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 جامعة المنصورة   
 كلية الطب البيطري    
 كليةال مجلس أمانة  

       ****  
  

 

 اجتماع جملس الكلية حمضر
  بعد المائة الثانية الثمانون و  السابعة (287)رقم  الجلسة

 
 2019/  2018للعتا  الجتامع  (287) رقتم عقد مجلس الكلية جلسته  

وذلت    هتت 1440/  ربيت  ارتر 10 وافت الم  18/12/2018 الثالثاءيو  
 بقاعة إجهماعات مجلس الكلية ظهرا الثانية عشر الساعة  تما  ف 
 : برئاسة           
 ةتتتد الكليتتتتاذ وعميتتتتتسهأ دتتتد/ نبيل أبوهيكل سيد احم0أ

 وحبضووووووء  وكوووووو   الكليووووووة
 

 
 العليا والبتحوثاسات اسهاذ ووكيل الكلية لشئون الدر  جهاد رمضان محمد الستتيدد/ 0أ

 أستتتهاذ ووكيتتتل الكليتتتة لشتتتئون ردمتتتة المجهمتتت  وتنميتتتة البيئتتت  د/ عتتادل الهابعى ابتتراهيم0أ
 

 اسهاذ ووكيل الكلية لشتتئون الهعليم والطالب د/ جالل احمتتد السيد يتتتوسف0أ

 د/ ستتتتتتتتامى معتتتتتتتتو  محمتتتتتتتتد  عبتتتتتتتتل0أ
 

متدير وحتتدة نتتمان الجتتودة ورئتتيس قستتم الهوليتتد والهناستتل 
 والهلقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتطناعى
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  أعضا  اجمللس:
 د/ فهتتتتتتتتيم البهتتتتتتتتتى الستتتتتتتتيد وحتتتتتتتتتي 0أ

 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتم الوستتتتتتتتتتتتتتتتيولوجيا
 

 د/ علتتتتتتتتى علتتتتتتتتى ابتتتتتتتتراهيم القنتتتتتتتتاو  0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتتم الويروستتتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عبتتتتد الهتتتتاد  محمتتتتد احمتتتتد عرمتتتت 0أ
 

 أستتهاذ مهوتتر  بقستتم الهامرتت  وامتترا  ستتوء الهامرتت 
 

 ليمد/ فهحتتتتتتتتتى رنتتتتتتتتتوان علتتتتتتتتتى ستتتتتتتتت0أ
 

 أستتتتهاذ مهوتتتتر  بقستتتتم الطتتتتب الشتتتترعى والستتتتمو  وا جتتتتراءات البيطر تتتتة
 

 أسهاذ مهور  بقسم األمرا  الباطنة والمعدرة واألسماك د/ محمتتد احمد علتتى يتتوسف0أ

 د/ الستتتتتتتتتتتتعيد الشتتتتتتتتتتتتربينى الستتتتتتتتتتتتعيد0أ
 

 أستتتهاذ مهوتتتر  ورئتتتيس قستتتم الكميتتتاء الحيو تتت  وكميتتتاء الهامرتتت 
 

 جد/  تتتتتتتالى المرستتتتتتتى المرستتتتتتتى فتتتتتتتر 0أ
 

 أستتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ مهوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

 د/محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتود 0أ
 

 أستتتتهاذ مهوتتتتر  بقستتتتم الرعارتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتتة
 

 د/ محمتتتتتتتد الشتتتتتتتربينى الستتتتتتتيد علتتتتتتتى0أ
 

 أستتهاذ مهوتتر  بقستتم الرقابتت  الصتتحي  علتتى ا  مرتت 
 

 د/ مجتتتتتتد   تتتتتتالى مصتتتتتتطوى عتتتتتتامر0أ
 

 قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ا دو تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ب مهوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 الوفتتتتتاد/  تتتتتالى احمتتتتتد عثمتتتتتان ابتتتتتو 0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتم الطويليتتتتتتتتتتتتتتتتتات
 

 د/ عتتتتتتتادل حلمتتتتتتتى نجيتتتتتتتب الجتتتتتتتوهر  0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتيس قستتتم الصتتتح  وا متتترا  المشتتتهرك 
 

  

 د/ مصتتتتتتتتباى عبتتتتتتتتد الجتتتتتتتتواد الستتتتتتتتيد0أ
 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الهشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 

 قستتتم الخليتتتة وا نسجةاستتتهاذ وقائم بعمل رئيس  ىتتهتتتانى الستتتيد مرعد/0ا

 ستتتتتتتتتتت   كتتتتتتتتتتتى محمتتتتتتتتتتتدد/ فيتتتتتتتتتتتو  ح0أ
 

 استتتهاذ ورئتتتيس قستتتم ا متتترا  الباطنتتت  وا متتترا  المعدرتتت  وا ستتتماك
 

  

 قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم الباثولوجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس  د/ احمد فتتتو   الشتتتايب0أ
 

 د/ عتتتتتادل عبتتتتتد الختتتتتال  ستتتتتيد احمتتتتتد0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتتيس قستتتتتم الرقابتتتتت  الصتتتتتحي  علتتتتتى ا  مرتتتتتة
 

 د/ ممتتتتتتتتتتدوى محمتتتتتتتتتتد ابتتتتتتتتتتو المجتتتتتتتتتتد 0أ
 

 طتتتتب الشتتتترعى والستتتتمو  وا جتتتتراءات البيطر تتتت استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم ال
 

 د/ عمتتتترو عبتتتتد الوهتتتتاى محمتتتتد عبتتتتدة0أ

 

 استتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتم الصتتتتتتتتتتتتتتتح  وا متتتتتتتتتتتتتتترا  المشتتتتتتتتتتتتتتتهرك 
 

