محضر اجتماع لجنة الدراسات العلٌا والبحوث الجلسة رقم ()333
بتارٌخ  9172/3/71م
اجتمعت اللجنة فً تمام الساعة العاشرة صباح ٌوم االحد الموافق 9172/3/71م 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 /محمد عبدالرحمن البابلً
أ.د /منال عادل احمد
أ.د /صابر محمد عبدهللا
أ.د /عرفه مشرف سلٌمان
أ.د /شوقً محمد ابوالحدٌد
د /ابراهٌم محمد ابراهٌم
د /أحمد حسٌن عابد
د /محمد كمال مرعً
د /اسماء نادي محمد
د /رشا رجب ابراهٌم
األستاذة /سارة حمدي حسن

الوظٌفة
استاذ الصحة واالمراض المشتركة والوبائٌات المتفرغ بالكلٌة
استاذ ورئٌس قسم امراض االسماك ورعاٌتها بالكلٌة
استاذ التولٌد والتناسل والتلقٌح االصطناعً بالكلٌة
استاذ ورئٌس قسم الرقابة الصحٌة على االغذٌة بالكلٌة
استاذ طفٌلٌات الحٌوان بالكلٌة
استاذ مساعد التغذٌة بالكلٌة
أستاذ مساعد البكترٌا والفطرٌات والمناعة بالكلٌة
مدرس التشرٌح بالكلٌة
مدرس صحة الحٌوان بالكلٌة
مدرس سلوكٌات الحٌوان ورعاٌتها بالكلٌة
قسم الدراسات العلٌا والبحوث
االستٓالل

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 :
أٔال  :انًصاذقاخ
 الموضوع  :التصدٌق على محضر اجتماع اللجنة رقم ( )339بتارٌخ 9172/9/79م.القرار  :تم التصدٌق على محضر اجتماع اللجنة رقم ( )339بتارٌخ 9172/9/79م.

ثاَيا  :يٕضٕعاخ خاصح تانرراساخ انعهيا
أ) يُح ذرجاخ عهًيح (ذكتٕراِ)
ّ .1ظشد اىيجْخ ف ٜاىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد ثبىنيٞخ ٗاىَزضَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ
سقٌ ( )022ثزبسٝخ  ً0219/3/5عي ٜرششٞخ اىغٞذح "ط.ة/عي٘ ٙاىغٞذ عبىٌ" ىيذص٘ه عي ٚدسجخ اىذمز٘سآ فٜ
اىعيً٘ اىطجٞخ اىجٞطشٝخ رخصص" اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد " ٗاىَغجيخ ىٖزٓ اىذسجخ ثزبسٝخ .ً0215/11/11
عنوان الرسالة :
" دراسات بكترٌولوجٌة ومناعٌة على العجول المصابة باضطرابات تنفسٌة "
باللغة االنجلٌزٌة:

''Bacteriological and immunological studies on calves affected by respiratory
"manifestations
القرارٗ :افقذ اىيجْخ عي ٚرششٞخ اىجبدضخ ىيذص٘ه عي ٚدسجخ اىذمز٘سآ رخصص " اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ
ٗاىفطشٝبد".

ب) تشكيم نجُح انًُاقشح ٔانحكى نزسائم (ياجستيز)
ّ -1ظشد اىيجْخ ف ٜاىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد ثبىنيٞخ ٗاىَزضَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ سقٌ
( )022ثزبسٝخ  ً0219/3/5عي ٜرشنٞو ىجْخ اىَْبقشخ ٗاىذنٌ ىشعبىخ اىَبجغزٞش اىخبصخ ثبىغٞذح ط.ة /صْٝت عيٜ
ٍذَ٘د" ٗاىَغجيخ ىٖزٓ اىذسجخ ثزبسٝخ .0212/11/11
عْ٘اُ اىشعبىخ:
" توصٌف للفطرٌات الخٌطٌة والخمائر المعزولة من مصادر مختلفة "
'' Characterization of mycelial fungi and yeasts isolated from different
''sources
ىجْخ اإلششاف:
 -1أ.د /اعَبعٞو عجذ اىذفٞظ سض٘اُ أعزبر ٗسئٞظ قغٌ اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد ثبىنيٞخ
ٍذسط اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد ثبىنيٞخ
 -2د ٍ/ذَذ فزذ ٜمبٍو
ٍذسط ثقغٌ اىطفٞيٞبد ثنيٞخ اىطت اىجشش ٛجبٍعخ ثْ ٜع٘ٝف
 -3د /دعبء ادَذ دَذٛ
ٗٝقزشح رشنٞو ىجْخ اىفذص ٗاىَْبقشخ ٍِ مو ٍِ اىغبدح :
أعزبر اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد اىَزفشغ ثبىنيٞخ
 -1أ.د /ف٘ص ٛسٝبض اىصعٞذٛ
 -0ا.دٗ /ىٞذ دَذ ٛدغِ

