كلية الطب البيطري

جـاهعة بنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محضر اجتماع مجلس الكلية رقم ( )343بتاريخ  5025/3/55والممتد حتى 5025/4/5

إنه في يىم األحد الوىافق  5025/3/52الساعة الحادية عشر صباحا ً اجتوع هجلس الكلية برئاسة
السيد األستاذ الدكتىر  /جوال عبدالرحين سىسة  -عويد الكلية وعضىية كال هن-:
( )1السادة وكالء الكلية

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون التعليم والطـــــــــــــــــــــــــالب
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحــــوث

ا.د /نجوى عيد أحمد
ا.د /محمد السيد صبحى ابوسالم
ا.د /محمد عطية متولى

( )2السادة رؤساء االسقسام -
أ.د/سامى فرغلى اسماعيل

رئيس مجلس سقسم الجراحة

ا.د /جبر فكرى الباجورى

رئيس مجلس سقسم الفيرولوجيا

ا.د /حمدى عبدالسميع محمد

رئيس مجلس سقسم مراسقبة االغذية

ا.د /عادل عبدالعليم شاهين

رئيس مجلس سقسم امراض ورعاية االسماك

ا.د /محمد مرسى رمضان

رئيس مجلس سقسم الصحة وسلوكيات ورعاية الحيوان

ا.د /أشرف عبدالحكيم الكومى

رئيس مجلس سقسم الفارماكولوجيا

ا.د /فيصل خليل إبراهيم

رئيس مجلس سقسم طب الحيوان

ا.د /محمد السيد عزب

رئيس مجلس سقسم الفسيولوجيا

ا.د /لبنى محمد اسماعيل العقباوى

رئيس مجلس سقسم الطفيليات

ا.د /شوسقى أحمد أحمد مصطفى

رئيس مجلس سقسم الباثولوجيا

ا.د /نبيلة محمود عبدالعليم

رئيس مجلس سقسم الطب الشرعى والسموم

أ.د/محمود السيد عابد ابو الروس

رئيس مجلس سقسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى

ا.د /أحمد عيسى محمد

رئيس مجلس سقسم امراض الدواجن

ا.د /حاتم بهجات حسين

رئيس مجلس سقسم التشريح واألجنة

ا.د /ناصر السيد عبدالمطلب

رئيس مجلس سقسم التغذية ةالتغذية اإلكلينيكية

ا.د /اشرف عواد عبدالتواب

رئيس مجلس سقسم البكتريولوجيا

ا.د /ياسقوت عبدالفتاح السنوسى

رئيس مجلس سقسم الكيمياء الحيوية واإلكلينيكية

ا.د /ايهاب عبدالعال الزغبى

رئيس مجلس سقسم األنسجة والخاليا

د /خالد محمد مصطفى فراره

سقائم بعمل رئيس مجلس سقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

د /لبنى محمد على سالم

سقائم بعمل رئيس مجلس سقسم األمراض المشتركة

( )3أساتذة الكلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أستاذ متفرغ بقسم طب الحيوان
أستاذ متفرغ بقسم الفارماكولوجيا
أستاذ متفرغ بقسم الدواجن
استاذ متفرغ بقسم الطب الشرعى والسموم
أستاذ متفرغ بقسم التغذية والتغذية اإلكلينيكية
استاذ متفرغ بقسم الدواجن
أستاذ متفرغ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى
استاذ متفرغ بقسم البكتريولوجيا
أستاذ بقسم الباثولوجيا
أستاذ بقسم مراسقبة االغذية
أستاذ بقسم طب الحيوان
أستاذ بقسم الباثولوجيا
أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية واإلكلينيكية
أستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى
أستاذ بقسم أمراض األسماك ورعايتها
أستاذ بقسم الصحة وسلوكيات ورعاية الحيوان
أستاذ بقسم وظائف االعضاء
أستاذ بقسم الطفيليات

ا.د /حسام الدين محمد العطار
ا.د /مسعد جمال الدين أحمد السيد
ا.د /امال حسن توفيق
أ.د/حاتم حسين بكرى
ا.د /كاميليا محمد عبدالمنعم زهران
ا.د /ماجدة محمد على
ا.د /عبد السالم ابراهيم العزب
ا.د /على محمد سليمان الجد
ا.د /محمود سالم جاب هللا
ا.د /ابو بكر فهمى ادريس
أ.د /عبد المنعم محمد مصطفى
ا.د /عبدالباسط اسماعيل المشد
ا.د /سامى على حسين عزيزة
ا.د /عالء السيد عبدالغفار
ا.د /امانى عبدالرحمن عباس
ا.د /سمير عبداللطيف عبدالعال
ا.د /راندا سعد اسماعيل
ا.د /محمد يوسف رمضان

()4السادة ممثلى األساتذة المساعدين
أستاذ مساعد لفيرولوجيا
أستاذ مساعد بقسم مراسقبة األغذية

د/سعد شعراوى على
د /امانى محمد سالم

()5السادة ممثلى المدرسين
مدرس بقسم الطفيليات
مدرس بقسم الجراحة

د /ريهام سمير المعداوى
د /عاطف سيد احمد

( )6وحدة الجودة
استاذ مساعد التوليد والتقيح االصطناعى

د/محسن عبد الحفيظ عجاج

()7السادة المعتذرين عن عدم الحضور
أستاذ متفرغ بقسم التشريح واألجنة
مدير الجودة بالجامعة
استاذ بقسم مراسقبة األغذية
وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية
مدير شركة هوب فيت لألدوية البيطرية

ا.د /محمد عمر حسين الشايب
ا.د /سعد محمود سعد
ا.د /ادهم محمد عبدة
د /عادل أنور أحمد
د  /عالء حسنى
أ/احمد نصار عوض هللا

مدير تنفيذي لبورصة الدواجن الرئيسية

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

ثم
قػػدـ سػػيادتل والسػػادة أعضػػاء المجمػػس واجػػب الا ػزاء لكػػؿ مػػف ا.د /جػػوي عيػػد احمػػد وكيػػؿ الكميػػة

لشػػئوف ةدمػػة المجتمػػا وت ميػػة البيئػػة لوفػػاة شػػديدها والسػػيد ا.د /محمػػد ا ػػور حسػػيف مػػرزوؽ لوفػػاة
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شػػديدتل والسػػيدة ا.د /همػػت مفػػطبر إب ػراهيـ أسػػتاذ الرقابػػة الفػػحية عمػػر المحػػوـ وم تجاتهػػا لوفػػاة
والدها والسيد ا.د /حاتـ حسيف بهجات أستاذ ورئيس قسـ التشريح واألج ػة لوفػاة والدتػل سػائميف ا

عز وجؿ لهـ واسا المغبرة وأف يمهـ أهميهـ الفبر والسمواف .

استبس ػػر س ػػيادتل ع ػػف وج ػػود أي ػػة م حظ ػػات فػ ػ محض ػػر الجمس ػػة الس ػػابؽ رق ػػـ  )432ث ػػـ تم ػػت
المفادقة عميل .