 د/ محمتتتتتتتتتتتد جبتتتتتتتتتتتر الستتتتتتتتتتتيد جبتتتتتتتتتتتر0أ
 

 قستتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ا دو تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ورئتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيس استتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د/ طتتتتتتتاري ابتتتتتتتراهيم محمتتتتتتتد ابتتتتتتتراهيم0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتتم الهامرتتتت  وامتتتتترا  ستتتتوء الهامرتتتتت 
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 رووفد/ جمتتتتتتتتتتتتتتتال ابتتتتتتتتتتتتتتتراهيم قتتتتتتتتتتتتتتت0أ
 

 قستتتم الجراحتتتة والهختتتدير وا  تتتعةوقتتتائم بعمتتتل  رئتتتيس  استتتهاذ
 

 ا مرا  الباطن  وا مرا  المعدر  وا سماك بقسماسهاذ  د/ بتتر  أحمتتتد الخضتتر  0أ
  تتتتتم الهشر تتتاذ بقستتتتتتاسه ىتتتتد/  ووت عبادة محمد مرس0أ
 د/ ستتتتتتتتناء ستتتتتتتتالم  احمتتتتتتتتد عتتتتتتتتو 0أ

 

 استتتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ بقستتتتتتتتتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتتتتتتتترا  التتتتتتتتتتتتتتتتتتدواج 
 

 د/ رجتتتتتتتتتتتتتتتب عبتتتتتتتتتتتتتتتد   درو تتتتتتتتتتتتتتت 0أ
 

 استتتتهاذ ورئتتتتيس قستتتتم الرعارتتتت  وتنميتتتتة الثتتتترو  الحيوانيتتتت 
 

 د/ عبتتتتتتتتد المتتتتتتتتنعم منهصتتتتتتتتر محمتتتتتتتتود0أ
 

 استتهاذ بقستتم الهوليتتد والهناستتل والهلقتتي  ا  تتطناعى
 

 الرعايتتت  وتنمي  الثرو  الحيواني  اسهاذ بقسم د/ أسام  احمد محمد ابو اسمتاعيل0أ

 اتتتتتتتم الوسيولوجيتتتتتتاسهاذ بقس عيد تالص د/ يوسف رحيى عو  0أ
 د/ إنجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى فكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ر شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل ورئتتيس قستتم الباثولوجيتتا ا  لينيكتت 
 

 د/ ستتحر الستتيد الستتيد علتتى عبتتد التترحم 
 

 استتهاذ مستتاعد وقتتائم بعمتتل رئتتيس قستتم الويروستتات
 

 د/ فاطمتتتة الاهتتتراء عبتتتد الحميتتتد الجتتتوهر  
 

 الصتتتحة وا متتترا  المشتتتهركةم استتتهاذ مستتتاعد بقستتت
 

 ا مرا  الباطنة وا مرا  المعدرة وا سماكاسهاذ مساعد بقسم   تتتتنيوي  كامل محمد عبد الخالد/ 
 سجةتتة وا نتتتالخليم تتتتمدرس بقس   تتتتتتانى فرج اميتتتتامد/ 
 حستتتتتتا  الشتتتتتتحات علتتتتتتى جتتتتتتاد اللتتتتتتة د/ 

 

 ا ا  لينيكيةتتتالباثولوجيم تتتمدرس بقس

 أعضا  من اخلا ج
 

 

 د/ محمد محمد جمع  سالتتتم

 
 
 

 نقيب ا طبتتتاء البيطر ي  بالدقتهلي  

 مدير عا  مدير ة الطب البيطر  بالدقهلية د/ عبد المنعم السيد محمد المنجى

  واعتذ  عن عدم احلضء 

 د/ كامتتتتل ابتتتتراهيم محمتتتتود ابتتتتو العتتتتا 0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم امتتتتتترا  التتتتتتدواج 
 

 جمتتتتال عبتتتتد الجتتتتابر محمتتتتد يتتتتونسد/ 0أ
 

 استتتتتتهاذ ورئتتتتتتيس قستتتتتتم البكهر تتتتتتا والوطر تتتتتتات والمناعتتتتتت 
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 ) لحو  ( ةتتتا  مياسهاذ الرقاب  الصحي  على  د الجاارتتد محمتمحمد محمد/ 0أ

 د/ عصتتتتتتا  مصتتتتتتباى محمتتتتتتد محمتتتتتتود0أ
 

 قستتتتتتتتتم الجراحتتتتتتتتت  والهختتتتتتتتتدير وا  تتتتتتتتتع استتتتتتتتتهاذ ب
 
 
 

 د/ احمتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتتوقى استتتتتتتتتتتتتتتماعيل0أ
 

 يتتتتتتتتتتتتتتتتت  وا نستتتتتتتتتتتتتتتتتج قستتتتتتتتتتتتتتتتتم الخلباستتتتتتتتتتتتتتتتتهاذ 
 

 د/ عتتادل حستتاني  محمتتود مصتتطوى0أ
 

 مدير معهد بحوث  حة الحيوان بالمنصور 

  وحضء  كل من الط ب 

 رئيتتتتتس اتحاد طالب بيطر  المنصورة د عبد الرحيم سو دارتترف محمتتا 
 نتتائب رئيس اتحاد طالب بيطر  المنصورة ى  الى المرسى الحكيم تد فهحتتاحم

 منستتتت  طتتتالب متتت  اجل مصر ىتتتتتحمد محمد البهاحمد عصا  ا

 االسته ل
      - د/عبتد الهتادي محمتد أحمتد عرمت 0أالستيد  الجلستةا  بأمانتة قت •

 بالكلية الهامرة وأمرا  سوء الهامرة قسممهور  ب أسهاذ

 عميد الكليتة –نبيل ابو هيكل سيد أحمد السيد أ.د/ الجلسة افهه   •
  المجلس الهوفي  والسداد مهمنيا للسادة اعضتاء

