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حمضز اجتًاع جمهس انكهية جبهسته رقى ()6

ادلُعقذة بتاريخ  4242/34/35نهعاو اجلايعً 4243/4242

اجتىع زتمػ الهمٗة فى متاً الغاعة العاؽضة صباحاً مبكض الهمٗة بأبٗػ بضئاعة الغٗز
أ.ر /أؽضف ستىز ٌاظي ـ عىٗز الهمٗة ـ ٔحضٕص الغارة :

1
2
3

انسادة انىكــــــــــالء
ٔنٗــن الهمٗــة لؾئــُٕ الزصاعـات العمـــٗا ٔالبخٕث
أ.ر /ستىـــز إبضاِٗي عبز العظٖــظ
ٔنـٗــن الهمـــٗة لؾئـــــُٕ التعمــــٗي ٔ الطــــــالب
أ.ر /عاوـــى عبز الغــالً خمٗــــن
ٔنٗن الهمٗة لؾئُٕ خزوة املدتىع ٔتٍىٗة البٗئـــة
أ.رٔ /ائن ستىز بّحت عبز الضحٗي

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

رؤســاء األقساو انعهًية
صئٗـــــــــػ زتمـــــػ قغـــــــــــي الباثٕلٕجٗـــــــــــا
أ.ر /الغٗز الزٖـب وٍّــى محــٕرة
صئٗػ زتمػ قغـي التػشٖة ٔالتػشٖة اإلنمٍٗٗهـٗة
أ.ر /وغعز عبز ارتالـل عمطـــــاُ
صئٗػ زتمــػ قغـي أوــضاض الزٔاجــــَ ٔاألمســـــــاك
أ.ر /أؽـــضف ستىـــٕر عــــــــٕض
صئٗــــــــــــــػ زتمــــــػ قغــــــــــي ادتضاحــــــــــة
أ.ر /ستىٕر حغني الهىـــــــــاص
صئٗـــــػ زتمــــــػ قغــــــي األٌغحـــــة ٔارتالٖـــــا
أ.ر /رعــاء ستىـــــٕر طغمـــــــــٕه
صئٗـــــػ زتمـــــػ قغــــي الفغٕٗلٕجـــــــــــــــــــٗا
أ.ر /ؽضَٖ بغٌٕٗى ستىز جــــــار
صئٗػ زتمػ بكغـــــي التؾضٖــح ٔعمـــــي األجٍــــــــة
أ.ر /ستىز الصافى ستىز الصافــى
صئٗـــــػ زتمــــــــػ قغـــــــي طــــــــب اذتٗـــــــٕاُ
أ.ر /ثضٔت عبز المطٗف الؾٗىــــــى
صئٗػ زتمػ قغــي صخـة اذتٗـٕاُ ٔاألوـضاض املؾرتنة
أ.ر /ستىز الغٗز عبز المطٗف ٌصـري
صئٗــػ زتمــػ قغـــي األرٖٔــــــــــــة البٗطضٖـــــــة
أ.ر /طٍٖـب مخٗـػ صابــض املعزأى
صئٗـــــػ زتمــــــــــػ قغـــي الهٗىٗـــاء اذتٕٖٗـــة
أ.ر /ستىـــز عمــى ستىــز لبـــزٓ
أعتــــــاس وتفــــضغ بكغـــــي املٗهضٔبٕٗجٗـــــــــــــــا
أ.ر /حمىى أمحــز تضنـــــــــــــى

16
17
18
19
20
21
22
23

انسادة األساتذة
أعتــــــاس وتفــــضغ بكغـــي األرٖٔــــة البٗطضٖـــــــــــة
أعتــــــــــاس وتفضغ بكغــــــي طــــــــــب اذتٗـــــــــٕاُ
أعتـــــاس وتفـــضغ بكغـــــي الهٗىٗـــــاء اذتٕٖٗـــــــة
أعتــــــــاس وتفـــــضغ بكغـــــي الفغٕٗلٕجٗــــــــــــــــا
أعتــــــــــــــاس وتفـــــــــضغ بكغــــــــي الـــــــــــٕالرة
أعتـــاس وتفضغ بكغـي الضقابـــة الصخٗة عمــى األغشٖـة
أعتـــــاس وتفـــــضغ بكغــــــــي طــــــــب اذتـــــــــٕٗاُ
أعتــــــــــــــــــاس بكغــــــــــــــــــي الــــــــــــــــٕالرة

