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 حمضر اجتماع

 11/1/2014 ىـــــدة فـــــه  املهعقـــــجبلست
 2013/2014للعام اجلامعى 

 

 ُٝػارت فى متاّ ايغاعة ايجاْٝة بعز ايعٗض ّٜٛ إدتُع زتًػ نًٝة ايطب ايبٝطضى داَعة رَٓٗٛص

 عُٝقز ايهًٝقة    -ايغقٝز ستقضٚؼ  اعاَة االعتاس ايزنتٛص / بضئاعة ايغٝز  16/1/2014املٛافقل  

 ٚسنٛص ناًل َٔ ايغارة :ق

 
 ٚنٌٝ ايهًٝة يؾئٕٛ ايتعًِٝ ٚايطالب أ.ر/ ٖاْى فٛطى ايًكاْى .1

 ٚنٌٝ ايهًٝة يؾئٕٛ خزَة اجملتُع ٚتُٓٝة ايبٝئة أ.ر/ عبٝز عبز ايعاطى فاحل .2

 ٚنٌٝ ايهًٝة يؾئٕٛ ايزصاعات ايعًٝا ٚايبشٛخ أ.ر/ عبز ايضمحٔ ابٛ صٚاـ .3

 اعقققتاس ٚصئٝققػ قغِ طب اذتٝٛإ           ُز حيٝى ْقضستأ.ر/  .4

 أ.ر/ أؽضف عبز احملغٔ ايؾضابى .5

 

 ةصئقٝققػ ققغقققِ ايتؾقضٜقح ٚعقًِ االدٓقق

 صئٝػ قغِ االرٜٚة ايبٝطضٜة ر/ ساطّ ستُز ؽاٖني قائِ بعٌُ .6

 قائِ بعٌُ صئٝػ قغِ ايفغٝٛيٛدى ر/ امساعٌٝ امساعٌٝ ابٛ غُٓٝة .7

 قائِ بعٌُ صئٝػ قغِ االْغذة ٚارتالٜا ايٓؾضتىر/ ستُز عاصف  .8

 قائِ بعٌُ صئٝػ قغِ ايطب ايؾضعى ٚايغُّٛ ر/ ٜاعض ععٝز ايغٝز عامل .9

 ر/ ؽضٜف طنضٜا ناٌَ .10

 ر/ َزحية فالح ابضاِٖٝ  .11

 قائِ بعٌُ صئٝػ قغِ صعاٜة اذتٝٛإ

 قائِ بعٌُ صئٝػ قغِ املٝهضٚبٝٛيٛدى

 ر/ْبٌٝ ستُز بهري .12

 

ٝٛإ يؾئٕٛ َارة االَضا  ْائب صئٝػ قغِ طب اذت

 املعزٜة

 اعتاس َغاعز بكغِ صعاٜة اذتٝٛإ ر/ عبز ادتٛار فالح ايطشاٚى .13

 املزٜض ايتٓفٝشى يٛسزة مُإ ادتٛرة ر/ عًى سافغ ايفاص .14

 املزصؼ بكغِ فشة اذتٝٛإ ٚاالَضا  املؾرتنة ر/ َٛعى ستُز عبز اهلل .15

 ٚايتػشٜة االنًٝٓٝهٝة املزصؼ بكغِ ايتػشٜة غٝزاير/ محارة عبز ايعظٜظ  .16

 

 بالرتحيب بالسادة اعضاء اجمللسافتتح السيد االستاذ الدكتور / عميد الكلية و رئيس اجمللس االجتماع  
======================================================== 

 فى جمالس االقسام عقب ذلك شرع اجمللس فى نظر املوضوعات املدرجة 

 دمنهورجامعة 

 كلية الطب البيطرى
 عميد الكلية

Damanhur University 
Faculty of Veterinary Med 

Dean Office 
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 ايتقزٜل عًى َا داء فى إدتُاع زتًػ ايهًٝة ايغابل . .1

 صدق اجمللس على احملضر  -القرار :

  
( ٚظائف َعٝزٜٔ ٚسيو بعز َٛافكة 6ؾػٌ عزر  )ي 2013ايٓعض فى فٝػة إعالٕ رفعة املعٝزٜٔ  .1

 :. ِٖٚاالقغاّ ايتى فى سادة ايِٝٗ 

 ايضعاٜة ٚتُٓٝة ايجضٚة اذتٝٛاْٝة  .2

 ايتؾضٜح ٚعًِ االدٓة  .3

 ايتػشٜة ٚايتػشٜة االنًٝٓٝهٝة  .4

 املٝهضٚبٝٛيٛدٝا .5

 ايضقابة ايقشٝة عًى االغشٜة  .6

 طب اذتٝٛإ .7

 وافق اجمللس   -القرار :