كما

قػػدـ سػػيادتل وأعضػػاء المجمػػس الته ئػػة لكػػؿ مػػف السػػيد ا.د /رجػػب محمػػود الش ػواربر والسػػيد ا.د/
محمػػد السػػيد فػػبحر ابوسػػالـ ببػػوزهـ باضػػوية مجمػػس إدارة ػػادض أعضػػاء هيئػػة التػػدريس وأيضػػا

ةػػالص الته ئػػة الدمبيػػة لمسػػيد ا.د /محمػػد السػػيد ابوسػػالـ بثدػػة زم ػ ءء أعضػػاء مجمػػس إدارة ال ػػادض
باةتيارء رئيساً ل ادض أعضاء هيئة التدريس راجيف ا لهـ التوفيؽ وال جاح

كما
وافؽ المجمس عمر تبويض السيد ا.د /عميد الكمية باعتماد م ح رسائؿ الماجستير والدكتوراء ةػ ؿ

فت ػرة مجمػػس الكميػػة الممتػػد مػػف  2102/4/22حتػػر  2102/3/2وذلػػؾ لتيسػػير إج ػراءات التسػػجيؿ
ط ب الدراسات الاميا ة ؿ تمؾ البترة .

وحده الجودة *

 -0استارض المجمس الةطاب الوارد مف وحدة ضماف الجودة واالعتماد بشػنف إ شػاء عيػادة طبيػة

لمكمية تةدـ الط ب والسادة أعضاء هيئة التدريس .

القررار :وافػػؽ المجمػػس عمػػر إ شػػاء عيػػادة طبيػػة بالكميػػة تدػػوـ بتدػػديـ ةػػدمات طبيػػة لمطػ ب والسػػادة
أعضاء هيئة التدريس .

 -2اسػػتارض المجمػػس الطمػػب المدػػدـ مػػف السػػيد د /محسػػف عبػػدالحبيظ عجػػاج مػػدير وحػػدة ضػػماف

الج ػػودة واالعتم ػػاد بش ػػنف مدت ػػرح اس ػػتدعاء ةبي ػػر بتش ػػغيؿ وت ػػدريب الس ػػادة أعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس

ومااو يهـ لجهاز . PCR
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الق ر ارر :وافػػؽ المجمػػس عمػػر مدتػػرح اسػػتدعاء ةبيػػر لتشػػغيؿ وتػػدريب السػػادة أعضػػاء هيئػػة التػػدريس

ومااو يهـ عمر جهاز . PCR

 -4اسػتارض المجمػػس طمػػب مػدير وحػػدة الجػػودة بشػػنف احتياجػات مامػػؿ ال ػ  PCRمػػف األجهػزة
والتادي ت فر الب ية التحتية .

القررررار :واف ػػؽ المجمػػس عمػػر مدتػػرح م ػػدير وحػػدة الجػػودة لش ػراء احتياج ػػات الػ ػ  PCRمػػف األجهػ ػزة
والتادي ت فر الب ية التحتيةعمر ال حو التالر -:

اوالً  -:يحتاج الر األجهزة األتية عمر وجل السرعل حتر يمكف تشغيمل 1:
 )0مافات مةتمبة االحجاـ كالتالر

) 0.1-20UL k , 10-100UL , 100-100UL

 )2جهاز طرد مركزي بةافية التبريد يتراوح مابيف  03111الر R.P.M 00111
 )4جهاز Thermocycler

ثا ياً  -:باض المستمزمات الةافة بتشغيؿ الاي ات مثؿ -:

ميزاف حساس – عدد  )4ديب فيريزر – عدد  )4ث جات مدياس – PHكامي ار رقميػة لمتفػوير

البوري – أ ابيب لماي ات مف ال وع الضوئر – محوؿ إثيمر مطمؽ – برايمرز – ا ابيب اب دورؼ )
ثالثاً  -:باض التادي ت فر الب ية التحتية لممامؿ أهمها مايمر -:
 )0ارضية وحوائط مف السيراميؾ
 )2زيادة كمية اإلضاءة

 )4باض التادي ت فر الفرؼ الفحر

مػػا الامػػـ بػػنف الب ػػد اوالً يحتػػاج فػػر حػػدود  021الػػؼ ج يػػة ) امػػا الب ػػد الثػػا ر يحتػػاج فػػر حػػدود
21الؼ ج ية ) والب د الثالث يحتاج فر حدود  22الر  21الؼ ج ية )
أوالً :شئىن التعليم والطالة

أوال -:اس ػػتارض المجم ػػس قػ ػ اررات لج تػ ػ ش ػػئوف التام ػػيـ والطػ ػ ب الم اد ػػدة ي ػػوـ األح ػػد المواف ػػؽ
 2102/2/20والم ادػػدة يػػوـ األرباػػاء الموافػػؽ 2102/4/03ووافػػؽ عمػػر جميػػا الد ػ اررات المبػػوض

فر ت بيذها السيد ا.د /عميد الكمية -:

ثانيا  -:استارض المجمس ق اررات لج ة شئوف التاميـ والط ب ووافؽ عمر مايم -:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -0تحدي ػ ػ ػػد أس ػ ػ ػػبوع المتحا ػ ػ ػػات الميػ ػ ػ ػدتيرـ أعم ػ ػ ػػاؿ السػ ػ ػ ػ ة) يب ػ ػ ػػدأ م ػ ػ ػػف  2100/00/20حت ػ ػ ػػر

 2100/00/41بال س ػ ػ ػػبة لمبف ػ ػ ػػؿ الد ارسػ ػ ػ ػ األوؿ والبتػ ػ ػ ػرة الثا ي ػ ػ ػػة تب ػ ػ ػػدأ م ػ ػ ػػف  2102/3/9إل ػ ػ ػػر
 2102/3/01ما السماح بإلداء محاضرة واحدة باد االمتحاف فر بس المادة .

 -2طبا كتاب األمراض المشتركة وتوزيال عمر الط ب وتوزيا عائدء عمر أعضاء الدسـ بمارفة

إدارة الكمية .

 -4إيدػػاؼ قيػػد وسػػحب أوراؽ الطالبػػة ايمػػاف محمػػود ف ػؤاد حم ػزء المديػػدة بالبرقػػة االولػػر ب ػػاء عمػػر
طمب والدها

 -3يػػتـ إةطػػار السػػادة أعضػػاء هيئػػة التػػدريس كتابيػػا بالتفػػحيح وارسػػاؿ األسػػئمة الػػر السػػيد ا.د/
رئػيس الدسػػـ وفػػر حالػة االمت ػػاع يػػتـ مةاطبػػة السػيد ا.د /عميػػد الكميػػة بػػذلؾ مػا حرما ػػل مػػف وضػػا

االسػػئمل وكػػذلؾ حرما ػػل مػػف أعمػػاؿ االمتحا ػػات ومػػا يترتػػب عميػػل مػػف مكاف ػ ت ماليػػة كمػػا يجػػب اف

ترسؿ االسئمل متاددة حتر يتـ إعطاء البرفة لمسػيد األسػتاذ المكمػؼ بوضػا االمتحػاف و االةتيػار

الم اسب مف بي ها وفر موعد ال يدؿ عف أسبوع قبؿ وضا االمتحاف .

ثبويب :الذراسبث العليب والبحىث

أوال -:اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة شػػئوف الد ارسػػات الاميػػا والبحػػوث رقػػـ  )222الم ادػػدة يػػوـ

ػررات المبػوض فػر ت بيػذها السػيد ا.د /عميػد
األربااء الموافػؽ  2102 /4/ 7ووافػؽ عمػر جميػا الد ا

الكمية.

