0  ة بالطالبااا

فااا  ماااادة  28/10/2014المسااااعد والمساااجلة بناااار خ المااادرن 
 وعنوانها :، التخص / الورا ة والهندسة الورا ية
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دراساااات ورا ياااة ج  ئياااة علاااى بعاااض الجيناااات التااا  تااا  ر علاااى 
 الخصوبة ف  الجامون

Molecular Genetic Studies on Some Genes Affecting Fertility in Buffalo 

 شة عل  النحو التال :ا وكانت لجنة الحكم والمناق
 د/ السيد محمود ابراهيم محجوب   0ا أ1
 أستاذ الورا ه والهندسه الورا يه بطب بيطري/ جامعة ال قا  ق      
 د/  الى محمود على            0ا أ2

أستاذ الورا ه الج  ئيه بمعهد الهندساه الورا ياه مديناة االبحااث      
 العلميه باالسكندر ه

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

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

: التو اااية بمااان  درجاااة دكتاااورا  الولساااوة فااا  العلاااوم  اللجناااةرار وق
  للطالباااة  الورا اااة والهندساااة الورا ياااة ر اااة  تخصااا   الطبياااة البيط

المذكورة ف  نوء تو ية كل م  لجنة المناقشاة والحكام ، وموافقاة 
 مجلس القسم

 الموافقة  : را الق    
 

 8/11/2018 بالكلياة بتاار خالويروساات النظر ف  موافقة مجلاس : املءضءع-17
لجناة المناقشااة علا  كال ماا  التقاار ر الوردياة والتقر اار الجمااع   ل

ب/ رةاا مصاطوى 0  ةالخا اة بالطالباوالحكم لرسااالة الماجساتير 
فا  ماادة  14/4/2015 بتار خا المسجلة م  الخارج  محمد حرا م
    وعنوانها :  ،  ولوجياالوير التخص / 

دراسات فيرولوجيه على فيرون مار  النيوكاسال ماع االةاار  إلاى 
 بعض مضادات الويروسات
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Virological Studies on Newcastile Disease Virus With Speciel 

Reference to Some Antiviral Agents 

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  :  كانتا و  
 د/ على على ابراهيم القناوي  0ا أ1

 أستاذ الميكروبيولوجيا المتور  بالكلية     
 د/ عو س جالل عوان سلمان      0ا أ2
ل بقسام النيوكاسال ا معهاد بحاوث االمصاال واللقاحاات باحث او      

 البيطر ة بالعباسية  
 ا د/ سحر السيد السيد عبدالرحم  3

 أستاذ مساعد الويرولوجيا وقائم بعمل رئيس القسم بالكلية )مشرفا(      
 د/ محمد  الى محمد الثلث   -4

 أستاذ مساعد الويرولوجيا بالكلية     
 الثالث معا بصوت واحد/ا على أن يكون األول و 

: التو اااية بمااان  درجاااة الماجساااتير فااا  العلاااوم الطبياااة  اللجنةرار وقاااا
  للطالبة المذكورة ف  نوء تو اية  ولوجياالبيطر ة  تخص    الوير 

 كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم
 الموافقة : را الق    
 
بالكلياة ة وتنمياة الثارو  الحيوانياه الرعايا مجلس قسمالنظر ف  موافقة :املءضءع-18

علاااا  كاااال ماااا  التقااااار ر الورديااااة والتقر اااار  13/11/2018 بتااااار خ
الخا ااااة  الجماااااع   للجنااااة المناقشااااة والحكاااام لرساااااالة الماجسااااتير

ا المعياد   أسماء سعد محماد محماد يوساف در اام  / ب0  ة بالطالب
فاااا  مااااادة التخصاااا /  28/10/2014بالقساااام والمسااااجلة بتااااار خ 

 وعنوانها :،  يات الحيوان ورعايتهسلوك
دراسة ع  تأ ير مدة وةدة اإلناءة على سلوك وأداء وإراحاة دجااج 

 التسمي 
Study on the effect of light intensity and period on 

behavior, performance and welfare of broiler chickens 

 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال :
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 د/ الصادي  ليل الصادي   0أ ا1
 أستاذ بطب بيطر  جامعة / ال قا  ق     
 د/ محمد يوسف ابراعيم يوسف 0ا أ2
 أستاذ بطب بيطر  جامعة/ ال قا  ق     
 د/ محمد محمد فود        0ا أ3

 أستاذ متور   بالكلية )مشرفا(     
 د/ رجب عبد  درو    0ا أ4

 ه أستاذ ورئيس القسم بالكلي     
 على ان يكون الثالث والرابع بصوت واحد  
: التو ااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة  اللجنااةرار وق  

  للطالباة الماذكورة  سلوكيات الحيوان ورعايتهالبيطر ة  تخص    
ف  نوء تو ية كل م  لجنة المناقشاة والحكام ، وموافقاة مجلاس 

 القسم/
 الموافقة   : را الق    
 

الرعايااة وتنميااة الثاارو  الحيوانيااه  مجلااس قساام: النظاار فاا  موافقااة ءضووءعامل-19
علاااا  كاااال ماااا  التقااااار ر الورديااااة  14/11/2018 بالكليااااة بتااااار خ

 والتقر ااار الجمااااع   للجناااة المناقشاااة والحكااام لرسااااالة الماجساااتير
ا  اسااماء احمااد باادر محمااد عبااد العااال  / ب0  ة الخا ااة بالطالباا

فااا  ماااادة التخصااا /  28/10/2014المعياااد  والمساااجلة بناااار خ 
 وعنوانها :االحصاء الحيوي ، 

نموذج احصائى لدراسة تأ ير تلاوث الهاواء علاى الكوااءة االنتاجياة 
 لم ارع الدواج 

Statistical Model for Studying the effect of air pollution 

on productive efficiency of chicken farms 

 ة عل  النحو التال :ا وكانت لجنة الحكم والمناقش
 د/ محمد نجيب عبدالوتاى   0ا أ1
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أسااتاذ االحصاااء الحيااو  والسااكانى بمعهااد الدراسااات والبحااوث      
 االحصائيه/ جامعة القاهر 

 د/ سيد مشعال السيد تاج الدي    0ا أ2
أسااااااتاذ االحصاااااااء التطبيقااااااى بمعهااااااد الدراسااااااات والبحااااااوث      

 االحصائيه/ جامعة القاهر 
 حمد محمد فود     د/ م0ا أ3
 أستاذ متور   بالكلية )مشرفا(    
 د/ ايمان احمد محمد ابو الوضل -4
 أستاذ مساعداالحصاء الحيو  بالكلية )مشرفا(      

 على ان يكون الثالث والرابع بصوت واحد
: التو ااية بماان  درجااة الماجسااتير فاا  العلااوم الطبيااة  اللجنةرار وقااا

ياااوي   للطالباااة الماااذكورة فااا  البيطر اااة  تخصااا    االحصااااء الح
نااوء تو ااية كاال ماا  لجنااة المناقشااة والحكاام ، وموافقااة مجلااس 

 القسم/
  الموافقة  : را الق    
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقي  اال طناعى :املءضءع-20
عل  كل م  التقار ر الوردية  19/11/2018بالكلية بتار خ 

 نة المناقشة والحكم لرساالة الماجستيروالتقر ر الجماع   للج
ا المسجل  محمد احمد رنا مصطوى جوهرب/ 0الخا ة بالطالب  

الوالد  ف  مادة التخص /  28/10/2014م  الخارج  بتار خ 
 ، وعنوانها :  وامرانها والتلقي  اال طناعى

 بعض الدراسات على نق  الخصوبة ف  االبقار
Some studies on infertility in bovine 
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 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ عبدالسالم عيد ارون  0ا أ1
 أستاذ بقسم التوليد والتناسل بطب بيطر / جامعة ال قا  ق       
 د/ السعيد الشربينى السعيد     0ا أ2
 أستاذ متور  ورئيس قسم الكيمياء الحيو ه وكيمياء التغذيه بالكليه    
 سامى معو  محمد  عبل    /د0ا أ3

