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 حمضر اجتناع 
 الطب البيطرى جملس كلية
 61/61/1162 دة فىجبلسته  املهعق

 1161/1162للعام اجلامعى  
 

املوافق  االثهني فى متام الساعة الجانية بعد الظهر يوم إجتنع جملس كلية الطب البيطرى جامعة دمههور
 وحضور كاًل مو السادة :ـ عنيد الكلية  -اسامة السيد حمروساالستاذ الدكتور / برئاسة السيد  61/61/1162
 

 وكيم انكهيخ نشئوٌ انتعهيى وانطالة أ.د/ هبَي فوصى انهقبَي .1

 وكيم انكهيخ نشئوٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ أ.د/ عجيذ عجذ انعبطي صبنخ .2

 وكيم انكهيخ نشئوٌ انذساعبد انعهيب وانجذوث أ.د/ عجذ انشدًٍ اثو سواػ .3

 اعـــتبر وسئيــظ قغى طت انذيواٌ           يذًذ يذيي َصشأ.د/  .4

 أ.د/ أششف عجذ انًذغٍ انششاثي .5
 

 خسئـيــظ قـغـــى انتشـشيـخ وعـهى االجُــ

 سئيظ قغى االدويخ انجيطشيخ د/ دبصو يذًذ شبهيٍ قبئى ثعًم .6

 قبئى ثعًم سئيظ قغى انفغيونوجي د/ اعًبعيم اعًبعيم اثو غُيًخ .7

 ى ثعًم سئيظ قغى االَغجخ وانخاليبقبئ د/ يذًذ عبسف انُششتي .8

 قبئى ثعًم سئيظ قغى انطت انششعي وانغًوو د/ يبعش ععيذ انغيذ عبنى .9

 د/ ششيف صكشيب كبيم .11

 د/ يذيذخ صالح اثشاهيى  .11

 قبئى ثعًم سئيظ قغى سعبيخ انذيواٌ

 قبئى ثعًم سئيظ قغى انًيكشوثيونوجي

 د/َجيم يذًذ ثكيش .12

 

يبدح االيشاض  َبئت سئيظ قغى طت انذيواٌ نشئوٌ

 انًعذيخ

 اعتبر يغبعذ ثقغى سعبيخ انذيواٌ د/ عجذ انجواد صالح انطذبوى .13

 انًذيش انتُفيزى نودذح ضًبٌ انجودح د/ عهي دبفظ انفبس .14

 انًذسط ثقغى صذخ انذيواٌ وااليشاض انًشتشكخ د/ يوعي يذًذ عجذ هللا .15

 الكهيُيكيخانًذسط ثقغى انتغزيخ وانتغزيخ ا غيذاند/ دًبدح عجذ انعضيض  .16

 

 بالرتحيب بالسادة اعضاء اجمللسافتتح السيد االستاذ الدكتور / عنيد الكلية و رئيس اجمللس االجتناع  
======================================================== 

 عقب ذلك شرع اجمللس فى نظر املوضوعات املدرجة على جدول االعنال

 دمنهورجامعة 

 كلية الطب البيطرى
 عميد الكلية

Damanhur University 
Faculty of Veterinary Med 

Dean Office 
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 لتصذيل على ما داء فى إدتماع دللس الهلية السابل .ا .1

 صدق اجمللس على احملضر  -القرار :

دللس وسذة ضماى اجلودة بصأى تصهيل جلهة تعذيل الئشة الذساسات العليا الهظش فى ذلضش  .2

ية لصئوى الذساسات العليا ونيل الهل شأ.د/ عبذ الشمحو عبذ الستاس أبو سوابشئاسة السيذ 

 والبشوخ وعضوية نال مو :ـ
 

 أ.د/ عبيد عبد العاطى صالح .2 أ.د/ هانى فوزى أحمد اللقانى .1

 أ.د/ أشرف عبد المحسن الشرابى .4 أ.د/ محمد يحيى أحمد نصر .3

 د/ محمد على عارف النشرتى .6 د/ إسماعيل إسماعيل يوسف أبوغنيمة .5

 د/ ياسر سعيد السيد سالم .8 راهيمد/ مديحة صالح اب .7

 د/ شريف زكريا كامل الخولية .11 د/ حازم محمد ابراهيم شاهين .9

 د/ حمادة عبد العزيز السيد أحمد .12 د/ على حافظ على محمد الفار .11

 د/ أحمد نصر الخمارى .14 د/ موسى عبد هللا محمد أيوب .13

 وافق اجمللس   -القرار :

ورلو للمصاسنة فى  اإلمتشانات الصفوية  انتذاب السادة اعضاء ييئة التذسيسالهظش فى  .3

