كليت الطب البيطري

جـاهعت بنها
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يذضش اجزًبع يجهظ انكهيخ سقى ( )344ثزبسيخ 2012 /4/22

إنه في يىم األحد الوىافق  2022/4/22الساعت الحاديت عشر صباحا ً اجتوع هجلس الكليت برئاست
السيد األستاذ الدكتىر  /جوال عبدالرحين سىست  -عويد الكليت بحضىر السادةاألعضاءلوناقشت
العديد هن الوىضىعاث...الوزيد
( )1انغبدح وكالء انكهيخ

ا.دَ /جىي عيذ أدًذ
ا.د /يذًذ انغيذ صجذً اثىعبنى
ا.د /يذًذ عطيخ يزىنً

وكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًجزًع ورًُيخ انجيئخ
وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطـــــــــــــــــــــــــالة
وكيم انكهيخ نشئىٌ انذساعبد انعهيب وانجذــــىس

( )2انغبدح سؤعبء االقغبو -:
أ.د/عبيً فشغهً اعًبعيم

سئيظ يجهظ قغى انجشادخ

ا.د /ججش فكشي انجبجىسي

سئيظ يجهظ قغى انفيشونىجيب

ا.د /دًذي عجذانغًيع يذًذ

سئيظ يجهظ قغى يشاقجخ االغزيخ

ا.د /عبدل عجذانعهيى شبهيٍ

سئيظ يجهظ قغى ايشاض وسعبيخ االعًبك

ا.د /يذًذ يشعً سيضبٌ

سئيظ يجهظ قغى انصذخ وعهىكيبد وسعبيخ انذيىاٌ

ا.د /أششف عجذانذكيى انكىيً

سئيظ يجهظ قغى انفبسيبكىنىجيب

ا.د /فيصم خهيم إثشاهيى

سئيظ يجهظ قغى طت انذيىاٌ

ا.د /يذًذ انغيذ عضة

سئيظ يجهظ قغى انفغيىنىجيب

ا.د /نجًُ يذًذ اعًبعيم انعقجبوي

سئيظ يجهظ قغى انطفيهيبد

ا.د /شىقً أدًذ أدًذ يصطفً

سئيظ يجهظ قغى انجبثىنىجيب

ا.دَ /جيهخ يذًىد عجذانعهيى

سئيظ يجهظ قغى انطت انششعً وانغًىو

أ.د /يذًىد انغيذ عبثذ اثى انشوط

سئيظ يجهظ قغى انزىنيذ وانزُبعم وانزهقيخ االصطُبعً

ا.د /أدًذ عيغً يذًذ

سئيظ يجهظ قغى ايشاض انذواجٍ

ا.د /دبرى ثهجبد دغيٍ

سئيظ يجهظ قغى انزششيخ واألجُخ

ا.دَ /بصش انغيذ عجذانًطهت

سئيظ يجهظ قغى انزغزيخ وانزغزيخ اإلكهيُيكيخ

ا.د /اششف عىاد عجذانزىاة

سئيظ يجهظ قغى انجكزشيىنىجيب

ا.د /يبقىد عجذانفزبح انغُىعً

سئيظ يجهظ قغى انكيًيبء انذيىيخ واإلكهيُيكيخ

ا.د /ايهبة عجذانعبل انضغجً

سئيظ يجهظ قغى األَغجخ وانخاليب

د /خبنذ يذًذ يصطفً فشاسِ

قبئى ثعًم سئيظ يجهظ قغى انجبثىنىجيب اإلكهيُيكيخ

د /نجًُ يذًذ عهً عبنى

قبئى ثعًم سئيظ يجهظ قغى األيشاض انًشزشكخ

ا.د /يذًذ عًش دغيٍ انشبيت
ا.د /دغبو انذيٍ يذًذ انعطبس

أعزبر يزفشغ ثقغى انزششيخ واألجُخ
أعزبر يزفشغ ثقغى طت انذيىاٌ

( )3أعبرزح انكهيخ
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أعزبر يزفشغ ثقغى انفبسيبكىنىجيب
أعزبر يزفشغ ثقغى انذواجٍ
اعزبر يزفشغ ثقغى انطت انششعً وانغًىو
أعزبر يزفشغ ثقغى انزغزيخ وانزغزيخ اإلكهيُيكيخ
اعزبر يزفشغ ثقغى انذواجٍ
أعزبر يزفشغ ثقغى انزىنيذ وانزُبعم وانزهقيخ االصطُبعً
اعزبر يزفشغ ثقغى انجكزشيىنىجيب
أعزبر ثقغى انجبثىنىجيب
أعزبر ثقغى يشاقجخ االغزيخ
أعزبر ثقغى طت انذيىاٌ
أعزبر ثقغى انجبثىنىجيب
أعزبر ثقغى انكيًيبء انذيىيخ واإلكهيُيكيخ
اعزبر ثقغى يشاقجخ األغزيخ
أعزبر ثقغى انصذخ وعهىكيبد وسعبيخ انذيىاٌ
أعزبر ثقغى وظبئف االعضبء
أعزبر ثقغى انطفيهيبد

ا.د /يغعذ جًبل انذيٍ أدًذ انغيذ
ا.د /ايبل دغٍ رىفيق
أ.د/دبرى دغيٍ ثكشي
ا.د /كبييهيب يذًذ عجذانًُعى صهشاٌ
ا.د /يبجذح يذًذ عهً
ا.د /عجذ انغالو اثشاهيى انعضة
ا.د /عهً يذًذ عهيًبٌ انجذ
ا.د /يذًىد عبنى جبة هللا
ا.د /اثى ثكش فهًً ادسيظ
أ.د /عجذ انًُعى يذًذ يصطفً
ا.د /عجذانجبعظ اعًبعيم انًشذ
ا.د /عبيً عهً دغيٍ عضيضح
ا.د /ادهى يذًذ عجذح
ا.د /عًيش عجذانهطيف عجذانعبل
ا.د /ساَذا ععذ اعًبعيم
ا.د /يذًذ يىعف سيضبٌ

()4انغبدح يًثهً األعبرزح انًغبعذيٍ
أعزبر يغبعذ ثقغى انفيشونىجيب
أعزبر يغبعذ ثقغى يشاقجخ األغزيخ

د/ععذ شعشاوي عهً
د /ايبًَ يذًذ عبنى

()5انغبدح يًثهً انًذسعيٍ
د /سيهبو عًيش انًعذاوي

يذسط ثقغى انطفيهيبد

د/يذغٍ عجذ انذفيع عجبج

يذيش ودذح انجىدح

( )6ودذح انجىدح
( )7األعضبء يٍ انخبسج
يذيش رُفيزٌ نجىسصخ انذواجٍ انشئيغيخ

أ/ادًذ َصبس عىض هللا

()8انغبدح انًعززسيٍ عٍ عذو انذضىس
يذيش انجىدح ثبنجبيعخ
وكيم وصاسح ويذيش يذيشيخ انطت انجيطشٌ ثبنقهيىثيخ
يذيش ششكخ هىة فيذ نألدويخ انجيطشيخ

ا.د /ععذ يذًىد ععذ
د /عبدل أَىس أدًذ
د  /عالء دغًُ

" بسم هللا الرحمه الرحيم "
استهؿ السيد األستاذ الدكتور  /جماؿ عبدالرحيـ سوسة عميد الكمية ورئيس المجمس افتتاح الجمسة
بالترحيب بحضور بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالمجمس .

