محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا والبحوث الجلسة رقم ()332
بتارٌخ  2019/2/12م
اجتمعت اللجنة فً تمام الساعة الحادٌة عشر صباح ٌوم الثالثاء الموافق 2019/2/12م برئاسة السٌد
األستاذ الدكتور /ولٌد حمدي حسن – وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث وبحضور كل من
السادة الزمالء أعضاء هٌئة التدرٌس:
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االسم
أ.د /حسٌن ابراهٌم حسٌن
أ.د /منال عادل احمد
أ.د /محمد احمد قندٌل
أ.د /شوقً محمد ابوالحدٌد
أ.د /محمد علً ابراهٌم
د /ابراهٌم محمد ابراهٌم
د /أحمد حسٌن عابد
د /سالمه ابوحمره سٌد
د /اسماء نادي محمد
د /رشا رجب ابراهٌم
األستاذة /سامٌة احمد إسماعٌل

الوظٌفة
استاذ ورئٌس قسم طب الحٌوان بالكلٌة
استاذ ورئٌس قسم امراض االسماك ورعاٌتها بالكلٌة
أستاذ ورئٌس قسم الكٌمٌاء الحٌوي بالكلٌة
استاذ طفٌلٌات الحٌوان بالكلٌة
استاذ االمراض المشتركة بالكلٌة
استاذ مساعد التغذٌة بالكلٌة
أستاذ مساعد البكترٌا والفطرٌات والمناعة بالكلٌة
مدرس امراض الدواجن بالكلٌة
مدرس صحة الحٌوان بالكلٌة
مدرس سلوكٌات الحٌوان ورعاٌتها بالكلٌة
قسم الدراسات العلٌا والبحوث
االستهالل

أستهل السٌد األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الجلسة (بسم هللا الرحمن الرحٌم) مرحبا بالسادة
الزمالء أعضاء اللجنة  .ثم شرع السادة أعضاء اللجنة بمناقشة جدول األعمال التالً :
أوال  :انًصادقاخ
 الموضوع  :التصدٌق على محضر اجتماع اللجنة رقم ( )331بتارٌخ 2019/1/13م .القرار  :تم التصدٌق على محضر اجتماع اللجنة رقم ( )331بتارٌخ 2019/1/13م.

ثاَيا  :يىضىعاخ خاصح تاندراساخ انعهيا
أ) يُح درجاخ عهًيح (ياجستير -دكتىراِ)
ّ .1ظشد اىيجْخ فً اىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى االغزٌخ ثبىنيٍخ ٗاىَزعَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ
سقٌ ( )325ثزبسٌخ  ً2119/2/11ػيً رششٍخ اىغٍذح "غ.ة/شٍَبء ادَذ ػجذاىؼضٌض" ىيذص٘ه ػيى دسجخ
اىَبجغزٍش فً اىؼيً٘ اىطجٍخ اىجٍطشٌخ رخصص" اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى االىجبُ ٍْٗزجبرٖب" ٗاىَغجيخ ىٖزٓ اىذسجخ
ثزبسٌخ .ً2113/12/22
عنوان الرسالة :
" دراسات على بعض مسببات االمراض فً اللبن "
باللغة االنجلٌزٌة:

" '' Studies on some milk borne pathogens
القرارٗ :افقذ اىيجْخ ػيى رششٍخ اىطبىجخ ىيذص٘ه ػيى دسجخ اىَبجغزٍش رخصص " اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى االىجبُ
ٍْٗزجبرٖب ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ .2ظشد اىيجْخ فً اىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اٍشاض اىذٗاجِ ثبىنيٍخ ٗاىَزعَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ سقٌ
( )64ثزبسٌخ  ً2119/2/11ػيً رششٍخ اىغٍذح غ.ة/اعَبء ػجذاىيطٍف ٍذَذ " ىيذص٘ه ػيى دسجخ اىذمز٘سآ
فً اىؼيً٘ اىطجٍخ اىجٍطشٌخ رخصص"اٍشاض اىذٗاجِ" ٗاىَغجيخ ىٖزٓ اىذسجخ ثزبسٌخ .ً2113/6/11
عنوان الرسالة :
" دراساخ تكًيهيح عهى انثكتريا انًعىيح في اندجاج "

