كلية الطب البيطري

جـامعة بنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محضر اجتماع مجلس الكلية رقم ( )353بتاريخ 2133/2/33

إنه في يوم األربعاء الموافق  2131/2/31الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتمع مجلس الكلية
برئاسة السيد األستاذ الدكتور /محمد السيد صبحي أبوسالم – عميد الكلية وعضوية كل من-:
( )1السادة وكالء الكلية-:
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

ا.د /رجب محمود سليمان الشواربي
ا.د /محمد مرسي رمضان قاروصة
ا.د /محمود السيد عابد أبوالروس

) )2السادة رؤساء األقسام -:
ا.د /جبر فكرى الباجورى
ا.د /عادل عبدالعليم شاهين
ا.د /أشرف عبدالحكيم الكومى

رئيس مجلس قسم الفيرولوجيا
رئيس مجلس قسم أمراض ورعاية األسماك
رئيس مجلس قسم الفارماكولوجيا

ا.د/سامي فرغلى إسماعيل
ا.د /ناصر السيد عبدالمطلب
ا.د /حاتم بهجات حسين

رئيس مجلس قسم الجراحة
رئيس مجلس قسم التغذية و التغذية اإلكلينيكية
رئيس مجلس قسم التشريح واألجنة

ا.د /نجوى عيد أحمد

قائم بعمل رئيس مجلس قسم الطفيليات

ا.د /نبيلة محمود عبدالعليم

رئيس مجلس قسم الطب الشرعي والسموم

ا.د /حمدي عبدالسميع محمد

رئيس مجلس قسم مراقبة األغذية

ا.د /إيهاب عبدالعال الزغبى

رئيس مجلس قسم األنسجة والخاليا

ا.د /أشرف عواد عبدالتواب

رئيس مجلس قسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات

ا.د /ياقوت عبدالفتاح السنوسى
ا.د /عبدالباسط إسماعيل المشد

رئيس مجلس قسم الكيمياء الحيوية واإلكلينيكية
رئيس مجلس قسم الباثولوجيا

ا.د /كامل عبدالرحمن زيان

رئيس مجلس قسم أمراض الدواجن

ا.د /ياسين محمود ياسين عبدالرؤوف

رئيس مجلس قسم طب الحيوان

ا.د /راندا سعد إسماعيل

رئيس مجلس قسم الفسيولوجيا

ا.د /خالد محمد مصطفى فراره

قائم بعمل رئيس مجلس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية

د /لبنى محمد على سالم

قائم بعمل رئيس مجلس قسم األمراض المشتركة

( )3السادة أساتذة الكلية-:
أستاذ متفرغ بقسم األمراض المشتركة
أستاذ متفرغ بقسم وظائف األعضاء
أستاذ متفرغ بقسم التشريح واألجنة
أستاذ متفرغ بقسم طب الحيوان
أستاذ متفرغ بقسم الفارماكولوجيا
أستاذ متفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم
أستاذ متفرغ بقسم التغذية والتغذية اإلكلينيكية
أستاذ متفرغ بقسم طب الحيوان
أستاذ متفرغ بقسم الدواجن
أستاذ بقسم الصحة والسلوكيات ورعاية الحيوان

ا.د /جمال الدين محمد العليمي
ا.د /محمد مجدي محمود فتح هللا
ا.د /محمد عمر حسين الشايب
ا.د /حسام الدين محمد العطار
ا.د /مسعد جمال الدين أحمد السيد
ا.د /حاتم حسين بكري
ا.د /كاميليا محمد عبدالمنعم زهران
ا.د /محمد حسنين عبيد
ا.د /ماجدة محمد على
ا.د /منى محمد عبدالرحمن عشوب
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أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية واإلكلينيكية
أستاذ بقسم مراقبة األغذية
أستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي
أستاذ بقسم الباثولوجيا
أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية
أستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم
أستاذ بقسم أمراض الدواجن
أستاذ بقسم الطفيليات
أستاذ بقسم الصحة وسلوكيات ورعاية الحيوان
أستاذ بقسم مراقبة األغذية
أستاذ بقسم الفيرولوجيا