كًب
طالب سيادته السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكنتروالت بضرورة تصػحي ك ارسػات ااجابػة

في حجرة الكنتروؿ المعدة لهذا الغرض وااللتزاـ بمواعيد تسميـ أوراؽ ااجابة .

ثى
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استعرض سيادته وأعضػاء المجمػس رببػة الطػ ب فػ معرفػة درجػاتهـ فػ امتحانػات أعمػاؿ السػنة
والعمم قبؿ دخولهـ االمتحانات النظرية .

الق ررار :وافػػؽ المجمػػس عمػ إع ػ ف درجػػات الطػ ب ف ػ التػػرؽ المختمتػػة بالكميػػة الخاصػػة بامتحػػاف
إعماؿ السنة ودرجات العممي ف لوحة ااع نات المعدة لهذا الغرض .

كًب
استعرض المجمس الخطاب الوارد مف السيد د /محسف عبػدالحتيظ عجػاج نبيػب األطبػاء البيطػرييف
بالبميوبية بشأف ترشي عدد مف السػادة أعضػاء هيئػة التػدريس بالكميػة كمستشػار بيطػري لمنبابػة فػ

األقساـ العممية المختمتة .

القرررار :وافػػؽ المجمػػس عم ػ ترشػػي عػػدد مػػف السػػادة أعضػػاء هيئػػة التػػدريس مػػف األقسػػاـ العمميػػة

بالكميػػة كمستشػػارييف بيطػػرييف لمنبابػػة وعمػ االقسػػاـ العمميػػة ترشػػي مػػف مػػف اتػرام مناسػػباً بالتنسػػيؽ
مع ا.د /وكيؿ الكمية لخدمة المجتمع .

وحده الجودة *

تب ػػدـ الس ػػيد ا.د /عمي ػػد الكمي ػػة وأعض ػػاء المجم ػػس بخ ػػالص الش ػػكر لمس ػػادة أعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس
ورؤسػػاء االقسػػاـ ومنسػػب المعػػايير والمػػوظتيف والعمػػاؿ عم ػ مجهػػوداتهـ العظيمػػة ل ػدفع الكميػػة ف ػ

مسيرة االعتماد .

 -1اس ػػتعرض المجمػػس المػػذكرة المبدم ػػة مػػف السػػيد ا.د /محس ػػف عب ػػدالحتيظ عجػػاج مػػدير وح ػػدة

الجػػودة بالكميػػة بشػػأف احتيػػاج معمػػؿ ا تتاعػػؿ البمم ػرة المتسمسػػؿ ا إل ػ بعػػض األجه ػزة والمسػػتمزمات
الخاصة بالتشغيؿ وال بعض التعدي ت ف البنية التحتية لممعمؿ .

القرار :أحيط المجمس عمماً .

 -2استعرض المجمس تعديؿ رسالة الكمية بناءا عم تحميؿ االستبيانات المحدثة لمرؤية والرسالة .

الق ررار -:وافػػؽ المجمػػس عم ػ تعػػديؿ رسػػالة الكميػػة بنػػاءا عم ػ تحميػػؿ االسػػتبيانات المحدثػػة لمرؤيػػة
والرسالة .
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مػف

اتمتزـ كمية الطب البيطرى – جامعة بنها باف تبدـ لممجتمع خريج قادر عم تبػديـ خػدمات بيطريػة
متمي ػزة وتنميػػة الثػػروة الحيوانيػػة مػػف خ ػ ؿ تعمػػيـ بيطػػرى متطػػور وتبػػديـ بحػػوث عمميػػة تصػػؿ ال ػ

العالميػػة بمػػا يتتػػؽ مػػع قػػيـ المجتمػػع وتتعهػػد بتػػوفير خػػدمات متمي ػزة لمحتػػاظ عم ػ الصػػحة العامػػه

وس مة الغذاءا

إلػ

ا تتطمع كمية الطب البيطري – جامعة بنها ال اف تبػدـ لممجتمػع خػريج قػادر عمػ تبػديـ خػدمات

بيطريػػة متمي ػزة وتنميػػة الثػػروة الحيوانيػػة مػػف خ ػ ؿ تعمػػيـ بيطػػري متطػػور وتنميػػة قػػدرات ومهػػارات

أعضاء هيئة التدريس عم استخداـ األساليب العممية والتدريسية الحديثة ف مجاؿ الطب البيطػري
وتبديـ بحوث عممية متميػزة بمػا يتتػؽ مػع قػيـ المجتمػع وتتعهػد بتػوفير خػدمات جيػدة لمحتػاظ عمػ

الصحة العامة وس مة الغذاءا وذلؾ مف خ ؿ شراكة فاعمه مع مختمؼ أطراؼ المجتمع الخارجي

 -3استعرض المجمس النظر فػ طمػب وحػدة الجػودة بالكميػة بشػأف دعػوة عػدد مػف السػادة أعضػاء

هيئػػة التػػدريس الم ػراجعيف الػػذيف لػػديهـ خب ػرة لمراجعػػة المعػػايير المختمتػػة لمبػػدرة المؤسسػػية والتاعميػػة

التعميمية .

القررار -:وافػػؽ المجمػس عمػ دعػوة عػػدد مػف السػػادة أعضػاء هيئػػة التػدريس المػراجعيف الػذيف لػػديهـ
خبرة لمراجعة الخطة ااستراتيجية والتنتيذية والتاعمية التعميمية وهـ :
)1ا.د /محمود السيد عباس
)2ا.د /هان محمد جوهر

خبير بالهيئة البومية لجودة التعميـ واالعتماد لمراجعة الخطة االستراتيجية

مدير مركز الجودة بجامعة الباهرة

لمراجعة التاعمية التعميمية

 -4اسػػتعرض المجمػػس الخطػػاب الػوارد مػػف ا.د /منسػػؽ معيػػار الطػ ب والخريجػػوف بشػػأف الموافبػػة
عمػ عػػرض اسػػتبيانات الختيػػار مرشػػديف أكػػاديمييف لكػػؿ التػػرؽ بالكميػػة يػػتـ توزيػػع هػػذم االسػػتبيانات

عم الط ب

القرار -:وافػؽ المجمػس عمػ عػرض اسػتبيانات الختيػار مرشػديف أكػاديمييف لكػؿ التػرؽ بالكميػة يػتـ
توزيع هذم االستبيانات عم الط ب
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 -5اسػػتعرض المجمػػس الخطػػاب ال ػوارد مػػف ا.د /منسػػؽ معيػػار الط ػ ب والخريجػػوف بشػػأف اعتمػػاد
دور الرائد العمم ف مجاؿ توجيه الط ب وارشادهـ .

القرار -:وافؽ المجمس عم اعتماد دور الرائد العمم ف مجاؿ توجيه الط ب وارشادهـ .

 -6اسػػتعرض المجمػػس الخطػػاب ال ػوارد مػػف ا.د /منسػػؽ معيػػار الط ػ ب والخريجػػوف بشػػأف اعتمػػاد
معايير الرائد العمم الناج .

القرار -:وافؽ المجمس عم اعتماد معايير الرائد العمم الناج .