باللغة االنجلٌزٌة:
'' '' Further studies on Enterobacteriacae in chickens
وقد اقترحت لجنة الحكم تعدٌل عنوان الرسالة الى :
" دراسات تكمٌلٌة على البكترٌا المعوٌة فً الدجاج مع نبذه مختصره عن المٌكروب القولونً "
باللغة االنجلٌزٌة:
'' '' Further studies on Enterobacteriacae in chickens with special reference to E.coli
القرارٗ :افقذ اىيجْخ ػيى اقزشاح ىجْخ اىذنٌ ثزؼذٌو ػْ٘اُ اىشعبىخ ٗرششٍخ اىطبىجخ ىيذص٘ه ػيى دسجخ
اىَبجغزٍش رخصص " اٍشاض اىذٗاجِ ".

ب) تشكيم نجُح انًُاقشح وانحكى نرسائم (ياجستير  -دكتىراِ )
ّ -1ظشد اىيجْخ فً اىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ فغٍ٘ى٘جٍب اىذٍ٘اُ ثبىنيٍخ ٗاىَزعَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ سقٌ ()113
ثزبسٌخ  ً2119/2/11ػيً رشنٍو ىجْخ اىَْبقشخ ٗاىذنٌ ىشعبىخ اىَبجغزٍش اىخبصخ ثبىغٍذح غ.ة /سدبة ٍذَذ سظب"
اىَؼٍذٓ ثبىقغٌ ٗاىَغجيخ ىٖزٓ اىذسجخ ثزبسٌخ .ً2115/11/17
ػْ٘اُ اىشعبىخ:
" رأصٍش ثؼط اىضٌ٘د ػيى اىْشبغ اىزْبعيً فً اّبس اىجشراُ اىجٍعبء"
'' '' Effect of some oils on reproductive activity of female albino rats
ىجْخ اإلششاف:
اعزبر اىفغٍ٘ى٘جٍب اىَزفشؽ ثبىنيٍخ
-1أ.د /ػٍذ ػجذاىذٍَذ ٍجشٗك
اعزبر اىفغٍج٘ى٘جٍب ٗٗمٍو اىنيٍخ ىشئُ٘ اىزؼيٌٍ ٗاىطالة
-2أ.د /خبىذ ٍذً اىذٌِ ػيً
اعزبر ٍغبػذ اىفغٍ٘ى٘جٍب ثبىنيٍخ
-3دّ /شٍٍِ ػبغف ديًَ
ٌٗقزشح رشنٍو ىجْخ اىفذص ٗاىَْبقشخ ٍِ مو ٍِ اىغبدح :
اعزبر اىز٘ىٍذ ٗاىزْبعو ٗاىزيقٍخ االصطْبػً اىَزفشؽ ثبىنيٍخ
 -1أ.دٍ /ذَ٘د ٍذَذ دغٍِ
اعزبر اىفغٍ٘ى٘جٍب اىَزفشؽ ثبىنيٍخ
 -2أ.د /ش٘قً عيٍَبُ اثشإٌٍ
اعزبر اىفغٍج٘ى٘جٍب ٗٗمٍو اىنيٍخ ىشئُ٘ اىزؼيٌٍ ٗاىطالة (ٍششفب)
 -3أ.د /خبىذ ٍذً اىذٌِ ػيً
اعزبر ٍغبػذ اىفغٍ٘ى٘جٍب ثبىنيٍخ (ٍششفب)
 -4دّ /شٍٍِ ػبغف ديًَ
 -5أ.د /ػٍذ ػجذاىذٍَذ ٍجشٗك اعزبر اىفغٍ٘ى٘جٍب اىَزفشؽ ثبىنيٍخ (اىَششف ػيى اىشعبىخ)
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ ػيى اىقشاس اى٘اسد ٍِ ٍجيظ اىقغٌ ثشأُ رشنٍو ىجْخ اىَْبقشخ ٗاىذنٌ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ -2ظشد اىيجْخ فً اىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى االغزٌخ ثبىنيٍخ ٗاىَزعَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ سقٌ
( )325ثزبسٌخ  ً2119/2/11ػيً رشنٍو ىجْخ اىَْبقشخ ٗاىذنٌ ىشعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصخ ثبىغٍذ"غ.ة /ػبده عٍَش
دْفً" ٗاىَغجو ىٖزٓ اىذسجخ ثزبسٌخ .ً2115/11/17
ػْ٘اُ اىشعبىخ:
" دساعخ ىزطجٍق ّظبً رذيٍو اىَخبغش ّٗقبغ اىزذنٌ اىذشجخ (اىٖبعت) فً ٍصْغ دٗاجِ"