ا.د /أميمه أحمد رجب
ا.د /همت مصطفى إبراهيم
ا.د /جمال محمد عبدالرحيم سوسه
ا.د /شوقي أحمد مصطفى
ا.د /حسين عبدالمقصود علي
ا.د /إلهام عبدالمنعم الشيوي
ا.د /إبراهيم محمد البرعي
ا.د /محمد يوسف رمضان
ا.د /سعاد عبدالفتاح احمد
ا.د /أماني محمد سالم
ا.د /سعد شع راوي علي

( )4السادة ممثلي األساتذة المساعدين-:
أستاذ مساعد بقسم أمراض الدواجن
أستاذ مساعد بقسم الصحة وسلوكيات ورعاية الحيوان

د/محمد عبدالجيد الشوربجي
د /سعيد محمد مرسي الليثي

( )5السادة ممثلي المدرسين-:
مدرس بقسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات
مدرس بقسم طب الحيوان

د /فاطمة إبراهيم عبدهللا الحوفي
د /محمد جودة محمد عبدالوهاب

( )6وحدة ضمان الجودة-:
مدير وحدة ضمان الجودة

ا.د /عفاف دسوقي عبدالمجيد

( )7السادة أعضاء المجلس من الخارج-:
مدير الوحدة البيطرية بالدبايبة
مدير تنفيذي لبورصة الدواجن الرئيسية

د /محيي محمود السيد إسماعيل
ا/أحمد نصار عوض هللا

( )8السادة المعتذرين عن عدم الحضور-:
رئيس مجلس مدينة طوخ

ا /عبدالحكيم أحمد القاضي

" بسم هللا الرحمن الرحيم "
استهل السيد األستاذ الدكتور /محمد السيد صبحي أبوسالم  -عميد الكلية ورئيي
الجلسة بالترحيب بالسادة أعضاء هيئة التدري

أعضاء المجل .

المجلي

ثم
قدم سيادته وأعضاء المجل

واجب العزاء تي وتاة كالً من-:

 والد ا.د /منى محمد عبدالرحمن عشوب. -والد ا.د /إقبال عادل.

 ا.د /أحمد بسيوني – بكلية الطب البيطري – كفر الشيخ. -ا.د /صال مصيلحي حمزة.

 -ابن السيد /مجدي بركات – الموظف بقسم الفارماكولوجيا.

 أخو السيد /مسعد إسماعيل – الموظف بقسم العالقات العامة واإلعالم بالكلية. والد ،وأخت السيدة /آمال تؤاد الطوخي – الموظفة بقسم الحسابات بالكلية.2

اتتتيا

داعين اهلل أن يتغمد المفقودين بواسع رحمته ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان.

ثم
رحب السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية – بالسادة األتاضل-:

د /محيي محمود السيد إسماعيل – مدير الوحدة البيطرية بالدبايبة.

ا /أحمد نصار عوض اهلل – المدير التنفيذي لبورصة الدواجن الرئيسية.
كأعضاء بالمجل

من خارج الكلية.

ثم
قييدم سيييادته التهنئيية للسييادة أعضيياء المجل ي

بمناسييبة بييدء الفصييل الد ارسييي الثيياني للعييام الد ارسييي

 ،2113/2112كما طلب من السادة الحضور بالتيسير تي العملية التعليمية على الطالب.

ثم
نبييه سيييادته علييى الكنتييروبت المختلفيية بفييرا الكلييية ميين ناحييية ابلت يزام والدقيية أثنيياء إج يراء أعمييال

الكنترول وعدد أعضاء هيئة التدري

المتواجدين تي الكنتروبت المختلفة.

ثم
وأعضياء هيئية التيدري

قدم سيادته الشكر لمعاوني أعضاء هيئة التدري

لصندوا تكاتل العاملين ( العمال ) بالكلية.

عليى تعياونهم تيي التبير

كييذلأ أشيياد سيييادته بالييدور والمجهييود المبييذول ميين السيييد األسييتاذ الييدكتور /محمييد مرسييي رمضييان

قاروصة – تي تجميل الكلية وابهتمام بتنسيا أحواض الزر والمظهر العام للحدائا.

ثم
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نبه سيادته بخصوص ميزانية األقسام العلمية بأن آخر ميعاد لطلب هيذ الميزانيية ييوم 2113/3/1

وأنه سيتم توزيع ميزانية األقسام التي لم تطلب هذ الميزانية إلى األقسام التي تحتاج إليها.