 -7اس ػػتعرض المجم ػػس الطم ػػب المب ػػدـ م ػػف الس ػػيد ال ػػدكتور  /م ػػدير وح ػػدة الج ػػودة بالكمي ػػة بش ػػأف
مخاطبة مدير مركز الجودة بالجامعة لتشكيؿ لجنة مراجعة داخمية لمعايير البدرة المؤسسية .

القرار -:وافؽ المجمس عم المبترح المبدـ مف وحػدة ضػماف الجػودة بشػأف تشػكيؿ لجنػة لممراجعػة
الداخمية لمعايير البدرة المؤسسية عم النحو التال -:
 -ا.د /سعد محمود سعد

 -ا.د /محمد عطية متول

 -ا.د /هشاـ السعيد اماـ

مدير مركز الجودة بالجامعة

وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا

مراجع نظير وخبير بالهيئة البومية لجودة التعميـ واالعتماد

 -8استعرض المجمس الطمب المبدـ مف السيد الدكتور  /منسؽ معيار المصداقية واالخ ؽ بشػأف
اعتماد دليؿ الممارسات األخ قية ألعضاء هيئة التدريس .

القرار -:وافؽ المجمس عم اعتماد دليؿ الممارسات األخ قية ألعضاء هيئة التدريس .

 -9استعرض المجمس الطمب المبدـ مػف السػيد الػدكتور  /مػدير وحػدة الجػودة بشػأف اعتمػاد خطػط
التحسيف ف الدراسة الذاتية ااصدار الثان .

القرار -:وافؽ المجمس عم اعتماد ماجاء ف خطط التحسيف ف الدراسة الذاتية ااصدار الثان

 -11اسػ ػ ػػتعرض المجمػ ػ ػػس محضػ ػ ػػر اجتمػ ػ ػػاع مجمػ ػ ػػس وحػ ػ ػػدة ضػ ػ ػػماف الجػ ػ ػػودة المنعبػ ػ ػػد بتػ ػ ػػاري

 2112/4/12والمتضػػمف المبتػػرح المبػػدـ مػػف السػػيد الػػدكتور  /مػػدير وحػػدة الجػػودة بشػػأف تػػدعيـ
مكتبة الكمية بمكتبة افتراضية بأستخداـ برنامج اسوفت وير ا .

القرار -:وافؽ المجمس عمػ المبتػرح المبػدـ مػف السػيد الػدكتور  /مػدير وحػدة الجػودة بشػأف تػدعيـ
مكتبػػة الكميػػة بمكتبػػة افت ارضػػية بأسػػتخداـ برنػػامج اسػػوفت ويػػر ا مػػع توجيػػه الشػػكر لسػػيادته عم ػ

مجهوداته العظيمة الممموسة لخدمة الكمية.
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 -11اسػػتعرض المجمػػس الطمػػب المبػػدـ مػػف السػػيد الػػدكتور  /منسػػؽ معيػػار المصػػداقية واالخ ػ ؽ
بشأف اعتماد الممارسات األخ قية لإلدارييف .

القرار -:وافؽ المجمس عم اعتماد الممارسات األخ قية لإلدارييف .

 -12اسػػتعرض المجمػػس الطمػػب المبػػدـ مػػف السػػيد الػػدكتور  /منسػػؽ معيػػار المصػػداقية واالخ ػ ؽ
بشأف اعتماد ميثاؽ شرؼ الطبيب البيطرى .

القرار -:وافؽ المجمس عم اعتماد ميثاؽ شرؼ الطبيب البيطرى .

 -13اسػػتعرض المجمػػس الطمػػب المبػػدـ مػػف السػػيد الػػدكتور  /منسػػؽ معي ػار المصػػداقية واألخ ػ ؽ
بشأف تحديث الميثاؽ االخ ق .

القرار -:وافؽ المجمس عم تحديث الميثاؽ االخ ق .

 -14اسػػتعرض المجمػػس نتػػائج مسػػاببات نشػػر ثبافػػة الجػػودة بػػيف المػػوظتيف واختبػػار أفضػػؿ معمػػؿ

متميز .

القرررار -:وافػػؽ المجمػػس عم ػ اعتمػػاد نتػػائج المسػػاببة وتػػـ تبػػديـ الشػػكر لمس ػيد الػػدكتور  /محسػػف
عجاج مدير وحػدة الجػودة والسػادة العػامميف بػالجودة عمػ مػا بػذلوم مػف جهػد حيػث تػـ تبػديـ الهػدايا

لمتائزيف .

 -15استعرض المجمس الهيكؿ التنظيم ااصدار الثالث .

القرار -:وافؽ المجمس عم اعتماد الهيكؿ التنظيمي ااصدار الثالث .

 -16اسػػتعرض المجمػػس التبريػػر المػػال الخػػاص بوحػػدة الجػػودة عػػف التت ػرة مػػف  2112/1/1حت ػ
. 2112/3/31

القرررررار -:وافػ ػػؽ المجم ػػس عمػ ػ اعتمػ ػػاد التبري ػػر الم ػػال الخػ ػػاص بوح ػػدة الج ػػودة عػ ػػف التتػ ػرة مػ ػػف
 2112/1/1حت . 2112/3/31

ثى
استتس ػػر س ػػيادته ع ػػف وج ػػود أي ػػة م حظ ػػات ف ػػي محض ػػر الجمس ػػة الس ػػابؽ رق ػػـ  )343ث ػػـ تم ػػت
المصادقة عميه .
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أوالً :شئىن التعليم والطالة

أوال -:اس ػػتعرض المجم ػػس قػ ػ اررات لجنت ػػي ش ػػئوف التعم ػػيـ والطػ ػ ب المنعب ػػدة ي ػػوـ األح ػػد المواف ػػؽ
 2112/4/22ووافؽ عم جميع الب اررات المتوض ف تنتيذها السيد ا.د /عميد الكمية -:
ثانيا  -:استعرض المجمس ق اررات لجنة شئوف التعميـ والط ب ووافؽ عم ما يمي -:

 -1إضػػافة درجػػات السػػمة لمطالبػػة  /ياسػػميف عػػادؿ احمػػد المبيػػدة بالترقػػة الثالثػػة حيػػث إنهػػا كانػػت
معت ػػذرة فػ ػ م ػػادة البكتريولوجي ػػا حي ػػث أف الم ػػادة التػ ػ اس ػػتند إليه ػػا ا.د /رئ ػػيس الكنت ػػروؿ ال تح ػػرـ

الطالبة مف حبها ف درجات الرأفة خصوصا واف لها عذر مببوؿ .

 -2إعػ ف امتحانػػات  Mid –Termفػػور االنتهػػاء منػػه والعممػػي والشػػتهي بعػػد االمتحانػػات عم ػ

موقع الكمية بعد النتيجة .

 -3رفع بياب الطالبه  /تهان سام محمد عبدالحتيظ المبيدة بالترقة الخامسة ف العاـ الجامع
 2112/2111لمدة ث ثة أسابيع اعتبار مف 2112/3/11

 -4إضافة الدرجة المستحبة لمطالبة  /منار محمد عبدالرحمف عم طببػا لخطػاب األسػتاذ الػدكتور
 /رئيس قسـ مراقبة األبذية .