ثانيا  -:استارض المجمس الموضوعات اآلتية -:

 -0استارض المجمس قرارات لج ة الدراسات الاميا والبحوث والدرار الت بيػذض المدػدـ مػف قسػـ طػب

الحيػواف بتػػاري  2102/2/09بشػػنف البحثػػيف المدػػدميف مػػف السػػيد د /عبػػدالغ ر حب ػػاوي عبػػدالغ ر
المدرس بالدسـ .

القرار :وافؽ المجمس عمر عرض األبحاث عمر لج ة أة قيات البحث الامم بالكمية
-2اسػػتارض المجمػػس ق ػرار لج ػػة الد ارسػػات الاميػػا والبحػػوث والد ػرار الت بيػػذي رقػػـ  )090بتػػاري

 2102/2/04المددـ مف قسـ الطب الشرعر والسموـ بشنف إعبػاء السػيد ط.ب /سػيؼ الػديف سػالـ
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المسجؿ لدرجة الدكتوراء بالدسـ مف مفاريؼ الػدكتوراء حيػث ا ػل قػد تػـ تايي ػل مػف قبػؿ فػر وظيبػة

طالب باحث بالدسـ

القرار :احيط المجمس عمماً ما عرض األمر عمر مجمس الجاماة .

-4اس ػػتارض المجم ػػس قػ ػ اررات لج ػػة الد ارس ػػات الامي ػػا والبح ػػوث والدػ ػرار الت بي ػػذض المد ػػدـ م ػػف قس ػػـ

الكيميػػاء الحيويػػة بتػػاري  2102/2/9بشػػنف إلغػػاء تسػػجيؿ الطالبػػة  /م ػ السػػيد حسػػيف المسػػجمة
لدرجة الماجستير وذلؾ ب اءا عمر طمبها .

الق ررار وافػػؽ المجمػػس عمػػر إلغػػاء تسػػجيؿ الطالبػػة  /م ػ السػػيد حسػػيف المسػػجمة لدرجػػة الماجسػػتير
وذلؾ ب اءا عمر طمبها .

 -3اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة الد ارسػػات الاميػػا والبحػػوث بشػػنف إلغػػاء تسػػجيؿ السػػيدة  /هػػاؿ
سايد عبدالحميػد المسػجمل لدرجػة الماجسػتير لمكيميػاء الحيويػة لماػاـ الجػامار  2100/2101ب ػاءا

عمر طمبها .

القررررار -:واف ػػؽ المجم ػػس عم ػػر إلغ ػػاء تس ػػجيؿ الطالب ػػة  /ه ػػاؿ س ػػايد عبدالحمي ػػد المس ػػجمل لدرج ػػة
الماجستير لمكيمياء الحيوية لمااـ الجامار  2100/2101ب اءا عمر طمبها .

 -2اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة الد ارسػػات الاميػػا والبحػػوث بشػػنف ال ظػػر فػػر محضػػر مجمػػس

الدراسات الاميا بالجاماة بةفوص االلت ازـ بادد الرسائؿ الاممية طبداً لما ورد مف إدارة الجاماة .

القرار -:احيط المجمس عمماً

 -1اس ػػتارض المجم ػػس قػ ػ اررات لج ػػة الد ارس ػػات الامي ػػا والبح ػػوث بش ػػنف ال ظ ػػر ف ػػر وض ػػا قواع ػػد

وماػػايير ورؽ االمتحػػاف لمد ارسػػات الاميػػا دبمػػوـ – ماجسػػتير -دكتػػوراء ) وال ػػذي فػػدر عػػف لج ػػة
مراجاة ورقة االمتحاف .

القرار -:وافػؽ المجمػس عمػر وضػا الدواعػد والماػايير التػر أوفػت بهػا لج ػة مراجاػة ورؽ امتحػاف

الدراسات الاميا .

 -7اس ػػتارض المجمػػس مدتػػرح مػػد فت ػرة التسػػجيؿ لمد ارسػػات الاميػػا تمهيػػدي ماجسػػتير – تمهي ػػدي
دكتوراء ) والذض كاف مف المدرر اف ي تهر فر  2102/4/40الر . 2102/3/2

القررررار -:واف ػػؽ المجم ػػس عم ػػر م ػػد فتػ ػرة التس ػػجيؿ لمد ارس ػػات الامي ػػا تمهي ػػدي ماجس ػػتير – تمهي ػػدي
دكتوراء ) حتر 2102/3/2
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ً  :لجىت خذمت المجتمع
ثبلثب
وتىميت البيئت

أوال  -:اسػػتارض المجمػػس قػ اررات لج ػػة ةدمػػة المجتمػػا وت ميػػة البيئػػة الم ادػػدة يػػوـ األحػػد الموافػػؽ
 2102/4/00ووافؽ المجمس عمر جميا الد اررات المبوض فر ت بيذها السيد ا.د /عميد الكمية
ثانيا  -:استارض المجمس ق اررات لج ة ةدمة المجتما وت مية البيئة ووافؽ عمر ما يم -:

 -0ما جاء فر التدرير الس وض لممزرعة التاميمية بالكمية .

 -2االقت ػراح المدػػدـ مػػف الط ػ ب بشػػنف إ شػػاء كافيتريػػا ةافػػة بالكميػػة مػػف األةشػػاب وااللومتيػػاؿ

المتبديػػة مػػف عمميػػة الفػػيا ة السػ وية لػػباض اإل شػػاءات بالكميػػة مػػا فػػتح بػػاب المسػػاهمل السػػتكماؿ

اإل شاء

 -4م اقشة ماايير اةتيار م سد الوحدات ذات الطابا الةاص والوحػدات الةدميػة التاباػة لدطػاع
ةدمة المجتما وت مية البيئة المددمة مف إدارة الجودة .

 -3ت ظيـ دوة عممية عف وبائية الحمر الد عية وطرؽ الحماية .
 -2ماجاء فر تدرير لج ة الس مة والفحة والمه ية

ً :العالقبث العلميت
رابعب
والثقبفيت

اوال :اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة رقػػـ  )242الم ادػػدة يػػوـ االحػػد

الموافؽ 2102/4/22ـ ووافؽ عمر جميا الد اررات المبوض فر ت بيذها السيد ا.د /عميد الكمية .
ثانيا  -:اقش المجمس الموضوعات اآلتية -:

 -0اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة والةطػػاب ال ػوارد مػػف رئػػيس شػػركة
ماسػػؼ لممػػؤتمرات والماػػارض التجاريػػة بتػػاري  2102/2/20بشػػنف طمػػب الموافدػػة عمػػر اف تكػػوف

الكميػػة احػػد الرعػػاة الرسػػميف لباعميػػات المػػؤتمر الامم ػ الةػػامس لبحػػوث الثػػروة الحيوا يػػة والسػػك ية
بم طدػػة الشػػرؽ األوسػػط وشػػماؿ أفريديػػا وذلػػؾ فػػر البت ػرة م ػف  4-0أكتػػوبر  2102وأيضػػا الموافدػػة
عمر إضافة اسـ وشاار الكمية عمر جميا المطبوعات ال زمة لإلع ف عمر المؤتمر والمارض .