ثم
استفسيير السيييد األسييتاذ الييدكتور /عميييد الكلييية – عيين وجييود أييية مالحظييات علييى محضيير مجل ي
الكلية السابا ثم صدا سيادته على محضر اجتما مجل

الكلية السابا رقم (.)352

وحدة ضمان الجودة واالعتماد
 -1اعتمد المجل

الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة وابعتماد بحيث تتواتا مع الوضيع

الراهن ومع الالئحة الداخلية لمركز ضمان الجودة بالجامعة وتحقيا الغرض المنشود منها.
أولا :شئون التعليم
والطالب

أولا -:اس ييتعرض المجلي ي

قي ي اررات لجن يية ش ييئون التعل يييم والط ييالب المنعق ييدة ي ييوم ابثن ييين الموات ييا

 2113/2/11وواتا على جميع الق اررات المفوض تي تنفيذها السيد األستاذ الدكتور /عميد الكلية.

ثانيا -:استعرض المجل

ق اررات لجنة شئون التعليم والطالب وواتا على ما يلي-:

 -1الطلبات المقدمة من الطالب اآلتي أسماؤهم والتي يطلبون تيها تأجيل مواد بالفصل الدراسي
األول  2113-2112وذلأ نظ اًر لظروتهم الصحية وهم-:

( )1الطالب /أحمد سعيد الصغير

الفرقة األولى

( )3الطالب /محمد علي علي

الفرقة الثانية

( )2الطالبة /ريهام عصام عيد
( )4الطالبة /آية تؤاد عيد

مع تطبيا اللوائح المعمول بها.

الفرقة األولى

الفرقة الرابعة

مادة الفسيولوجي

مادة الكيمياء الحيوية
مادة السلوكيات

مادة ابقتصاد

 -2إيقاف قيد الطالب /هارون هارون جودة – المقيد بالفرقة الرابعة لحين تحديد موقفه من التجنيد
نظ اًر لبلوغه سن  22سنة تي .2113/2/14

 -3المعايير األكاديمية المرجعية لبرنامج جودة ومراقبة األغذية والذي يتضمن مواصفات الخريج

وترص العمل.
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 -4استعرض المجل
على العودة لتدري

الخطاب الوارد من اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب والخاص بالمواتقية

مقرر مدخل الحاسب اآللي بالفرقة األولى عليى النحيو السيابا تدريسيه بواقيع (

نظري – عملي ) كما كان موجود بالالئحة سابقاً ( تصل دراسي ثان ).

القرار -:واتيا المجلي

عليى تيدري

ميادة الحاسيب اآلليي ( تصيل د ارسيي ثيان ) طبقياً لالئحية

القديمة بواقع ( )2ساعة على أن يلتزم بالجانب التطبيقي.
 -5اسييتعرض المجل ي

الخطيياب ال يوارد ميين قسييم تنمييية الثييروة الحيوانييية والخيياص بالمواتقيية علييى

تعديل الساعات الدراسية لمادة ابقتصاد وادارة المزار لطالب الفرقة الرابعية بالكليية مين  4سياعات
نظري إلى ساعتين نظري وساعتين عملي وعلى أن يكون هناأ امتحان شفهي للمادة.

القرار -:المواتقة على أن يتم توصيف المقرر النظيري والعمليي وتحفيظ لحيين ورود تعيديل تيي

األقسام.

 -6استعرض المجل

القرار التنفيذي الوارد من قسم الباثولوجييا اإلكلينيكيية واليذي تضيمن المواتقية

على تعديل الساعات التدريسية لمادة الباثولوجيا اإلكلينيكية للفرقة الرابعة من ( )1سياعة نظيري و

( )3ساعة عملي إلى ( )2ساعة نظري و ( )2ساعة عملي.

القرررار -:المواتقيية علييى التعييديل ومخاطبيية بيياقي األقسييام المنيياظرة بهييذا الموضييو تييي اللجنيية
القادمة.

 -7اسييتعرض المجلي

القيرار التنفيييذي اليوارد ميين قسييم أميراض ورعاييية األسييماأ الخيياص بالمواتقيية

علييى تصييحيح عييدد سيياعات مييادة أم يراض األسييماأ ورعايتهييا والتييي كانييت عييدد ( )1سيياعة نظييري

وعدد ( )2ساعة عملي لتصبح عدد ( )2ساعة نظري وعدد ( )2ساعة عملي.

القررررار -:المواتقيية علييى التعييديل تيمييا ب يتعييارض مييع بئحيية الكلييية ميين سيياعات تدريسييية
ومخاطبة باقي األقسام المناظرة.