اعزبر اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد ٗٗمٞو اىنيٞخ ىشئُ٘ اىذساعبد اىعيٞب ٗاىجذ٘س

-3أ.د /اعَبعٞو عجذ اىذفٞظ سض٘اُ أعزبر ٗسئٞظ قغٌ اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد ثبىنيٞخ (اىَششف عي ٚاىشعبىخ)
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ عي ٚاىقشاس اى٘اسد ٍِ ٍجيظ اىقغٌ ثشأُ رشنٞو ىجْخ اىَْبقشخ ٗاىذنٌ .

ج) تشكيم حهقح تحث نزسائم (ذكتٕراِ)
ّ -1ظشد اىيجْخ ف ٜاىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٝش ٗاالشعخ ثبىنيٞخ ٗاىَزضَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ
ثجيغزٔ سقٌ ( )121ثزبسٝخ  ً0219/3/2عي ٚرشنٞو ديقخ ثذش ىشعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصخ ثبىغٞذح "ط.ة /فبطَخ
ٍذَذ ديفبٝخ" اىَذسط اىَغبعذ ثبىقغٌ ٗاىَغجيخ ىذسجخ اىذمز٘سآ ف ٜاىعيً٘ اىطجٞخ اىجٞطشٝخ رخصص" اىجشادخ
ٗاىزخذٝش ٗاالشعخ " ثزبسٝخ . ً0211/5/01
عْ٘اُ اىشعبىخ :
" عالج التهابات المفاصل المستحدثة باستخدام الخالٌا فً نموذج حٌوانً "
" "Cell therapy in treatment of induced arthritis in animal model
عي ٚأُ ٝنُ٘ رشنٞو ديقخ اىجذش مبٟر: ٜ
اعزبر اىجبص٘ى٘جٞب اىَزفشغ ثبىنيٞخ
 -1أ.د /عبده عجبط شيجٜ
اعزبر اىزششٝخ اىَزفشغ ثبىنيٞخ
 -0أ.د /ص ِٝاىعبثذ ِٝادً
 -3أ.د /اعبٍٔ ٍذَذ اعزبر اىفغ٘ٞى٘جٞب ٗسئٞظ قغٌ عيٌ اىذ٘ٞاُ – ميٞخ اىعيً٘ – جبٍعخ ثْ ٜع٘ٝف (ٍششفب)
 -2أ.دٗ /ائو ٍصطف ٚاث٘اىخٞش اعزبر ٍغبعذ اىَٞنشٗث٘ٞى٘جٗ ٜاىَْبعخ – االمبدَٞٝخ اىطجٞخ اىعغنشٝخ (ٍششفب)
 -5أ.د /جَبه عجذاىْبصش سجت اعزبر ٗسئٞظ قغٌ اىجشادخ ٗاىزخذٝش ٗاالشعخ ثبىنيٞخ (اىَششف عي ٚاىشعبىخ)
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ عي ٚقشاس ٍجيظ اىقغٌ ثشبُ اىزشنٞو عي ٚاىْذ٘ اىَعشٗض.
___________________