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

 أستاذ التوليد والتناسل بالكلية )مشرفا(     
 على ان يكون الثالث والرابع بصوت واحد

: التو ية بمن  درجة الماجستير ف  العلوم الطبية  اللجنةرار وق
   لوالد  وامرانها والتلقي  اال طناعىاالبيطر ة  تخص    

للطالب المذكور ف  نوء تو ية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 
وموافقة مجلس القسم ، مع تعديل عنوان الرسالة باللغة العربية 

 ليصب :
 جامونبعض الدراسات على نق  الخصوبة ف  ال

Some studies on infertility in bovine 
 افقةالمو     : را الق  
 

النظر ف  موافقة مجلس قسم التوليد والتناسل والتلقي  :املءضءع-21
عل  كل م  التقار ر  19/11/2018اال طناعى بالكلية بتار خ 

الوردية والتقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرساالة 
ا  امل حلمى يس عو ب/ 0الماجستير الخا ة بالطالبه  
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ف  مادة التخص /  17/4/2016المسجلة م  الخارج  بتار خ 
 ، وعنوانها :  الوالد  وامرانها والتلقي  اال طناعى

 بعض الدراسات على االنضاج واال صاب المعملى للبو ضات
Some studies on In Vitro maturation and fertilization of oocytes 

 ا وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 منصورد/ حس  حلم  0ا أ1
 أستاذ التوليد والتناسل المتور  بطب بيطري/ جامعة ال قا  ق     
 ا د/ يوسف يحى عو  الصعبيدي  2

 أستاذ مساعد بقسم الوسيولوجيا بالكلية     
 د/ سامى معو  محمد  عبل  0ا أ3
 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(                     

ة الماجستير ف  العلوم الطبية : التو ية بمن  درج اللجنةرار وق
   الوالد  وامرانها والتلقي  اال طناعىالبيطر ة  تخص    

للطالبة المذكورة ف  نوء تو ية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 
 وموافقة مجلس القسم/

  الموافقة    : را الق

ة : النظر ف  موافقة مجلس قسم البكتر ا والوطر ات والمناعه بالكلياملءضءع-22
عل   تقر ر الصالحية لرسالة الدكتورا   12/11/2018بتار خ 

ا المسجلة م  مرو   ير  محمد نصارب/ 0الخا ة بالطالبة  
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البكتر ولوجيا  ف  مادة التخص / 16/4/2013بتار خ الخارج 
 ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : واالمينولوجيا والميكولوجيا

للسموم الخارجية  دراسات على تحضير لقاى وامصال مضادة
 للكامبيلوباكتر جيجيونا  المع ول م  دجاج مصاب

Studies on Preparation of Vaccine and Antitoxins Against 

Campylobacter jejuni Exotoxins Isolated 
From ill Chicken 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د    د/ محمود ع ت السي0ا أ1

   أستاذ البكتير ا والوطر ات والمناعه بطب بيطر  جامعة/ قناة السو س     
 ا أ/د/ عمرو عبد الوتاى محمد عبد     2

 أستاذ االمرا  المشتركة بالكلية      
 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس  0ا أ3
 أستاذ ورئيس القسم بالكليه  )مشرفا(     
 : الموافقة  اللجنةرار وق

  الموافقة    : را الق 

النظر ف  موافقة مجلس قسم االدو ة بالكلية بتار خ :املءضءع-23
عل   تقر ر الصالحية لرسالة الدكتورا  الخا ة  18/11/2018

ا المسجلة م   ةيماء وحيد وحيد الحسني   ايدب/ 0بالطالبة  
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ولوجيا وارماكال ف  مادة التخص / 20/10/2015بتار خ الخارج 
 والحكم ، وعنوانها : ، للمناقشة 

 بعض الدراسات الوارماكولوجية للبيديوكوكس على الماةية
Some pharmacological studies of pediococcus in cattle 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ سام  محمد مصطوى النبتيت   0ا أ1
 ل قا  ق  أستاذ االدو ة بطب بيطر  جامعة/ ا     
 ا أ/د/ وليد فتح   ليل  2
 أستاذ االدو ة بطب بيطر  جامعة/ قناة السو س       
 د/ محمد جبر السيد جبر   0ا أ3

 أستاذ ورئيس قسم االدو ة بالكليه  )مشرفا(     
 ا د/ محمد مصباى الديسطى    4

 أستاذ مساعد بمعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع المنصورة )مشرفا(    

 ى ان يكون الثالث والرابع  معا بصوت واحدعل
 : الموافقة  اللجنةرار وق

  الموافقة    : را الق 
  
 18/11/2018: النظر ف  موافقة مجلس قسم االدو ة بالكلية بتار خ املءضءع-24

ب/ 0عل   تقر ر الصالحية لرسالة الدكتورا  الخا ة بالطالبة  
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بتار خ جل م  الخارج ا المس جمال محمد السعيد عبد السالم محمد
، للمناقشة ولوجيا وارماكال ف  مادة التخص / 18/11/2011

 والحكم ، وعنوانها : 
دراسات مقارنه على بعض المضادات الحيو ة أ ناء التيوود ف  

 الدجاج
Comparative Studies on Some Antibiotics During Salmonallosis in Chicken 

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

 أستاذ االدو ة بطب بيطر  جامعة/ ال قا  ق       
 ا د/ ر هام احمد عبدالوتاى يوسف2

 أستاذ مساعد االدو ة بالكلية      
 د/ محمد جبر السيد جبر  0ا أ3
 أستاذ ورئيس قسم االدو ة بالكليه  )مشرفا(    
 اري إبراهيم محمد ابراهيم  د/ ط0ا أ4

 أستاذ ورئيس قسم التغذية بالكلية )مشرفا(    
 على ان يكون الثالث والرابع  معا بصوت واحد

 : الموافقة  اللجنةرار وق

  الموافقة     : را الق 
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قساام الرقابااة الصااحية علااى األ ذيااة النظاار فاا  موافقااة مجلااس : املءضووءع-25
تقر اار الصااالحية لرسااالة علاا   14/11/2018 بالكليااة بتااار خ

 ب/ سعد جاسم مطر فهد العن ي 0  ةالخا ة بالطالبالماجستير 
فاااا  مااااادة  18/10/2016بتااااار خ ااااا المسااااجلة ماااا  الخااااارج 

، للمناقشاة  التخص / الرقاباة الصاحية علاى األلباان ومنتجاتهاا
 وعنوانها :  ،والحكم 

مااد  انتشااار التهاااب الضاارع الكااام  فاا  ماا ارع االبقااار الحلااوب 
 دولة الكو تب

The prevalence of subclinical mastitis in dairy cattle 

farms in Kuwait 
 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 

 د/ أحالم أمي  اللبودي        0ا أ1
 أستاذ  حة االلبان بكلية الطب البيطري/ جامعة اإلسكندر ة     
 ى محمد عبد  د/ عمرو عبدالوتا0أ -2

 أستاذ االمرا  المشتركة بالكلية     
 د/ عادل عبدالخالق سيدأحمد  0ا أ3
أساااتاذ  اااحة االلباااان ورئااايس قسااام الرقاباااة الصاااحية علاااى      

 اال ذية بالكلية  مشرفا 
 د/ محمد الشربين  السيد على  0ا أ4

أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتهاا المتوار  بالكلياة      
  مشرفا 

 
 الموافقة: اللجنةقارار و    

 الموافقة   : را الق      
 

 بالكلياااة بتاااار خقسااام البا ولوجياااا النظااار فااا  موافقاااة مجلاااس :املءضوووءع-26
عل   تقر ر الصالحية لرسالة الماجستير الخا اة  19/9/2018