أ.ر  /عبز الغـالً فـــٕطى الصـــــأى
أ.ر /ستىـــٕر إمساعٗـــن ستىــــز
أ.رٌ /بٗــــــن ستـىــــز طـــــــــــْ
أ.ر /عبز الزاٖــــي طنضٖــا ستىـــز
أ.ر /مجــــاه أمحز العىــــــــضأى
أ.ر /إبضاِٗي عبز التٕاب مساحــــة
أ.ر /عمـى ستىـــٕر عمـى وتـٕلـــى
أ.ر /إميــــاُ الغـــٗز البـــــــــٕاب
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24
25
26
27

أ.ر /طمعت طمعت ععـــز عضفــــــة
أ.ر /أوـــــرية عٗــــز رصبالــــــــــة
أ.ر /مســــــــاح ؽخاتـــْ عــــــٕرة
أ.ر /صوضـــاُ ععـــٗز ؽٕٖتـــــــْ

28
29

األساتذة ادلساعذيٍ
أعتــــــاس وغاعــــــز بكغــــي املٗهضٔبٕٗلٕجٗــــــــــا
ر /.جابــــض ععــــز عبز المطٗــــف
أعتـاس وغاعـــز بكغــي الضعاٖة ٔتٍىٗة الجضٔة اذتٕٗاٌٗة
ر /.صاؽــــــــز صجـــــب صاؽــــــــــز

30
31

ادلذرســـــــــىٌ
وـــــــــــــــزصؼ بكغــــي األٌغحـــــــــة ٔارتالٖــــــــا
ر /.نـــضً صؽـــزى عبز اذتىـــــٗز
وــــزصؼ بكغــــي الضقابـــة الصخٗــة عمـــى األغشٖـــة
رِ /.اٌــى ستىـــز عٗـز ٖٕعــــــف

32

أعتـــاس بكغــي أوـــــضاض الزٔاجــــــَ ٔاألمســــــــــاك
أعتـــــاس بكغـــــي األٌغحــــــــــــة ٔارتالٖــــــــــــــا
أعتـــــــــــاس بكغـــــــــــي الباثٕلٕجٗـــــــــــــــــــــــا
أعتـــاس بكغــي التػشٖــــة ٔالتػشٖــــة اإلنمٍٗٗهٗة

أعضاء يٍ اخلارج
عىٗز وعّز حبٕث اهلٍزعة الٕصاثٗة ٔالتهٍٕلٕجٗا اذتٕٖٗة
أ.ر /رعٕقــــى أمحــز عبز اذتمـــٗي
مبزٍٖة األحباث العمىٗة ٔالتطبٗكات التهٍٕلٕجٗة
دعً نهحضىر

1

ر /.رٍٖــــــــا صجـــــــب ؽعبـــــــاُ

1
2
3
4
5

أ.ر /عمــــى الغـــــٗز رغبـــــــــــاج
أ.ر /فاطىــة أبٕ املعاطـــ٘ ِٗهــن
أ.ر /مســـــري صاؽـــــــز ٌــــــــــٕح
أ.ر /مسري أمحز عٕض ادتٍــــــزى
ر /.ستىـز فـــــٕطى ستىـــــــٕر رأر

6

رِ /.اٌــى ٌــٕص الزٖـــَ املٍؾـــــــأى

1
2

أ.ر /مسٗـْ عٗــف عبز الٕنٗــــــن
أ.ر /أميــَ الغـــٗز حغــني عطٗة

وزصؼ بكغي الباثٕلٕج٘ ٔوزٖض ٔحزة ضىاُ ادتٕرة
إعتذار عٍ احلضىر

أعتــــــاس وتفــــــضغ بكغـــي األٌغحــــــة ٔارتالٖــــــا
أعتـــــــــــاس وتفـــــــــــضغ بكغــــــــي الطفٗمٗــــــــات
أعتـــــــــاس وتفــــــــضغ بكغـــــــــــي ادتضاحـــــــــــة
أعتـــــاس بكغـــــي التؾضٖــــــح ٔعمــــــي األجٍــــــــة
وزٖض ؽـضنة ثـضى إٖـْ فاصوـا ٔصئـٗػ زتمـػ إراصة ٔالعضـٕ
املٍتزب ملصٍع اٖهٕفاك لمصٍاعات الزٔائٗة
صئٗـــــػ زتمـــــػ إراصة ؽضنـــــــــة مســـــض وـــــــــُٕ
تغيب عٍ احلضىر