   -على الهشو التاىل :2013خشيف طالب الذساسات العليا ل
 

 ايكضِ اجلاَعة االصِ ّ

 رئيط جاَعة دَٓٗور أ.د/ حامت صالح ايدئ عبد احلُيد 1

 ْائب رئيط جاَعة دَٓٗور  أ.د/ دلدى خًيٌ صًيُإ 2 أَزاض ايدواجٔ واالمساى

 االصهٓدرية عاَز أ.د/ ذلُود ايطٓيدى 3

ايطب ايشزعى وايضُوّ  املٓصورة أ.د/ ممدوح ذلُد أبو اجملد 4

 ايكاٖزة َزجإذلُد حضٔ أ.د/ أشزف  5 واالجزاءات ايبيطزية

 بٓٗا أ.د/ حضاّ ايدئ ذلُد عبد ايعشيش ايعطار  6
 يوإطب احل

 االصهٓدرية   عادٍ ذلُد عًى خضزأ.د/  7
  أ.د/ بٗيج رياض ْعُة اهلل 8

 االصهٓدرية
 ايفضيويوجيا

 أ.د/ صبحى عبد ايعشيش حداية 9

 أ.د/ عبد احلضيب فايد ذلُد 10
 املٓصورة أ.د/ فٗيِ ايبٗى ايضيد وحيش 11
  أ.د/ صاَى عبد ايضالّ خًيٌ 12

 االصهٓدرية

 جىامليهزوبيويو

 أ.د/ حًُى أمحد تزنى 13

  عوادعبد ايتواب أ.د/ أشزف  14

 أ.د/ جرب فهزى ايباجورى  15 بٓٗا

 االصهٓدرية أ.د/ َصطفى ذلُد قاصِ 16

 اجلزاحة

 أ.د/ رَضإ ايضيد عبد ايواحد 17



 3 

 أصيوط أ.د/ ْبيٌ أمحد َضو 18

 قٓاة ايضويط أ.د/ إبزاٖيِ حضني أمحد 19

  اهلوارىْادر د أ.د/ ويي 20

 االصهٓدرية

قضِ رعاية احليوإ وتُٓية 

 ايجزوة احليواْية
 

 محيدةعبد ايًطيف أ.د/ شعبإ  21

 ايشيخابزاٖيِ أ.د/ أمحد  22

 َديٓة ايضادات أ.د/ ْصز َعوض ايباٖى 23

 االصهٓدرية أ.د/ نزّ إَاّ عشُاوى 24 ايباثويوجيا وايطفيًيات

 نفز ايشيخ م ايضوا عًى أ.د/ أمحد 25

 فتوححضٔ  أ.د/ إبزاٖيِ  26
 

 نفز ايشيخ

 ايهيُياء احليوية

 نحيًوعبد ايعًيِ أ.د/ خايد  27

 االصهٓدرية أ.د/ ْبيٌ ذلُد ط٘ 28

 بٓٗا عًى  أ.د/ حضني عبد املكصود 29

 أَني أ.د/ أحالّ ايًبودى 30
 

 االصهٓدرية

 ايزقابة ايصحية عًى االغذية

 عبد ايتواب مساحة أ.د/ ابزاٖيِ 31

 املٓصورة أ.د/ ذلُد ذلُد اجلشار 32

 عبد ايعاٍ أ.د/ صالح فتحى 33
 

 ايشقاسيل

 املزشدىذلُد أ.د/ عالء ايدئ  34

 قٓاة ايضويط أمحد أ.د/ عًى َعوض 35

 نفز ايشيخ اهلوارى ابزاٖيِ أ.د/ ابزاٖيِ 36

  أ.د/ فهزى ذلُد حضني 37

 أ.د/ إميإ ايضيد ايبواب 38 دةايـــــوال االصهٓدرية

 أ.د/ نُاٍ نُاٍ َتوىل 39

 نفز ايشيخ أ.د/ دلدى ابزاٖيِ عبد ايعشيش 40

 االدوية ايبيطزية

 االصهٓدرية أ.د/ عبد ايضالّ فوسى ايصاوى 41

42 
 َضعد عبد اخلايل صًطإ   /أ.د

 

 االصهٓدرية

 اعيٌ ايكطشةأ.د / ذلُد امس 43 ايتغذية وايتغذية االنًيٓيهية

 االصهٓدرية سراعة صابا باشا أ.د/ عالء عبد ايهزيِ ايدحار 44

 أ.د / دبيذ عجذ انتواة عًبدخ 45
 

 االصهٓدرية

صحة احليوإ واالَزاض 

 املشرتنة

 أ.د  / يبعش َصش عوض دجبج 46

 ايضادات أ.د / ادًذ يذًذ ثيويي 47

 املٓصورة انجوهشى دهًي عبدل /أ.د 48

 وافق اجمللس   -رار :الق

 : موضوعبت شئون الطالة  رابعًب
 –إعفاء الطلبة احملولني مو نلية الطب البيطشى بصأى  الهظش فى جلهة شئوى التعليم والطالب  .4

املكشسة فى  مادة تشبية وإنتاز الذوادو االمتشاى فى مو الفشقة الجانية مو  دامعة نفش الصيخ