 

 

   اوال : التصديقات         
 

                                                   (286رقتتتتتم  ) لهصتتتتتدي  علتتتتت  محضتتتتتر الجلستتتتتة الستتتتتابقةا :املءضوووووءع-1
  0 2018 /21/11بهار خ 

 المصادقة  : را الق  
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 ثانيا :جلان جملس الكلية
 

 ئءن التعليم والط بجلنة ش - 1                 
 12/2018/ 17المنعقدة بهار خ   

بشتتأن بالكليتتة   النظتر فتتى متتمكرة  تتئون  تئون الهعلتتيم والطتتالب: املءضووءع-2
الموافقة علتى رفت  استماء الطتالب التمي  ر تحوا للكليتة بنظتا  

ولتم  2018/2019الهنسي  ا لكهرونى فتى العتا    الجتامعى 
( طالتب اولهتم/ ارت  144وعتددهم )  يهموا اجراءات قيدهم بعتد

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراهيم                                                                                                             
 واررهم/عمر ا رف عبدالبار  محمد

 الموافقة وقرار اللجنة :
 الموافقة  : را الق          
 تئون الطتالب بشتأن الموافقتة علتى رفت  استماء متمكرة  النظر فتى :املءضءع-3

 ا  الهنسيتتتتتتت  ا لكتتتتتهرونىالطتتتالب التتتمي  ر تتتحوا للكليتتتة بنظتتت
( 5) تتهادة معادلتتة( ولتتم يهمتتوا اجتتراءات قيتتدهم بعتتد وعتتددهم )

                         طالتتتتتتتتب اولهم/احمتتتتتتتتد جمتتتتتتتتال  تتتتتتتتكر  محمتتتتتتتتد عبتتتتتتتتدالعال                                                                  
 اررهم/ عبد  احمد فهحى السيد عبدالرحم  

 الموافقة وقرار اللجنة :
 الموافقة  : را الق    
متتمكرة  تتئون الطتتالب بشتتأن ) و(تتل القيتتد( الختتا   النظتتر فتتى : املءضووءع-4

بالطالتتب/ محمتتد ر تتد  محمتتد  تتهيب والمقيتتد بالكليتتة بالورقتتة 
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وذل  للستور رتارج التبالد  2018/2019للعا  الجامعى   ا ولى
 بدولة ) الجاائر( مراف  للوالد .

 الموافقة وقرار اللجنة :                  
 الموافقة  : را الق    

متمكرة  تئون الطتالب بشتأن )و(تل القيتد( للمترة الثالثتة  النظر فى: املءضءع-5
الختتا  بالطالتتب/ عبتتدالرحيم عمتتاد التتدي  ابتتراهيم والمقيتتد بالكليتتة 

وذل  لدراسه  رتارج  2018/2019الورقة الثانية للعا  الجامعى ب
 ) المانيا( . البالد بدول 

 الموافقة وقرار اللجنة :
 الموافقة : را الق   
 
ممكرة  ئون الطالب بشأن تعديل وقت امهحان الهخلوتات  النظر فى:املءضءع-6

للطتتتتتالبيي  المنقتتتتتولي  للورقتتتتتة الخامستتتتتة طبقتتتتتا لقتتتتترار مجلتتتتتس        
                       -لهأديتتتتتتب وهتتتتتتم الطالتتتتتتب/ احمتتتتتتد مجتتتتتتد  عتتتتتتات عبتتتتتتدالرا ي ا

فهتترة اولتتى متتادة    -الطالتتب/ معتتاذ طتتاري محمتتد رحيتتى التتدي   
طتتائهم   واع11  التى الستاعة 9الطتب الشترعى مت  الستتاعة 

بتتدء امهحانتتات الهخلوتتات الوهتترة  راحتتة لمتتدة ستتاع  علتتى ان يتتهم
 مساءا . 2ظهرا الى  12الثانية لمادة الو دة م  الساعة 

 الموافقة وقرار اللجنة :                
  الموافقة : را الق   
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متمكرة  تئون الطتالب بشتأن الموافقتة علتى نتم الستيد/  النظر فى :املءضءع-7
احمد ابتراهيم رليتل التى الهشتكيل ا دار  لبرنتامز تميتا الحيوانتات 

ة للبتتترامز (متتت  الالئحتتتة الدارليتتت6ا ليوتتتة طبقتتتا لتتتن) المتتتادة )
 النوعي  بجامع  المنصورة .

 الموافقة وقرار اللجنة :                
 الموافقة : را الق   
متتمكرة  تتئون الطتتالب بشتتأن تصتتو ب الخطتتأ المطبعتتى  النظتتر فتتى :املءضووءع-8

 لالئحة برنامز تميا طب ورعارة الطيور وا رانب .
 الموافقة وقرار اللجنة :                 

 الموافقة    : را الق 
 الد اسات العليا جلنة -2

 18/12/2018والممتدة حتى  2018 /16/12 المنعقدة بهار خ                                             

النظر ف  موافقة مجلس قسم البكهر ا والوطر ات والمناع   : املءضءع-9
عل  كل م  الهقار ر الوردرة  26/11/2018بالكلية بهار خ 

هقر ر الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير وال
ت  امير  فر د جالل احمد سليمانب/ 0الخا ة بالطالبة ط
 ف  مادة الهخص)/ 16/4/2013بهار خ المسجلة م  الخارج 

 ، وعنوانها : البكهر ولوجيا وا مينولوجيا والميكولوجيا
 دراسات ع  ميكروب الميكوبال ما ف  الطيور

Studies on Mycoplasma Microorganism in Poultry   
 ت وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 

 د/ أحمد رفعت رواج       0ت أ1
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أسهاذ ورئيس قسم البكهير ا والوطر ات والمناع  بطب بيطر  
 جامعة/ قناة السو س  