صئٗـــــػ زتمــــــــػ قغــــــي الطفٗمٗــــــــــــــــــات
أعتــاس بكغـــي الضعاٖـــة ٔتٍىٗـــة الجـضٔة اذتٕٗاٌٗــــة

إدفينا ـ البحيرة -جمهوريت مصر العربيت ص.ب  55782تليفاكس+5/785496859-6785496859:
Web Site : www.vetmed.alexu.edu.eg
E-Mail : vetm-dean@alexu.edu.eg

2

كلية الطب البيطرى
VETERINARY MEDICINE

OF

FACULTY

جملـــس الكليــة
Faculty Board

ـ افتتح الغٗز أ.ر  /أؽضف ستىز ٌاظي ـ عىٗز الهمٗة ـ االجتىاع
بغي اهلل الضمحَ الضحٗي
" ٔوا تٕفٗكى إال باهلل عمْٗ تٕنمت ٔإلْٗ أٌٗب " صزم اهلل الععٗي
األخٕة الظوالء بغي اهلل ٔعمى بضنتْ ٌبزأ ادتمغة
ثى شزع اجملهس انُظز فً ادلىضىعات اآلتية:
ً

أوال  :املصارقة عمى ستضض ادتمغة الغابكة بتاصٖذ .2020/11/9
القرار :متت املصادقة على حمضر اجللسة السابقة.
ً
ثاَيا  :يىضىعات وحذة ضًاٌ اجلىدة:

ٌ .1عض اجملمػ وشنضة ٔحزة ضىاُ ادتٕرة بؾأُ اعتىار واٖمى :
 وكرتح الضؤٖة ٔالضعالة ٔالكٗي ادتِٕضٖة ٔاألِزاف اإلعرتاتٗحٗة لمهمٗة .
ٔ ثٗكة عٗاعات الهمٗة فى زتاه خزوة اجملتىع ٔتٍىٗة البٗئة.
 آلٗة تمكى الؾهأى ٔاملكرتحات.
 آلٗة صعاٖة الطالب املتعجضَٖ ٔاملتفٕقني .
القرار:وافق اجمللس على اعتماد كل ماسبق.
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ً
أوال  :ادلىضىعات انعاية:

ٌ .1عض اجملمػ التأنٗز عمى االلتظاً بتطبٗل قإٌُ تٍعٗي ادتاوعات ٔالكٕاعز
التٍعٗىٗة فٗىا ٖتعمل بمحاُ اذتهي ٔاملٍاقؾة .
القرار:أحيط اجمللس علما.
ٌ .2عض اجملمػ وشنضة قغي الزصاعات العمٗا بؾأُ حتزٖز وٕعز اوتخاٌات الزصاعات
العمٗا (ربمٕوات شتتمفة ـ واجغتري ـ رنتٕصآ) فصن خضٖف  2020عمى أُ تبزأ ًٖٕ
الغبت املٕافل . 2021/1/9
القرار:وافق اجمللس.
ٌ .3عض اجملمػ وشنضة قغي الزصاعات العمٗا بؾأُ فتح باب تغحالت الزصاعات
العمٗا(ربمٕوات شتتمفة ـ واجغتري ـ رنتٕصآ) فصن الضبٗع  2021عمى أُ تبزأ وَ
ٔ 2020/12/15حتى . 2021/1/31
القرار:وافق اجمللس.
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ٌ .4عض اجملمػ وشنضة قغي الزصاعات العمٗا بؾأُ التٕصٗة مبٍح رصجة املاجغتري فى
العمًٕ الطبٗة البٗطضٖة لمغارة اآلتى أمساؤِي :
و

االســــــــــــــــــــــــــــى

 1ط.ب /عّــا أمحـــز عبز العظٖــظ عمـــى طٖـــز

انتخصـــــــــــــــــــــص

فى املٗهضٔبٕٗلٕجٗا ختصص :
بهرتٖٕلٕجٗا ٔفطضٖات

 2ط.بٌّ /اه إمساعٗـــــن ستىــز عبز اهلـــارى
 3ط.ب /ستىز عبز الغالً ستىز عبز اهلل العزه