'' '' Study on application of HACCP system in poultry processing plant
ىجْخ اإلششاف:
اعزبر اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى اىيذً٘ ٍْٗزجبرٖب ثبىنيٍخ
 -1أ.د /فزذً ادَذ خيف هللا
اعزبر ٍغبػذ اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى اىيذً٘ ٍْٗزجبرٖب ثبىنيٍخ
 -2دّ /بصش عٍذ ػجذاىؼبغً
 -4أ.د /عؼبد ػجذاىؼضٌض ػجذاىٍّ٘ظ سئٍظ ثذ٘س اٍشاض اىذٗاجِ – ٍؼٖذ ثذ٘س صذخ اىذٍ٘اُ ثبىذقً
ٌٗقزشح رشنٍو ىجْخ اىفذص ٗاىَْبقشخ ٍِ مو ٍِ اىغبدح :
 -1أ.دٍ /ذَذ خبىذ اىغٍذ اعزبر اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى اىيذً٘ – غت ثٍطشي – جبٍؼخ اىقبٕشح
 -2أ.د /فبغَخ دغِ ٍذَذ اعزبر اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى اىيذً٘ ّٗبئت سئٍظ اىجبٍؼخ ىيذساعبد اىؼيٍب ٗاىجذ٘س
 -3أ.د /عؼبد ػجذاىؼضٌض ػجذاىٍّ٘ظ سئٍظ ثذ٘س اٍشاض اىذٗاجِ – ٍؼٖذ ثذ٘س صذخ اىذٍ٘اُ ثبىذقً(ٍششفب)
اعزبر ٍغبػذ اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى اىيذً٘ ٍْٗزجبرٖب ثبىنيٍخ (ٍششفب)
 -4دّ /بصش عٍذ ػجذاىؼبغً
اعزبر اىشقبثخ اىصذٍخ ػيى اىيذً٘ ٍْٗزجبرٖب ثبىنيٍخ(اىَششف ػيى اىشعبىخ)
 -5أ.د /فزذً ادَذ خيف هللا
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ ػيى اىقشاس اى٘اسد ٍِ ٍجيظ اىقغٌ ثشأُ رشنٍو ىجْخ اىَْبقشخ ٗاىذنٌ .