 ت أ.د/ سناء سالم  احمد عو     2
 رانب بالكليةأسهاذ أمرا  الدواج  وا   
 د/ جمال عبد الجابر محمد يونس 0ت أ3
 أسهاذ ورئيس القسم بالكلي   )مشرفا( 
: الهو ية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو  وقرار اللجن  

البكهر ولوجيا وا مينولوجيا الطبية البيطر ة  تخص) " 
" للطالبة الممكورة ف  نوء تو ية كل م  لجنة  والميكولوجيا
 لحكم ، وموافقة مجلس القسمالمناقشة وا

 الموافقة  : را الق   
بالكلية قسم الباثولوجيا ا  لينيكية موافقة مجلس النظر فى : املءضءع-10

عل  كل م  الهقار ر الوردرة والهقر ر  15/12/2018 بهار خ
الخا ة الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير 

ت المسجلة م   د عبدالوهاىب/ امانى جمال محمو 0ط ةبالطالب
الباثولوجيا ف  مادة الهخص)/  22/4/2014بهار خ الخارج 

 وعنوانها : ا  لينيكية ، 
 دراسات باثولوجيا ا لينيكية على بعض مضادات مر  السكري ف  الوئران                 

Clinicopathological Studies on Some Anti-diabetic Agents in Rats             

 لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :  كانتت و 
 د/ عبد  أحمد محمود مخبطل    0ت أ1
 أسهاذ ورئيس قسم الباثولوجيا ا  لينيكة بكلية الطب البيطر  / جامعة كور الشيخ    
 السعيد الشربين  السعيد أحمد    د/0أ -2

 بالكلي    أسهاذ الكيمياء الحيو ة المهور  ورئيس القسم    
 د/ أسام  على محمد عبد      0ت أ3

 (أسهاذ الباثولوجيا ا  لينيكة بكلية الطب البيطر  / جامعة قناة السو س )مشرف      
    د/انج  فكري محمد حس  ر شة -2
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 أسهاذ مساعد الباثولوجيا ا  لينيكة وقائم بعمل رئيس القسم  بالكلي  )مشرف(      
 ث والراب  معا بصوت واحدعلى ان ركون الثال

: الهو ية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو   وقرار اللجن 
الطبية البيطر ة  تخص) " الباثولوجيا ا  لينيكية " للطالبة 
الممكورة ف  نوء تو ية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، 

 وموافقة مجلس القسم

 الموافقة  : را الق    
قستتم الصتتح  وا متترا  المشتتهرك  مجلتتس ة النظتتر فتت  موافقتت:  املءضووءع- 11

علتت  كتتل متت  الهقتتار ر الوردرتتة  16/12/2018 بالكليتتة بهتتار خ
والهقر تتر الجمتتاع   للجنتتة المناقشتتة والحكتتم لرستتتالة الماجستتهير 

محمتتدالوات  حستتا  التتدي  عبتتدالرحم  ب/ 0الخا تتة بالطالتتب ط
 17/4/2016تت المعيتد بالكليتة والمستجل   بهتار خ  عبد  سالم

دراستات   مادة الهخص) /  حة الحيوان والبيئة ، وعنوانها :ف
وبائيتتتتة وجا ئيتتتتة علتتتتى الميكتتتتروب العنقتتتتودي التتتتمهب  المقتتتتاو  

 للميثيسيلي  ف  بعض ماارع األلبان بمحافظةالدقهلية
Epidemiological and molecular studies of Methicilin-Resistant 

Staphylococcus aureus      (MRSA) in somedairy farms at Dakahlia governorate        

 وكانت لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :     
 د/ محمد عبدالرحم  احمد البابل  0ت أ1

 أسهاذ  حة الحيوان والدواج  والبيئة بطب بيطر   جامعة / بن  سو ل      
 د/ منال مصطوى  ك        0ت أ2
 والدواج  والبيئة بطب بيطر   جامعة / القاهرة أسهاذ  حة الحيوان      
 د/ عادل حلمى نجيب الجوهر   0ت أ3
 أسهاذ ورئيس قسم الصح  وا مرا  المشهرك  بالكلي  )مشرفا(     
 ت د/ فاطمة الاهراء عبدالحميد احمد    4

 أسهاذ مساعد  حة الحيوان والبيئة بالكلي  )مشرفا(     
    معا بصوت واحدعلى ان ركون الثالث والراب
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لهو ية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو  الطبية وقرار اللجن  ا
البيطر ة  تخص) "  حة الحيوان والبيئة " للطالب الممكور 
ف  نوء تو ية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة 

 مجلس القسم

 الموافقة  : را الق    
 

 بالكلية بهار خ  قسم ا دو النظر ف  موافقة مجلس :املءضءع-12
عل  كل م  الهقار ر الوردرة والهقر ر  16/12/2018

الجماع   للجنة المناقشة والحكم لرستالة الماجسهير الخا ة 
ت المسجلة م    يماء وحيد وحيد الحسني   ايدب/ 0بالطالبة ط
 ف  مادة الهخص)/ 20/10/2015بهار خ الخارج 

 انها : ، للمناقشة والحكم ، وعنو ولوجيا وارما ال
 بعض الدراسات الوارما ولوجية للبيديوكوكس على الما ية           

Some pharmacological studies of pediococcus in cattle 
 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  : 

 د/ سام  محمد مصطوى النبهيه   0ت أ1
 قا     أسهاذ ا دو ة بطب بيطر  جامعة/ الا      
 ت أ.د/ وليد فهح  رليل          2

 أسهاذ ا دو ة بطب بيطر  جامعة/ قناة السو س       
 د/ محمد جبر السيد جبر     0ت أ3
 أسهاذ ورئيس قسم ا دو ة بالكلي   )مشرفا(     
 ت د/ محمد مصباى الدرسطى     4
بمعهد بحوث الصحة الحيوانية فرع  أسهاذ مساعد     