 -2اسييتعرض المجل ي

تفعيييل مييؤتمر الطييالب باألقسييام المختلفيية لمناقشيية كييل مييا يخييص العملييية

التعليمية للطالب داخل القسم.

القرار -:المواتقة على تفعيل مؤتمر الطالب داخل األقسام.
موضوعات البرنامج الجديد " جودة ومراقبة األغذية "

أولا -:استعرض المجل

ما جاء بمحضر اجتميا مجلي

إدارة البرنيامج الجدييد د جيودة ومراقبية

األغذية د يوم األحد المواتا  2113/2/11تي تمام الساعة العاشرة صباحاً.
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 -1اسييتعرض المجل ي

الطلب يات المقدميية ميين الطالييب /أحمييد محمييد رجييب عبدالحميييد – والطالييب/

عبييداهلل أحمييد محمييد عبييدالكريم  -بشييأن المواتقيية علييى التحاقهم يا بالبرنييامج الجديييد د جييودة ومراقبيية
األغذية د بنظام الساعات المعتمدة حيث أنهيم مقييدين بالفرقية األوليى بالكليية وباقييان لععيادة للميرة

الثانية.

علييى التحيياا الطالييب /أحمييد محمييد رجييب عبدالحميييد – والطالييب/

القرررار -:واتييا المجل ي

عب ييداهلل أحم ييد محم ييد عب ييدالكريم  -بالبرن ييامج الجدي ييد د ج ييودة ومراقب يية األغذي يية د بنظ ييام الس يياعات

المعتمدة.

 -2اسيتعرض المجلي

الطلبيات المقدمية مين الطيالب لعميل امتحانيات ( )in completeالخاصية

بالطالبيية /ريهييام تييوزي محمييد – بمتحييان مييادة ( تشيريح مقييارن تيييرم ثييان ) ،والطالييب /أحمييد حسيين

الشيييخ – مييادة ( تكنولوجيييا األغذييية تيييرم أول ) ،والطالييب /أحمييد علييي جييابر – بمتحييان مييادة (
البكتيريا تيرم أول ).

القرار -:واتا المجل

على الطلبات المقدمية مين الطيالب لعميل امتحانيات ()in complete

الخاصة بالطالبة /ريهام توزي محمد – بمتحان مادة ( تشريح مقارن تييرم ثيان ) ،والطاليب /أحميد

حسن الشيخ – مادة ( تكنولوجيا األغذية تيرم أول ) ،والطالب /أحميد عليي جيابر – بمتحيان ميادة

( البكتيريا تيرم أول ).
 -3اسيتعرض المجلي

القيرار التنفييذي المقيدم ميين قسيم مراقبيية األغذيية بشيان احتييياج القسيم لتعيييين

معيد لمادة الرقابة الصحية على اللحوم من طالب د برنامج جودة ومراقبة األغذية د.

القرار -:واتيا المجلي

عليى ميا جياء بيالقرار التنفييذي المقيدم مين قسيم مراقبية األغذيية بتياريخ

 2113/1/21بشييأن تعيييين الطالييب /أحمييد محمييد الحسيييني – بحتييياج القسييم لتعيييين معيييد لمييادة
الرقابة الصحية على اللحوم من طالب د برنامج جودة ومراقبية األغذيية د وجياري مخاطبية الجامعية

بشأن هذا الموضو .

ثاني ا :الدراسات العليا
والبحوث

أولا -:استعرض المجل

ق اررات لجنة شئون الدراسات العلييا والبحيوث رقيم ( )233والمنعقيدة ييوم

 2113 /2/ 3وواتا على جميع الق اررات المفوض تى تنفيذها السيد ا.د /عيمد الكلية.

ثانيا  -:استعرض المجل

الموضوعات اآلتية -:
6

يررات لجنيية الد ارسييات العليييا والبحييوث بشييأن النظيير تييي ت ييتح بيياب القيييد
قي ا

 -1اسييتعرض المجل ي

للد ارسي ي ييات العليي ي ييا لي ي ييدرجتي الماجسي ي ييتير والي ي ييدكتو ار عي ي يين شي ي ييهر مي ي ييار  2113للعي ي ييام الجي ي ييامعي
 2113/2112لمدة شهر اعتبا اًر من  2113/3/1حتى .2113/3/31

القرار -:تترأ لألقسام العلمية مع مراعاة أعداد التسجيالت.

