جاٍعٔ تْٖا
مي ٔٞاىطة اىثٞطزٛ
قظٌ طة اىح٘ٞاُ

اجتماع مجلس طب الحيوان رقم ( ) بتاريخ
اجرَع ٍجيض قظٌ طة اىح٘ٞاُ تزئاطٔ ا.د /فٞصو خيٞو اتزإٗ ٌٞعض٘ ٔٝمو ٍِ -:
 .1ا.د /حظاً اىدٍ ِٝحَد اىعطار
 .2ا.دٍ /حَد حظْ ِٞعثٞد
 .3ا.د /عثداىَْعٌ ٍحَد ٍصطفٜ
 .4ا.دٝ /ظٍ ِٞحَ٘د عثداىزؤٗف
 .5دٍ /حَد ٍحَد ٛغاٌّ
 .6د /اىظٞد ٍصطف ٜإتزإٌٞ
 .7د /عثداىغْ ٚحفْاٗ ٙعثداىغْٚ
ّقذ ًاقش الوجلظ الوْضْع االتٖ -:
اٗالً -:ظش الوجلظ فٖ الطلة الوقذم هي الغ٘ذ ط.ب /ػثذالفتاح هٌجذ ػثذالفتاح عل٘ن الوذسط الوغاػذ تقغن طة الذْ٘اى تخصض
اهشاض هؼذٗح تشأى تؼ٘٘ي ع٘ادتَ هذسط تقغن طة الذْ٘اى تخصض األهشاض الوؼذٗح د٘ث اًَ دصل ػلٔ شِادج الذمتْساٍ هي
جاهؼح لٌ٘ضج – الواً٘ا ّهشفق طَ٘ الشِاداخ الذالح ػلٔ رلل ّاًَ دغي الغ٘ش ّالغوؼح ّالغلْك ّهلتضم تأداء ّاجثاتَ الْظ٘ف٘ح
تالقغن ّالنل٘ح هٌز تؼٌَ٘٘ هؼ٘ذا تالقغن.
اىقزارّ -:افق الوجلظ ػلٔ التؼ٘٘ي.
ثاّٞاً -:ظش الوجلظ فٖ تشن٘ل لجٌح الذنن ّالوٌاقشح للشعالَ الوقذهح هي الغ٘ذج ط.بً /ث٘لح أدوذ هذوذ غاصٓ الوغجلح لذسجح
الذمتْساج فٔ الؼلْم الطث٘ح الث٘طشٗح تخصض أهشاض هؼذٗح ّػٌْاًِا:

(اىرحص ِٞضد اىعدٗ ٛتَٞنزٗب اىن٘ر ْٜٝاٗفٞش)
ّتتنْى لجٌح الذنن ّالوٌاقشح هي الغادج-:
.1أ.د /هذوذ دغٌ٘ي ػث٘ذ

اعتار االهشاض الوؼذَٗ تالنلَ٘ ّالوششف ػلٖ الشعالَ (سئ٘غا)

.2ا.د /دغ٘ي اتشاُ٘ن دغ٘ي

اعتار االهشاض الوؼذَٗ تطة ت٘طشٕ تٌٖ عْٗف (ػضْا)

.3ا.د /ف٘صل خل٘ل اتشاُ٘ن

اعتار االهشاض الوؼذَٗ ّسئ٘ظ قغن طة الذْ٘اى تالنلَ٘ ّالوششف ػلٖ الشعالَ (ػضْا)

.4د /الغ٘ذ هصطفٖ اتشاُ٘ن

اعتار هغاػذ االهشاض الوؼذَٗ تالنلَ٘ (ػضْا)
عي ٜاُ ٝنُ٘ االٗه ٗاىثاّ ٜتص٘خ ٗاحد

اىقزارّ -:افق الوجلظ.
ثاىثاً :ظش الوجلظ فٖ الطلة الوقذم هي ا.د /ف٘صل خل٘ل اتشاُ٘ن تخصْص تذسٗظ هادٍ االهشاض الوؼذَٗ لطالب تشًاهج هشاقثَ
جْدٍ االغزَٗ تالنلَ٘.
اىقزارّ :افق الوجلظ ػلٖ تذسٗظ هقشس هادٍ االهشاض الوؼذَٗ موادٍ اعاعَ٘ تالثشًاهج ّرلل لشفغ الوِاساخ الفٌَ٘ ّالوٌَِ٘
ّالؼولَ٘ لخشٗجٖ الثشًاهج فٖ ػول٘اخ الفذض الظاُشٕ قثل ّتؼذ رتخ الوْاشٖ ّػول٘اخ النشف الظاُشٕ ػلٖ اللذْم
ّهٌتجاتِا.