ا المسااجلة ماا   اينااان محاارم احمااد احمااد باادو  ب/ 0بالطالبااة  
فا  ماادة التخصا  البا ولوجياا  18/10/2016الخارج  بتاار خ 

 ، للمناقشة والحكم ، وعنوانها : 
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 دراسات با ولوجية على االورام الت  تصيب المجترات
Pathological studies on tumors affecting ruminants 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
 د/ عبدالمنعم احمد على   0ا أ1

 ذ البا ولوجيا  بكلية الطب البيطر  جامعة / ال قا  قأستا     
 د/ أحمد فو ي محمد على الشايب 0ا أ2
 أستاذ البا ولوجيا ورئيس القسم  بالكليه     
 د/ والء فكري عبدالوهاب   -3
 أستاذ مساعد البا ولوجيا  بالكلية )مشرفا(    
 ا د/ محمد فو   محمد حامد    4

 لوجيا بالكلية   )مشرفا(أستاذ مساعد البا و      
 على ان يكون الثالث والرابع  معا بصوت واحد

 الموافقة: اللجنةقارار و 
 الموافقة  : را الق     

 
بالكلياة قسام الصاحه واالمارا  المشاتركه النظر ف  موافقاة مجلاس : املءضءع-27

عل   تقر ر الصاالحية لرساالة الماجساتير  19/11/2018 بتار خ
محمااادالوات  حساااام الااادي  عبااادالرحم   /ب0الخا اااة بالطالاااب  

فا   17/4/2016ا المعيد بالكلية والمسجل   بتاار خ  عبد  سالم
ماااادة التخصااا  /  اااحة الحياااوان والبيئاااة ، للمناقشاااة والحكااام ، 

 وعنوانها : 
دراسات وبائياة وج  ئياة علاى الميكاروب العنقاودي الاذهب  المقااوم 

 فظةالدقهليةللميثيسيلي  ف  بعض م ارع األلبان بمحا
Epidemiological and molecular studies of Methicilin-Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) in somedairy farms at 

Dakahlia governorate 
 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
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 د/ محمد عبدالرحم  احمد البابل 0ا أ1
جامعاة / وان والادواج  والبيئاة بطاب بيطار  حياأستاذ  حة ال     

 بن  سو ف
 د/ منال مصطوى  ك  0ا أ2

أستاذ  حة الحيوان والدواج  والبيئة بطب بيطر   جامعاة /       
 القاهرة

 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر   0ا أ3
 أستاذ ورئيس قسم الصحه واالمرا  المشتركه بالكليه )مشرفا(     
 عبدالحميد احمد ا د/ فاطمة ال هراء 4
 أستاذ مساعد  حة الحيوان والبيئة بالكليه )مشرفا(     

 على ان يكون الثالث والرابع  معا بصوت واحد
 الموافقة: اللجنةقارار و 

  الموافقة   : را الق   
 
بالكلية قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-28

الماجستير  ر الصالحية لرسالة عل  تقر  14/11/2018 بتار خ
ا  ب/ هبه جمال على عبد  ابو الغيط0  ةالخا ة بالطالب

ف  مادة التخص /  20/10/2015بتار خ المسجلة م  الخارج 
 ،، للمناقشة والحكم  الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها

 وعنوانها : 
 الدقهليةتواجد ميكروب حمى كيو ف  الحليب الخام لقطعان الحليب ب

Prevalence of Coxiella burnetii in raw milk from dairy herds in Dakahlia 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  : 
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 د/ عادل حساني  محمود مصطوى 0أ -1
 رئيس بحوث  حة االلبان ومدير معهد بحوث  حة الحيوان     
 لى د/ محمد الشربين  السيد ع0أ -2

 أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها المتور  بالكلية     
 د/ عادل عبدالخالق سيدأحمد   0أ -3

أستاذ  حة االلبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية 
 بالكلية مشرفا  

 ا د/ محمد مصباى الديسطى       4
 باحث اول بمعهد بحوث الصحة الحيوانية مشرفا     
 ان يكون الثالث والرابع  معا بصوت واحدعلى 

 الموافقة: اللجنةقارار و 
  الموافقة   : را الق   

 
 
 
 

بالكلية قسم الرقابة الصحية على األ ذية النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-29
الماجستير عل  تقر ر الصالحية لرسالة  14/11/2018 بتار خ

ا  لنورجب/ هبه فتحى يوسف يوسف ا0  ةالخا ة بالطالب
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ف  مادة التخص /  14/4/2015بتار خ المسجلة م  الخارج 
 ،، للمناقشة والحكم  الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها

 وعنوانها : 
 بقايا مضادات الميكروبات ف  اللب  الخام

Antimicrobial residues in raw milk 
 :ا واقتراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو التال  

 د/ عادل عبدالخالق سيدأحمد 0أ -1
 أستاذ  حة االلبان ورئيس قسم الرقابة الصحية على اال ذية بالكلية     
 د/ محمد عبدالحكيم البيومى       -2
أستاذ مساعد الرقابة الصحية على االلبان بطب بيطري/     

 جامعة ال قا  ق
 د/ محمد الشربين  السيد على    0أ -3
أستاذ الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها المتور  بالكلية     

  مشرفا 
 الموافقة: اللجنةقارار و   

  الموافقة   : را الق   
  
 

: بخصاوا إحاطاة المجلاس علماا بموافقاة مجلاس الجامعاة بجلساتة املءضءع-30
( بماادة 2على تعاديل نا  الوقارة ) 26/9/2018المنعقدة بتار خ 

راسات العلياا والخااا بتشاكيل لجاان المناقشاة ( م  الئحة الد10)
والحكاام علااى الرسااائل العلميااة وذلااك بعااد اجااراء تصااو ت الكتروناا  
حيث اسور على يشكل مجلاس الكلياة لجناة المناقشاة والحكام علاى 



 

 
 
-26- 

 كلية الطب البيطري صورةجامعة املن    

 11/ 21الموافق    االربعاء يوم  ( 286) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           
/2018   
 

 

الرسالة م   ال ة أعضاء احدهم المشر  علاى الرساالة والعضاوان 
لجامعات علاى ان اال ران م  بي  األساتذة واالستاذة المساعدي  با

يكون احدهم على األقال ما   اارج الكلياة فا  رساائل الماجساتير ، 
وم   ارج الجامعاة فا  رساائل الادكتورا  وال يجاو  للمشار  الاذي 
سااابق لاااه االةااارا  علاااى الرساااالة ان يشاااارك فااا  لجناااة المناقشاااة 

 والحكم على الرسالة/

 : عر  على مجلس الكلية/ اللجنةرار وق                   
 الموافقة  : را الق  

 
: بخصااوا إحاطااة المجلااس علماا بقاارار المجلااس األعلااى للجامعااات املءضووءع-31

بشااااأن التأكيااااد علااااى  23/6/2018بجلسااااتة المنعقاااادة بتااااار خ 
الجامعات بتحصيل الرسوم الدراساية ما  طاالب المرحلاة الجامعياة 
األولى والدراسات العليا قبل نهاية كال عاام جاامعى ماع مراعااة ان 

 ون التقر ر الذي يقدم ع  الطالب نصف سنوي وليس سنوي يك
 : عر  على مجلس الكلية/اللجنةرار وق                   
 الموافقة  : را الق     
 

الطاب الشارع  والساموم واإلجاراءات  مجلاس قسام: النظر فا  موافقاة املءضءع-32
علااا  تشاااكيل الحلقاااة  14/11/2018 بالكلياااة بتاااار خ البيطر اااة
عااال علااى  / ب0  ة الخا ااة بالطالباا ة لرسااالة الاادكتورا الدراسااي

بتااااار خ الساااايد حبتااااة ا الماااادرن المساااااعد بالكليااااة والمسااااجلة 
الطاب الشارع  والساموم ، فا  ماادة التخصا /  28/10/2014