ّ -0ظشد اىيجْخ ف ٜاىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ طت اىذ٘ٞاُ ثبىنيٞخ ٗاىَزضَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ سقٌ ()322
ثزبسٝخ  ً0219/3/10عي ٚرشنٞو ديقخ ثذش ىشعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصخ ثبىغٞذح "ط.ةٍ /بٕ ٜعٞذ عجذاىز٘اة"
اىَذسط اىَغبعذ ثبىقغٌ ٗاىَغجيخ ىذسجخ اىذمز٘سآ ف ٜاىعيً٘ اىطجٞخ اىجٞطشٝخ رخصص" االٍشاض اىجبطْخ "
ثزبسٝخ . ً0211/6/11
عْ٘اُ اىشعبىخ :
" حالة المعادن فً المجترات السلٌمة والمرٌضة "
'' '' Minerals status in healthy and diseased ruminants
عي ٚأُ ٝنُ٘ رشنٞو ديقخ اىجذش مبٟر: ٜ
اعزبر االٍشاض اىجبطْخ اىَزفشغ ثبىنيٞخ
 -1ا.دٍ /ذَذ عَٞش دغِ
اعزبر االٍشاض اىجبطْخ ثبىنيٞخ
 -0ا.د /عصبً ٍذَ٘د ععٞذ
اعزبر االٍشاض اىجبطْخ ثبىنيٞخ
 -3ا.د /دغبً ادَذ ثنش
أعزبر االٍشاض اىجبطْخ اىَزفشغ ثبىنيٞخ(اىَششف عي ٚاىشعبىخ)
-2ا. .دّ /بثٞو ادَذ عٞغٜ
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ عي ٚقشاس ٍجيظ اىقغٌ ثشبُ اىزشنٞو عي ٚاىْذ٘ اىَعشٗض.
___________________
ّ -3ظشد اىيجْخ ف ٜاىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ طت اىذ٘ٞاُ ثبىنيٞخ ٗاىَزضَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ سقٌ ()322
ثزبسٝخ  ً0219/3/10عي ٚرشنٞو ديقخ ثذش ىشعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصخ ثبىغٞذح "ط.ة /اٍٞشح ٍذَذ ٍضٝذ"
ٗاىَغجيخ ىذسجخ اىذمز٘سآ ف ٜاىعيً٘ اىطجٞخ اىجٞطشٝخ رخصص" االٍشاض اىَعذٝخ "ثزبسٝخ . ً0211/10/11
عْ٘اُ اىشعبىخ :
" مدخل وبائً وجزٌئً للتشخٌص والسٌطرة على مرض البروسٌال (االجهاض المعدي) فً االبقار تحت
الظروف المحلٌة فً مصر "
'' Epidemiological and molecular based approach for diagnosis and control of
'' bovine brucellosis under local conditions in Egypt
عي ٚأُ ٝنُ٘ رشنٞو ديقخ اىجذش مبٟر: ٜ
اعزبر االٍشاض اىَعذٝخ ٗٗمٞو اىنيٞخ ىشئُ٘ خذٍٔ اىجٞئخ ٗاىَجزَع
 -1ا.د /ادَذ ٍَذٗح اىششٝف
اعزبر االٍشاض اىَعذٝخ ثبىنيٞخ
 -0ا.د /سجت عضاً عيٚ
اعزبر ٍغبعذ االٍشاض اىَعذٝخ ثبىنيٞخ (ٍششفب)ً
 -3د /ادَذ ٍذَذ عَٞش
اعزبر ٍغبعذ االٍشاض اىَعذٝخ ثبىنيٞخ
 -2د /شٞش ِٝسضب سٗثٜ
أعزبر االٍشاض اىَعذٝخ ٗسئٞظ قغٌ طت اىذ٘ٞاُ ثبىنيٞخ
 -5ا.د /دغ ِٞاثشإ ٌٞدغِٞ
(اىَششف عي ٚاىشعبىخ)
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ عي ٚقشاس ٍجيظ اىقغٌ ثشبُ اىزشنٞو عي ٚاىْذ٘ اىَعشٗض.

ذ) تعريم اشزاف نزسائم (ياجستيز  -ذكتٕراِ)
ّ -1ظشد اىيجْخ ف ٜاىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد ثبىنيٞخ ٗاىَزضَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ
ثجيغزٔ سقٌ ( )022ثزبسٝخ  ً0219/3/5عي ٚرعذٝو اإلششاف ىشعبىخ اىَبجغزٞش اىخبصخ ثبىغٞذح
ط.ةٗ /الء ٍصطف ٚععٞذ ٗاىَغجيخ ىٖزٓ اىذسجخ ثزبسٝخ  ً0216/12/05رخصص اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ
ٗاىفطشٝبد.
اإلششاف قجو اىزعذٝو :
اعزبر ٍغبعذ اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد ثبىنيٞخ
 -1دٕ /بىٔ عٞذ دغِ
 -0د /فبطَخ ٍصطفٍ ٚذَذ ٍذسط اٍشاض االعَبك ٗسعبٝزٖب ثبىنيٞخ.