 )مشرفا(المنصورة 
 على ان ركون الثالث والراب   معا بصوت واحد
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: الهو ية بمن  درجة الماجسهير ف  العلو  الطبية  اللجنةترار وق
البيطر ة  تخص) " الوارما ولوجيا " للطالبة الممكورة ف  نوء 
 تو ية كل م  لجنة المناقشة والحكم ، وموافقة مجلس القسم

 الموافقة  : را الق      
 
 5/12/2018 بالكليتة بهتار خالويروستات مجلتس موافقتة  ف النظر : ءعاملءض-13

 ةالخا تتتة بالطالبتتتالماجستتتهير علتتت  تقر تتتر الصتتتالحية لرستتتالة 
ت المستجلة مت  الختارج  ب/ ار  عماد محمد عبدالرا ي الشيخ0ط

،  ولوجيتتتتاالوير فتتتت  متتتتادة الهخصتتتت)/  20/10/2015 بهتتتتار خ
 وعنوانها :للمناقشة والحكم ، 

 2 –جية على فيروس جاليد هربس دراسات فيرولو 
Virological studies on gallid herpesvirus-2 

 ت واقهراى تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل  النحو الهال  :
 د/ على على ابراهيم القناوي 0ت أ1

 أسهاذ الميكروبيولوجيا المهور  بالكلية     
 د/ جبر فكري الباجوري 0ت أ2

 ور  بطب بيطري مشههر/ جامعة بنهاأسهاذ الويرولوجيا المه    
 د/ مدرحة إبراهيم  الى 0ت أ3

 أسهاذ الويرولوجيا بطب بيطري/ جامعة دمنهور     
 محمد  الى محمد الثلث   ـ د/ 4

 أسهاذ مساعد الويرولوجيا بالكلية     
 ت على أن ركون األول والراب  معا بصوت واحد.
 .على أن ركون األول والراب  معا بصوت واحد

 وقرار اللجن  : الموافق 
 الموافقة  : را الق    

الجراحة والهختدير وا  تع  بالكليتة  مجلس قسمموافقة  ف النظر : املءضءع-14
تعديل  ير جوهري لعنتوان رستالة عل   11/12/2018بهار خ 
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امل عو  محمتود عتات  / ب0ط   الخا ة بالطالبالماجسهير 
فت  متادة  18/4/2017بهتار خ ت المسجلة م  الختارج  سليمان

 الجراحتتتة البيطر تتتة ، ليصتتتب  علتتتى النحتتتو الهتتتال الهخصتتت)/ 
 العنوان قبل الهعديل:

 الهدرالت العالجية للسكهة الدما ية المسهحثة جراحيا فى الوئران           
Therapeutic approaches for surgically induced brain ischemia in rats        

                       
 العنوان بعد الهعديل:               

تقييم اسهخدا  الخالرا الجمعيتة المشتهقة مت  ا نستجة الدهنيتة ونختاع 
 العظا  ف  عالج رشونة موصل الركبة المسهحث جراحيا ف  الوئران

Evaluation of adipose tissue and bone marrow derived 

mesenchymal stem cells therapy for surgically induced knee 

osteoarthritis in rats 
 وقرار اللجن  : الموافق 

 الموافقة   : را الق  
 

األدو ة بالكلية بهار خ  قسم مجلسموافقة  ف النظر :املءضءع-15
أو  : تعديل  ير جوهري لعنوان  على كل م  : 2/12/2018

  محمد محمود  هبةب/ 0لرسالة الدكهورا  الخا ة بالطالبة ط
ف   28/10/2014ت المسجلة م  الخارج بهار خ  و الوضلاب

 مادة الهخص)/ الوارما ولوجيا ، وذل  على النحو الهال  :
 العنوان قبل الهعديل:               

 ا اوسوما كنظا  النانو العالجى للعالج بالجينات
Exosomes as nano- therapeutic system for gene therapy     

                          
 العنوان بعد الهعديل:                 

 كاينيا كأسهراتيجية محهملة لعالج سرطان الثد   MPAتنظيم مسار                 
Regulation of MPA Kinase signalling as potential theraputical  

  strategy in breast cancer 



 

                                                          
                                                       

 
-13- 
 محض

 كلية الطب البيطري جامعة املنصورة          

   2018/ 18/12املوافق    الثالثاءيوم  ( 287حمضر  اجتماع   جملس  الكلية  اجللسة    )          

لطالبة الممكورة ، وذل  برف  ثانيا : تعديل لجنة ا  راف الخا ة با  
د/ جيهان نبيل جاد ت أسهاذ بمعهد بحوث 0اسم كل م  السيدة أ

د/ نجو  السيد البدري ت أسهاذ 0الصحة الحيوانية ، والسيدة أ
الوارما ولوجيا بجامعة  و ل )وذل  بناءا على ا عهمار المقد  م  

ى يوسف ت سيادتهم( ، وإنافة كل م  السيدة د/ ر ها  احمد عبدالوها
د/ نجالء حجاج ت 0أسهاذ مساعد الوارما ولوجيا بالكلية ، والسيدة أ
د/ 0بالدق  ، والسيد أأسهاذ الجينو  بمعهد بحوث الصحة الحيوانية 

هان  رليل ت أسهاذ الهندسة الوراثية والهكنولوجيا الحيو ة 
 بجامعة السادات ، لهصب  لجنة ا  راف على النحو الهال :