ق ي اررات لجنيية الد ارسييات العليييا والبحييوث بشييأن النظيير تييي بييدء تحديييد موعييد

 -2اسييتعرض المجل ي

امتحانات الدراسات العليا ( دبلومات ماجستير – دكتو ار ) عن دور ابريل .2113

القرار -:المواتقة على أن تبدأ تي يوم ابثنين  ( 2113/4/1ابثنين – الخمي
 -3استعرض المجل

).

ق اررات لجنة الدراسات العليا والبحوث بشأن حيا طاليب الد ارسيات العلييا تيي

اختي ييار المش ييرتين عل ييى الرس ييائل العلمي يية ع يين طري ييا  Major Advisorلخل ييا م ييدار علمي يية
متخصصة باألقسام العلمية.

القرار -:المواتقة على حا الطالب تي اختيار أحد المشرتين وتم تصميم استمارة بذلأ.
 -4استعرض المجل

ق اررات لجنة الدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد المعايير المرجعية

 ARSلبرامج الدراسات العليا التي تم منحها الكلية.

القرار -:المواتقة على اعتماد المعايير المرجعية  ARSلبرامج الدراسات العليا التي تمنحها

الكلية.

ق اررات لجنة الدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد توصيف برامج

 -5استعرض المجل

ومقررات الدراسات العليا بعد تحديثها وبعد تبني المعايير المرجعية .ARS

القرار -:المواتقة على اعتماد توصيف برامج ومقررات الدراسات العليا بعد تحديثها.
 -6استعرض المجل

ق اررات لجنة الدراسات العليا والبحوث بشأن مراعاة معايير الورقة

القرار -:واتا المجل

على ضرورة مراعاة معايير الورقة ابمتحانية لطالب الدراسات العليا.

ابمتحانية.

 -7استعرض المجل

ق اررات لجنة الدراسات العليا والبحوث بشأن الوقت الزمني المتا بكتساب

المهارات على مستوى الدرو

القرار -:واتا المجل
لطالب الدراسات العليا.

العلمية كاتي ابستيفاء المهارة المستهدتة.

على تعديل المحاضرات العمليية بميا يضيمن اكتسياب المهيارات العمليية
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 -2اسييتعرض المجلي

قي اررات لجنيية الد ارسييات العليييا والبحييوث بشييأن تحديييد ميعيياد المييؤتمر العلمييي

األول لشباب الباحثين تحت شعار د المستجدات تي البحث العلمي د.

القرار -:المواتقة على تحديد الميعاد يوم 2113./3/31
 -9استعرض المجل

ق اررات لجنة الدراسات العليا والبحوث بشأن اعتماد الدراسة الذاتية.

القرار -:واتا المجل
 -11اسييتعرض المجل ي

على اعتماد الدراسة الذاتية.

ق ي اررات لجنيية الد ارسييات العليييا والبحييوث بشييأن اعتميياد توصيييف التييدريب

الميداني – لكلية الطب البيطري – جامعة بنها.

القرررار -:واتييا المجلي
جامعة بنها.

علييى اعتميياد توصيييف التييدريب الميييداني – لكلييية الطييب البيطييري –

*** موضوعات المجلة-:

استعرض المجل

إدارة المجلة رقم ( )6بتاريخ 2113/2/13

ما جاء بمحضر اجتما مجل

وواتا على ما يلي-:

 -1حساب الضرائب والدمغات المستحقة على الفواتير الخاصة بعملية طبع أعداد المجلة
واألبحاث وتغليفها وتوريدها إلى خزينة الكلية.

 -2التوصيات بتكليف ا /نجالء حسن – الموظفة ببرنامج د جودة ومراقبة األغذية د كمحاسب
للمجلة على أن يقرر لها المكاتأة المنصوص عليها بالالئحة الداخلية للمجلة.
منجد – مدر

 -3تصميم استمارة لتقييم البحوث الخاصة بالمجلة المقدم من د /عبدالفتا

األمراض المعدية على أن يتم عرضها على األقسام إلبداء الرأي وارسال مقترحات التحسين للعمل
بها ابتداء من األبحاث المنشورة تي األعداد الالحقة لعدد يونيو  2113الجاري اإلعداد له.