اإلششاف ثعذ اىزعذٝو :
 -1دٕ /بىٔ عٞذ دغِ
 -0د /عذش عجذاىعيٌٞ

اعزبر ٍغبعذ اىجنزشٝب ٗاىَْبعخ ٗاىفطشٝبد ثبىنيٞخ
ٍذسط اىصذخ ٗاالٍشاض اىَشزشمخ ٗاى٘ثبئٞبد ثبىنيٞخ

أعجبة رعذٝو اإلششاف  :رْبصه اىغٞذح د /فبطَخ ٍصطفٍ ٚذَذٍ -ذسط اٍشاض االعَبك ٗسعبٝزٖب ثبىنيٞخ عِ
االششاف عي ٚاىشعبىخ ٗرىل ىقٞبٍٖب ثبجبصح سعبٝخ طفو ىَذٓ عبً ٗاضبفخ اىغٞذح د /عذش عجذاىعيٍ - ٌٞذسط
اىصذخ ٗاالٍشاض اىَشزشمخ ٗاى٘ثبئٞبد اى ٚىجْخ االششاف ٗرىل مَب جبء ثنزبة اىقغٌ .
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .
___________________
ّ -0ظشد اىيجْخ ف ٜاىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اٍشاض االعَبك ٗسعبٝزٖب ثبىنيٞخ ٗاىَزضَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ
ثجيغزٔ سقٌ ( )35ثزبسٝخ  ً0219/3/3عي ٚرعذٝو اإلششاف ىشعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصخ ثبىغٞذ
ط.ةٍ /ذَذ عَش مبٍو اىَذسط اىَغبعذ ثبىقغٌ ٗاىَغجو ىٖزٓ اىذسجخ ثزبسٝخ  ً0211/10/11رخصص
اٍشاض االعَبك ٗسعبٝزٖب .
اإلششاف قجو اىزعذٝو :
اعزبر ٗسئٞظ قغٌ اٍشاض االعَبك ٗسعبٝزٖب ثبىنيٞخ
 -1أ.دٍْ /به عبده عٞغٚ
 -0د /فبطَخ ٍصطفٍ ٚذَذ ٍذسط اٍشاض االعَبك ٗسعبٝزٖب ثبىنيٞخ.
اإلششاف ثعذ اىزعذٝو :
 -1أ.دٍْ /به عبده عٞغٚ