 أسهاذ ا دو ة بكلية الطب البيطري/ جامعة الاقا    د/ محمد حس  ريري 0أ 1 الوظيفــة لقبل التعدي م
 أسهاذ مساعد ا دو ة بالكلية  ر ها  احمد عبدالوهاى يوسف /د 2
 أسهاذ الجينو  بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالدق  د/ نجالء حجاج0أ 3
 كنولوجيا الحيو ة بجامعة الساداتأسهاذ الهندسة الوراثية واله د/ هان  رليل0أ 4

 وقرار اللجن  : الموافق 
 الموافق     : را الق  
 

 الويروسات مجلس قسمف  موافقة  مجلس قسمموافقة  ف النظر :املءضءع-16
عل  تشكيل الحلقة الدراسية  5/12/2018 بالكلية بهار خ
 ر ها  كر  محمد فرج / ب0ط ة الخا ة بالطالب لرسالة الدكهورا 

ف   14/4/2015بهار خ المدرس المساعد بالكلية والمسجلة  ت
دراسات سيرولوجي   وعنوانها :  الويرولوجيا ، مادة الهخص)/ 

 وجا ئية على فيروس الروتا البقري 
Serological and molecular studies on bovine rota virus 
 ت واقهراى تشكيل لجنة الحلقة الدراسية عل  النحو الهال :

 د/ على على ابراهيم القناوي    0ت أ1
 أسهاذ الميكروبيولوجيا المهور  بالكلية "مشرفا"     
 د/ جبر فكري الباجوري       0ت أ2

 أسهاذ الويرولوجيا المهور  بطب بيطري مشههر/ جامعة بنها    
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 د/ جهاد رمضان محمد السيد    0ت أ3
 العليا والبحوثأسهاذ الكيمياء ووكيل الكلية لشئون الدراسات      
 د/ مدرحة إبراهيم  الى    0ت أ4

 أسهاذ الويرولوجيا بطب بيطري/ جامعة دمنهور  
 ت د/ محمد  الى محمد الثلث 5

 أسهاذ مساعد الويرولوجيا بالكلية  
 وقرار اللجن  : الموافق     

 الموافق   : را الق  
        

 جلنة شئءن البيئة -4
 2018 /12 /16  المنعقدة بهار خ

 
النظتتتر فتتتى الهبتتترع المقتتتد  متتت  الستتتيد ا ستتتهاذ / حمتتتادة الشتتتربينى : املءضوووءع-17

( فقتتو وقتتدرة اربعتتة التتف ومائتتة 4110الشتتربينى  بأجمتتالى مبلتت  )
 وعشرة جنية فقو   ير وذل  للمسهشوى الهعليمى بشها

 وقرار اللجنة الموافقة على الهبرع
 الموافق      : را الق     
 

نويم تجربة ا رالء ا م  بالكلية بعمل محكاة بالهعتاون مت  تم ت:  املءضءع-18
ادارة الحمارتتتتتتتتة المدنيتتتتتتتتة بالدقهليتتتتتتتتة وذلتتتتتتتت  يتتتتتتتتو  ا حتتتتتتتتد 

 للهدر ب العملى على مواجة ا  مات والكوارث 2/12/2018
 وقرار اللجنة الموافقة 
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 الموافق      : را الق     
 

وكيتل الكليتة لشتئون  د/0النظتر فتى الهقر تر المقتد  مت  الستيد أ:  املءضءع-19
ردمة المجهم  وتنميتة البيئتة بشتأن قيتا  قطتاع  تئون ردمتة 

( قافلتة طبيتة بيطر تة 1المجهم  وتنمية البيئة بالكلية بهنويتم) 
 :عالجية على النحو الهالى 

) قر تتة عتترب و تتدة (  28/11/2018الموافتت   يتتو  ا ربعتتاء                    
 مركا ميت سو د
 وافقة وقرار اللجنة الم

 الموافق      : را الق      
 

( طوارتتة حر تت  بتتودرة كيماو تتة 14الهو تتية بعمتتل  تتيانة لعتتدد): املءضووءع-20
كجتتتم حستتتب تقر تتتر المتتترور التتتدور  علتتتى وستتتائل  6جافتتتة 

مكافحتتة الحر تت  وذلتت  بتتادارة الحمارتتة المدنيتتة بالدقهليتتة قبتتل 
 تنويم ا رالء ا م 

 لموافقة وقرار اللجنة ا                    
 الموافق      : را الق     
 

 مءضءعات متنءعه                                        
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كرة السيد ا سهاذ الدكهور / وكيل الكلية لشئون ممالنظر فى  : املءضءع-21
بشأن تشكيل لجان ا مهحانات العملية  الهعليم والطالب

وكمل   2019والنظر ة والشوو ة فصل دراسى اول دور يناير 
تشكيل لجان ا مهحانات الشوهية والهطبيقية لطالب برنامز 

 2019 حة وسالمة الاماء فصل دراسى اول دور يناير 
 الموافق       القرا   
 
السيد ا سهاذ الدكهور / وكيل الكلية لشئون  ممكرةالنظر فى  :  املءضءع-22

ر/ عميد المعرونة على السيد ا سهاذ الدكهو  الهعليم والطالب
بشأن اقهراى انافة طاب  ردمات تعليمية فئة رمسة  الكلية

جنيهات على  ورة الشهادة قبل رهمها واعهمادها طب  
ا  ل  نظرا  سهخراج معظم الخر جي   ور طب  ا  ل م  
 هادات الهخرج لهقدرمها لمعظم الجهات المخهصة  نهاء 

 هابعض مصالحة مثل الكليات العسكر  والحربية و ير 
 الموافق          القرا   
 
النظر فى ممكرة  ئون اعضاء هيئة الهدر س بالكلية بشأن :   املءضءع-23

موافقة مجلس قسم الرعارة وتنمية الثروة الحيوانية بهار خ 
على تر ي  السيدة د/ بسمة محمد طاهر  9/12/2018