 -4إنشاء وحدة لطباعة األبحاث الخاصة بالمجلية ييتم تزوييدها بماكينية تصيوير وتكلييف ا /صيالح

أحمد سالم – بمسئولية إدارة العمل بالوحدة.
 -5استعرض المجل

محضر تحص الحسابات الخاصة بالمجلة.

القرار -:أحيط المجل
 -6استعرض المجل

علماً بما جاء تي محضر تحص الحسابات الخاصة بالمجلة.

الطلبات المقدمة لالنضمام الى مجل

القرررار -:أحيييط المجل ي

إدارة وهيئة تحرير المجلة.

علم ياً بالطلبييات المقدميية لالنضييمام الييى مجل ي

إدارة وهيئيية تحرييير

المجليية وقييرر إعييادة مخاطبيية األقسييام العلمييية لترشيييح السييادة أعضيياء هيئيية التييدري
2

ال يراغبين تييي

ابنض يمام لمجل ي

إدارة المجليية والييذي سيييتم اختيييار سييكرتير المجليية خلف ياً للسيييد ا.د /رجييب محمييود

سليمان الشواربي – والذي شغل منصب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
أولا -:اسيتعرض المجلي

2113/2/11م وواتا المجل

ثالثا :خدمة المجتمع
وتنمية البيئة

قي اررات لجنية خدمية المجتميع وتنميية البيئية المنعقيدة ييوم األحيد المواتيا
على جميع الق اررات المفوض تي تنفيذها السيد ا.د /عميد الكلية.

ثانيا -:استعرض المجل
رئي

ق اررات لجنة خدمة المجتمع وتنميية البيئية بشيأن الخطياب اليوارد مين

قسم الشئون العامة والذي يطلب تيه إزالة وقيص األشيجار الموجيودة بجيوار مبنيى الكليية عين

طري ييا متخص ييص حي ييث أنه ييا تع ييوا إنش يياء مزرع يية الس ييمان وال ييدور الث يياني للمستش ييفى الت ييي تم ييت

ترسيتها على أحد المقاولين.

القرار -:المواتقية عليى إ ازلية وقيص األشيجار التيي تعيوا إنشياء مزرعية السيمان واليدور الثياني

للمستشفى.

ثالثا -:استعرض المجل
مجل

ق اررات لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن اقت ار إعادة تشيكيل

إدارة وحدة التحاليل الدقيقة بالمعمل المركزي.

القرار -:المواتقة على ان يكون التشكيل كاآلتي-:

ا.د /عميد الكلية

ا.د /وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ا.د /عفاف الدسوقي عبدالمجيد

نائب رئي

ا.د /محمد يوسف رمضان

مدي اًر
عضواً

رابعررا -:اسييتعرض المجلي

عضواً

قي اررات لجنيية خدميية المجتمييع وتنمييية البيئيية بشييأن موضييو تحديييد

موعد بنعقاد لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
القرار -:واتا المجل

مجل

اإلدارة

عضواً

د /عبير عبدالعليم ناتع

د /أمل العسلي

رئي

مجل

اإلدارة

على تحديد يوم األحد األول من كل شهر موعداً بنعقاد اللجنة.
رابعا :العالقات العلمية
والثقافية
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أول -:اس ييتعرض المجلي ي

قي ي اررات لجن يية العالق ييات العلمي يية والثقاتي يية رق ييم ( )243المنعقي ييدة ي ييوم

الثالثيياء المواتييا  2113/2/5وواتييا علييى جميييع الق ي اررات المفييوض تييي تنفيييذها السيييد ا.د /عميييد

الكلية.

ثانيا  -:ناقش المجل
 -1اسييتعرض المجل ي
رئي

الموضوعات اآلتية-:

ق ي اررات لجنيية العالقييات العلمييية والثقاتييية والخطيياب ال يوارد ميين مكتييب نائييب

الجامعة لشئون التعليم والطالب رقم ( )112بتاريخ  2113/1/29والمتضمن سعي الحكومية

المص ي يرية نحي ييو اسي ييتعادة الريي ييادة المص ي يرية مي ييع األشي ييقاء بالقي ييارة اإلتريقيي يية تحي ييت إش ي يراف جامعي يية

اإلسيكندرية بالتعيياون ميع خمسيية جامعييات مصيرية أحييدهم جامعيية بنهيا ،لييذا يرجييى إعيداد مييذكرة ميين
خييالل األقسييام العلمييية نحييو تحديييد الجوانييب التييي يمكيين أن يكييون لجامعتنييا التميييز تيييه وذلييأ حتييى

يمكيين التنسيييا بييين كليييات الجامعيية نحييو الجانييب الييذي سييوف تتييوب الجامعيية تييي تنفيييذ الجامعيية

المصرية بإتريقيا.