اعزبر ٗسئٞظ قغٌ اٍشاض االعَبك ٗسعبٝزٖب ثبىنيٞخ

أعجبة رعذٝو اإلششاف  :رْبصه اىغٞذح د /فبطَخ ٍصطفٍ ٚذَذٍ -ذسط اٍشاض االعَبك ٗسعبٝزٖب ثبىنيٞخ عِ
االششاف عي ٚاىشعبىخ ٗرىل ىقٞبٍٖب ثبجبصح سعبٝخ طفو ىَذٓ عبً ٗرىل مَب جبء ثنزبة اىقغٌ .
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .
__________________
ّ -3ظشد اىيجْخ ف ٜاىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىشقبثخ اىصذٞخ عي ٚاالغزٝخ ثبىنيٞخ ٗاىَزضَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ
ثجيغزٔ سقٌ ( )306ثزبسٝخ  ً0219/3/5عي ٚرعذٝو اإلششاف ىشعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصخ ثبىغٞذح
ط.ة /س ٌٝثٖبء اىذٍ ِٝذَذ ٗاىَغجيخ ىٖزٓ اىذسجخ ثزبسٝخ  ً0216/5/02رخصص اىشقبثخ اىصذٞخ عيٚ
االىجبُ ٍْٗزجبرٖب.
اإلششاف قجو اىزعذٝو :
 -1أ.د /عبده اىخ٘ى ٜاعزبر اىشقبثخ اىصذٞخ عي ٚاالىجبُ ٍْٗزجبرٖب اىَزفشغ ثبىنيٞخ
 -0أ.د /عشفٔ ٍششف اعزبر اىشقبثخ اىصذٞخ عي ٚاالىجبُ ٍْٗزجبرٖب ثبىنيٞخ
 -3أ.د /اٍَٞخ اثشإ ٌٞسئٞظ ثذ٘س ثقغٌ اىنَٞٞبء ٗاىغًَ٘ – ٍعٖذ ثذ٘س صذخ اىذ٘ٞاُ
اإلششاف ثعذ اىزعذٝو :
 -1أ.د /عبده اىخ٘ى ٜاعزبر اىشقبثخ اىصذٞخ عي ٚاالىجبُ ٍْٗزجبرٖب اىَزفشغ ثبىنيٞخ
 -0أ.د /عشفٔ ٍششف اعزبر اىشقبثخ اىصذٞخ عي ٚاالىجبُ ٍْٗزجبرٖب ثبىنيٞخ
 -3أ.د /اٍَٞخ ٍذَذ اىطبٕش سئٞظ ثذ٘س ثقغٌ اىشقبثخ اىصذٞخ عي ٚاالىجبُ – ٍعٖذ ثذ٘س صذخ اىذ٘ٞاُ اىذقٜ
أعجبة رعذٝو اإلششاف  :رْبصه اىغٞذح أ.د /اٍَٞخ اثشإ - ٌٞسئٞظ ثذ٘س ثقغٌ اىنَٞٞبء ٗاىغًَ٘ – ٍعٖذ ثذ٘س
صذخ اىذ٘ٞاُ عِ االششاف عي ٚاىشعبىخ ٗاضبفخ اىغٞذح أ.د /اٍَٞخ ٍذَذ اىطبٕش  -سئٞظ ثذ٘س ثقغٌ
اىشقبثخ اىصذٞخ عي ٚاالىجبُ – ٍعٖذ ثذ٘س صذخ اىذ٘ٞاُ اىذق ٜاى ٚىجْخ االششاف عي ٚاىشعبىخ ٗرىل مَب
جبء ثنزبة اىقغٌ .
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .
__________________

ّ -2ظشد اىيجْخ ف ٜاىنزبة اى٘اسد ٍِ قغٌ اىزششٝخ ٗاالجْخ ثبىنيٞخ ٗاىَزضَِ ٍ٘افقخ ٍجيظ اىقغٌ ثجيغزٔ سقٌ
( )22ثزبسٝخ  ً0219/3/12عي ٚرعذٝو اإلششاف ىشعبىخ اىذمز٘سآ اىخبصخ ثبىغٞذح ط.ة /عضح عي ٜدغِ
اىَذسط اىَغبعذ ثبىقغٌ ٗاىَغجيخ ىٖزٓ اىذسجخ ثزبسٝخ  ً0215/6/01رخصص اىزششٝخ ٗاالجْخ.
اإلششاف قجو اىزعذٝو :
اعزبر اىزششٝخ اىَزفشغ ثبىنيٞخ
 -1أ.د /ص ِٝاىعبثذ ِٝعجذاىغزبس
اعزبر ٍغبعذ اىزششٝخ ثبىنيٞخ
 -0د /اششف عٞذ ع٘اد
اعزبر ٍغبعذ ٗقبئٌ ثبعَبه سئٞظ قغٌ اىزششٝخ ثبىنيٞخ
 -3دٍ /ذَذ جَعٔ ر٘فٞق
اإلششاف ثعذ اىزعذٝو :
 -1أ.د /ص ِٝاىعبثذ ِٝعجذاىغزبس
 -0دٍ /ذَذ جَعٔ ر٘فٞق

اعزبر اىزششٝخ اىَزفشغ ثبىنيٞخ
اعزبر ٍغبعذ ٗقبئٌ ثبعَبه سئٞظ قغٌ اىزششٝخ ثبىنيٞخ

أعجبة رعذٝو اإلششاف  :اّٖبء خذٍٔ اىغٞذ د /اششف عٞذ ع٘اد طجقب ىقشاس سئٞظ اىجبٍعخ سقٌ ( )320ثزبسٝخ
ٗ 0219/3/2رىل مَب جبء ثنزبة اىقغٌ .
اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .

ْة) تعريم عُٕاٌ نزسائم ( ياجستيز  -ذكتٕراِ)
َ -1ظزخ انهجُةح يةا انكتةاب انةٕارذ يةٍ قسةى انجزاحةح ٔانتدةريز ٔاالشةعح تانكهيةح ٔانًتمةًٍ يٕايقةح يجهةق انقسةى
تجهستّ رقى () 141تتاريخ 9112/3/4و عهة تعةريم عُةٕاٌ رسةانح انًاجسةتيز انداصةح تانسةيرج ط.ب /ياطًةح اتةزاْيى
حسٍ انًعيرج تانقسى ٔانًسجهح نٓذِ انررجح تتاريخ 9111/19/11و تدصص انجزاحح ٔانتدريز ٔاالشعح.
عُٕاٌ انزسانح قثم انتعريم :
تانهغح انعزتيح :

"اتجاهات حدٌثة فً التئام الجروح واالوتار فً الفصٌلة الخٌلٌة "
تانهغح االَجهيزيح :

''"New trends in wound and tendon healing in equine
عُٕاٌ انزسانح تعر انتعريم :
تانهغح انعزتيح :

" اتجاهات حدٌثة فً التئام الجروح واالوتار فً االرانب "
تانهغح االَجهيزيح :

""New trends in wound and tendon healing in Rabbits
ٔأريق قزار يجهق انقسى تأٌ تعريم عُٕاٌ انزسانح غيز جْٕزي ٔال يستهزو ذراسح يقزراخ جريرج

القرار ٌ :رد للقسم لعمل مذكرة تبرٌر واٌضاح بعد موافقة مجلس القسم .
__________________
َ -9ظزخ انهجُح يا انكتاب انٕارذ يةٍ قسةى انزقاتةح انصةحيح عهة االغذيةح تانكهيةح ٔانًتمةًٍ يٕايقةح يجهةق انقسةى
تجهستّ رقى () 396تتاريخ 9112/3/5و عه تعريم عُٕاٌ رسانح انركتٕراِ انداصح تانسيرج ط.ب /ريى تٓةا انةريٍ يحًةر
انًسجهح نٓذِ انررجح تتاريخ 9116/5/94و تدصص انزقاتح انصحيح عه االنثاٌ ٔيُتجاتٓا .
عُٕاٌ انزسانح قثم انتعريم :
تانهغح انعزتيح :

" دراسات على بعض المتبقٌات الضارة فً اللبن والجبن"
تانهغح االَجهيزيح :

'' '' Studies on some hazard residues in milk and cheese
عُٕاٌ انزسانح تعر انتعريم :
تانهغح انعزتيح :

" دراسات على االمٌنات الحٌوٌة فً بعض الجبن "
تانهغح االَجهيزيح :

'' '' Studies on biogenic amines in some cheeses
ٔأريق قزار يجهق انقسى تأٌ تعريم عُٕاٌ انزسانح غيز جْٕزي ٔال يستهزو ذراسح يقزراخ جريرج

اىقشاس ٗ :افقذ اىيجْخ .
__________________
َ -3ظزخ انهجُةح يةا انكتةاب انةٕارذ يةٍ قسةى انجزاحةح ٔانتدةريز ٔاالشةعح تانكهيةح ٔانًتمةًٍ يٕايقةح يجهةق انقسةى
تجهستّ رقى ()141تتاريخ 9112/3/4و عه تعريم عُةٕاٌ رسةانح انةركتٕراِ انداصةح تانسةير ط.ب /يحًةر يحًةٕذ عهةا
انًسجم نٓذِ انررجح تتاريخ 9114/11/11و تدصص انجزاحح ٔانتدريز ٔاالشعح.
عُٕاٌ انزسانح قثم انتعريم :
تانهغح انعزتيح :

"اتجاهات جدٌدة فً تثبٌت كسر جسم عظمة الفخذ فً الكالب  :دراسة تجرٌبٌة "
تانهغح االَجهيزيح :

" "New trends fixation of femur shaft fracture in dogs : an experimental study
عُٕاٌ انزسانح تعر انتعريم :
تانهغح انعزتيح :

"اتجاهات جدٌدة فً تثبٌت كسر جسم عظمة القصبة فً الفئران  :دراسة تجرٌبٌة "
تانهغح االَجهيزيح :

"New trends in promoting tibial shaft fracture healing in rats : an experimental
''study
ٔأريق قزار يجهق انقسى تأٌ تعريم عُٕاٌ انزسانح غيز جْٕزي ٔال يستهزو ذراسح يقزراخ جريرج

القرار ٌ :رد للقسم لعمل مذكرة تبرٌر واٌضاح بعد موافقة مجلس القسم .