القرار :وافؽ المجمس عمر اف تكوف كمية الطب البيطرض جاماة ب ها احد الرعاة الرسميف لباعميػات

المػػؤتمر الاممػػر الةػػامس لبحػػوث الثػػروة الحيوا يػػة والسػػمكية بم طدػػة الشػػرؽ األوسػػط وشػػماؿ أفريديػػا
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E-Mail: Info@Fvtm.Bu.Edu

7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Website: http://fvm-bu.co.cc

وذلؾ فر البترة مف  4-0أكتوبر 2102ـ وذلؾ دوف تحمؿ الجاماػة اي مفػاريؼ وكػذلؾ الموافدػة

عمر إضافة اسـ وشاار الكمية عمر جميا المطبوعات ال زمة لإلع ف عمر المؤتمر والمارض

 -2اسػػتارض المجمػػس قػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة والةطػػاب الػوارد مػػف اإلدارة الاامػػة

لما ق ػػات الاممي ػػة والثدافي ػػة رق ػػـ +420ـ) بت ػػاري  2102/4/1والمتض ػػمف م ػػا ورد م ػػف المجم ػػس
األعمػ ػػر لمجاماػ ػػات بشػ ػػنف عػ ػػزـ الم ظمػ ػػة الاربيػ ػػة –جاماػ ػػة الػ ػػدوؿ الاربيػ ػػة وبالتاػ ػػاوف مػ ػػا إتحػ ػػاد
الجاماػ ػ ػػات الاربيػ ػ ػػة وجاماػ ػ ػػة الدػ ػ ػػاهرة والجاماػ ػ ػػة الهاشػ ػ ػػمية عمػ ػ ػػر عدػ ػ ػػد المػ ػ ػػؤتمر الس ػ ػ ػ وي االوؿ

"اس ػػتراتيجيات التام ػػيـ الا ػػالر وتةط ػػيط المػ ػوارد البشػ ػرية " وذل ػػؾ ةػ ػ ؿ الم ػػدة م ػػف  21-23ابري ػػؿ

 2102فػػر رح ػػاب الجاماػػة الهاش ػػمية بػػاألردف  .كم ػػا اس ػػتارض الدػ ػرار الت بيػػذض المد ػػدـ مػػف قس ػػـ
أمراض الدواجف بشنف الموافدة عمر الطمػب المدػدـ مػف السػيد ا.د /كامػؿ عبػدالرحمف زيػاف – أسػتاذ
بالدسـ لحضور المؤتمر المشار إليل عمر بدة الجاماة .

الق ررار :ب ػػاءا عمػػر ق ػرار مجمػػس الجاماػػة الجمسػػة رقػػـ  )12بتػػاري  2101/7/27والممتػػدة حتػػر
 2101/7/40والمتضػػمف الموافدػػة عمػػر حضػػور السػػادة الامػػداء والسػػادة الػػوك ء وكػػذلؾ اعضػػاء
هيئة التدريس مؤتمر ةارج مػرة كػؿ عػاميف بمسػاهمة مػف الجاماػة بشػرط اشػتراكهـ ببحػث مدبػوؿ

فر المؤتمر وارساؿ سةة مف ةطاب قبوؿ البحث مف الجهة الم ظمة لممؤتمر و سةة مػف البحػث

المدبػػوؿ ليػػتـ شػرة فػ مجمػػد البحػػث مػػف الجهػػة الم ظمػػة لممػػؤتمر و سػػةة مػػف البحػػث المدبػػوؿ ليػػتـ
شرة فر مجمد ةاص بالجاماػة وبمػا اف سػيادتل ييػر مشػترؾ ببحػث لػذا لػـ تمػـ الموافدػة عمػر بدػة

الجاماة ولـ يتددـ السيد ا.د /كامؿ عبػدالرحمف زيػاف بالبحػث المتدػدـ بػل حتػر االف وب ػاءا عميػة لػـ
يتـ ترشيحة .

 -4اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة الػػدعوة الموجهػػل لمسػػيد ا.د /جمػػاؿ
عبدالرحيـ سوسل عميد الكمية وذلؾ لحضور سيادتل مؤتمر با واف

"

"  Towards a Global Healthوالػذي سػوؼ يادػد فػر  lasiوذلػؾ فػر البتػرة مػف  0-7يو يػو

2102

القرار :وافؽ المجمس عمر حضور السيد ا.د /جماؿ عبدالرحيـ سوسل عميد الكمية مؤتمر

"  " Towards a Global Healthوالذي سوؼ يادد فر  lasiوذلؾ فر البترة مف  0-7يو يو

2102
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 -3اسػػتارض المجمػػس قػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة والةطػػاب الػوارد مػػف اإلدارة الاامػػة

لما ق ػػات الاممي ػػة والثدافي ػػة رق ػػـ +432ـ) بت ػػاري  2102/4/2والمتض ػػمف م ػػا ورد م ػػف المجم ػػس
األعم ػػر لمجاما ػػات متض ػػم اً ماتمدت ػػل م ػػف و ازرة الةارجي ػػة بش ػػنف مدترحػػػات التا ػػاوف ب ػػيف ك ػػؿ مػػػف
المؤسسػػات المف ػرية والمكسػػيكية فيمػػا يتامػػؽ بمجػػاؿ حدػػوؽ المؤلػػؼ وذلػػؾ بم اسػػبة ا ادػػاد الػػدورة

الثا ية لمج ة المشتركة لمتااوف التاميم والثدافر بيف مفر والمكسيؾ .
برجاء دراسة المدترحات وموافاة اإلدارة بالرأض .

القرررررار -:وافػ ػػؽ المجمػ ػػس عمػ ػػر ماجػ ػػاء بةفػ ػػوص حدػ ػػوؽ المؤلػ ػػؼ والد ػ ػوا يف والم ػ ػوائح والمج ػ ػ ت
والمف بات وييرها بهدؼ مارفة ال ظاـ الدضائ لك الجا بيف .

 -2اسػػتارض المجمػػس قػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة والةطػػاب الػوارد مػػف اإلدارة الاامػػة

لما قػػات الامميػػة والثدافيػػة رقػػـ +477ـ) بتػػاري 2102/4/00بشػػنف مػػاورد مػػف المجمػػس األعمػػر
لمجاما ػػات متض ػػم ا اف الس ػػيد وزي ػػر ةارجي ػػة ألما ي ػػا اع ػػرب ع ػػف أمم ػػل ف ػػر مواف ػػاتهـ باالحتياج ػػات

المفرية ة ؿ البترة المدبمة وذلؾ اث اء زيارة سيادتل لمداهرة فر . 2102/0/40

القرار -:وافؽ المجمس عمر

 -1اسػػتارض المجمػػس قػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة والةطػػاب الػوارد مػػف اإلدارة الاامػػة
لما قات الاممية والثدافية رقـ +212ـ) بتاري 2102/2/22بشنف مػاورد مػف و ازرة التامػيـ الاػالر
قطاع الشئوف الثدافيػة والباثػات ) والمرفػؽ بػل الطمػب المدػدـ مػف الػدارس /حسػاـ عبػدال بر محمػود

عبدالحميػػد –المػػدرس المسػػاعد بالكميػػة وعضػػو باثػػة اإلش ػراؼ المشػػترؾ بنمريكػػا والػػذض يمػػتمس فيػػل

الموافدػة عمػر اسػػتمرار بدائػل عمػر بدػػة الجاماػة األمريكيػة باػػد ا تهػاء مػدة الباثػػة وذلػؾ اعتبػا ار مػػف
 2102/0/29اليوـ التال ل هاية مد البدػاء لماػاميف بالةػارج ) وحتػر  2102/9/41ل تهػاء مػف

