
 

   

 

 
                                 

 

 

آنيت تعييٍ يذيش انًعًم انًشكزي و كزنك أعضبء 

 يجهس األداسة
 

كزنك كزنك عناٌ عٍ انتشح  نًُب  يذيش انًعًم انًشكزي وعناٌ عٍ انتشح  نًُب  يذيش انًعًم انًشكزي ويتى اإليتى اإل  ..11

  بيٍ أعضبء هيئت انتذسيس ببنكهيت.بيٍ أعضبء هيئت انتذسيس ببنكهيت.  يجهس األداسةيجهس األداسة  نعضىيتنعضىيت

ئىٌ خذيت انًجتًع و ئىٌ خذيت انًجتًع و ــــــتقذو انطهببث إنً انسيذ أ.د/ وكيم انكهيت نشتقذو انطهببث إنً انسيذ أ.د/ وكيم انكهيت نش  ..22

تًُيت انبيئت و يتى انتشبوس يع انسيذ أ.د/ عًيذ انكهيت و يتى األختيبس تًُيت انبيئت و يتى انتشبوس يع انسيذ أ.د/ عًيذ انكهيت و يتى األختيبس 

و انخطت انًقذيت و و انخطت انًقذيت و   انزي نه عناقت بُشبط انىحذةانزي نه عناقت بُشبط انىحذة  تبعبً نهتخبضتبعبً نهتخبض

  ..سببقت انُشبط فً خذيت انًجتًعسببقت انُشبط فً خذيت انًجتًع

  

 وكيم انكهيت نشئىٌ خذيت انًجتًع 

 و تًُيت انبيئت

 عًيذ انكهيت 

   
 ا.د. محمد السيد صبحى ابوسالم  رمضان قاروصةا.د. محمد مرسى 

  

  جبيعــــــت بُهبجبيعــــــت بُهب

  كهيــــت انطـ  انبيطـــشٌكهيــــت انطـ  انبيطـــشٌ

  انًعًم انًشكزيانًعًم انًشكزي

BBeennhhaa  UUnniivveerrssiittyy,,  

FFaaccuullttyy  ooff  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinnee,,  

CCeennttrraall  LLaabboorraattoorryy  



 

   

 

 
                                 

 

يعبييش أختيبس يذيش انًعًم انًشكزي و كزنك 

 أعضبء يجهس األداسة

  أوالً: يذيش انىحذةأوالً: يذيش انىحذة

و قذو خطت نتطىيش و قذو خطت نتطىيش   ئت انتذسيس بقسى األيشاض انًعذيتئت انتذسيس بقسى األيشاض انًعذيتعضى هيعضى هي..11

  و نه عناقبث بششكبث انقطبع انخبص و انًشبيٍ.و نه عناقبث بششكبث انقطبع انخبص و انًشبيٍ.  انًعًمانًعًم

  ثبَيبً: أعضبء يجهس األداسةثبَيبً: أعضبء يجهس األداسة

أعضبء هيئت انتذسيس ببنكهيت انًشهىد نهى ببنكفبءة انعهًيت و رنك أعضبء هيئت انتذسيس ببنكهيت انًشهىد نهى ببنكفبءة انعهًيت و رنك ..11

كزنك سببق كزنك سببق ى انًُشىسة ببنذوسيبث انعبنًيت وى انًُشىسة ببنذوسيبث انعبنًيت ويٍ خنال أبحبثهيٍ خنال أبحبثه

  حبىنهى عهً جىائز دونيت.حبىنهى عهً جىائز دونيت.

  

 وكيم انكهيت نشئىٌ خذيت انًجتًع 

 يئتو تًُيت انب

 عًيذ انكهيت 

   
 ا.د. محمد السيد صبحى ابوسالم  ا.د. محمد مرسى رمضان قاروصة

  جبيعــــــت بُهبجبيعــــــت بُهب

    انبيطـــشٌ  انبيطـــشٌكهيــــت انطـكهيــــت انطـ

  انًعًم انًشكزيانًعًم انًشكزي

BBeennhhaa  UUnniivveerrssiittyy,,  

FFaaccuullttyy  ooff  VVeetteerriinnaarryy  MMeeddiicciinnee,,  

CCeennttrraall  LLaabboorraattoorryy  



 

  