 وعنوانها :  
 دراسات سمية على تأ ير السيبرميثرن فى اسماك الميا  العذبة 

Toxicological studies on the effect of cypermethrin in fresh water fish 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو التال :
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 د/ فهيم البه  السيد وحي  0ا أ1
 أستاذ االوسيولوجيا المتور  بالكلية    
 د/ فتح  رنوان على سليم   0ا أ2

 أستاذ الطب الشرع  والسموم المتور  بالكليه     
 ى مصطوى عامر     د/ مجدي  ال0ا أ3
 أستاذ االدو ة المتور  بالكلية      
 د/ جهاد رمضان محمد السيد   0ا أ4

 أستاذ الكيمياء ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 ا أ/د/ ممدوى محمد أبو المجد  5

 أستاذ ورئيس قسم الطب الشرع  بالكلية )مشرفا(     
 لحوناوي  ا د/ محمود محمد االلو  ا6

 أستاذ مساعد الطب الشرع  والسموم بالكليه      
 ا د/ امل عبد المنعم حالوة        7

 أستاذ مساعد الطب الشرع  والسموم بالكليه )مشرفا(     
 الموافقة: اللجنةقارار و 

 الموافقة  : را الق     
عدياة قسام األمارا  الباطناة واألمارا  الممجلاس : النظر ف  موافقاة املءضءع-33

علاااى تشاااكيل الحلقاااة  13/11/2018واالساااماك بالكلياااة بتاااار خ 
مااااااى  / ب0  ة الخا اااااة بالطالبااااا الدراساااااية لرساااااالة الاااااادكتورا 
ا المادرن المسااعد بالقسام والمساجلة  عبدالمنعم محمد على الس 

أماااارا  االسااااماك فاااا  مااااادة التخصاااا /  17/4/2016بتااااار خ 
 وعنوانها :  ورعايتها ، 
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المساااتخدمة فاااى التشاااخي  والاااتحكم لااابعض  التقنياااات المتقدماااة  
 أمرا  االسماك

Advanced techniques used in diagnosis and control of some fish 

diseases 

 ا واقتراى تشكيل لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو التال :
 د/ نبيل أبو هيكل سيد احمد 0ا أ1

 أستاذ ورئيس قسم الوسيولوجيا وعميد بالكلية     
 د/ جهاد رمضان محمد السيد     0ا أ2

 أستاذ الكيمياء ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث     
 د/ رجب عبد  درو   فضل   0ا أ3

 أستاذ ورئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالكلية      
 د/ فيوال حس   ك  محمد   0ا أ4

طنااااة واألماااارا  المعديااااة أسااااتاذ ورئاااايس قساااام األماااارا  البا      
 واالسماك بالكلية )مشرفا(

 ا د/ نوي  كامل محمد عبدالخالق   5
 أستاذ مساعد امرا  األسماك ورعايتها بالكليه )مشرفا(     
 الموافقة: اللجنةقارار و 

 الموافقة  : را الق    
 بالكلية بتار خ االدو ة مجلس قسمالنظر ف  موافقة :املءضءع-34

التقر ر العلم  للحلقة الدراسية لرسالة عل   18/11/2018
ا  ايمان  ال  ابراهيم العشر   / ب0  ة الدكتورا  الخا ة بالطالب
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ف   18/10/2011بتار خ المدرن المساعد بالكلية والمسجلة 
 وعنوانها :  الوارماكولوجيا ، مادة التخص / 

 المسار الحركى لبعض االدو ه المضاد  للكوكسيديا فى االرانب
Pharmacokinetic Studies of Some Anticoccidial Drugs in Rabbits 

 ا وكانت لجنة الحلقة الدراسية على النحو التال :
 د/ مجدي  الى مصطوى عامر0ا أ1
 أستاذ االدو ة المتور  بالكلية     
 د/ محمد جبر السيد جبر   0ا أ2
 أستاذ ورئيس قسم  االدو ة بالكليه)مشرفا(    
 رمضان محمد السيد      د/ جهاد0ا أ3
 أستاذ الكيمياء ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث    
 ا أ/د/ ممدوى محمد أبو المجد   4

 أستاذ ورئيس قسم الطب الشرع  بالكلية    
 د/ يوسف يحى عو  الصعيدي   0ا أ5

 أستاذ مساعد الوسيولوجيا بالكليه    
 د/ وليد فتح   ليل     0ا أ6
 أستاذ ورئيس قسم االدو ة بطب بيطري / جامعة قناة السو س    
 ا د/ ر هام احمد عبدالوتاى يوسف  7
 أستاذ مساعد بقسم االدو ة بالكلية    



 

 
 
-30- 

 كلية الطب البيطري صورةجامعة املن    

 11/ 21الموافق    االربعاء يوم  ( 286) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           
/2018   
 

 

ا وقد قام الطالب بشرى واف  ومستويض للخطة البحثية الخا ة 
برسالته ومد  امكانية تطبيقها  ، كما قام بعر  توصيل  ع  

م  الرسالة وقد تم مناقشة الطالب فيما انج  تطبيق الج ء العمل  
وفيما سينوذ وف  النتائ  الت  تو ل اليها وف  مجال تخصصه 
بصوة عامة ، ورأت اللجنة قبول الخطة وما تو ل اليه  مع 
التو ية باستكمال  طة بحث رسالته طبقا لما هو مدون باستمارة 

 التسجيل/
 ةالموافق: اللجنةقارار و                   

 الموافقة : را الق    
 

د/ وكيال الكلياة لشائون 0: بخصوا المذكرة المعرونة علاى السايد أاملءضءع-35
( فقاارة 17الدراسااات العليااا والبحااوث ، بشااأن تطبيااق ناا  المااادة )

)ب( م  الالئحة الدا لية للكلياة والغاء التسجيل لدرجة الماجساتير 
د ااول االمتحااان  للطااالب االتاا  بيااانهم بعااد السااتنواذهم عاادد ماارات

 وبيانهم على النحو التال :
  التخص التخص   االسماالسم  مم  التخص التخص   االسماالسم  مم
دعاء البسيونى عبد    11

محمد محس  احمد  4 البا ولوجيااالكلينيكية عبدالرا ي 
 الويرولوجيا الشربينى

ةيماء عبد  عبدالرحم    22
 جمعه

فايقه مصطوى جمعه  5 البا ولوجيااالكلينيكية
 حس  

 البكتر ولوجيا
واألمينولوجيا 
 والميكولوجيا

الرقابة الصحية على حسام عادل ابوالع  احمد  6تغذية الحيوان والدواج   دعاء  ابر حس  عبد   33
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 األلبان ومنتجاتها مهسال واالسماك وسوء التغذية
 

 : عر  على مجلس الكلية/اللجنةرار وق                   
 الموافقة  : را الق     
 

 بالكليااااة بتااااار خقساااام البا ولوجيااااا النظاااار فاااا  موافقااااة مجلااااس : عاملءضووووء-36
عل  الغاء التسجيل لرساالة الماجساتير الخا اة  19/11/2018

ب/ مى مدحت  الى احمد عبادالعال ا المساجلة ما  0بالطالبة  
فاااا  مااااادة  28/10/2014الخااااارج لدرجااااة الماجسااااتير بتااااار خ 

ادة المشارفي  التخص / البا ولوجيا ، وذلاك لعادم االساتجابة للسا
وعااادم االنتظاااام فااا  الدراساااة وعااادم ساااداد الرساااوم الدراساااية ر ااام 

 انذارها اكثر م  مرة ولك  دون جدو /
 الموافقة: اللجنةقارار و                     

 الموافقة  : را الق     
 

 بالكلية بتار خقسم األدو ة النظر ف  موافقة مجلس : املءضءع-37
جيل لرسالة الماجستير الخا ة عل  الغاء التس 18/11/2018