البحث بشكؿ اجح

كمػ ػػا اس ػ ػػتارض المجم ػ ػػس الد ػ ػرار الت بي ػ ػػذض المد ػ ػػدـ مػ ػػف قس ػ ػػـ أمػ ػ ػراض ورعايػ ػػة األس ػ ػػماؾ بت ػ ػػاري

 2102/4/04بشنف الموافدة عمر مد باثة اإلشراؼ المشترؾ لمسيد ط.ب /حساـ عبدال بر محمود
عبدالحميد اعتبا ار مف  2102/0/29الر  2102/9/41حتػر يػتمكف مػف إتمػاـ بحثػل بشػكؿ ػاجح

وذلؾ ب اءا عمر موافدة السيد ا.د /المشرؼ األج ب .
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القررررار -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر مػػد باثػػة اإلش ػراؼ المشػػترؾ لمسػػيد ط.ب /حسػػاـ عبػػدال بر محمػػود
عبدالحميد اعتبا ار مف  2102/0/29إلر  2102/9/41حتػر يػتمكف مػف إتمػاـ بحثػل بشػكؿ ػاجح

وذلؾ ب اءا عمر موافدة السيد ا.د /المشرؼ األج ب

 -7اسػػتارض المجمػػس قػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة والةطػػاب الػوارد مػػف اإلدارة الاامػػة

لما قات الاممية والثدافية والمتضمف الحجز لمسيد ط.ب /احمد عبدالحافظ عباس عابػديف المػدرس

المسػػاعد بدس ػػـ الط ػػب الش ػػرع والس ػػموـ بالكمي ػػة وعضػػو باث ػػة اإلشػ ػراؼ المش ػػترؾ م ػػف ةط ػػة ع ػػاـ
 2101/2119لمدة عاـ بالياباف اعتبا ار مف تاري وفولل لمدر دراستل .

القرار -:وافؽ المجمس عمر الحجز لمسيد ط.ب /احمد عبدالحافظ عباس عابديف المدرس المساعد
بدسـ الطب الشرع والسموـ بالكمية وعضو باثة اإلشراؼ المشترؾ مف ةطػة عػاـ 2101/2119

لمدة عاـ بالياباف اعتبا ار مف تاري وفولل لمدر دراستل

 -0اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة والد ػرار الت بيػػذض المدػػدـ مػػف قسػػـ

الفػػحة وسػػموكيات ورعايػػة الحي ػواف بتػػاري  2102/4/00بشػػنف الموافدػػة عمػػر مػ ح السػػيد األسػػتاذ

الػػدكتور  /شػػاباف فػػابر محمػػد ةمػػؼ ا األسػػتاذ بالدسػػـ أجػػازة لمػػدة عػػاـ لمامػػؿ بالمممكػػة الاربيػػة

الساودية بو ازرة الزراعة ابتداء مف 2102/7/02ـ .

القرار -:وافػؽ المجمػس عمػر مػ ح السػيد األسػتاذ الػدكتور  /شػاباف فػابر محمػد ةمػؼ ا األسػتاذ
بالدسـ أجػازة لمػدة عػاـ لمامػؿ بالمممكػة الاربيػة السػاودية بػو ازرة الز ارعػة ابتػداء مػف 2102/7/02ـ

.

 -9اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة الا قػػات الامميػػة والثدافيػػة والد ػرار الت بيػػذض المدػػدـ مػػف قسػػـ

الكيميػ ػػاء الحيويػ ػػة رقػ ػػـ  )4بتػ ػػاري  2102/4/00بشػ ػػنف الموافدػ ػػة عمػ ػػر تجديػ ػػد األجػ ػػازة الةافػ ػػة
بالػػدكتور  /محمػػد محمػػد ابوزيػػد أسػػتاذ مسػػاعد بالدسػػـ لمػػدة عػػاـ اعتبػػا ار مػػف  2102/01/0وحتػػر

2102/9/41ـ حي ػػث ا ػػل يام ػػؿ أس ػػتاذ مش ػػارؾ بكمي ػػة الام ػػوـ الطبي ػػة التطبيدي ػػة بجاما ػػة الط ػػائؼ
بالمممكة الاربية الساودية .

القرار -:وافؽ المجمػس عمػر تجديػد األجػازة الةافػة بالػدكتور  /محمػد محمػد ابوزيػد أسػتاذ مسػاعد
بدسـ الكيمياء الحيوية لمػدة عػاـ اعتبػا ار مػف  2102/01/0وحتػر 2102/9/41ـ حيػث ا ػل يامػؿ

أستاذ مشارؾ بكمية الاموـ الطبية التطبيدية بجاماة الطائؼ بالمممكة الاربية الساودية
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ً  -:لجىت المختبراث
خبمسب
واألجهزة العلميت

اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة المةتب ػرات واألجه ػزة الامميػػة رقػػـ  )030الم ادػػدة يػػوـ األرباػػاء

الموافؽ  2102/4/03ووافؽ عمر المجمس عمر الموضوعات اآلتية -:

 -0اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة المةتب ػرات واألجه ػزة الامميػػة والةطػػاب ال ػوارد مػػف السػػيد ا.د/
مػػدير المامػػؿ المركػػزي بالكميػػة بشػػنف تكهػػيف جهػػاز االسػػبيكتروفوتزومتر ب ػػاءا عمػػر التدريػػر الب ػػر

الفػادر مػف شػركة ديجيتػاؿ سيسػتـ " " digital systemبػنف الجهػاز اليمكػف إفػ حل أل ػل مػف

األجهزة الدديمة التر وقؼ إ تاجها

الق رررار :أحػػيط المجمػػس عممػاً مػػا التوفػػية بتشػػكيؿ لج ػػة ف يػػة لتدػػديـ تدريػػر ف ػػر بػػذلؾ لإلفػػادة عػػف
حالة الجهاز وما اذا كاف فالح ل ستاماؿ اـ يػتـ تكهي ػل عمػر اف تشػكؿ المج ػة مػف السػادة االتػر

أسمائهـ -:

 -0ا.د /رجب محمود الشواربر

رئيساً

 -4د /ايماف عربر عبدالجواد

"

 -2ا /السيد محمد عبدالااؿ

"

 -2د /محمد محمدي يا ـ
 -3ا /عفاـ عطيل عبدء
 -1ا /محمود عبدالحكـ

عضواً
"

"

 -2اسػػتارض المجمػػس ق ػ اررات لج ػػة المةتب ػرات واألجه ػزة الامميػػة والطمػػب المدػػدـ مػػف السػػيد ا.د/
رئيس قسـ مراقبة األيذية بشنف إف ح باض األجهزة الاممية الموجودة بالدسـ .

القررررررار :أح ػػيط المجم ػػس عممػ ػاً م ػػا التوف ػػية با ػػرض تم ػػؾ األجهػ ػزة عم ػػر الش ػػركات المتةفف ػػة
لإلف ح وذلؾ لبحث إمكا ية إف حها بمارفة الشئوف المالية

سبدسب -:لجىت المكتببث

اس ػػتارض المجم ػػس قػ ػ اررات لج ػػة المكتب ػػات الم اد ػػدة ي ػػوـ االث ػػيف المواف ػػؽ  2102/4/02ووافػػػؽ

المجمس عمر مايمر -:
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 -0إض ػػافة ال س ػػةة الػ ػواردة م ػػف مجم ػػة الام ػػـ الا ػػدد  323فب اري ػػر  )2102إل ػػر س ػػج ت المكتب ػػة

وتدديرها بسار اعتبارض قدرة ج يهاف لم سةة الواحدة

 -2إضافة ال سةة الواردة مف مجمة الجماية الطبية البيطرية المفرية لامػـ الطبيميػات جاماػة ق ػاة

السويس المجمد  1لس ة  2102إلر سج ت المكتبة وتدػديرها بسػار اعتبػارض قػدرة ةمسػة ج يهػات
لم سةة الواحدة

 -4إضافة ال سةة الواردة مف مجمة اإلسك درية لماموـ البيطريػة المجمػد  44الاػدد  0ابريػؿ 2100

إلر سج ت المكتبة وتدديرها بسار اعتبارض قدرة ةمسة ج يهات لم سةة الواحدة .