 -4تعديؿ درجة الطالبة /فاطمة رجػب محمػود يػونس المبيػدة بالترقػة الرابعػة فػ مػادة الػوالدة حيػث
انه بالمراجعة تبيف اف درجاتها رصدت بطريؽ الخطأ لزميمة لها بنتس الترقة .
ثبويب :الدراسبث العليب والبحىث

أوال -:اسػػتعرض المجمػػس ق ػ اررات لجنػػة شػػئوف الد ارسػػات العميػػا والبحػػوث رقػػـ  )223المنعبػػدة يػػوـ

األحػػد الموافػػؽ  2112 /4/ 8ووافػػؽ عم ػ جميػػع الب ػ اررات المتػػوض ف ػ تنتيػػذها السػػيد ا.د /عميػػد

الكمية.

ثانيا  -:استعرض المجمس الموضوعات اآلتية -:

 -1اسػػتعرض المجمػػس ق ػرارات لجنػػة الد ارسػػات العميػػا والبحػػوث والطمػػب المبػػدـ مػػف السػػيد ط.ب/
بشير محمػد فهمػ الحاصػؿ عمػ دبمػوـ ميكروبيولوجيػا الحيػواف بتبػدير عػاـ جيػد ومػادة التخصػص
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جيد بشأف تسجيؿ سيادته لدرجة الماجستير ف البكتريولوجيا والمناعة والتطريػات عػف شػهر مػارس

2112ـ .

القررررررار -:رف ػ ػػض المجمػ ػػس تس ػ ػػجيؿ الس ػ ػػيد ط.ب /بشػ ػػير محم ػ ػػد فهمػ ػ ػ لدرجػ ػػة الماجس ػ ػػتير فػ ػ ػ
البكتريولوجيا والمناعة والتطريات عف شهر مارس 2112ـ وذلؾ طبباً ل ئحة الكمية .

-2استعرض المجمس قرار لجنة الدراسات العميا والبحػوث والطمػب المبػدـ مػف السػيد  /ياسػر محمػد

جمعػػه حمػػوة الحاصػػؿ عم ػ عمػػوـ وماجسػػتير تخصػػص مناعػػة مػػف معهػػد البحػػوث الطبيػػة جامع ػة
ااسػػكندرية بشػػأف تسػػجيمه لدرجػػة الػػدكتورام تخصػػص البكتريولوجيػػا والمناعػػة والتطريػػات عػػف شػػهر

مارس . 2112

القررررار :رف ػػض المجم ػػس تس ػػجيؿ الس ػػيد ط.ب /ياس ػػر محم ػػد جمع ػػه حم ػػوة لدرج ػػة الماجس ػػتير فػ ػ
البكتريولوجيا والمناعة والتطريات عف شهر مارس 2112ـ وذلؾ طبباً ل ئحة الكمية.

-3اس ػػتعرض المجم ػػس قػ ػ اررات لجن ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا والبح ػػوث والبػ ػرار التنتي ػػذي المب ػػدـ م ػػف قس ػػـ

الطتيميات بتاري  2112/3/13بشأف المبترحات الخاصة بتطوير برامج الدراسات العميا بالبسـ

القرار -:وافؽ المجمس عم المبترح المبدـ مف قسـ الطتيميات بشأف تطػوير بػرامج الد ارسػات العميػا
بالبسـ وه -:

 )1تبدـ البسـ باقتراح دبمومه جديدة بالبسـ

 )2تـ فصؿ مبررات الماجستير عف مبرر الدكتورام لطمبة الدراسات العميا

 )3نبترح فػ حالػة رسػوب الطالػب فػ مػادة أو اثنػيف مػف مبػررات الد ارسػات العميػا يػتـ ااعػادة فػ

هػػذم الم ػواد فبػػط دوف بيرهػػا الت ػ نج ػ فيهػػا الطالػػب عم ػ أف يػػدرج ذلػػؾ ف ػ ال ئحػػة الجديػػدة

لمدراسات العميا.

 )4يجب اف يتـ عمؿ استبياف بدقػة عمػ أسػاس أف يجيػب عمػ األسػئمة الخاصػة بػالمبرر الخػاص
به وتبييـ جميع األساتذة الذيف قاموا بالتدريس له وليس تبييـ جميع أعضاء البسـ

 )5يراع اف يتـ تبيـ جميع األساتذة المحاضريف دوف استبعاد احد .
 )6تطوير معامؿ البسـ.
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 -4استعرض المجمس قػ اررات لجنػة الد ارسػات العميػا والبحػوث بشػأف الطمبػات المبدمػة مػف الطػ ب

المسػػجميف لدرجػػة دبمومػػه الكيميػػاء الحيويػػة ااكمينيكيػػة ودبمػػوـ مراقبػػة األبذيػػة بشػػأف اعتػػذارهـ عػػف
عدـ دخوؿ امتحاف دور ابريؿ  2112بناء عم طمبهـ .

القررررار -:وافػػؽ المجم ػػس عم ػ إلغػػاء تس ػػجيؿ الط ػ ب المس ػػجميف لدرجػػة دبموم ػػه الكيميػػاء الحيوي ػػة
ااكمينيكية ودبموـ مراقبة األبذية بشأف اعتذارهـ عػف عػدـ دخػوؿ امتحػاف دور ابريػؿ  2112بنػاء

عم طمبهـ وهـ -:
م

دبمومة الكيمياء الحيوية

1

إس ـ محمد نورالديف السيد

2

أسماء محمد عم شحاتة

3

احمد حسف عبدالبادر

م
1

دبمومة مراقبة األغذية
عمرو احمد سيد احمد عبدالعزيز

 - -5اس ػػتعرض المجم ػػس قػ ػ اررات لجن ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا والبح ػػوث بش ػػأف الطمب ػػات المبدم ػػة م ػػف

الط ب المسجميف لدرجة دبمومه ميكروبيولوجيا الحيواف ودبمومه الكيمياء الحيويػة ااكمينيكيػة بشػأف

إلغاء تسجيمهـ وذلؾ بناء عف طمبهـ .

القرار -:وافؽ المجمس عم إلغاء تسجيؿ الط ب المسجميف لدرجػة دبمومػه ميكروبيولوجيػا الحيػواف

ودبمومة الكيمياء الحيوية ااكمينيكية بشأف إلغاء تسجيمهـ وذلؾ بناء عف طمبهـ وهـ -:
م
1

دبمومة الكيمياء الحيوية
عبدالمنعـ إبراهيـ 2112/2119

م
1

دبمومة ميكروبيولوجيا الحيوان
رانيا سعد احمد دراز عاـ 2112/2111

 -6اسػػتعرض المجمػػس ق ػ اررات لجنػػة الد ارسػػات العميػػا والبحػػوث والب ػرار التنتيػػذي المبػػدـ مػػف قسػػـ
التارماكولوجي ػػا بت ػػاري  2112/3/1بش ػػأف إلغ ػػاء تس ػػجيؿ الطػ ػ ب المس ػػجميف ل ػػدرجتي الماجس ػػتير

والدكتورام بالبسـ بناءا عم تبرير السادة المشرفيف بعدـ حضورهـ وانذارهـ ث ث إنذارات .