ا المسجل م   احمد جمال عثمان على عثمانب/ 0بالطالب  
ف  مادة التخص / الوارماكولوجيا  28/10/2014الخارج بتار خ 

، وذلك لعدم االستجابة للسادة المشرفي  وعدم االنتظام ف  الدراسة 
 وعدم سداد الرسوم الدراسية ر م انذارها اكثر م  مرة ولك  دون 

 جدو /
 الموافقة: اللجنةقارار و                   

 الموافقة : را الق     
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الطاب الشارع  والساموم واإلجاراءات  مجلاس قسامالنظر فا  موافقاة : املءضءع-38

تعديل  ير جاوهري عل   14/11/2018البيطر ة بالكلية بتار خ 
ايماان محماد  / ب0  ه الخا اة بالطالبالعنوان رسالة الماجستير 

بتاااااااار خ ا المساااااااجلة مااااااا  الخاااااااارج  لحويظ مصاااااااطوىعبااااااادا
الطاب الشارع  والساموم ، فا  ماادة التخصا /  28/10/2014

 : ليصب  على النحو التال 
 العنوان قبل التعديل:

دراسات سمية على تا ير بعض المعادن الثقيلة علاى التناسال فاى 
 الوئران

Toxicological studies on the effect of some heavy metals on 

reproduction in rat 
 العنوان بعد التعديل:   
الكادميوم والكاروم علاى التناسال  تا يرتخويف دراسات سمية على  

  البيضاء وتخويف التأ ير باستخدام حب الهالالوئران ف  ذكور 
Toxicological studies on the effect of cadmium and chromium 

on the reproduction in male albino rat and alleviating this 

effect using cardamom 
 

 الموافقة: اللجنةقارار و   
 الموافقة   : را الق     
 

د/ وكيل الكلياة لشائون 0بخصوا المذكرة المعرونة على السيد أ  :املءضءع-39
الدراسات العليا والبحوث ، بشأن ونع آلية لحواظ ملواات طاالب 

 الكلية ، وذلك على النحو التال :الدراسات العليا بغرفة الحوظ ب
أوال  : عمااال حصااار لملواااات الطاااالب الاااذي  مااار علاااى مااانحهم 

 الدرجة  مس سنوات فاكثر/
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 انيا : ياتم ارساالهم لغرفاة الحواظ بالكلياة بخطااب رسام  معتماد 
 د/ عميد الكلية/0م  السيد أ

  الثا : يتم حوظهم بغرفة الحوظ لمدة  مس سنوات /
هم بعاد مارور  ماس سانوات ما  حوظهام رابعا: يتم الاتخل  مان

 بغرفة الحوظ/
 : عر  على مجلس الكلية/ اللجنةرار وق   

 الموافقة    : را الق     
ف  موافقة االقسام العلمية بالكلية على مد التسجيل لطاالب النظر    :املءضءع-40

الدراسااات العليااا والمسااجلي  لاادرجتى الماجسااتير والاادكتورا  فاا  
صاا  المونااحة قاار   كاال ماانهم ، وذلااك علااى الماادد ومااواد التخ
 النحو التال  :

 مدة املد اتريخ املوافقة التخصص الدرجة االسم م

 30/10/2018 الوالدة وامراضها ماجستري حممد امحد رضا مصطفى جوهر 1
 عام خامس اعتبارا من

حىت  28/10/2018
27/10/2019 

 ماجستري اميان حممد عبداحلفيظ مصطفى 2
الطب الشرعي 

 والسموم
14/11/2018 

 عام خامس اعتبارا من
حىت  28/10/2018

27/10/2019 

3 
حيدر ابراهيم عوض ابوصاحل 

 البحراوى
 13/11/2018 االمراض املعدية ماجستري

 عام سادس اعتبارا من
حىت  9/10/2018

8/10/2019 

4 
هاجر طلعت ابوالفتوح ابراهيم 

 على
 13/11/2018 االمراض املعدية ماجستري

 ادس اعتبارا منعام س
حىت  9/10/2018

8/10/2019 

5 
أسماء السيد السيد محمد 

 18/11/2018 الفارماكولوجيا ماجستري الحادى
 عام خامس اعتبارا من

حىت  28/10/2018
27/10/2019 



 

 
 
-34- 

 كلية الطب البيطري صورةجامعة املن    

 11/ 21الموافق    االربعاء يوم  ( 286) الجلسة    محضر اجتماع مجلس الكلية           
/2018   
 

 

6 
دينا محمد عبد العزيز السيد 

 العالمى
 18/11/2018 الفارماكولوجيا ماجستري

 عام خامس اعتبارا من
ىت ح 28/10/2018

27/10/2019 

7 
ساره محمد سالم عبد 

 18/11/2018 الفارماكولوجيا ماجستري المجيد محمد
 عام خامس اعتبارا من

حىت  28/10/2018
27/10/2019 

8 
نسمه نفاد عبد الحميد 

 18/11/2018 الفارماكولوجيا ماجستري محمد عالم
 عام خامس اعتبارا من

حىت  28/10/2018
27/10/2019 

9 
مال الدين عبد نهاد عادل ج

 18/11/2018 الفارماكولوجيا ماجستري السيد 
 عام خامس اعتبارا من

حىت  28/10/2018
27/10/2019 

10 
هدير احمد مجدى السعيد 

 18/11/2018 الفارماكولوجيا ماجستري احمد 
 عام خامس اعتبارا من

حىت  28/10/2018
27/10/2019 

11 
محمد حمدى عبدالحميد 

 14/11/20018 البان ماجستري محمد
 عام اعتبارا من

حىت  16/10/2018
15/10/2019 

12 
هاجر جمال هاشم محمد 

 14/11/2018 حلوم ماجستري شريفه
 عام خامس اعتبارا من

حىت  28/10/2018
27/10/2019 

 19/11/2018 الوالدة وامراضها دكتوراه امين عبد القادر السعيد أبوشعيشع 13
 عام سابع اعتبارا من

حىت  16/10/2018
15/10/2019 

 19/11/2018 الوالدة وامراضها دكتوراه عادل حسني عرفه عبد الباقي 14
 عام سابع اعتبارا من

حىت  16/10/2018
15/10/2019 

 الموافقة: اللجنةقارار و 
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 الموافقة   : را الق       
 

فا  موافقاة مجلاس قسام األمارا  الباطناة واألمارا  المعدياة النظار :املءضءع-41
على تعديل لجنة االةارا   13/11/2018بالكلية بتار خ  واالسماك

رانياااا ساااليمان اباااراهيم ب/ 0لرساااالة الااادكتورا  الخا اااة بالطالباااة  
ف  ماادة  17/4/2016ا المسجلة م  الخارج بتار خ  سليمان دو ك

التخص / األمرا  المعدية ، وذلك وذلاك باناافة السايدة د/ سامر 
عدياة  بالكلياة، الاى لجناة مجد  محماد عطاو  ا مادرن االمارا  الم

االةاارا  الخا اااة بالطالبااة الماااذكورة لتصااب  لجناااة االةاارا  علاااى 
 النحو التال :

 الوظيوااة االسم م

1 
د/ محمد إبراهيم عيسى 0أ

 ةر  الدي       
 أستاذ االمرا  المعدية بطب بيطري/ جامعة ال قا  ق 

معدية بطب بيطري/ جامعة استاذ مساعد االمرا  ال د/ ياسر فتحى إسماعيل الناقر 2
 الواد  الجديد

 مدرن االمرا  المعدية  بالكلية د/ سمر مجد  محمد عطو  3
 الموافقة: اللجنةقارار و  

 الموافقة  : را الق     
 

ف  موافقة مجلس قسم األدو ة بالكلية بتار خ النظر : املءضءع-42
على تعديل لجنة االةرا  لرسالة الماجستير  18/11/2018
ا  سلمى احمد السيد احمد  ضرب/ 0ا ة بالطالبة  الخ