 -3إضػػافة ال سػػةة ال ػواردة مػػف مجمػػة ب هػػا لمامػػوـ الطبيػػة البيطري ػة المجمػػد  21الاػػدد  2ديسػػمبر
 2119إلر سج ت المكتبة وتدديرها بسار اعتبارض قدرة ةمسة ج يهات لم سةة الواحدة .

 -2إضػافة ال سػةة الػواردة مػف كتػاب Developmental Biology Scottf . Gilbert-8ed

إلر سج ت المكتبة وتدديرء بسار اعتبارض قدرء عشروف ج يهاً لم سةة الواحدة .

 -1إضػافة ال سػةة الػواردة مػف مجمػة البحػوث المتددمػة Journal of advanced Research

المجمداف  2الادداف  4 3يوليو وأكتوبر  2100إلر سج ت المكتبة وتدػديرها بسػار اعتبػارض قػدرة
ةمسة ج يهات لم سةة الواحدة .

ً -:مىضىعبث
سببعب
متىىعت

 -0اسػتارض المجمػػس ماجػػاء فػػر الدػرار الت بيػػذض المدػػدـ مػػف قسػػـ التشػريح واألج ػػة بشػػنف الموافدػػة
عمػػر ماجػػاء فػػر تدريػػر االمتحػػاف ألتػػنهيم الةػػاص بالسػػيد ط.ب /احمػػد إبػراهيـ المسػػجؿ لمحفػػوؿ

عمر درجة الدكتوراء فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص "التشريح واألج ة "

الق ررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر عمػػر ماجػػاء فػػر تدريػػر االمتحػػاف التػػنهيمر الةػػاص بالسػػيدة ط.ب/

احمد إبراهيـ المسجؿ لمحفوؿ عمر درجة الدكتوراء فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص "التشريح
واالج ة "حيث تبيف لمج ة اف الطالب ممـ بال واح الاممية المةتمبة فر مجػاؿ تةففػل باإلضػافة

الػػر تبهمػػل الكامػػؿ بةطػػة ومجػػاؿ بحثػػل فضػ ً عػػف قدرتػػل فػػر ماالجػػة المشػػاكؿ الامميػػة فػػر مجػػاؿ
تةففل .
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 -2اسػػتارض المجمػػس ماجػػاء فػػر الدػرار الت بيػػذض المدػػدـ مػػف قسػػـ الطػػب الشػػرعر والسػػموـ بشػػنف
الموافدة عمػر ماجػاء فػر تدريػر االمتحػاف التػنهيم الةػاص بالسػيدة ط.ب /مػروة عبدالواحػد محمػود

الس هوري المسػجمة لدرجػة الػدكتوراء فػر الامػوـ الطبيػة البيطريػة تةفػص الطػب الشػرعر والسػموـ

واإلجراءات البيطرية .

الق ررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر عمػػر ماجػػاء فػػر تدريػػر االمتحػػاف التػػنهيمر الةػػاص بالسػػيدة ط.ب/
مػػروة عبدالواحػػد محمػػود السػ هوري المسػػجمة لدرجػػة الػػدكتوراء فػػر الامػػوـ الطبيػػة البيطريػػة تةفػػص
الطب الشرعر والسموـ واإلجراءات البيطرية حيث تبيف اف الطالبة مممة بال واحر الامميػة المةتمبػة

فػػر مجػػاؿ تةففػػها باإلضػػافة الػػر تبهمهػػا الكامػػؿ بةطػػة ومجػػاؿ بحثهػػا فض ػ ً عػػف قػػدرتها فػػر

ماالجة المشاكؿ الاممية فر مجاؿ تةففها .

 -4استارض المجمس ماجاء فر الدرار الت بيذض المددـ مف قسـ طب الحيواف بشنف الموافدة عمر
ماجػػاء فػػر تدريػػر االمتح ػػاف التػػنهيم الةػػاص بالسػػيدة ط.ب /ار ي ػػا يحػػر السػػيد المسػػجمة لدرج ػػة
الدكتوراء فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض مادية .

القرار  -:وافؽ المجمس عمر عمر ماجاء فر تدرير االمتحاف التنهيمر الةاص بالسيدة ط.ب /ار يا
يحػػر السػػيد المسػػجمة لدرجػػة الػػدكتوراء فػػر الامػػوـ الطبيػػة البيطريػػة تةفػػص أمػراض ماديػػة حيػػث
تبيف اف الطالبة مممة بال واحر الاممية المةتمبة فر مجاؿ تةففها باإلضافة الػر تبهمهػا الكامػؿ

بةطة ومجاؿ بحثها فض ً عف قدرتها فر ماالجة المشاكؿ الاممية فر مجاؿ تةففها .

 -3استارض المجمس ماجاء فر الدرار الت بيذي المددـ مف قسـ األمراض المشتركة بشنف الموافدػة
عمر ماجاء فر التدارير البردية والجماعية الةافػة بمػ ح السػيدء ط.ب /سػمر محمػد محمػود درجػة

الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض مشتركة ) .

القررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء فػػر التدػػارير البرديػػة والجماعيػػة الةافػػة بمػ ح السػػيدء ط.ب/

سمر محمد محمود درجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض مشتركة ).

 -2اسػػتارض المجمػػس ماجػػاء فػػر الد ػرار الت بيػػذي المدػػدـ مػػف قسػػـ مراقبػػة االيذيػػة بشػػنف الموافدػػة
عمر ماجاء فر التدارير البردية والجماعية الةافة بم ح السػيدء ط.ب /شػيماء بػوي محمػد ادريػس

درجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض مشتركة ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  13ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Website: http://fvm-bu.co.cc
E-Mail: Info@Fvtm.Bu.Edu

القررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء فػػر التدػػارير البرديػػة والجماعيػػة الةافػػة بمػ ح السػػيدء ط.ب/
شػػيماء بػػوي محمػػد ادريػػس درجػػة الماجسػػتير فػػر الامػػوـ الطبيػػة البيطريػػة الرقابػػة الفػػحية عمػػر

المحوـ وم تجاتها ).

 -1اسػتارض المجمػس ماجػػاء فػر الدػرار الت بيػػذي المدػدـ مػػف قسػـ الكيميػاء الحيويػػة بشػنف الموافدػػة
عمػػر ماجػػاء فػػر التدػػارير البرديػػة والجماعيػػة الةافػػة بم ػ ح السػػيد ؾ /ممػػدوح كمػػاؿ الحجػػار درجػػة

الدكتوراء فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض مشتركة ) .

القررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء فػػر التدػػارير البرديػػة والجماعيػػة الةافػػة بمػ ح السػػيدء ط.ب/
ش ػػيماء ب ػػوي محم ػػد إدري ػػس درج ػػة الماجس ػػتير ف ػػر الام ػػوـ الطبي ػػة البيطري ػػة تةف ػػص الكيمي ػػاء

الحيوية واإلكمي يكية ).

 -7استارض المجمس ماجاء فر الدرار الت بيذي المدػدـ مػف قسػـ أمػراض األسػماؾ ورعايتهػا بشػنف

الموافد ػػة عم ػػر ماج ػػاء ف ػػر التد ػػارير البردي ػػة والجماعي ػػة الةاف ػػة بمػ ػ ح الس ػػيدة ط.ب  /هي ػػاـ س ػػايد

الدسوقر درجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية أمراض ورعاية األسماؾ ) .

القررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء فػػر التدػػارير البرديػػة والجماعيػػة الةافػػة بمػ ح السػػيدة ط.ب/
هياـ سايد الدسوقر درجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية أمراض ورعاية األسماؾ ).

 -0استارض المجمس ماجاء فر الدرار الت بيذض المدػدـ مػف قسػـ أمػراض األسػماؾ ورعايتهػا بشػنف

الموافدػػة عمػػر ماجػػاء فػػر التدػػارير البرديػػة والجماعيػػة الةافػػة بم ػ ح السػػيدة ط.ب /إيمػػاف إب ػراهيـ

محمد سرور درجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض ورعاية األسماؾ ) .

القررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء فػػر التدػػارير البرديػػة والجماعيػػة الةافػػة بمػ ح السػػيدء ط.ب/
إيماف إبراهيـ محمد سرور درجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطريػة تةفػص أمػراض ورعايػة

األسماؾ ) .

 -9استارض المجمس ماجاء فر الدرار الت بيذض المددـ مف قسـ طب الحيواف بشنف الموافدة عمر
ماجػػاء فػػر تدريػػر االمتحػػاف التػػنهيم الةػػاص بالسػػيد ط.ب /مػػرواف عػػادؿ مػػرواف بسػػيو ر المسػػجؿ

لمحفوؿ عمر درجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض مادية .

الق ررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء فػػر تدريػػر االمتحػػاف التػػنهيمر الةػػاص بالسػػيد ط.ب /مػػرواف
عادؿ مرواف المسجؿ لدرجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض مادية .
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 -01اسػػتارض المجمػػس ماجػػاء فػػر الدػرار الت بيػػذض المدػػدـ مػػف قسػػـ طػػب الحيػواف بشػػنف الموافدػػة
عمػػر ماجػػاء فػػر تدريػػر االمتحػػاف التػػنهيم الةػػاص بالسػػيد ط.ب /حمػػادة محمػػود يوسػػؼ المسػػجؿ
لمحفوؿ عمر درجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض باط ة .

الق ررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء فػػر تدريػػر االمتحػػاف التػػنهيمر الةػػاص بالسػػيد ط.ب /حمػػادة
محمود يوسؼ المسجؿ لدرجة الماجستير فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص أمراض باط ل

 -00اسػػتارض المجمػػس ماجػػاء فػػر الدػرار الت بيػػذض المدػػدـ مػػف قسػػـ البارماكولوجيػػا بشػػنف الموافدػػة
عمر ما جاء فر التدارير البردية والجماعية الةافة بم ح السيد ط.ب /محمد حػافظ محمػد ابػوبكر

درجة الدكتوراء فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص فارماكولوجيا ) .

الق ررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء فػػر التدػػارير البرديػػة والجماعيػػة الةافػػة بمػ ح السػػيد ط.ب/
محمد حافظ محمد ابوبكر درجة الدكتوراء فر الاموـ الطبية البيطرية تةفص فارماكولوجيا)

 -02اسػ ػػتارض المجمػ ػػس الةطػ ػػاب ال ػ ػوارد مػ ػػف مكتػ ػػب السػ ػػيد ا.د /ائػ ػػب رئػ ػػيس الجاماػ ػػة لشػ ػػئوف

الدراسات الاميا والبحوث بشنف ما قامت بل الهيئػة الدوميػة لضػماف جػودة التامػيـ واالعتمػاد بزيػارات
االعتماد لمؤسسات التاميـ الاالر وتاديمها مف آليػات الزيػارة إلتاحػة البرفػة االكبػر لتديػيـ الباعميػة

التاميمية .

القرار  -:أحيط المجمس عمماً

 -04اسػػتارض المجمػػس الةطػػاب الػوارد مػػف المجمػػس األعمػػر لمجاماػػات بشػػنف كتػػاب و ازرة التامػػيـ

الاػػالر المتضػػمف موافدػػة و ازرة الماليػػة عمػػر تمويػػؿ واعػػادة تمويػػؿ عػػدد  )0174وظيبػػة مػػدرس –
مدرس مساعد ) يتـ توزياها عمر عدد  02جاماة مفرية .

القرار  -:رفػض المجمػس ماجػاء فػر الةطػاب ألف ذلػؾ يتاػارض مػا األسػس والماػايير التػر عمػر
أساسها يتـ التاييف بالجاماات كما يوفر المجمس تامؽ باب اال تداب مف الجاماات األةري.

 -03اس ػػتارض المجم ػػس ال ظ ػػر ف ػػر الةط ػػاب المد ػػدـ م ػػف الس ػػيد ال ػػدكتور  /ع ػػادؿ محم ػػود ب ػػدوي

األستاذ المساعد بدسـ الجراحة بشنف تاييف سيادتل م سداً لوحدة األشاة التشةيفية .

القرررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر الطمػػب عمػػر لج ػػة ةدمػػة المجتمػػا وت ميػػة البيئػػة والمج ػػة المشػػكمة

لبحص الطمبات .
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 -02اسػػتارض المجمػػس ماجػػاء بػػالدرار الت بيػػذي المدػػدـ مػػف قسػػـ الكيميػػاء الحيويػػة بشػػنف الموافدػػة

عمر اةتيار السيدة ا.د /اميمة احمد رجب ابوزيد والسيدة ا.د /عباؼ دسوقر عبدالمجيػد كمراجاػاف

داةمياف بالدسـ لمراجاة توفيؼ مدررات الدسـ .

القرار  -:أحيط المجمس عمماً

 -01اسػػتارض المجمػػس الطمػػب المدػػدـ مػػف السػػيدة د /عزي ػزة عبػػدالبتاح عبدالمجيػػد المػػدرس بدسػػـ
الباثولوجيا بشنف الموافدة عمر ا ضماـ سيادتها الر إحدي المجاف الم بثدة مف مجمس الكمية .

القررررار  -:واف ػػؽ المجم ػػس عم ػػر ا ض ػػماـ الس ػػيدة د /عزيػ ػزة عب ػػدالبتاح عبدالمجي ػػد الم ػػدرس بدس ػػـ

الباثولوجيا إلر لج ة المةتبرات واألجهزة الاممية .

 -07استارض المجمس اإلهداء المددـ مف شركة تك وسي تبيؾ وهو عبارة عف

UNIC

 TEST TUBE ROTATORوقيمتل ألباف ج يل

القرار  -:وافؽ المجمس عمر قبوؿ اإلهداء ما توجيل ةطاب شكر لمشركة .