المدرس المساعد بقسم الرعارة وتنمية الثروة  –احمد هندا  
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لهعيي  فى وظيوة مدرس تخص)) الورائة  –انية بالكلية الحيو 
والهندسة الوراثية ( بمات القسم بالكلية حيث انها حسنة 
السير والسلوك وملهامة فى عملها وتقو  بواجبها على ا مل 

 وجة 
 الموافق      القرا      

النظر فى ممكرة  ئون اعضاء هيئة الهدر س بالكلية بشأن :  املءضءع-24
قة مجلس قسم ادارة المسهشوى الهعليمى البيطر  بشها  مواف

على ما جاء بهقر ر اللجنة العلمية  16/12/2018بهار خ 
( أ للعلو  البيطر ة قبل ا  لينكية  ) ميكربيولوجيا  100رقم )

طويليات ( وتر ي  السيدة د/ امانى محمد عبد المعطى  –
عة البكهر ا والوطر ات والمنا – ميل  –محمد حواس 

بالمسهشوى الهعليمى البيطر  بشها الهاب  للكلية للهعيي  
بوظيوة اسهشار  مساعد تخص) البكهر ا والوطر ات والمناعة 
بالمسهشوى الهعليمى البيطر  بشها الهاب  للكلية حيث انها 
حسنة السير والسلوك وملهامة فى عملها وتقو  بواجبها على 

 ا مل وجة 
 الموافق      القرا       
 
النظر فى ممكرة  ئون اعضاء هيئة الهدر س بالكلية بشأن :  املءضءع-25

موافقة مجلس قسم الرعارة وتنمية الثروة الحيوانية بهار خ 
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على تر ي  السيدة ط ب/ اسماء سعد محمد  9/12/2018
المعيدة  بقسم الرعارة وتنمية الثروة  –محمد يوسف در ا 
مدرس مساعد تخص))  لهعيي  فى وظيوة –الحيوانية بالكلية 

سلوكيات الحيوان ورعايهة ( بمات القسم بالكلية حيث انها 
حسنة السير والسلوك وملهامة فى عملها وتقو  بواجبها على 

 ا مل وجة 
 الموافق         القرا     
 

النظر فى ممكرة  ئون اعضاء هيئة الهدر س بالكلية بشأن :  املءضءع-26
مية الثروة الحيوانية بهار خ موافقة مجلس قسم الرعارة وتن

على تر ي  السيدة ط ب/ اسماء احمد بدر  9/12/2018
المعيدة  بقسم الرعارة وتنمية الثروة  –محمد عبد العال
لهعيي  فى وظيوة مدرس مساعد تخص))  –الحيوانية بالكلية 

احصاء حيو  ( بمات القسم بالكلية حيث انها حسنة السير 
 وتقو  بواجبها على ا مل وجة  والسلوك وملهامة فى عملها

 الموافق     القرا       
 
 وحدة ضمان اجلءدة                                   
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مدير وحدة  –د/ سامى معو   عبل 0النظر فى ممكرة السيد أ : املءضءع-27
اعهماد سينار و ارالء نمان الجودة وا عهماد بالكلية بشأن 

 ام  لكلية الطب البيطر  
 الموافق     القرا        
 
اعهماد تحديث اسهراتيجية الهعليم والهعلم وفقا لنهائز ا سهبيانات   :املءضءع-28

 .األطراف المعنية
 الموافق        القرا     
 
 .فى االمتحانات الشفهية للطالب  vivacardsاعتماد تطبيق نظام  املءضءع-29

 الموافق       القرا        

 .اعهماد تعديل تو يف الهدر ب الصيوى  :املءضءع-30   
 الموافق    القرا           

 

            جامعة  –اعهماد الهقر ر الدور  السنو  لكلية الطب البيطر    :املءضءع-31
 . 2017/2018المنصورة للعا  الجامعى 

 الموافق      القرا         
 
الرنا الوظيوى  عضاء هيئ   اعهماد ا جراءات الهصحيحي  لرف   :املءضءع-32

 الهدر س وهى كاتالى :
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تجهيا قاعد  بينات  عضاء هيئ  الهدر س بالمؤسس  تشمل  -1
بيانات را   باعمال سيادتهم فى ا نشط  الطالبي  
والهدر سي  والدراسات العليا والبحوث وردم  البيئ  والمجهم  

 0 ، وكمل  تجهيا السير  الماتي   عضاء هيئ  الهدر س
إعداد رط  معهمد  ومعلن  لمناقش  مد  ا سهواد  م   -2

الخبرات الهرا مي  ألعضاء هيئ  الهدر س والهيئ  المعاون  
لدراس  ا سهخدا  ا مثل  عداد أعضاء  وكمل  اعداد رط 

 0هيئ  الهدر س 
نشر معايير تقييم أعضاء هيئ  الهدر س فى  ور  وثيق   -3

 الهدر س موثق  ومعلن  ألعضاء هيئ  
نشر قواعد ثابه   رهيار القيادات ا  ادرمي  معلن  على  -4

 موق  الكلي  
ا سهواد  م  تحليل نهائز قياس الرنا الوظيوى  عضاء  -5

هيئ  الهدر س والهيئ  المعاون  م  رالل  راء أجها  حاسب 
آلى لبعض أعضاء هيئ  الهدر س بالكلي  وكمل  قيا  

فا الهطو ر والم   يهم  رفة فى المؤسس  بصرف مكافا  حا
النصف الثانى م  العا  المالى م  ميااني  برنامز  ح  

 0وسالم  الاماء 
ا عداد لهجهيا ور   عمل لهوعي  أعضاء هيئ  الهدر س    -6

 0بالهو يف الوظيوى 
 الموافق        القرا 
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اسهطالع راي  اعهماد تجميد دبلومة المخلوات الحيوانية بناء عل      املءضءع-33
طتتالب الدراستتات العليتتا عتت  طر تت  ا ستتهبيانات فتت  تتتاثير و 
متتردود هتتم  الدبلومتتة فتت    تتادة كوتتاء  الطبيتتب البيطتتري وفتت  
نوء الهقر ر الوارد م  ادارة الدراستات العليتا والبحتوث بالكليتة 
  والمي رويد بعد  تسجيل الطالب ف  دبلو  المخلوات الحيوانيتة

. 