واختتمت اللجنة أعمالها فً تمام الساعة الحادٌه عشر صباحا.
الدراسات العليا

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د /وليد حمدي حسن

تحرٌرا فً .9172/3/71

محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافٌة الجلسة رقم ()333
بتارٌخ  9172/3/71م
اجتمعت اللجنة فً تمام الساعة العاشرة صباح ٌوم االحد الموافق 9172/3/71م برئاسة السٌد األستاذ
الدكتور /ولٌد حمدي حسن – وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث وبحضور كل من السادة
الزمالء أعضاء هٌئة التدرٌس:
م
7
9
3
4
5
6
1
8
2
71
77

االسم
أ.د /محمد عبدالرحمن البابلً
أ.د /منال عادل احمد
أ.د /صابر محمد عبدهللا
أ.د /عرفه مشرف سلٌمان
أ.د /شوقً محمد ابوالحدٌد
د /ابراهٌم محمد ابراهٌم
د /أحمد حسٌن عابد
د /محمد كمال مرعً
د /اسماء نادي محمد
د /رشا رجب ابراهٌم
األستاذة /سارة حمدي حسن

الوظٌفة
استاذ الصحة واالمراض المشتركة والوبائٌات المتفرغ بالكلٌة
استاذ ورئٌس قسم امراض االسماك ورعاٌتها بالكلٌة
استاذ التولٌد والتناسل والتلقٌح االصطناعً بالكلٌة
استاذ ورئٌس قسم الرقابة الصحٌة على االغذٌة بالكلٌة
استاذ طفٌلٌات الحٌوان بالكلٌة
استاذ مساعد التغذٌة بالكلٌة
أستاذ مساعد البكترٌا والفطرٌات والمناعة بالكلٌة
مدرس التشرٌح بالكلٌة
مدرس صحة الحٌوان بالكلٌة
مدرس سلوكٌات الحٌوان ورعاٌتها بالكلٌة
قسم الدراسات العلٌا والبحوث
االستٓالل

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 :
أٔال  :انًصاذقاخ
 الموضوع  :التصدٌق على محضر اجتماع اللجنة رقم ( )339بتارٌخ 9172/9/79م .القرار  :تم التصدٌق على محضر اجتماع اللجنة رقم ( )339بتارٌخ 9172/9/79م.

ثاَيا  :طهة حمٕر يؤتًز ذاخها
-7الموضوع :نظرت اللجنة فً الخطاب الوارد من مجلس قسم التولٌد والتناسل والتلقٌح االصطناعً بالكلٌة
بجلسته رقم ( )371بتارٌخ 9172/3/5م والمتضمن موافقة مجلس القسم على اشتراك جمٌع السادة اعضاء هٌئة
التدرٌس ومعاونٌهم بالقسم فً ( المؤتمر الدولً الباكستنً المصري بٌن جامعة الزراعة بباكستان وجامعة بنً
سوٌف) وذلك بالتعاون مع الهٌئة المنظمة للمؤتمر والمقرر انعقاده فً الفترة من  72-71دٌسمبر  ، 9172كما
وافق مجلس القسم على انعقاد المؤتمر االول للقسم على هامش ذلك المؤتمر.
القرار  :وافقت اللجنة .
__________________
-9الموضوع :نظرت اللجنة فً الطلب المقدم من السٌد أ.د /ولٌد حمدي حسن – استاذ البكترٌا والمناعة
والفطرٌات ووكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث بخصوص الموافقة على حضور سٌادته (مؤتمر الجمعٌة

المصرٌة للدواجن ) والمقرر انعقاده فً الفترة من  93 -91ابرٌل  9172بالساحل الشمالً وذلك بدون نفقات من
الجامعة .
القرار  :وافقت اللجنة .
العالقات الثقافية

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا
أ.د /وليد حمدي حسن

تحرٌرا فً .9172/3/71