ف  مادة  17/10/2017المسجلة م  الخارج بتار خ 
د/ مجدي 0التخص / الوارماكولوجيا ، وذلك برفع اسم السيد أ

 الى مصطوى عامر ا أستاذ االدو ة المتور  بالكلية وانافة 
 السيدة د/ ر هام احمد عبدالوتاى يوسف ا أستاذ مساعد االدو ة
بالكلية، الى لجنة االةرا  الخا ة بالطالبة المذكورة لتصب  

 :لجنة االةرا  على النحو التال 
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 الوظيفــة االسم م
 أستاذ مساعد االدو ة بالكلية  د/ ر هام احمد عبدالوتاى يوسف 1
 مدرن االدو ة بالكلية د/ رةا احمد عبدالجليل احمد 2

 الموافقة: اللجنةقارار و 
 الموافقة  : را الق     

 
 

النظر ف  التقار ر الواردة م  االدارة الطبياة بالجامعاة بشاأن األعااذار :املءضءع-43
المرنااية المقدمااه ماا  طااالب الدراسااات العليااا المقاارر علاايهم أداء 

 وهم : 2018امتحانات دور اكتوبر 

  أوال : االمتحان التمهيدي لدرجتى الماجستيروالدكتوراة :                  
 

 نوع العذر التخصص الدرجة االسـم م

 مرضي الفارماكولوجيا ماجستري سلمى احمد السيد احمد خضر 1

2 
 اسماء نبيه محمد مصطفى

الكيمياء احليويه وكيمياء  دكتوراة
 التغذيه

 مرضى

 
 :   دبلومات الدراسات العليا: ثانيا                  
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 مالحظات الدبلومات ــماالســـ م مالحظات الدبلومات االســــــم م

 عذر مرضى الكيمياء احليويه حممد حمب حسن سالمه 29 عذر مرضى الكيمياء احليويه امحد السيد امحد مصطفى 1

 الكيمياء احليويه مروه مسعد عنرت املغازى 30 وقف قيد الكيمياء احليويه امحد نبيل امحد ابوالعينني 2

عذرمرضى كل 
املقررات عدا 

ويه )الكيمياء احلي
اساسيات, 

الكيمياء احليويه 
 االكلينيكيه

 عذر مرضى الكيمياء احليويه مرمي رافت رفعت امحد 31 عذر مرضى الكيمياء احليويه اسامه امساعيل معجوز 3

 عذر مرضى الكيمياء احليويه مصطفى حممد عبدالغفار عبداهلادى 32 عذر مرضى الكيمياء احليويه اسراء حامد صالح حامد 4

 عذر مرضى الكيمياء احليويه ندا مجال سعدهللا حسني 33 وقف قيد الكيمياء احليويه ه اخلبريى السيد عبداخلالقامري  5

 عذر مرضى الكيمياء احليويه ندى السيد مصطفى البيومى 34 عذر مرضى الكيمياء احليويه اميان جمدى عوض غالب 6

 عذر مرضى الكيمياء احليويه نورهان محدينه ابواملارم 35 عذر مرضى الكيمياء احليويه اميان جنيب حممد صاحل 7

 الكيمياء احليويه هدير هبجت عبداملعبود 36 عذر مرضى الكيمياء احليويه ايه رجب امحد صادق 8

عذر مرضى مقرر 
علم الطفيليات 

 االكلينيكى

 الكيمياء احليويه بسمه حممد على حممد 9
عذر مرضى مقرر علم 
 الطفيليات االكلينيكى

 عذر مرضى الكيمياء احليويه هدير مجال يوسف ابوالدقاير 37

 عذر مرضى الكيمياء احليويه هند ابراهيم مجعه القصىب 38 عذر مرضى الكيمياء احليويه حسناء كمال امحد على 10

 عذر مرضى هالكيمياء احليوي هيثم حسني العرىب جاب هللا 39 عذر مرضى الكيمياء احليويه حنني طلعت فهيم ابراهيم 11

 عذر مرضى الكيمياء احليويه ايرا السيد حامد موسى 40 عذر مرضى الكيمياء احليويه دينا حسن عطيه ابوالعينني 12

 عذر مرضى الكيمياء احليويه ميىن اشرف جابر خري الدين 41 عذر مرضى الكيمياء احليويه دينا حممد فخرى امحد زايده 13

 عذر مرضى الكيمياء احليويه مسريه حممود السيد صالح 42 عذر مرضى ياء احليويهالكيم رانيا رجب زايد رشوان 14

 عذر مرضى الكيمياء احليويه شريين اشرف عبدالنىب عيسى 43 عذر مرضى الكيمياء احليويه زينب حسن الصباحى 15

 الكيمياء احليويه ساره امحد على حممود 16

عذر مرضى كل 
املقررات عدا مقرر 

يويه الكيمياء احل
 اساسيات

 الكيمياء احليويه ايسر حممد صبح ماجور 44

عذر مرضى كل 
املقررات عدا مقرر 
علم الطفيليات 

 االكلينيكى

 عذر مرضى امراض حيواانت املزرعه سامح حممد حممود امباىب 45 عذر مرضى الكيمياء احليويه ساره مفرح ابراهيم مامون 17

 عذر مرضى امراض حيواانت املزرعه حممد اكرم حممد املهدى 46 عذر مرضى يويهالكيمياء احل سحر حامد ايسني حممد 18

 عذر مرضى مراقبة االغذيه فاتن فريد عبد املنصف 47 عذر مرضى الكيمياء احليويه سلمى حممد امساعيل 19

 ر مرضىعذ مراقبة االغذيه حممد حمب عبداحلميد  48 عذر مرضى الكيمياء احليويه مساح سامى فرج حممود 20

 عذر مرضى الباثولوجيا االكلينيكيه اسراء السعيد حممد على 49 عذر مرضى الكيمياء احليويه مسر السيد الشحات السيد 21

 عذر مرضى الباثولوجيا االكلينيكيه جهاد فتحى مصطفى سليم 50 عذر مرضى الكيمياء احليويه شيماء عبدالعال ابراهيم 22

 عذر مرضى الطيور واالرانب هنى على امحد عبداحلميد 51 عذر مرضى الكيمياء احليويه شيماء نبيل ابراهيم رمضان 23

 عذر مرضى الطيور واالرانب هند حممد رمضان جماهد 51 عذر مرضى الكيمياء احليويه ضحى راغب عبداملنعم 24

 عذر مرضى انت املنزليهاحليوا مجال حممد السيد فراج 52 عذر مرضى الكيمياء احليويه عبري خالد حممد حلمى 25

 تلقيح اصطناعي االء حسن حممد عبده حسن 53 عذر مرضى الكيمياء احليويه عزه محدته السيد حبيش 26

عذر مرضي عن 
مقررات 

ميكروبيولوجيا 
اجلهاز التناسلي و  
كيمياء حيوية 

وتشريح 
وهستولوجيا اجلهاز 

 التناسلي

 مرضى عذر الكيمياء احليويه علياء على على النجار 27
 عذر مرضى ميكروبيولوجيا احليوان ايناس محدى حممد بربر 54

 عذر مرضى الكيمياء احليويه حممد عطيه زين عبدالرمحن 28
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: الموافقااة علاا  قبااول األعااذار المرنااية فاا  نااوء  اللجنااةقرار و                    
التقار ر الطبياة الاواردة ما  اإلدارة العاماة لشائون الطبياة، وكاذا 

  //  قف القيدو 

 الموافقة     : را الق     
 

 الع قات الثقافية جلنة -3     
    2018 /21/11 المنعقدة بتار خ                                                      

           0 
النظاار فاا  موافقااة مجلااس قساام األماارا  الباطنااه واألماارا  المعديااة : املءضووءع- 44

 على االتى :  13/11/2018واألسماك بتار خ

: النظاار  فاا  التقر اار العلماا  المقاادم ماا  الساايد الاادكتور / ماجااد أوال 
ر ي ةااعبان األةااقر أسااتاذ مساااعد األماارا  الباطنااه بالقساام بشااان 