ج) تشكيم حهقح تحث نرسائم (دكتىراِ)
ّ -1ظشد اىيجْخ فً اىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىزغزٌخ ٗاىزغزٌخ االميٍٍْنٍخ ثبىنيٍخ ٗاىَزعَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ
سقٌ ( )61ثزبسٌخ  ً 2119/1/12ػيى رشنٍو ديقخ ثذش ىشعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصخ ثبىغٍذح "غ.ةْٕ /بء دَذاُ
ػجذاىذنٌٍ ػيً" اىَغجيخ ىذسجخ اىذمز٘سآ فً اىؼيً٘ اىطجٍخ اىجٍطشٌخ رخصص" اىزغزٌخ ٗاىزغزٌخ االميٍٍْنٍخ "
ثزبسٌخ . ً 2116/11/25
ػْ٘اُ اىشعبىخ :
" ربصٍش ثؼط اىْ٘ادً اىغزائٍخ ػيى رْبعو االغْبً "
'' '' The effect of some nutritional aspects on sheep reproduction
ػيى أُ ٌنُ٘ رشنٍو ديقخ اىجذش مبَرً :
اعزبر اىزغزٌخ  -غت ثٍطشي – جبٍؼخ اىقبٕشح
 -1أ.د /دغبً ادَذ ػجذاىيطٍف
 -2أ.د /دغِ ٍذَ٘د ػجذاىذفٍظ اعزبر اىزغزٌخ اىَزفشؽ ثبىنيٍخ
اعزبر اىزغزٌخ اىَزفشؽ ثبىنيٍخ
 -3أ.د /اىٖبً صبىخ اىغٍذ
اعزبر اىزغزٌخ ثبىنيٍخ
 -4أ.د /عَش عٍذ ر٘فٍق
اعزبر اىزغزٌخ ٗاىزشخٍص ٗٗمٍو ٍؼٖذ رْبعيٍبد اىٖشً
 -5أ.دٍ /ذَذ ادَذ دجبصي
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ ػيى قشاس ٍجيظ اىقغٌ ثشبُ اىزشنٍو ػيى اىْذ٘ اىَؼشٗض.

د) تعديم اشراف نرسائم (ياجستير  -دكتىراِ)
ّ -1ظشد اىيجْخ فً اىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ ٗاىَزعَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ
ثجيغزٔ سقٌ ( )146ثزبسٌخ  ً2119/2/11ػيى رؼذٌو اإلششاف ىشعبئو اىَبجغزٍش ٗاىذمز٘سآ اىخبصخ
ثنال ٍِ:
 اىغٍذ غ.ةٍ /ذَذ ادَذ ش٘قً ٗاىَغجو ىذسجخ اىَبجغزٍش ثزبسٌخ  ً2114/11/11رخصص اىجشادخ
ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ.
اإلششاف قجو اىزؼذٌو :
 -1أ.دٍ /ذَذ ٍصطفى ٍذَذ عٍف
 -2أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت
 -3د /اعبٍٔ اعَبػٍو ٍذَذ
اإلششاف ثؼذ اىزؼذٌو :

اعزبر اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ

 -1أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت
 -2د /اعبٍٔ اعَبػٍو ٍذَذ
 -3دٍ /ذَذ صمً فزذً

اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ

أعجبة رؼذٌو اإلششاف  :اّٖبء خذٍٔ اىَششف االٗه ػيى اىشعبىخ غجقب ىقشاس سئٍظ اىجبٍؼخ سقٌ ()116
ثزبسٌخ ٗ ً2119/1/23اظبفخ اىغٍذ دٍ /ذَذ صمً فزذً – ٍذسط اىجشادخ ثبىنيٍخ ىالششاف ػيى اىشعبىخ
ٗرىل مَب جبء ثنزبة اىقغٌ .
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .
 اىغٍذح غ.ة /فبغَخ اثشإٌٍ دغِ ٗاىَؼٍذح ثبىقغٌ ٗاىَغجيخ ىذسجخ اىَبجغزٍش ثزبسٌخ ً2117/12/17
رخصص اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ.
اإلششاف قجو اىزؼذٌو :
 -1أ.دٍ /ذَذ ٍصطفى ٍذَذ عٍف
 -2أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت
 -3دٍ /ذَذ صمً فزذً

اعزبر اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ

اإلششاف ثؼذ اىزؼذٌو :
 -1أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت
 -2دٍ /ذَذ صمً فزذً
 -3دّ /غشٌِ ٍذَذ صف٘د

اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجبص٘ى٘جٍب ثبىنيٍخ

أعجبة رؼذٌو اإلششاف  :اّٖبء خذٍٔ اىَششف االٗه ػيى اىشعبىخ غجقب ىقشاس سئٍظ اىجبٍؼخ سقٌ ()116
ثزبسٌخ ٗ ً2119/1/23اظبفخ اىغٍذح دّ /غشٌِ ٍذَذ صف٘د ٍ -ذسط اىجبص٘ى٘جٍب ثبىنيٍخ ىالششاف ػيى
اىشعبىخ ٗرىل مَب جبء ثنزبة اىقغٌ .
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .
 اىغٍذ غ.ةٍ /ذَذ ٍذَ٘د قطت ٗاىَغجو ىذسجخ اىذمز٘سآ ثزبسٌخ  ً2114/11/11رخصص اىجشادخ
ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ.
اإلششاف قجو اىزؼذٌو :
-1
-2
-3
-4

أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت
أ.دٍ /ذَذ ٍصطفى ٍذَذ عٍف
دٍ /ذَذ صمً فزذً
دّ /غشٌِ ٍذَذ صف٘د

اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
اعزبر اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجبص٘ى٘جٍب ثبىنيٍخ

اإلششاف ثؼذ اىزؼذٌو :
-1
-2
-3
-4

أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت
د /اعبٍٔ اعَبػٍو ٍذَذ
دٍ /ذَذ صمً فزذً
دّ /غشٌِ ٍذَذ صف٘د

اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ
ٍذسط اىجبص٘ى٘جٍب ثبىنيٍخ

أعجبة رؼذٌو اإلششاف  :اّٖبء خذٍٔ اىَششف اىضبًّ ػيى اىشعبىخ غجقب ىقشاس سئٍظ اىجبٍؼخ سقٌ ()116
ثزبسٌخ ٗ ً2119/1/23اظبفخ اىغٍذ د /اعبٍٔ اعَبػٍو ٍذَذ ٍ -ذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ
ىالششاف ػيى اىشعبىخ ٗرىل مَب جبء ثنزبة اىقغٌ .
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .
 اىغٍذ غ.ة /ادَذ دبفظ ّؼَبُ اىَذسط اىَغبػذ ثبىقغٌ ٗاىَغجو ىذسجخ اىذمز٘سآ ثزبسٌخ
 ً2115/11/17رخصص اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ.

اإلششاف قجو اىزؼذٌو :
 -1أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت
 -2أ.دٍ /ذَذ ٍصطفى ٍذَذ عٍف
 -3أ.د /اسٌل ٍّ٘ذ

اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
اعزبر اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
اعزبر اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ث٘الٌخ م٘ى٘سادٗ – اٍشٌنب

اإلششاف ثؼذ اىزؼذٌو :
 -1أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت
 -2أ.د /اسٌل ٍّ٘ذ

اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
اعزبر اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ث٘الٌخ م٘ى٘سادٗ – اٍشٌنب

أعجبة رؼذٌو اإلششاف  :اّٖبء خذٍٔ اىَششف اىضبًّ ػيى اىشعبىخ غجقب ىقشاس سئٍظ اىجبٍؼخ سقٌ ()116
ثزبسٌخ ٗ ً2119/1/23رىل مَب جبء ثنزبة اىقغٌ .
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .
 اىغٍذح غ.ة /فبغَخ ٍذَذ ديفبٌٔ اىَذسط اىَغبػذ ثبىقغٌ ٗاىَغجيخ ىذسجخ اىذمز٘سآ ثزبسٌخ
 ً2117/5/21رخصص اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ.
اإلششاف قجو اىزؼذٌو :
-1
-2
-3
-4

اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت
أ.دٍ /ذَذ ٍصطفى ٍذَذ عٍف اعزبر اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
اعزبر اىفغٍ٘ى٘جٍب ٗسئٍظ قغٌ ػيٌ اىذٍ٘اُ – ميٍخ اىؼيً٘ – جبٍؼخ ثًْ عٌ٘ف
أ.د /اعبٍٔ ٍذَذ ادَذ
أ.دٗ /ائو ٍصطفى اث٘اىخٍشاعزبر ٍغبػذ اىٍَنشٗثٍ٘ى٘جً ٗاىَْبػخ – االمبدٌٍَخ اىطجٍخ اىؼغنشٌخ