 -00استارض المجمس الدرار الت بيذض المددـ مػف قسػـ البارماكولوجيػا بشػنف عػدـ اسػتطاعة الدسػـ
مد أجازة السيدة د /هويدا حسا يف الةػولر المػدرس بالدسػـ المرافدػة لزوجهػا لحػيف ورود قػرار موافدػة
مجمس جاماة الداهرة عمر مد الباثة الةافة بزوجها ا.د /م فور احمد م فور.

القرار  -:أحيط المجمس عمماً ما التوفية بمةاطبة جاماة الداهرة بإرساؿ ما يثبت الموافدة عمر
مد إعارة ا.د /م فور احمد م فور حتر تكوف الموافدة فر فورتها الدا و ية .

 -09اسػتارض المجمػػس المػذكرة المددمػػة مػػف السػيد د /عػػادؿ بػدوي بشػػنف تظمػػـ سػيادتل مػػف الدػرار

اإلدارض الذض اتةذتل لج ة شئوف التاميـ والط ب واعتراضل عمر تطبيدل داةؿ قسـ الجراحة .

الق ررار  -:رفػػض المجمػػس المػػذكرة المددم ػة مػػف سػػيادتل حيػػث اف هػػذا الد ػرار اإلدارض مامػػـ وشػػامؿ

لكافة األقساـ الاممية بالكمية ضما ا لحسف سير الامؿ وال يةص قسـ باي ل دوف األةر .

 -21استارض المجمس المػذكرة المددمػة مػف السػيد ا.د /سػاد محمػود سػاد م سػؽ البر ػام الجديػد

بشنف الدعـ الذي تـ تدديمل مف البر ام "جودة ومراقبة األيذية "الر الكمية لةدمة وتطػوير الامميػة

التاميميػػة لفػػالح جميػػا الط ػ ب طبد ػاً لممػػادة  21مػػف ال ئحػػة الماليػػة واإلداريػػة لمبر ػػام الجديػػد

المتةفص ة ؿ البترة مف  2119/9/22حتر . 2100/9/23
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القررررار  -:أحػػيط المجمػػس عمم ػاً بالػػدعـ المدػػدـ بمبم ػ

مائػػة وسػػتل وثمػػا يف ألػػؼ ومػػائت وواحػػد

وعشػ ػػروف ج يه ػ ػاً فدػ ػػط ال ييػ ػػر) لش ػ ػراء األجه ػ ػزة والماػ ػػدات المػ ػػذكورة بالمػ ػػذكرة ة ػ ػ ؿ البت ػ ػرة مػ ػػف
 2119/9/22حتر . 2100/9/23

 -20استارض المجمس ما جاء فر محضر اجتمػاع مجمػس إدارة البر ػام الجديػد " جػودة ومراقبػة

األيذية " رقـ  )42الم ادد يوـ األحد الموافؽ 2102/4/22

القرار  -:وافؽ المجمس عمر ماجاء مف ق اررات فر محضر اجتماع مجمس إدارة البر ػام الجديػد "

جودة وم ارقبة األيذية " رقـ  )42الم ادد يوـ األحد الموافؽ . 2102/4/22

 -22اسػػتارض المجمػػس الةطػػاب الػوارد مػػف مؤسسػػة ب ػػؾ مفػػر لت ميػػة المجتمػػا بشػػنف المؤسسػػة
عمر المشروع المددـ مف كميتر الطب البيطري وكمية الز ارعػة جاماػة ب هػا الػر مؤسسػة ب ػؾ مفػر

لمت مية وةدمػة المجتمػا ضػمف مشػروعات ت ميػة الدػري تحػت ع ػواف "ت ميػة الثػروة الحيوا يػة بالدريػة

المفػرية بمحافظػػة الدميوبيػػة – مػػوذج تطبيدػ " وذلػػؾ لمػػا لػػل مػػف مػػردود إيجػػاب فػػر تطػػوير الثػػروة
الحيوا ية وزيادة مادالت اإل تاج ومف ثـ رفا مستوي الاائد الدومر .

القرار  -:وافؽ المجمس عمر وافؽ المجمس عمر ماجاء فر الةطاب الوارد مف مؤسسة ب ؾ مفػر
لت ميػػة المجتمػػا بشػػنف المؤسسػػة عمػػر المشػػروع المدػػدـ مػػف كميتػػر الطػػب البيطػػري وكميػػة الز ارعػػة

جاماػػة ب هػػا الػػر مؤسسػػة ب ػػؾ مفػػر لمت ميػػة وةدمػػة المجتمػػا ضػػمف مشػػروعات ت ميػػة الدػػري تحػػت
ع ػواف "ت ميػػة الثػػروة الحيوا يػػة بالدريػػة المف ػرية بمحافظػػة الدميوبيػػة – مػػوذج تطبيدػػر " مػػا تدػػديـ

الشكر لمسيد ا.د /جماؿ سوسة عميد الكمية وا.د /عبدالس ـ الازب عمر المجهود الذي قاما بل فػر
هػػذا المشػػروع والػػذي ياتبػػر مػػوذج مشػػرؼ لمػػدور الػػذي تدػػوـ بػػل الكميػػات لةدمػػة المجتمػػا المحػػيط

وسوؼ يتـ عمؿ مذكرة لمارض عمر مجمس الجاماة الدادـ رقـ  )434بتاري 2102/4/21

ً  -تعييىبث
ثبمىب

* طمػب السػيد ا.د /عميػد الكميػة مػف السػادة المدرسػ واالسػاتذة المسػاعديف مغػادرة المجمػس لم ظػػر

فر الموضوعات األتية -:
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 -0استارض المجمس ماجاء فر الدرار الت بيػذض المدػدـ مػف قسػـ الكيميػاء الحيويػة بشػنف الموافدػة
عمػػر ماجػػاء فػػر ق ػرار المج ػػة الامميػػة الدائمػػة لترقيػػة األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف لمػػادة الكيميػػاء

الحيويػػة بترشػػيح السػػيدة د /عبػػاؼ دسػػوقر عبدالمجيػػد لمحفػػوؿ عمػػر المدػػب الاممػػر لوظيبػػة أسػػتاذ

الكيمياء الحيوية بالدسـ

الق ررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء فػػر تدػػارير المج ػػة الامميػػة الدائمػػة لترقيػػة األسػػاتذة واألسػػاتذة
المسػػاعديف لمػػادة الكيميػػاء الحيويػػة وترشػػيح السػػيدة د/عبػػاؼ دسػػوقر عبدالمجيػػد لمتايػػيف والحفػػوؿ

عمر المدب الاممر لوظيبة استاذ الكيمياء الحيوية

 -2استارض المجمس ماجػاء بػالدرار الت بيػذض المدػدـ مػف قسػـ الفػحة وسػموكيات ورعايػة الحيػواف
بشنف عدـ الموافدة عمر ترشيح السيد د /مجدي عزيز المفري زميؿ يير متبرغ بالدسـ .

الق ررار  -:وافػػؽ المجمػػس عمػػر ماجػػاء بػػالدرار الت بيػػذض المدػػدـ مػػف الدسػػـ بشػػنف عػػدـ الموافدػػة عمػػر
ترشيح السيد د /مجدي عزيز لطبػر المفػري كزميػؿ ييػر متبػرغ بالدسػـ حيػث اف المػوائح والدػوا يف

الم ظمة لذلؾ ال تسمح .

سكرتارية الوجلس
ا /وداد هحود رجب
اهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين الوجلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس
رئيس الوجلس

أ.د سمير عبد اللطيف عبد العال

أ.د جمال عبد الرحيم سوسة
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