أةااهر إلااى ألمانيااا وذلااك  4المنحااة التدر بيااة الخا ااة بساايادته لماادة 
والممولاااة مااا   30/10/2018وحتاااى  3/7/2018فااا  الوتااارة مااا  

 0وي العلوم والتنمية التكنولوجية ند

 : الموافقة  اللجنةقرار و 

: النظار فا  التقر ار العلما  المقادم ما  السايدة الادكتورة / نواي   انيا            
أسااتاذ مساااعد أماارا  األسااماك ورعايتهااا  قكاماال محمااد عبااد الخااال

  لدولاة Sea lice 2018 بشاان حضاور سايادتها للما تمر العلما    
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وحتاااااى  4/11/2018ا الجنوبياااااة فااااا  الوتااااارة مااااا  ةااااايل  بأمر كااااا
 0والممولة م   ندوي العلوم والتنمية التكنولوجيا 9/11/2018

 : الموافقة اللجنةقرار و            

 الموافقة    را الق

 /19/11: النظاااار فاااا  موافقااااة مجلااااس قساااام البا ولوجيااااا بتااااار خ املءضووووءع- 45
فااو   محمااد  علااى الطلااب المقاادم ماا  الساايد الاادكتور/ محمااد2018

حامد األستاذ المساعد بالكلياة بشاان ساور سايادته   اارة بحثياة إلاى 
معهااد كااا اكى باوساااكا باليابااان لماادة ةااهر ماا  تااار خ السااور باادون 

 0نوقات م  الجامعة وبمرتب يصر  م  الدا ل 

 بعد قضاء مدة مما لة لما قضاة بالخارج : الموافقة اللجنةقرار و                    

 الموافقة     را الق

علاى 2018 /18/11بتاار خ  التشار  : النظر ف  موافقة مجلس قسام املءضءع- 46
  -احماااد محماااد عباااد اللطيااافالطلاااب المقااادم مااا  السااايد الااادكتور/ 

مااد اجا تااة التدر بيااة بمركاا  هوالنااد للطلااب بشااان  الماادرن بالقساام 
التجديااد  جامعاااة نبراساااكا بالوالياااات المتحاادة االمر كياااة لمااادة عاااام 

وذلاااك  2020ماااارن  19وحتاااى  2019ماااارن  20بتاااداءا مااا  ا
السااااتكمال تدر بااااة علااااى احاااادث الطااااري فااااى مجاااااالت البيولوجيااااة 

بادون نوقاات الج  ئية والوح  الميكرساكوبى و راعاة الخالياا وذلاك 
 0م  الجامعة وبمرتب يصر  م  الدا ل 
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 مدمرفق موافقة المشر  االجنبى على ال                               

  : الموافقة اللجنةقرار و                    

 الموافقة    را الق

 جلنه شئءن البيئه-4
    2018 /11/ 18المنعقدة بتار خ

الجامعااه  رئاايسد/ 0الساايد أ قباال النظاار فااى الخطاااب الموجااه ماا  : املءضووءع-47
بالموافقه على الطلاب المقادم ما  السايد االساتاذ/ حمااد  الشاربينى 

( واحااد 1( فقااط مااراوى د عاادد )10التباارع بعاادد) الشااربينى بقبااول
 0 فقط مبرد ميا  وذلك للمستشوى التعليمى البيطر  بشها

وتوجياه     على قبول التبرع حسب القواعاد  وقرار اللجنة الموافقة                   
 0إلى المستشوى بشها  

 الموافقة   : را الق        
 

  االكثار احتياجاا بالتنسايق ماع مدير اه الطاب تحدياد القار  النظار فاى : املءضءع-48
 البيطر  بالدقهليه 

                      

 مرك  المن له –قر ه الشبول  11/2018/ 7 االربعاء
 مرك  المطر ه –قر ه العصافر   14/11/2018 االربعاء
 مرك  ميت سلسيل –الكور الجديد  19/11/2018 الثال اء
 مرك  ميت سو د –عرب و د  قر ه  28/11/2018 االربعاء
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 الموافقة:وقرار اللجنة                    
 الموافقة   : را الق           

 
د/ عااادل التااابعى إبااراهيم 0النظاار فااى التقر اار المقاادم ماا  الساايد أ  : املءضووءع-49

وكياال الكليااه لشاائون  دمااة المجتمااع وتنميااه البيئااه عاا  الناادو  
د/ رئااايس الجامعاااه 0السااايد أ التاااى أقميااات بالكلياااه تحااات رعاياااه

د/ عمياااااد الكلياااااه وذلاااااك ياااااوم الخمااااايس الموافاااااق 0والسااااايد أ
 0 تحت عنوان االنتماء الوطنى عند الشباب 25/10/2018

 الموافقة:وقرار اللجنة                       
 الموافقة   : را الق           
ب رئاايس د/ نائاا0النظاار فااى الخطاااب الموجااه ماا  قباال الساايد أ : املءضووءع-50

لشااائون  دماااه المجتماااع وتنمياااه البيئاااه والاااوارد  مااا  الجامعاااه 
المجلااااس االعلااااى للجامعااااات ب رسااااال تقااااار ر القوافاااال الطبيااااه 

وذلاااك  2018حتاااى سااابتمر  2018العالجياااه مااا  ةاااهر ابر ااال 
طبقااااا للنمااااوذج المرفااااق بناااااء علااااى  طاااااب المجلااااس االعلااااى 

 0للجامعات 
وتااام إرساااال التقاااار ر لساااياد  النائاااب  فقاااةالموا:وقااارار اللجناااة                    

 0الرسالها للمجلس االعلى للجامعات 
 الموافقة   : را الق           
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د/ عاادل التاابعى اباراهيم 0التقر ار المقادم ما  السايد أالنظار فاى  : املءضءع-51
وكياال الكليااه لشاائون  دمااة المجتمااع ةتنميااه البيئااه عاا  الناادو  

 /د متاااااولى الشاااااعراو  التاااااى أقميااااات بمدرساااااه الشااااايخ محمااااا
د/ رئاايس الجامعاه والساايد أد/ 0تحات رعايااه السايد أبالمنصاورة 

تحات  31/10/2018عميد الكليه وذلك يوم االربعااء الموافاق 
 0 مدارنالعنوان التربيه البيئيه فى 

 الموافقة:وقرار اللجنة                     
 الموافقة   : را الق            
فاى العقاد المبارم باي  الكلياه )المستشاوى التعليماى البيطار  النظر  : املءضءع-52

والشااركه العالميااه لنقاال النوايااات الطبيااه الخطاار  اعتبااارا  بشااها(
 0 4/11/2019حتى  5/11/2018م  
 الموافقة:وقرار اللجنة                     

 الموافقة   : را الق            
د/ وكيال الكلياه لشائون 0ما  السايد أالنظار فاى التقاار ر المقدماه  : املءضءع-53

 دمااة المجتمااع وتنميااه البيئااه بشااان قيااام قطاااع ةاائون  دمااه 
( قافلااه طبياااه 3المجتمااع وتنميااه البيئااه بالكليااه بتنويااذ عاادد )

 0بيطر ه عالجيه على النحو التالى 
 مرك  المن له –قر ه الشبول  11/2018/ 7 االربعاء
 مرك  المطر ه –قر ه القبليه  14/11/2018 االربعاء
 مرك  ميت سلسيل –الكور الجديد  19/11/2018 الثال اء

 الموافقة:وقرار اللجنة                     
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الموافق   االربعاء يوم  ( 286)   الجلسة   الكلية مجلس   محضر  اجتماع           
21/11 /2018   

 الموافقة     : را الق           
 املكتبات جلنة-5

  11/2018 /18  واملنعقدة بتاريخ            

باة بشاأن االعاالن عا  النظر فى الطلب المقدم م  السايدة /ماديرة المكت :املءضءع-54
افتتاااى ) معاار  جامعااة المنصااورة الثااام  للكتاااب ( المقااام بالمكتبااة 