اإلششاف ثؼذ اىزؼذٌو :
-1
-2
-3
-4

أ.د /جَبه ػجذاىْبصش سجت اعزبر ٗسئٍظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼخ ثبىنيٍخ
د /اعبٍٔ اعَبػٍو ٍذَذ ٍذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ
اعزبر اىفغٍ٘ى٘جٍب ٗسئٍظ قغٌ ػيٌ اىذٍ٘اُ – ميٍخ اىؼيً٘ – جبٍؼخ ثًْ عٌ٘ف
أ.د /اعبٍٔ ٍذَذ ادَذ
أ.دٗ /ائو ٍصطفى اث٘اىخٍشاعزبر ٍغبػذ اىٍَنشٗثٍ٘ى٘جً ٗاىَْبػخ – االمبدٌٍَخ اىطجٍخ اىؼغنشٌخ

أعجبة رؼذٌو اإلششاف  :اّٖبء خذٍٔ اىَششف اىضبًّ ػيى اىشعبىخ غجقب ىقشاس سئٍظ اىجبٍؼخ سقٌ ()116
ثزبسٌخ ٗ ً2119/1/23اظبفخ اىغٍذ د /اعبٍٔ اعَبػٍو ٍذَذ ٍ -ذسط اىجشادخ ٗاىزخذٌش ٗاالشؼٔ ثبىنيٍخ
ىالششاف ػيى اىشعبىخ ٗرىل مَب جبء ثنزبة اىقغٌ .
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .

هـ) شطة قيد نرسائم ( ياجستير  -دكتىراِ)
 -1نظرت اللجنة فً الكتاب الوارد من قسم االدوٌة البٌطرٌة بالكلٌة والمتضمن موافقة مجلس القسم بجلسته رقم
( )255بتارٌخ 2019/2/12م على شطب القٌد لرسائل الماجستٌر والدكتوراه الخاصة بكال من :
 السٌد ط.ب /اشرف محمد السٌد والمسجل لدرجة الماجستٌر بتارٌخ 2012/11/18م تخصص االدوٌة البٌطرٌة
وذلك لعدم انتظامه فً الدراسة وانقضاء مدة التسجٌل وذلك كما جاء بكتاب القسم.
 السٌد ط.ب /محمود انٌس ابراهٌم والمسجل لدرجة الماجستٌر بتارٌخ 2013/6/18م تخصص االدوٌة
البٌطرٌة وذلك لعدم انتظامه فً الدراسة وانقضاء مدة التسجٌل وذلك كما جاء بكتاب القسم.
 السٌد ط.ب /خالد كمال الدٌن عبدالعظٌم والمسجل لدرجة الدكتوراه بتارٌخ 2013/12/22م تخصص االدوٌة
البٌطرٌة وذلك لعدم انتظامه فً الدراسة وانقضاء مدة التسجٌل وذلك كما جاء بكتاب القسم.
القرار :وافقت اللجنة على ما جاء بالكتاب الوارد من مجلس القسم .
 -2نظرت اللجنة فً الكتاب الوارد من قسم فسٌولوجٌا الحٌوان بالكلٌة والمتضمن موافقة مجلس القسم بجلسته رقم
( )112بتارٌخ  2018/12/9على شطب القٌد لرسالة الدكتوراه الخاصة بالسٌدة ط.ب /مً عصمت سعٌد

والمسجلة لهذه الدرجة بتارٌخ 2014/11/18م تخصص فسٌولوجٌا الحٌوان وذلك لتغٌبها وعدم التزامها
بالحضور واستكمال الجزء العملً للرسالة وذلك كما جاء بكتاب القسم.
القرار :وافقت اللجنة على ما جاء بالكتاب الوارد من مجلس القسم .