القرررررار -:واف ػػؽ المجم ػػس إلغ ػػاء تس ػػجيؿ الطػ ػ ب المس ػػجميف ل ػػدرجتي الماجس ػػتير وال ػػدكتورام ببس ػػـ
التيرولوجيا بناءا عم تبرير السادة المشرفيف بعدـ حضورهـ وانذارهـ ث ث إنذارات وهـ -:
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الماجستير

م
1

احمد احمد عبدالدايـ 2118/2117

2

وائؿ طاهر محمد 2118/2117

3

دينا محمد السعيد 2111/2111

4

محمد عبداهلل رواش2114/2113

م
1

الدكتوراه
محمد البدوى عبدالجايد

 -7استعرض المجمس ق اررات لجنة الدراسات العميا والبحوث بشأف الغاء الط ب المسػجميف لدرجػة

الدبموـ والماجستير والدكتورام .

القررار -:وافػػؽ المجمػػس عمػ إلغػػاء الطػ ب المسػػجميف لدرجػػة الػػدبموـ والماجسػػتير والػػدكتورام وذلػػؾ
الستنتاذ عدد مرات دخوؿ االمتحاف عف دور ديسمبر  2111وهـ -:

اوال  -:دبمومة الكيمياء الحيوية اإلكمينيكية-:

 -1ريـ احمد ماهر عبدالحميد
ثانيا -:الماجستير -:

 )1مروة عبدالممؾ عبدالمهدى قدوس
 )2اسماعيؿ عم اسماعيؿ

 )3احمد صابر محمد جمعه

 )4نه عبدالحميد السيد عبدالرازؽ
 )5مجدى عبدالباق الشحات
 )6من ج ؿ عبدالوهاب

 -2هبةاهلل مصطت عبدالعاط شوشة
ماجستير كيمياء حيوية

ماجستير كيمياء حيوية

ماجستير كيمياء حيوية

ماجستير كيمياء حيوية

ماجستير فاماكولوجيا

ماجستير فاماكولوجيا

 )7عادؿ عبدالمبصود السيد عزب

ماجستير فاماكولوجيا

 )9عمرو محمد مهدى

ماجستير لحوـ

 )8ع ء محمود ضيؼ بيث

ماجستير لحوـ

 -9اسػػتعرض المجمػػس ق ػ اررات لجنػػة الد ارسػػات العميػػا والبحػػوث بشػػأف الطمػػب المبػػدـ مػػف الط ػ ب

المسجميف لدرجة الدكتورام تخصص التيرولوجيا بشػأف إعتػائهـ مػف المصػاريؼ الد ارسػية أسػوة بكميػة
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طب بيطرى الباهرة طبباً لبروتوكوؿ المجمس األعم لمجامعات ومجمس المركػز والمعاهػد والهيئػات

البحثية وهـ -:

 )2محمد محمود يوسؼ محمود

 )1مها رأفت عبدالتضيؿ
 )3ندى عادؿ فتح

الق ررار -:رفػػض المجمػػس عم ػ اف يتحمػػؿ الجهػػة البحثيػػة المصػػروفات الد ارسػػية طبب ػاً لبػرار مجمػػس

الجامعه .

 -11استعرض المجمس ق اررات لجنة الدراسات العميا والبحوث بشأف النظر ف الخطاب الوارد مػف

ا.د /نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا بشأف قرار مجمػس جامعػة الزقػازيؽ بتػاري 2113/9/14
وقرار مجمس جامعة بنها ف  2116/2/21الخاص بااشراؼ عم الرسائؿ العممية .

القرار -:وافػؽ المجمػس عمػ ماجػاء فػ قػرار مجمػس جامعػة الزقػازيؽ بتػاري  2113/9/14وقػرار
مجمس جامعة بنها ف  2116/2/21الخاص بااشراؼ عم الرسائؿ العممية .

 -11اسػ ػػتعرض المجمػ ػػس ق ػ ػ اررات لجنػ ػػة الد ارسػ ػػات العميػ ػػا والبحػ ػػوث بشػ ػػأف النظػ ػػر ف ػ ػ تسػ ػػجي ت

الد ارسػػات العميػػا تمهيػػدي ماجسػػتير – تمهيػػدي دكتػػورام) عػػف شػػهر مػػارس  2112لمعػػاـ الجػػامعي
2112/2111

القرار -:وافؽ المجمس عم تسجي ت الدراسات العميا تمهيدي ماجستير – تمهيػدي دكتػورام) عػف

شهر مارس  2112لمعاـ الجامعي 2112/2111

 -12استعرض المجمس ق اررات لجنة الدراسات العميا والبحوث بشأف النظر ف الخطاب الوارد مػف
نائب رئيس الجامعػة لمد ارسػات العميػا بشػأف إلغػاء تطبيػؽ قواعػد ال أرفػة عمػ طػ ب الد ارسػات العميػا

وتتعيؿ لجاف الممتحنيف .

القرار -:وافؽ المجمػس عمػ الخطػاب الػوارد مػف نائػب رئػيس الجامعػة لمد ارسػات العميػا بشػأف إلغػاء
تطبيؽ قواعد الرأفة عم ط ب الدراسات العميا وتتعيؿ لجاف الممتحنيف .
ً  :لجىت خدمت المجتمع
ثبلثب
وتىميت البيئت

أوال  -:اسػػتعرض المجمػػس قػ اررات لجنػػة خدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة المنعبػػدة يػػوـ األحػػد الموافػػؽ
 2112/4/18ووافؽ المجمس عم جميع الب اررات المتوض ف تنتيذها السيد ا.د /عميد الكمية
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ثانيا  -:استعرض المجمس ق اررات لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووافؽ عم ما يمي -:

 -1توصيات ورش العمؿ والندوات والخاصة بالحم الب عية وبيانها كما يم -:

أ) ورش ػػة عم ػػؿ بباع ػػة االحتت ػػاالت بالجامع ػػة بت ػػاري  2112/3/11بعنػ ػواف ا الحمػ ػ الب عي ػػة –

طرؽ التحكـ ف انتشار المرض ا تحت رعاية ا.د /رئيس الجامعة

وقد شارك فيها -:

 ا.د /جماؿ عبد الرحيـ سوسة ا.د /نجوى عيد احمد ا.د /حسف عيداروس د /محسف عجاج -د /محمد جودة

 -د /السيد مصطت

 -د /ايهاب النحاس

عميد الكمية

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أستاذ متترغ بالكمية وممثؿ منظمة الصحة الحيوانية

مدير وحدة الجودة بالكمية ونبيب األطباء البيطرييف بالبميوبية

أستاذ مساعد ببسـ طب الحيواف بالكمية
مدرس ببسـ طب الحيواف بالكمية

مدرس ببسـ التيرولوجيا بالكمية

ب) ورشػػة عمػػؿ تحػػت رعايػػة ا.د /رئػػيس الجامعػػة بتػػاري  2112/3/14بعنػػواف ا وبائيػػة مػػرض

الحم الب عية وطرؽ الوقاية منها بباعة االحتتاالت بالكمية وقد شارؾ فيها ك مف -:
 -ا.د /جماؿ عبد الرحيـ سوسة

 ا.د /نجوى عيد احمد -ا.د /حسف عيداروس

 ا.د /جبر فكر الباجورى -د /محمد جودة

عميد الكمية

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أستاذ متترغ بالكمية وممثؿ منظمة الصحة الحيوانية
رئيس قسـ التيرولوجيا بالكمية