راتعاً :ظش الوجلظ فٖ الطلة الوقذم هي ا.د /ف٘صل خل٘ل اتشاُ٘ن تخصْص تذسٗظ هادٍ االهشاض الوؼذَٗ لطالب تشًاهج الص٘ذلَ
الث٘طشَٗ الزٕ ع٘تن تذسٗغَ تالنلَ٘ هغتقثال.
اىقزارّ :افق الوجلظ ػلٖ اى ٗتن تذسٗظ هقشس هادٍ االهشاض الوؼذَٗ موادٍ اعاعَ٘ تالثشًاهج ّرلل لشفغ الوِاساخ الفٌَ٘ ّالوٌَِ٘
ّالؼولَ٘ للخشٗج ّتؼظ٘ن االعتفادٍ هي الثشًاهج د٘ث اى االهشاض الوؼذَٗ ًغثَ مث٘شٍ هي اهشاض الذْ٘اًاخ ّاًَ الٗجْص
تذسٗظ الذّاء تذّى تذسٗظ الذاء.

ٗقد اخررٌ اىَجيض اعَاىٔ ف ٜذَاً اىظاعٔ اىثاّ ٔٞظٖزا ٍِ ّفض اىً٘ٞ

اعضاء اىَجيض
..............................
...............................
...............................
...............................
...............................

رئٞض اىَجيض
ا.د /فٞصو خيٞو اتزإٌٞ

جاٍعٔ تْٖا
مي ٔٞاىطة اىثٞطزٛ
قظٌ طة اىح٘ٞاُ

قزار ذْفٞد ٛرقٌ (

) ترارٝخ

اىظٞد االطراد اىدمر٘ر /عَٞد اىنئٞ
ذح ٔٞطٞثٔ ٗتعد
احٞظ طيٞادذنٌ عيَيا تياُ ٍجييض قظيٌ طية اىحٞي٘اُ قيد ٗافي عيي ٚذعٞي ِٞاىظيٞد ط.ب /عثيداىفرام ٍْجيد
عثييداىفرام طييي ٌٞاىَييدرص اىَظيياعد تقظييٌ طيية اىحٞيي٘اُ ذةصييث اٍييزال ٍعدٝييح حٞي اّيئ حصييو عييي ٚاييٖادج
اىييدمر٘رآ ٍييِ جاٍعييح ىْٞييش – اىَاّٞييا ٍٗزف ي طٞيئ اى ييٖاداخ اىداىييح عييي ٚوىييل ٗاّيئ حظييِ اىظييٞز ٗاىظييَعح
ٗاىظي٘ك ٍٗيرشً تأداء ٗاجثاذٔ اى٘ظٞفٞح تاىقظٌ ٗاىنيٞح ٍْذ ذعٍ ْٔٞٞعٞدا تاىقظٌ.

ٗذفضي٘ا تقث٘ه ٗافز االحرزاً ٗاىرقدٝز
رئٞض اىقظٌ
ا.د /فٞصو خيٞو اتزإٌٞ

جاٍعٔ تْٖا
مي ٔٞاىطة اىثٞطزٛ
قظٌ طة اىح٘ٞاُ

قزار ذْفٞد ٛرقٌ (

) ترارٝخ

اىظٞد االطراد اىدمر٘ر /عَٞد اىنئٞ
ذح ٔٞطٞثٔ ٗتعد
احٞظ طٞادذنٌ عيَا تاُ ٍجيض قظٌ طة اىح٘ٞاُ قد ٗاف عي ٚذ نٞو ىجْح اىحنٌ ٗاىَْاق ح ىيزطاىٔ
اىَقدٍح ٍِ اىظٞدج ط.بّ /ثٞيح أحَد ٍحَد غاس ٙاىَظجيح ىدرجح اىدمر٘راج ف ٚاىعيً٘ اىطثٞح اىثٞطزٝح ذةصث
أٍزال ٍعدٝح ذحد عْ٘اُ:
(اىرحص ِٞضد اىعدٗ ٛتَٞنزٗب اىن٘ر ْٜٝاٗفٞش)
ّتتنْى لجٌح الذنن ّالوٌاقشح هي الغادج-:
.5أ.د /هذوذ دغٌ٘ي ػث٘ذ

اعتار االهشاض الوؼذَٗ تالنلَ٘ ّالوششف ػلٖ الشعالَ (سئ٘غا)