املكشسة فى السهة الشابعة سيح أنٌ مت االطالع على احملتوى  دمادة االقتصاالسهة الجالجة ونزلو 

 ويم :ـالعلمى الزى مت دساستٌ هلم يو نفس احملتوى العلمى ملا يتم تذسيسة لذيها فى الهلية 

 فاطمة على ذلمذ عبذ العظيم 

 سىأيٌ دلذى أمحذ السهذبل 

املادة التى مت دساستًا  على أى حيصل الطالب على الهسبة املئوية للذسدات املتشصل عليًا مو

 .ظامعة نفش الصيخ 
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 الفشقة الشابعة . فىونسبة االقتصاد التى مت دساستة فى الفشقة االوىل ملكشس االقتصاد 

 وافق اجمللس   -القرار :
 

 –بصأى إعفاء الطلبة احملولني مو نلية الطب البيطشى  والطالب  الهظش فى جلهة شئوى التعليم .5

املكشسة فى  مادة تشبية وإنتاز الذوادومو االمتشاى فى   نيةالفشقة الجامو  دامعة مذيهة السادات 

السهة الجالجة سيح أنٌ مت االطالع على احملتوى العلمى الزى مت دساستٌ هلم يو نفس احملتوى 

 العلمى ملا يتم تذسيسة لذيها فى الهلية ويم :ـ

 إبشاييم ذلمذ فشز شيبوب 

 أمحذ مسري العباسى 

الطالب على الهسبة املئوية للذسدات املتشصل عليًا مو املادة التى مت دساستًا على أى حيصل 

 .ظامعة مذيهة السادات 

 وافق اجمللس   -القرار :

ذلمذ عبذ الواسـذ علـى   الطالب / أسامة  تكذم  بصأى والطالب  الهظش فى جلهة شئوى التعليم .6

نظـشا    )االوع(لعـزس إالدتمـاعى   بطلـب للشصـوع علـى ا    2013/2014سعذ املكيذ بالفشقـة االوىل  

 لظشوف إبهٌ املشضية .

 وافق اجمللس   -القرار :

      أواًل :ـ موضوعات الدراسات العليا

سسالة املادستري اخلاصة بالسيذة موضوع الهظش فى دللس قسم طب احليواى بصأى تسذيل  .7

 ويى ناالتى :ـ على جنم ط.ب/ ييام شوقى

 باللغة االجنليزية :

Epidemiological, clinical and microbiological studies on 

environmental mastitis in cows 

  باللغة العربية:ـ 
 )دساسات وبائية وإنليهيهية وميهشوبيولودية على إلتًاب الضشع البيئى فى االبكاس (

 
 جلنة االشراف

. جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى  –أستاذ الامراض ورئيس قسم طب الحيوان  هصر  محمد يحيىأ.د/ 

  الاسكندرية. جامعة  –كلية الطب البيطرى  -أستاذ الامراض املعدية  عادل محمد على خضر أ.د/ 

  . جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى  – أستاذ مساعد الامراض املعدية   هبيل محمد بكير / .د

 وافق اجمللس   -رار :الق
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 العالقات الجكافية:ـ موضوعات  ثانيًا
املذسس  د/ قذسى ذلمذ صادمشيح السيذ لس قسم الهيمياء احليوية بصأى تشالهظش فى دل .8

بالكسم فى بشنامر البهو االسالمى للمهح الذساسية للمتفوقني فى العلوم والجكافة العليا للعام 

 شًشا  ( . 12-2ا بعذ الذنتوساة ) مو إلدشاء عوخ م 2015/ 2014الذساسى 
 

   مع إستكنال االوراق املطلوبة  وافق اجمللس -القرار :

ط.ب/ عبذ الوياب السهوسى عبذ السيذ الهظش فى دللس قسم الهيمياء احليوية بصأى تششيح  .9

وم للمتفوقني فى العل املذسس املساعذ بالكسم فى بشنامر البهو االسالمى للمهح الذساسية احملسو

 للشصوع على شًادة الذنتوساة ) ثالخ سهوات ( . 2015/ 2014والجكافة العليا للعام الذساسى 
 

   وافق اجمللس مع إستكنال االوراق املطلوبة  -القرار :
 

 الهظش فى ذلضش إدتماع جلهة املهتبات بصأى ختصيص املبلغ الالصم لصشاء الهتب واملشادع .01

 . 2013/2014العلمية الالصمة للمهتبة مو معشض الهتاب خالع العام اجلامعى 
 

 وافق اجمللس   -القرار :
 

الهظش فى ذلضش إدتماع جلهة املهتبات بصأى إستيادات مجيع االقسام بالهلية مو الهتب  .11

 واملشادع اخلاصة بًا وتصهيل جلهة للصشاء .

 

 وافق اجمللس   -القرار :
 

 عميد الكلية       مني اجمللسا                 

 أ.د/ اسامة السيد حمروس      امساعيل امساعيل ابو غنيمةد/    

 