أستاذ مساعد ببسـ طب الحيواف بالكمية

ج) ندوة بكمية الحبوؽ جامعة بنها بتاري  2112/3/21وقد شارؾ فيها ا.د /فهيـ شمتوت

د)ندوة بالمدينة الجامعة بجامعة بنها بتاري  2112/3/27وقد شارؾ فيها د /مرواف عادؿ مرواف

ه ػ) نػػدوة بنػػادي روتػػارى جػػاردف سػػيت

وطرؽ تجنبها وقد شارؾ فيها -:
 ا.د /نجوى عيد احمد -ا.د /حسف عيداروس

بتػػاري  2112/3/21تػػدور عػػف مرضػ الحمػ الب عيػػة
وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أستاذ متترغ بالكمية وممثؿ منظمة الصحة الحيوانية
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وانتهت هذه الندوة الى التوصيات اآلتية -:

 ضرورة بمؽ األسواؽ وعدـ نبؿ الحيوانات بيف المزارع
 التحصيف بالمباح المناسب

 عزؿ وع ج الحيوانات المصابة

 عمػػؿ مطويػػات توعيػػة لمت ػ ح والمرب ػ والم ػواطنيف والط ػ ب وتػػـ توزيعهػػا عم ػ المسػػتتيديف
وكميات الجامعة .

 -2تـ فت المعرض التكافم لمط ب والعامميف بالكمية وتـ التبرع بعدد  )93قطعة م بس جديدة

وعدد  )95قطعة م بس مستعممه بحالة جيدة وتـ بيع البطع بأسعار رمزيػة وكػاف عائػد المعػرض
هػػو 2141جنيػػة ) وسػػوؼ يوجػػه العائػػد ال ػ ش ػراء مروحػػة وكنبػػه لحج ػرة الطالبػػات وكنػػب ومظمػػه

لمحديبة .

 -3ترشي األساتذة األتي أسماءهـ عم الوحدات وهـ -:
أوال -:الوحدات الخدمية المنبثبة مف وحدة الجودة -:

 -1ا.د /فهيـ عزيز شمتوت

 -2ا.د /اشرؼ عواد عبدالتواب
 -3د /امان محمد سالـ

مدي اًر لوحدة األزمات

مدي اًر لوحدة متابعة الخريجيف

 -4ا.د /إيهاب الزبب

ثانيا  -:الوحدات ذات الطابع لخاص -:

 -1ا.د /محمد مرس رمضاف
 -2د /عادؿ بدوى

 -3ا.د /محمد احمد حسف

مدي اًر لوحدة التدريب

مدي اًر لوحدة التوثيؽ وااع ـ
مدي اًر لوحدة حيوانات التجارب

مدي اًر لوحدة األشعة التشخيصية

مدي اًر لوحدة تحميؿ ومراقبة األبذية

 -4استمرار فت باب الترشي لمنصب مديرى الوحدات األخرى

 -5وافػؽ المجمػػس عمػ برنػػامج البوافػؿ البيطريػػة المشػػاركة فػ األسػبوع األقميمػ لمنهػػوض بالبيئػػة
بالجامعة .

 -6مخاطبة الجامعة بشأف مبمغ سمتة الدعـ المبدـ مف الجامعة وهو ث ث آالؼ جنية لدعـ وحػدة

الخريجيف وتوجيه المبمغ ال دعـ عيد الخريجيف لمعاـ الحال

2112/2111
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ً :العالقبث العلميت
رابعب
والثقبفيت

اوال :اسػػتعرض المجمػػس ق ػ اررات لجنػػة الع قػػات العمميػػة والثبافيػػة رقػػـ  )233المنعبػػدة يػػوـ األحػػد

الموافؽ 2112/4/22ـ ووافؽ عم جميع الب اررات المتوض ف تنتيذها السيد ا.د /عميد الكمية
ثانيا  -:ناقش المجمس الموضوعات اآلتية -:

 -1اسػػتعرض المجمػػس ق ػ اررات لجنػػة الع قػػات العمميػػة والثبافيػػة والخطػػاب ال ػوارد مػػف مكتػػب نائػػب
رئ ػػيس الجامع ػػة لمد ارس ػػات العمي ػػا والبح ػػوث رق ػػـ  )524بت ػػاري  2112/4/4ـ بش ػػأف م ػػا ورد م ػػف

المجمػػس االعم ػ لمجامعػػات متضػػمناً ق ػرار المجمػػس بشػػأف الكتػػاب ال ػوارد اليػػه مػػف الػػدكتور  /حسػػف

الشيف – رئيس مجمس إدارة صندوؽ رعاية المصرييف بالمممكة العربية السعودية .

الق ررار :وافػػؽ المجمػػس عم ػ مػػاورد مػػف المجمػػس االعم ػ لمجامعػػات متضػػمناً ق ػرار المجمػػس بشػػأف
الكتػػاب ال ػوارد اليػػه مػػف الػػدكتور  /حسػػف الشػػيف – رئػػيس مجمػػس إدارة صػػندوؽ رعايػػة المص ػرييف
بالمممكة العربية السعودية وقد تضمف قرار المجمس مايمي.

 )1الموافبة عم تتعيؿ أوجه التعاوف بيف الجالية المصرية بالمممكة العربية السعودية وو ازرة التعميـ

العال ف المرحمة البادمة

 )2التوصػػية لػػدى السػػادة رؤسػػاء الجامعػػات موافػػاة أمانػػة المجمػػس األعم ػ لمجامعػػات بمبترحاتهػػا
بإمكانية التعاوف بيف الجالية المصرية بالمممكػة العربيػة السػعودية وو ازرة التعمػيـ العػال فػ المرحمػة

البادمػػة تمهيػػدا لمعػػرض م ػرة اخػػرى عم ػ المجمػػس ف ػ جمسػػة قادمػػه مػػع موافػػاة الجامعػػة بمبترحػػات
الكمية ف هذا الشأف حت يتسن اتخاذ ال زـ .

 -2اسػػتعرض المجمػػس ق ػ اررات لجنػػة الع قػػات العمميػػة والثبافيػػة والب ػرار التنتيػػذي المبػػدـ مػػف قسػػـ

األنسػػجة والخ يػػا بتػػاري  2112/4/8بشػػأف الموافبػػة عمػ الطمػػب المبػػدـ مػػف السػػيد د /حسػاـ فػؤاد
عطيػػة أسػػتاذ مسػػاعد بالبسػػـ بشػػأف طمػػب أجػػازة لمعمػػؿ بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية جامعػػة الطػػائؼ
بكمي ػػة العم ػػوـ الطبي ػػة وذل ػػؾ لمع ػػاـ الثال ػػث عمػ ػ التػ ػوالي وذل ػػؾ فػ ػ التتػ ػرة م ػػف  2112/11/1حتػ ػ

. 2113/9/31

الق ررار -:وافػػؽ المجمػػس عم ػ مػػن السػػيد د /حسػػاـ ف ػؤاد عطيػػة أسػػتاذ مسػػاعد بالبس ػـ أجػػازة لمعمػػؿ
بالمممكة العربية السعودية جامعة الطائؼ بكمية العموـ الطبية وذلؾ لمعاـ الثالث عم التوالي وذلػؾ