 الموافق        القرا       

 تحديث آليات المسائلة والمحاسبة على النحو الهالى :      املءضءع-34

توعتتتتتتل الكليتتتتتتة اللتتتتتتوائ  والقتتتتتتواني  الخا تتتتتتة بالمستتتتتتائلة  .1
والمحاسبة لهحستي  الواعليتة الهعليميتة والتم  رعهمتد علتى 

 قانون تنظيم الجامعات ولوائ  الكلية.

ات وحتافا تحستي  مرتبت %200يوجد نظا  رعهمتد علتى  ترف  .2
 أعضاء هيئة الهدر س وذل  طبقا لنظا  الجامعة.

ون  رطة مسهقبلية لربو تحسي  مرتبات أعضاء هيئة  .3
 الهدر س بهحسي  الواعلية الهعليمية.

تستتتعى الكليتتتة اتختتتاذ اجتتتراءات مستتتهحدثة لهوعيتتتل نظتتتم  -4
المستتاءلة والمحاستتبة ومنهتتا الهأ يتتد علتتى متتا الهتتا  بتت  عضتتو 

ادة درتل أعضتاء هيئتة الهتدر س هيئة الهدر س فى اسهمارة   ت
 مقابل جودة األداء.

الهتتاا  األقستتا  العلميتتة وأعضتتاء هيئتتة الهتتدر س بالخطتتة  -5
البحثيتة للكليتتة عنتد إجتتراء أبحاثت  والهستتجيل لطتالب الدراستتات 
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العليتتا وكتتمل  دراستتة أستتباب تتتأرر طتتالب الدراستتات العليتتا متت  
 .ا نههاء م  رسائلهم العلمية فى المواعيد المحددة

توعيتتل دور األقستتا  العلميتتة فتتى مهابعتتة نظتتا  المستتاءلة  -6
والمحاستتبة وعتتر  نهائجهتتا فتتى مجلتتس الكليتتة لهطبيتت  نظتتا  

 الثواب والعقاب.
  الموافق         القرا      
 
  تحديث منسقى معايير الجودة على النحو الهالى  :املءضءع-53

 

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

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

 

 د. اجنى فكرى ريشة  منسق معيار اهليكل التنظيمى  

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

 

 السيد د. هنى حممد وحيد                      منسق معيار القيادة واحلوكمة      
 فاطمة النبوية حسني عبد املعطىد.

 أمساء سعد حممد حممد يوسفط.ب 

 

 د. ماجد رزق األشقر منسق معيار املصداقية واألخالقيات                     
 د. زينب عبدالغىن شومان

 

 ط.ب. حممد فوزى أبو العز      منسق معيار اجلهاز اإلدارى                         
 ط.ب. شيماء على الباز

 ط.ب. آمال رمضان

 

  د. مياده مسعد شعبان منسق معياراملوارد املالية واملادية         
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 د.مروة السعيد حممد عباس
 

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

 

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

 

منسق معيار املعايري األكادميية والربامج 
 التعليمية    

 د. مروة فوزى املتوىل
 حسام الشحات على جاد هللاد. 

 د.أمحد ابراهيم عطيه

 ط.ب . ران جمدى السعداوى
  سعد مسعدط.ب. ثراي

 

منسق معيار التعليم والتعلم والتسهيالت 
 املادية                             

 ط.ب. حممد مصطفى حممد منصور 
  ط.ب. شيماء أسعد حافظ

ريهام عالء الدين حمسوب ط.ب. 
 موسى

 

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

 الوهاب
 ط.ب. ران فهمى صاحل

 

منسق معيار البحث العلمى واألنشطة 
 العلمية األخرى

 د.حممد صالح الثلث
 د. مساح سعد مسعد

 

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

 د.حممد مسري عبد الستار 
 

 

نظام إدارة اجلودة والتطوير  منسق معيار
 املستمر     

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

 د. سحر عبد الرمحن 

 

 

  الموافق        القرا     
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 –اعهماد دليل ا ر اد األ ادرمى الخا  بكلية الطب البيطر    املءضءع-36
 .جامعة المنصورة

 الموافق      القرا 

 

 .طة التعامل مع الطالب املتعثرينخعتماد ا :املءضءع-37

 الموافق       القرا    

 سهبيان رأ  الطالب فى شة واعهماد ا جراءات الهصحيحية مناق :املءضءع-38
 .2017/2018المقررات الدراسية ع  العا  الجامعى 

 الموافق        القرا    
 

 وقام باألعمال االدا ية والسكرتا ية 

 حمتتتتتتتد البيلتتتتتتت الستتتتتتيد / رجتتتتتتتاء م
     الستتتتتتيدة/ ماجتتتتتتدة محمتتتتتتد احمتتتتتتد 

 
 رئتتتتتتتيس قستتتتتتتم أمانتتتتتتتة مجلتتتتتتتس الكليتتتتتتتة

 أرصتتتتتتتتتتتتتتتتتائى  تتتتتتتتتتتتتتتتتئون ادار تتتتتتتتتتتتتتتتتة ثتتتتتتتتتتتتتتتتتانى                                                  
 

             

 ،، الثانية والنصف ظهرا نتهت اجللسة  يف متام الساعة وا      
 

 عميد الكلية                                ةلسجلأمني ا                      

 
 د/ نبيل ابء هيكل سيد امحد0أ    عبد اهلادى حممد عرمة    أ.د/ 
 

 ماجدة     