القرار -:أحيط المجل
 -2اسييتعرض المجلي

علماً وتم تعميمها على األقسام العلمية.

قي اررات لجنيية العالقييات العلمييية والثقاتييية والخطيياب اليوارد ميين اإلدارة العاميية

للعالقييات العلمييية والثقاتييية رقييم (1+111م) بتيياريخ  2113/1/21بشييأن مييا ورد ميين الهيئيية القومييية
لضي ييمان جي ييودة التعلي يييم وابعتمي يياد بشي ييأن طلبهي ييا المواتقي يية علي ييى تجديي ييد ني ييدب السي يييدة ا.د /أمي يياني

عبدالرحمن عبا

من .2113/3/1

– أستاذ أمراض ورعايية األسيماأ نيدباً كليياً للعميل بالهيئية لميدة عيام ثيان اعتبيا اًر
القرار التنفيذي المقدم من القسم بشأن المواتقية عليى تجدييد نيدب سييادتها

* كما استعرض المجل

ندباً كلياً بالهيئة لمدة عام ثان اعتبا اًر من .2113/3/1

القرار -:المواتقة مع مواتاتنا بإيصال صندوا التكاتل.
 -3اسييتعرض المجل ي

ق ي اررات لجنيية العالقييات العلمييية والثقاتييية والق يرار التنفيييذي المقييدم ميين قسييم

الباثولوجيي ييا رقي ييم ( )1بتي يياريخ  2113/1/13بشي ييأن المواتقي يية علي ييى تجديي ييد إعي ييارة السي يييد ا.د /أحمي ييد
عبدالحاتظ طنطاوي – أستاذ بالقسم إلى جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية لمدة عام ( اربيع)

اعتبا اًر من .2113/1/21

القرار -:المواتقة مع مواتاتنا بإيصال صندوا التكاتل.
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 -4اسييتعرض المجل ي

ق ي اررات لجنيية العالقييات العلمييية والثقاتييية والق يرار التنفيييذي المقييدم ميين قسييم

الكيمييياء الحيوييية رقييم ( )1بتيياريخ  2113/1/22بشييأن المواتقيية علييى ميينح السيييد ا.د /محمييد خالييد

محمد محفوظ – أستاذ بالقسم أجازة لمدة عام (ثان) اعتبيا اًر مين  2113/2/13حتيى 2114/2/12

وذلأ للعمل كأستاذ مشارأ بكلية الطب – جامعة بني غازي – بليبيا.

القرار -:المواتقة مع مواتاتنا بإيصال صندوا التكاتل.

خامسا :لجنة المختبرات
واألجهزة

قي ي اررات لجن يية المختبي يرات واألجهي يزة العلمي يية رق ييم ( )152المنعق ييدة ي ييوم

أولا -:اس ييتعرض المجلي ي

 2113/2/13وواتا على الموضوعات اآلتية-:

 -1اس ييتعرض المجلي ي

قي ي اررات لجن يية المختبي يرات واألجهي يزة العلمي يية بش ييأن الخط يياب الي يوارد م يين إدارة

التخطيط بالجامعة بشأن تخصيص مبلغ ( )464أليف جنييه كمسياهمة مين و ازرة التعياون اليدولي
لشراء األجهزة التي تقدمت بها بعيض السيادة ا.د /رؤسياء األقسيام العلميية بموجيب نمياذج تموييل

للو ازرة.

القررررار -:إب ييالل الس ييادة ا.د /رؤس يياء األقس ييام العلمي يية الموض ييحة بالكش ييف المرت ييا لوض ييع
المواصفات الفنية وتحديد عضو تني من القسم لتضمينه ضمن لجان الشراء لتلأ األجهزة.
سادس ا:المكتبات

أولا -:استعرض المجل

ق اررات لجنة المكتبات المنعقدة يوم األحد المواتيا  2113/2/11وواتيا

على جميع الق ار ارت المفوض تي تنفيذها السيد ا.د /عميد الكلية.

ثانيرررا -:اسييتعرض المجل ي

واضاتتها بسجالت عهدة المكتبة.

القرار -:أحييط المجلي
تكون متاحة للجميع.