ف التترة مف  2112/11/1حت . 2113/9/31
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ً  -:لجىت المختبراث
خبمسب
واألجهزة العلميت

اسػػتعرض المجمػػس ق ػ اررات لجنػػة المختب ػرات واألجه ػزة العمميػػة رقػػـ  )149المنعبػػدة يػػوـ األربعػػاء

الموافؽ  2112/4/22ووافؽ عم المجمس عم الموضوعات اآلتية -:

 -1اسػػتعرض المجمػػس قػ اررات لجنػػة المختبػرات واألجهػزة العمميػػة والخطػػاب الػوارد مػػف السػػيد ا.د/

رئيس قسـ طب الحيواف بشأف االختبارات العممية الت يتـ إجراؤها ببسـ طب الحيواف وه كػاألت

-:

 )1التحص المخبرى لعينات البراز
 )2التحص المخبرى لعينات الدـ

 )3التحص المخبرى لعينات المبف

 )4التحص المخبرى لكحتات الجمد
 )5التحص المخبرى لسائؿ الكرش

القررار :إب غ السادة ا.د /رؤساء األقساـ العممية باالختبارات الت تجرى ببسـ طب الحيواف

 -2استعرض المجمػس قػ اررات لجنػة المختبػرات واألجهػزة العمميػة وبيػاف بػاألجهزة التػي تحتػاج الػ
صيانه وبيانها كالتالي -:

 )2جهاز طرد مركزى

 PH )1ميتر

 )4سنتر فيوج

 )3حماـ مائ

 )6اتوك ؼ كهربائ

 )5جهاز تبطير يابان

 )8ميكروسكوب باينيوكمر

)7ميكروسكوب ثنائ العينيف

 3 )9ميكروسكوب وحيد العينيف

القرررررار :وافػػؽ المجمػػس عم ػ ع ػػرض تمػػؾ األجه ػزة عم ػ الشػػركات المتخصصػػة لإلص ػ ح لبح ػػث
إمكانية ص حها بمعرفة الشئوف المالية .

ً -:مىضىعبث
سببعب
متىىعت
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 -1اسػػتعرض المجمػػس ماجػػاء فػ البػرار التنتيػػذي المبػػدـ مػػف قسػػـ مراقبػػة األبذيػػة بشػػأف الموافبػػة
عم ماجاء ف التبػارير الترديػة والجماعيػة الخاصػة بمػن السػيد ط.ب /محمػد السػيد حسػف الوكيػؿ
الحصوؿ عم درجة الماجستير ف العمػوـ الطبيػة البيطريػة تخصػص الرقابػة الصػحية عمػ المحػوـ

ومنتجاتها .

الق ررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػ ماجػػاء ف ػ التبػػارير الترديػػة والجماعيػػة الخاصػػة بمػػن السػػيد ط.ب/
محمػػد السػػيد حسػػف الوكيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػ العمػػوـ الطبيػػة البيطريػػة تخصػػص الرقابػػة الصػػحية

عم المحوـ ومنتجاتها .

 -2اسػتعرض المجمػػس ماجػاء فػ البػرار التنتيػػذي المبػدـ مػػف قسػـ التيرولوجيػػا بشػأف الموافبػػة عمػ

ماجػػاء ف ػ تبريػػر االمتحػػاف ألتػػأهيمي الخػػاص بالسػػيدة ط.ب /سػػماح السػػيد عم ػ ابػػودالؿ المسػػجمة

لمحصوؿ عم درجة الدكتورام ف العموـ الطبية البيطرية تخصص فيرولوجيا .

القررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػ ماجػػاء فػ تبريػػر االمتحػػاف التػػأهيم الخػػاص بالسػػيدة ط.ب /سػػماح
السيد عم ابػودالؿ المسػجمة لمحصػوؿ عمػ درجػة الػدكتورام فػ العمػوـ الطبيػة البيطريػة تخصػص
فيرولوجيا

 -3استعرض المجمس ما جاء ف البػرار التنتيػذي المبػدـ مػف قسػـ التيرولوجيػا بشػأف الموافبػة عمػ

ماجػػاء ف ػ التبػػارير الترديػػة والجماعيػػة الخاصػػة بمػػن السػػيد ط.ب  /خالػػد احمػػد عبدالواحػػد درجػػة

الدكتورام ف العموـ الطبية البيطرية فيرولوجيا ) .

القررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػ ماجػاء فػ التبػػارير الترديػػة والجماعيػػة الخاصػػة بمػػن السػػيد ط.ب /
خالد احمد عبدالواحد درجة الدكتورام ف العموـ الطبية البيطرية فيرولوجيا ).

 -4اسػػتعرض المجمػػس مػػا جػػاء ف ػ الب ػرار التنتيػػذي المبػػدـ مػػف قسػػـ الباثولوجيػػا ااكمينيكيػػة بشػػأف
الموافبة عم ماجاء ف التبارير التردية والجماعيػة الخاصػة بمػن السػيدم ط.ب  /منػ عبػدالظاهر

الحسين الشيم درجة الدكتورام ف العموـ الطبية البيطرية باثولوجيا إكمينيكية ) .

القرار  -:وافؽ المجمس عم ماجاء ف التبارير التردية والجماعية الخاصة بمن السيدة
ط.ب  /من

إكمينيكية ) .

عبدالظاهر الحسين

الشيم

درجة الدكتورام ف

العموـ الطبية البيطرية باثولوجيا
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 -5اسػتعرض المجمػػس الطمػػب المبػػدـ مػػف د /محمػػد جػودة عبػػدالوهاب المػػدرس ببسػػـ طػػب الحيػواف
بشأف انضماـ سيادته احدى المجاف المنبثبة مف مجمس الكمية .

القرار  -:وافؽ المجمس عم انضماـ د /محمػد جػودة عبػدالوهاب المػدرس ببسػـ طػب الحيػواف الػ
لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 -6اسػػتعرض المجمػػس الطمػػب المبػػدـ مػػف السػػيد ا.د /سػػمير عبػػدالمطيؼ عبػػدالعاؿ أسػػتاذ صػػحة

الحي ػواف والػػدواجف والبيئػػة ومػػدير وحػػدة أبحػػاث حيوانػػات التج ػارب بش ػػأف اسػػتبالته م ػػف إدارة وحػػدة
حيوانات التجارب .

القرررار  -:وافػػؽ المجمػػس عم ػ قبػػوؿ اسػػتبالة ا.د /سػػمير عبػػدالمطيؼ عبػػدالعاؿ مػػف عممػػه كمػػدير
لوحدة حيوانات التجارب .

 -7استعرض المجمس موافبة مؤسسة بنػؾ مصػر لتنميػة المجتمػع عمػ المشػروع المبػدـ مػف الكميػة
بالتعاوف مع كمية الزراعة وضرورة فت حساب باسـ المشروع بالبنؾ.