.6ا.د /دغ٘ي اتشاُ٘ن دغ٘ي

اعتار االهشاض الوؼذَٗ تطة ت٘طشٕ تٌٖ عْٗف (ػضْا)

.7ا.د /ف٘صل خل٘ل اتشاُ٘ن

اعتار االهشاض الوؼذَٗ ّسئ٘ظ قغن طة الذْ٘اى تالنلَ٘ ّالوششف ػلٖ الشعالَ (ػضْا)

.8د /الغ٘ذ هصطفٖ اتشاُ٘ن

اعتار هغاػذ االهشاض الوؼذَٗ تالنلَ٘ (ػضْا)
عي ٜاُ ٝنُ٘ االٗه ٗاىثاّ ٜتص٘خ ٗاحد

ٗذفضي٘ا تقث٘ه ٗافز االحرزاً ٗاىرقدٝز
رئٞض اىقظٌ
ا.د /فٞصو خيٞو اتزإٌٞ

جاٍعٔ تْٖا
مي ٔٞاىطة اىثٞطزٛ
قظٌ طة اىح٘ٞاُ

قزار ذْفٞد ٛرقٌ (

) ترارٝخ

اىظٞد االطراد اىدمر٘ر /عَٞد اىنئٞ
ذح ٔٞطٞثٔ ٗتعد
احٞظ طٞادذنٌ عيَا تاُ ٍجيض قظٌ طة اىحٞي٘اُ قيد ٗافي عيي ٚذيدرٝض ٍقيزر ٍيادٓ االٍيزال اىَعدٝئ
مَييادٓ اطاطيي ٔٞتاىثزّيياٍ ٗوىييل ىزفييع اىَٖيياراخ اىفْٞيئ ٗاىَْٖٞيئ ٗاىعَيٞيئ ىةزٝجيي ٜاىثزّيياٍ فيي ٜعَيٞيياخ
اىفحث اىظإز ٛقثو ٗتعد وتح اىَ٘ااٗ ٜعَيٞاخ اىن ف اىظإز ٛعي ٜاىيحً٘ ٍْٗرجاذٖا.

ٗذفضي٘ا تقث٘ه ٗافز االحرزاً ٗاىرقدٝز
رئٞض اىقظٌ
ا.د /فٞصو خيٞو اتزإٌٞ

جاٍعٔ تْٖا
مي ٔٞاىطة اىثٞطزٛ
قظٌ طة اىح٘ٞاُ

قزار ذْفٞد ٛرقٌ (

) ترارٝخ

اىظٞد االطراد اىدمر٘ر /عَٞد اىنئٞ
ذح ٔٞطٞثٔ ٗتعد
احٞظ طٞادذنٌ عيَا تاُ ٍجيض قظٌ طة اىح٘ٞاُ قد ٗافي عيي ٚاُ ٝيرٌ ذيدرٝض ٍقيزر ٍيادٓ االٍيزال اىَعدٝئ
مَادٓ اطاط ٔٞتاىثزّاٍ ٗوىل ىزفع اىَٖاراخ اىفْٗ ٔٞاىَْٖٗ ٔٞاىعَي ٔٞىيةيزٗ ٝذعظي ٌٞاالطيرفادٓ ٍيِ اىثزّياٍ حٞي
اُ االٍزال اىَعد ٔٝذَثو ّظثٔ مثٞزٓ ٍِ اٍزال اىح٘ٞاّاخ ٗاّئ الٝجي٘س ذيدرٝض اىيدٗاء تيدُٗ ذيدرٝض اىيداء ٗاّئ
ٝرطية ىرق ٌٞٞاالدٗ ٔٝاىثٞطز ٔٝاجزاء ذجارب عي ٜح٘ٞاّاخ اىرجارب ٍٗةريف اىفصائو اىح٘ٞاّ ٔٞفنٞف ٝيرٌ وىيل تيدُٗ
دراطٔ االٍزال اىَعد ٔٝاىر ٜذصٞة ٕذٓ اىفصائو مَا اُ غاىث ٔٞاالدٗ ٔٝاىثٞطز ٔٝاىَ٘ج٘دٓ تاىظي٘ اىثٞطيز ٛذةيث
عال االٍزال اىَعد.ٔٝ

ٗذفضي٘ا تقث٘ه ٗافز االحرزاً ٗاىرقدٝز
رئٞض اىقظٌ
ا.د /فٞصو خيٞو اتزإٌٞ