الكتييب التييي تييم ش يرائها ميين معييرض الكتيياب حيييث تييم تحصييها

علمياً ميع السيما بإعارتهيا ميرة واحيدة تقيط وب يجيوز اسيتعارتها حتيى

ثالثا -:استعرض المجل

النسخة اآلتية من
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من حيث تحصها واضاتتها بسجالت عهدة المكتبة.

القرار -:واتيا المجلي
مصرية تقط ب غير.

عليى إضياتتها بالسيجالت وتقيدر بسيعر اعتبياري قيدر خمسية جنيهيات
11
موضوعات متنوعة
سابعا:

 -1اسييتعرض المجل ي

مييا جيياء بييالقرار التنفيييذي المقييدم ميين قسييم أم يراض ورعاييية األسييماأ بشييأن

الطلبييات المقدميية ميين كييل ميين د /أمييل محمييد أحمييد العسييلي ،ط.ب /هيييام سييعيد الدسييوقي – بشييأن
تقدمهما للحصول على الجوائز المقدمة من الجامعة للرسائل العلمية ( ماجستير – دكتو ار ).

القرار  -:واتيا المجلي

عليي تقيدم كيالً مين د /أميل محميد أحميد العسيلي ،ط.ب /هييام سيعيد

الدسوقي لجوائز الجامعة للرسائل العلمية ( ماجستير – دكتو ار ).

مي ييا جي يياء بي ييالقرار التنفيي ييذي المقي ييدم مي يين قسي ييم التوليي ييد والتناسي ييل والتلقي يييح

 -2اسي ييتعرض المجل ي ي

ابصييطناعي – بشييأن ترشيييح كيالً ميين د /محمييد محمييود مصييطفى قنييديل ،د /محمييد ال ارعييي محمييد
متولي – لجائزة الجامعة ألحسن رسالة دكتو ار .

القرار  -:واتيا المجلي

عليى ترشييح كيالً مين د /محميد محميود مصيطفى قنيديل ،د /محميد

الراعي محمد متولي – لجائزة الجامعة ألحسن رسالة دكتو ار .
 -3اسييتعرض المجل ي

الخطيياب ال يوارد ميين جامعيية ط يرابل

– كلييية الطييب البيطييري بش يأن إيفيياد

طالبة الدراسات العليا /مودة البدري الصيد – إلجيراء الجيزء العمليي مين رسيالة الماجسيتير الخاصية
بها ،عليى أن يكيون نفقيات البحيث العلميي وحيوانيات التجيارب عليى نفقية الباحثية دون تحميل الكليية

أية نفقات مالية.

القرار -:المواتقة.
ثامنا :التعيينات

 -1اسييتعرض المجل ي

مييا جيياء بييالقرار التنفيييذي المقييدم ميين قسييم الطفيليييات بشييأن تعيييين السيييدة

ط.ب /سما محمد عبدالجواد محمد – المعيدة بالقسم تي درجة مدر مساعد حيث أنهيا حصيلت
على درجة الماجستير تي العلوم الطبية البيطرية تي .2113/1/31

القرار -:واتيا المجلي

عليي تعييين السييدة ط.ب / /سيما محميد عبيدالجواد محميد – مدرسياً

مساعداً بالقسم حيث أن سيادتها حسنة السير والسلوأ وملتزمة بأداء واجباتها الوظيفية.

 -2اسييتعرض المجلي

مييا جيياء بييالقرار التنفيييذي المقييدم ميين قسييم طييب الحييوان بشييأن تعيييين السيييد

ط.ب /محمد مصلحي محمد – المعيد بالقسم تي درجة مدر مساعد األمراض الباطنية حييث أنيه
منح درجة الماجستير تي العلوم الطبية البيطرية تخصص األمراض الباطنة تي .2113/2/11
12

القرررار -:واتييا المجلي

علييى تعيييين السيييد ط.ب /محمييد مصييلحي محمييد – مدرسياً مسيياعداً

بقس ييم األمي يراض الباطن يية حي ييث أن س يييادته حس يين الس ييير والس ييلوأ وملت ييزم ب ييأداء واجبات ييه الوظيفي يية

بالقسم.

سكرتير المجلس
ا /أحمد محمد رجب
أمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي المجلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس
رئيس المجلس

ا.د /محمد السيد صبحي أبوسالم

د /سعيد محمد مرسي الليثي
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