القرار  -:وافؽ المجمػس عمػ فػت حسػاب بأسػـ المشػروع ا تنميػة الثػروة الحيوانيػة بالبريػة المصػرية
بمحافظة البميوبية ا ف بنؾ مصر فرع طوخ عم اف يكوف حؽ التوقيع عم الشيكات لك مف :

 )1ا.د /عبدالس ـ ابراهيـ العزب

 )2ا.د /محمود مغرب عراق عامر

األستاذ بكمية الطب البيطرى

األستاذ بكمية الزراعة

توقيع اوؿ)

توقيع ثان )

ً  -تعييىبث
ثبمىب

 -1استعرض المجمس ماجاء ف البرار التنتيذي المبدـ مػف قسػـ وظػائؼ األعضػاء بشػأف الموافبػة

عم تعييف مدرس مساعد بالبسـ عف طريؽ ااع ف عم اف يكػوف قػد امضػي سػنتيف عمػ األقػؿ
كطالب باحث بالبسـ واف يكوف ممتزـ بالتباليد واألعراؼ الجامعية .

القررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػ تعيػػيف مػػدرس مسػػاعد ببسػػـ وظػػائؼ األعضػػاء عػػف طريػػؽ ااعػ ف
عمػ ػ اف يك ػػوف ق ػػد امض ػػي س ػػنتيف عمػ ػ األق ػػؿ كطال ػػب باح ػػث بالبس ػػـ واف يك ػػوف ممت ػػزـ بالتبالي ػػد

واألعراؼ الجامعية .

 -2اسػػتعرض المجمػػس ماجػػاء ف ػ الب ػرار التنتيػػذي المبػػدـ مػػف قسػػـ مراقبػػة األبذيػػة بشػػأف الموافبػػة
عم تعييف السيدم ط.ب /شيماء نبوى محمد إدريس المعيد بالبسـ ف وظيتة مدرس مساعد بالبسـ
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القرار  -:وافؽ المجمس عم تعيػيف السػيدة ط.ب /شػيماء نبػوى محمػد إدريػس المعيػدم ببسػـ مراقبػة
األبذيػػة فػ وظيتػػة مػػدرس مسػػاعد حيػػث انهػػا منحػػت درجػػة الماجسػػتير فػ العمػػوـ الطبيػػة البيطريػػة

تخص ػػص الرقاب ػػة الص ػػحية عمػ ػ المح ػػوـ وال ػػدواجف واألس ػػماؾ ومنتجاته ػػا ) بت ػػاري 2112/3/27

حيث انها حسنة السير والسموؾ والكتاءة المهنية طوؿ فترة عممها كمعيدة بالبسـ

 -3استعرض المجمس ماجاء ف البرار التنتيذي المبدـ مف قسـ طب الحيواف بشأف الموافبة عم

تعييف السيد ط.ب /مرواف عادؿ مرواف المعيد بالبسػـ فػ وظيتػة مػدرس مسػاعد بالبسػـ حيػث انػه

من درجة الماجستير ف العموـ الطبية البيطرية تخصص أمراض معدية .

القرار  -:وافؽ المجمس عمػ تعيػيف السػيد ط.ب /مػرواف عػادؿ مػرواف المعيػد ببسػـ طػب الحيػواف
فػ ػ وظيت ػػة م ػػدرس مس ػػاعد بالبس ػػـ حي ػػث ان ػػه م ػػن درج ػػة الماجس ػػتير فػ ػ العم ػػوـ الطبي ػػة البيطري ػػة
تخصص أمراض معدية حيث اف سيادته حسف السير والسموؾ والسمعه مع زم ئه بالبسـ .

 -4اسػػتعرض المجمػػس ماجػػاء فػ البػرار التنتيػػذى المبػػدـ مػػف قسػػـ أمػراض ورعايػػة األسػػماؾ بشػػأف
الموافبػػة عمػ تعيػػيف السػػيدم ط.ب /هيػػاـ سػػعيد الدسػػوق المعيػػدم بالبسػػـ فػ وظيتػػة مػػدرس مسػػاعد

حيث انها منحت درجة الماجستير ف العموـ الطبية البيطرية تخصص أمراض ورعاية االسماؾ )

القرار  -:وافؽ المجمس عم تعييف السيدة تعييف السيدم ط.ب /هياـ سعيد الدسوقي المعيدم بالبسـ
ف وظيتة مدرس مساعد حيث انهػا منحػت درجػة الماجسػتير فػ العمػوـ الطبيػة البيطريػة تخصػص
أمراض ورعاية األسماؾ ) حيث انها حسنة السير والسموؾ

 -5استعرض المجمس ماجاء ف البرار التنتيذي المبدـ مف قسـ األمراض المشتركة بشأف الموافبػة
عم تعيػيف السػيدة ط.ب /سػمر محمػد محمػود مصػطت المعيػدة بالبسػـ فػ وظيتػة مػدرس مسػاعد

حيث أنها منحت درجة الماجستير ف العموـ الطبية البيطرية تخصص أمراض مشتركة ) .

القرررار  -:تعيػػيف السػػيدة ط.ب /سػػمر محمػػد محمػػود مصػػطت المعيػػدة بالبسػػـ ف ػ وظيتػػة مػػدرس
مسػاعد بالبسػـ حيػث انهػا منحػت درجػة الماجسػػتير فػ العمػوـ الطبيػة البيطريػة تخصػص أمػراض

مشتركة ) حيث أنها حسنة السير والسموؾ

 -6اسػػتعرض المجمػػس مػػا جػػاء ف ػ الب ػرار التنتيػػذي المبػػدـ مػػف قسػػـ التارماكولوجيػػا بشػػأف الموافبػػة
عم ػ ماجػػاء ف ػ تبريػػر المجنػػة الث ثيػػة لتحػػص رسػػالة الػػدكتورام لمسػػيد ط.ب /محمػػد حػػافظ محمػػد
ابوبكر المدرس المساعد بالبسـ وأوصت المجنة بتعييف سيادته ف وظيتة مدرس بالبسـ .
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القررررار  -:وافػػؽ المجمػػس عم ػ مػػا جػػاء ف ػ تبريػػر المجنػػة الث ثيػػة لتحػػص رسػػالة الػػدكتورام لمسػػيد
ط.ب /محمد حافظ محمد ابوبكر المدرس المساعد ببسـ التارماكولوجيا ووافؽ عم تعيػيف سػيادته

ف ػ وظيتػػة مػػدرس بالبسػػـ حيػػث انػػه ممتػػزـ ف ػ عممػػه ومسػػمكه منػػذ تعيينػػه معيػػد ومدرسػػا مسػػاعدا

ومحسنا ألداء عممه وواجباته .

 -7اسػػتعرض المجمػػس ماجػػاء ف ػ الب ػرار التنتيػػذي المبػػدـ مػػف قسػػـ الطػػب الشػػرع والسػػموـ بشػػأف
الموافبة عم تعييف مدرس مساعد بالبسـ عف طريؽ ااع ف عم اف يكوف قد امضي فترة ال تبؿ
عف خمس سنوات بالبسـ طالب باحث ومستوف لشروط التعييف المطموبة.

الق ررار  -:وافػػؽ المجمػػس عم ػ تعيػػيف مػػدرس مسػػاعد ببسػػـ الطػػب الشػػرع والسػػموـ عػػف طريػػؽ
ااعػ ف عمػ اف يكػوف قػد امضػي فتػرة ال تبػؿ عػف خمػس سػنوات بالبسػـ طالػب باحػث ومسػػتوف

لشروط التعييف المطموبة.

سكرتاريت الوجلس
ا /وداد هحود رجب
اأهين الوجلس

أ.د سمير عبد المطيف عبد العال

رئيس الوجلس

أ.د جمال عبد الرحيم سوسة
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