الاااى  25/11المرك  اااة دا ااال الحااارم الجاااامعى وذلاااك فاااى الوتااارة مااا  
وان يااتم ترةااي  ماا  ينااوب عاا  كاال قساام فااى ا تيااار  5/12/2018

 الكتب العلمية التى تخ  القسم وذلك  الل فترة المعر  
لموافقة على ترةي  ع  م  ينوب ع  كل قسم وقرار اللجنة ا  

 فى ا تيار الكتب الخا ة بالقسم
 الموافقة     القرا         

 

النظر فى الطلاب المقادم ما  السايدة /ماديرة المكتباة بشاأن تشاكيل    :املءضءع-55
 لجنة لوح  وتسعير المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية

يل لجنااااة لوحاااا  وتسااااعير وقاااارار اللجنااااة :الموافقااااة علااااى تشااااك
 المجالت والرسائل المهداة لمكتبة الكلية لتكون كالتالى:

 
 
 

     
  الموافقة  قرا ال     

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

  مديرة المكتبة   السيدة /سو ان   نهم محمد               
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 وحدة ضمان اجلءدة
 طة مناقشة نتائ  االستبيان الخا ة برا  االطرا  المجتمعية فى   املءضءع-56

 البيئة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية
  الموافقة  القرا      
 تحديث تشكيل لجنة متابعة الخر جي  على النحو التالى :  املءضءع-57

  الموافقة   القرا         
 الموافقة على تحديث استراتيجية التعامل مع مشاكل الطالب/     املءضءع-58

    الموافقة    القرا        
 .اعتماد الدراسة الذاتية لكلية الطب البيطر     املءضءع-59  

 الموافقة  القرا          

 ) رئيسا(  دمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون  ولعادل التابعى ابراهيم زغل د/0أ
 

 مدير وحدة ضمان الجودة د/ سامى معو   عبل 0أ

 مدرس بقسم الوالدة ) عضوا( د/ محمد فو   ابو الع 

 مدرس امراض معدية ) عضوا( د/ سمر مجد  عطوة

 ا(صاحب شركة الوالء لتجارة االدوية ) عضو الدي  محمد بدو   د/ جمال

 صاحب شركة احمد يونس للتفريخ والدواجن ) عضوا ( د/ احمد على يونس 

 رئيس قسم شئون الخريجين ) عضوا( أ/ سوس  حس  محمد  ليل

 رئيس قسم شئون الطالب ) عضوا(  أ/ سلو  محمد المتولى ةهيب

 موظف بقسم شئون الخريجين ) عضوا ( أ/ طاري محمد 

 الفرقة الرابعة وىالطالبة/ اينان مصطوى محمودلط
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ر المراجعااااة الدا ليااااة والخارجيااااة لمقااااررات مرحلااااة اعتماااااد تقااااار    املءضووووءع-60  
بكالور ون العلوم الطبية البيطر ة/ واعتماد تقار ر المراجعاة الدا لياة 

 والخارجية لبرام  ومقررات االدراسات العليا/ 

 الموافقة  القرا       

اعتماد التعديالت على تو يف مقررات برنام  بكالور ون العلوم الطبية    املءضءع-61
 . البيطر ة ةطبقا للتو يات المذكورة فى تقر ر المراجع الخارجى

 الموافقة  القرا 
اعتماد تقر ر برنام  بكالور ون العلوم الطبية البيطر ة للعام    املءضءع-62  

 /2017/2018الجامعى 
 الموافقة  القرا 

 
ون اعتماااد تقااار ر المقااررات الدراسااية لبرنااام  مرحلااة بكااالور    املءضووءع-63  

 .2017/2018العلوم الطبية البيطر ة للعام الجامعى 
 الموافقة  القرا 

 
اعتماااد تقااار ر المقااررات الدراسااية لباارام  الدراسااات العليااا للعااام   املءضووءع-64  

 /2017/2018الجامعى 
 الموافقة  القرا 

 

 .اعتماد دليل احتياطات األم  والسالمه فى معامل الكلية:  املءضءع-65  
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نائبااا لوحاادة   -تعيااي   كااال ماا  د/ محمااد فااو   أبااو العاا :   ضووءعاملء-66
نمان الجود  لمعيار الجهاا  اإلدار / ود/ محماد  االى التلات   

 نائبا لوحدة نمان الجود  لمعيار البحث العلمى

 الموافقة  القرا        
 

 طة التحسني.خاعتماد تقرير    املءضءع-67
 الموافقة  القرا 

 

 عتماد  حتديث تشكيل جلنة االستبيانات  على النحو التاىل:ا   املءضءع-68  

 ط.ب/ أمساء أمحد بدر .1

 ط.ب/ أمساء سعد حممد .2

 ط.ب/ حممد مصطفى منصور .3

 د/ هند عبد العزيز أمحد .4

 طالب/ فادى يوسف .5

 طالب/ منه اهلل طارق .6

 طالبة/ مريم ربيع .7

 طالبة/ فاطمة الزهراء حممد .8

 

 الموافقة  القرا               

 الء آمن لكلية الطب البيطرىخاملوافقة على عمل سيناريو ا   ءضءعامل-69

 الموافقة    القرا  
 اعتماد كتيب اهليكل التنظيمى اجلديد :   املءضءع-07
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 الموافقة      القرا     
 اعتماد تشكيل لجنة  للمراجعة الدا لية على النحو التالى::   املءضءع-71    

 د/ محمد على ماهر العدل /1

 ممد  الى التلتد/  /2

 د/ محمد فو   أبو الع  /3

  /ب/ ةيماء ابراهيم عبد  ر ا /4
 الموافقة  القرا       
 مءضءعات متنءعه                              
النظر فى مذكرة ةئون اعضاء هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقة مجلس : املءضءع-72

على محو  2018/ 29/10قسم الرقابة الصحية على اال ذية بتار خ 
د/ محمد محمد محمد الج ار والسيد 0الج اء الموقع على كل م  السيد أ

االستاذي  بقسم الرقابة الصحية على  –د/  الد ابراهيم ابو الوت  سالم 0أ
 اال ذية بالكلية

 الموافقة  القرا         
جلس النظر فى مذكرة ةئون اعضاء هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقة م: املءضءع73

على ترةي  السيدة د/  14/11/2018قسم التشر   بالكلية بتار خ
المدرن المساعد بقسم التشر    -اسماء عو  الداعى محمد منصور

للتعيي  فى وظيوة مدرن) التشر   ( بذات القسم بالكلية حيث  –بالكلية 
انها حسنة السير والسلوك وملت مة فى عملها وتقوم بواجباتها على اكمل 

 وجة
 الموافقة     القرا     
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النظر فى مذكرة ةئون اعضاء هيئة التدر س بالكلية بشأن موافقة مجلس : املءضءع-74
قسم الجراحة والتخدير واالةعة بالكلية على تسو ة المدة الخا ة بالسيد 

المدرن المساعد بقسم الجراحة  –ب/ محمد جمال محمود سالم 0 
 2018 /27/10حتى  2018/  15/10م   –والتخدير واالةعة بالكلية 

 مع احتسابها اجا ة  ا ة بدون مرتب
   الموافقة   القرا        
  

 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية 

 السااااااايد / رجااااااااء محماااااااد البيلااااااا 
     السااااااايدة/ ماجااااااادة محماااااااد احماااااااد 

 
 رئاااااااايس قساااااااام أمانااااااااة مجلااااااااس الكليااااااااة

                      أ صااااااااااااااااااائى ةاااااااااااااااااائون ادار ااااااااااااااااااة  ااااااااااااااااااانى                             
 

             

 ,, الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا      
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                      

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

 رجاء البيلى