و) اعتًاد َتائج ايتحاَاخ اندراساخ انعهيا (دتهىو – ياجستير – دكتىراِ)
اىَ٘ظ٘ع  :اػزَذد اىيجْخ ّزبئج اٍزذبّبد اىذساعبد اىؼيٍب (دثيً٘ – ٍبجغزٍش – دمز٘سآ) دٗس دٌغَجش
.2111

واختتمت اللجنة أعمالها فً تمام الساعة الثانٌة عشر ظهرا.
الدراسات العليا
أستاذة  /سامية إسماعيل
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وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د /وليد حمدي حسن

محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافٌة الجلسة رقم ()332
بتارٌخ  2019/2/12م
اجتمعت اللجنة فً تمام الساعة الحادٌة عشر صباح ٌوم الثالثاء الموافق 2019/2/12م برئاسة السٌد
األستاذ الدكتور /ولٌد حمدي حسن – وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث وبحضور كل من
السادة الزمالء أعضاء هٌئة التدرٌس:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

االسم
أ.د /حسٌن ابراهٌم حسٌن
أ.د /منال عادل احمد
أ.د /محمد احمد قندٌل
أ.د /شوقً محمد ابوالحدٌد
أ.د /محمد علً ابراهٌم
د /ابراهٌم محمد ابراهٌم
د /أحمد حسٌن عابد
د /سالمه ابوحمره سٌد
د /اسماء نادي محمد
د /رشا رجب ابراهٌم
األستاذة /سارة حمدي حسن

الوظٌفة
استاذ ورئٌس قسم طب الحٌوان بالكلٌة
استاذ ورئٌس قسم امراض االسماك ورعاٌتها بالكلٌة
أستاذ ورئٌس قسم الكٌمٌاء الحٌوي بالكلٌة
استاذ طفٌلٌات الحٌوان بالكلٌة
استاذ االمراض المشتركة بالكلٌة
استاذ مساعد التغذٌة بالكلٌة
أستاذ مساعد البكترٌا والفطرٌات والمناعة بالكلٌة
مدرس امراض الدواجن بالكلٌة
مدرس صحة الحٌوان بالكلٌة
مدرس سلوكٌات الحٌوان ورعاٌتها بالكلٌة
العالقات الثقافٌة
االستهالل

أستهل السٌد األستاذ الدكتور  /وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث الجلسة (بسم هللا الرحمن الرحٌم) مرحبا بالسادة
الزمالء أعضاء اللجنة  .ثم شرع السادة أعضاء اللجنة بمناقشة جدول األعمال التالً :
أوال  :انًصادقاخ
 الموضوع  :التصدٌق على محضر اجتماع اللجنة رقم ( )331بتارٌخ 2019/1/13م .القرار  :تم التصدٌق على محضر اجتماع اللجنة رقم ( )331بتارٌخ 2019/1/13م.

اوال  :االعالٌ عٍ يُح عهًيح
-1الموضوع :نظرت اللجنة فً الكتاب الوارد من االدارة العامة للعالقات الثقافٌة والمتضمن االعالن عن منح
العام الدراسً  2020/2019المقدمة للدولة من وزارة التعلٌم بجمهورٌة الصٌن الشعبٌة وذلك للحصول على
درجة الماجستٌر والدكتوراه .
القرار ٌ :تم االعالن على موقع الكلٌة.

ثاَيا  :طهة سفر النقاء يحاضرج عهًيح
-1الموضوع :نظرت اللجنة فً الكتاب الوارد من قسم امراض الدواجن بالكلٌة والمتضمن موافقة مجلس القسم
بجلسته رقم ( )64بتارٌخ  2019/2/10على سفر السٌد أ.د /مجدي فتحً القاضً الى المملكة العربٌة السعودٌة

وذلك اللقاء محاضرة علمٌة فً (المؤتمر الدولً االول للغذاء اآلمن واالستثمار التنموي للثروة الداجنة
والحٌوانٌة) وذلك دون اي نفقات من الجامعة وذلك خالل الفترة من  2019/5/4الى 2019/5/5م
القرار  :وافقت اللجنة على سفر سٌادته لحضور المؤتمر على نفقة سٌادته الخاصة.
العالقات الثقافية

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

أستاذة  /سارة حمدي

أ.د /وليد حمدي حسن
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