الضقابة الصخٗة عمى المخًٕ ٔوٍتحاتّا

 4ط.ب /صاٌٗـــا صفٗــــــــل الغــــٗز الؾضٌٌٕـــــى اإلقتصـــار البٗطــــضى ٔإراصة املـــــظاصع
 5ط.ب /وضٔة زتزى صالـــــح ستىـــز بهــــري

الٕصاثـــــة ٔاهلٍزعـــــة الٕصاثٗـــــة

 6ط.ب /ضخــى ععـــز حغــَ حغٍى خمٗــــن

أوــــــــــــضاض الزٔاجــــــــــــــــَ

القرار:يوصى اجمللس باملوافقة بنا ًء على توصية جمالس األقسام املعنية.
ٌ .5عض اجملمػ وشنضة قغي الزصاعات العمٗا بؾأُ التٕصٗة مبٍح رصجة رنتٕص
الفمغفة فى العمًٕ الطبٗة البٗطضٖة لمغارة اآلتى أمساؤِي :
و

االســــــــــــــــــــــــــــى

انتخصـــــــــــــــــــــص

 1ط.ب /إعـــالً عبز المطٗـــف عغـــضاُ محـــارة
 2ط.ب /مسري إبضاِٗــي عبز العظٖـــظ عبز الفتـــاح

فى املٗهضٔبٕٗلٕجٗا ختصص :

 3ط.ب /بغىـــة ستىـــز عالــي وصطفى رحزٔح

بهرتٖٕلٕجٗا ٔفطضٖات

 4ط.ب /إٍٖاؼ وصطفى ٌافع ستىز وٍصٕص طعمٕك

الضقابة الصخٗة عمى المخًٕ ٔوٍتحاتّا

 5ط.ب /أميـــَ ٌصـــض ستىــٕر خمٗــن عٕٖـــزاُ اإلقتصـــار البٗطــــضى ٔإراصة املـــــظاصع
القرار:يوصى اجمللس باملوافقة بنا ًء على توصية جمالس األقسام املعنية.
إدفينا ـ البحيرة -جمهوريت مصر العربيت ص.ب  55782تليفاكس+5/785496859-6785496859:
Web Site : www.vetmed.alexu.edu.eg
E-Mail : vetm-dean@alexu.edu.eg
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ً
ثانثا :يىضىعات َتيجة اإليتحاٌ انشايم :

ٌ .6عض اجملمػ وشنضة قغي الزصاعات العمٗا بؾأُ ٌتٗحة االوتخاُ الؾاون
لمغارة اآلتى أمساؤِي ٔاملغحمني بزصجة رنتٕصآ الفمغفة فى العمًٕ الطبٗة
البٗطضٖة ٔقز اجتاطٔا االختباص بتكزٖض ِٔ Sي :
و

االســــــــــــــــــــــــــــى

 1ط.ب /عــظة خمـــف وصطفــــى خمٗفـــة
 2ط.ب /وـــرياه مجاه الزَٖ عبز الِٕــــــاب

انتخصـــــــــــــــــــــص

الضقابة الصخٗة عمى المخًٕ ٔوٍتحاتّا

 3ط.ب /فاطىة عمى ظضٖف وصطفى عٍّٕصى
 4ط.ب/ستىـــز ععٗــز ستىز عمى ستىـٕر
 5ط.ب /عىضٔ ستىز ستىز عبز الضمحــــــَ

فى املٗهضٔبٕٗلٕجٗا ختصص
بهرتٖٕلٕجٗا ٔفطضٖات

القرار:يوصى اجمللس باملوافقة بنا ًء على توصية جمالس األقسام املعنية.
واَتهً اجملهس حبًذ اهلل فً حيُه،
أيني اجملهس
أ.د /مجال أمحذ انعًزاوي

عًيذ انكهية
أ.د /أشزف حمًذ َاظى

إدفينا ـ البحيرة -جمهوريت مصر العربيت ص.ب  55782تليفاكس+5/785496859-6785496859:
Web Site : www.vetmed.alexu.edu.eg
E-Mail : vetm-dean@alexu.edu.eg
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