يطقالب   يًُؾاصنة فقى االَتشاْقات ايؾقفٗٝة       يغارة اعناء ٖٝئة ايتزصٜػايٓعض فى اْتزاب ا .8

 -ايفقٌ ايزصاعى االٍٚ  عًى ايٓشٛ ايتاىل : 2013/2014يًعاّ ادتاَعى  ايفضم ايزصاعٝة املدتًفة 

 

 

 ايكغِ ادتاَعة االعِ ّ

 أ.ر/ إبضاِٖٝ ؽشاتة َٓٝع 1

 

 ققهققٓزصٜةاالعق
صعققققققاٜة اذتٝققققٛإ 

ُٓٝقققققة ايققققجضٚة ٚت

 اذتٝٛاْٝقققققة

 ر/ صاؽز صدب صاؽز ساَز 2

 ر/ أَرية عبز املٓعِ مجعة  3

 أ.ر/ ستُز ستُز ؽضف  4

 أ.ر/ أمحز ابضاِٖٝ ايؾٝذ 5

 ر/ ٖب٘ عبزٙ باؽا 6

 ر/ أمئ ايغٝز سغني 7

 أ.ر/ عٓز طًعت ععز عطاهلل 8

 أ.ر/ ؽعبإ عبز ايًطٝف محٝزة 9

 أ.ر/ عبري فهضى ايٓشاؼ 10

 ر/ ٚالء عًَٛة محٛرة 11

 ر/ صدب عبز اهلل رصٜٚؿ 12

 املٓقٛصة
 أ.ر/ أعاَة أمحز أبٛ امساعٌٝ 13
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 ايكغِ ادتاَعة االعِ ّ

 أ.ر/ عاَح دار عبز اذتل صَنإ 14

 

 َزٜٓة ايغارات

ُٓٝقققققة صعققققققاٜة اذتٝققققٛإ ٚت

 ايققققجضٚة اذتٝٛاْٝقققققة

 ر/ محار ماسى سغني 15

 ر/ ستُز عاطف ٜٛعف ٖالٍ 16

 نفض ايؾٝذ ًى بالبٌأ.ر/ طاصم ستُٛر َٛعى ع 17

 بٓٗا  -َؾتٗض  أ.ر/ ستُز َضعى صَنإ 18

 بٓى عٜٛف أ.ر/ سغٓى سافغ عًى عُٝؿ 19

 ر/ ستُز عبز ايفتاح ستُز 20

 قققلقاطٜقظقايق

 ر/ ستُٛر فالح 21

 أ.ر/ خريى ستُز ايبَٝٛى 22

 ر/ أمئ عبز ايًطٝف فاحل 23

 يعضبىر/ إميإ ايغٝز ا 24

 ر/ أؽضف فتشى ععٝز 25

 االعهٓزصٜة أ.ر/ عبز ايغالّ فٛطى ايقاٚى 26

 االرٜٚة ايبٝطضٜة

 نفض ايؾٝذ أ.ر/ زتزى ابضاِٖٝ عبز ايعظٜظ 27

  أ.ر/ زتزى فالح َقطفى عاَض 28

  ر/ أؽضف أمحز ايػُٓٝى 29

 نفض ايؾٝذ أ.ر/ ابضاِٖٝ فتٛح 30

 

 ايهُٝٝاء اذتٜٝٛة

 ايز نشًٝٛأ.ر/ خ 31

 بٓٗا أ.ر/ سغني عبز املكقٛر 32

 أ.ر/ ستُز ستفٛظ 33 

 رَٝاط -طب االطٖض  ر/ أعاَة ادتظاص 34

 االعهٓزصٜة ر/ ستُز عًى يبزة 35

 ايظقاطٜل أ.ر/ عالء ايزٜٔ ستُز املضؽزى 36

 ايضقابة ايقشٝة عًى االغشٜة

 املٓقٛصة أ.ر/ ستُز ستُز ادتظاص 37

 غاّ ابضاِٖٝ عبز ادتًٌٝأ.ر/ س 38

 االعهٓزصٜة

 أ.ر/ إبضاِٖٝ عبز ايتٛاب مساسة 39

 أ.ر/ عباؼ أَني أمحز 40

 أ.ر/ أسالّ أَني ايًبٛرى 41

 أ.ر/ عُض عبز املؤَٔ ٖاؽِ 42

 أ.ر/ بٗٝر صٜا  ْعُة اهلل 43

 

 االعهٓزصٜة

 ايفغٝٛيٛدٝا

 أ.ر/ فبشى عبز ايعظٜظ سزاٜة 44

 / عبز اذتغٝب فاٜز ستُزأ.ر 45

 أ.ر/ فِٗٝ ايبٗى ايغٝز ٚسٝؿ 46

 

 املٓقٛصة

 أ.ر/ ْبٌٝ أبٛ ٖٝهٌ عٝز أمحز 47

 ر/ ٜٛعف حيٝى عٛ  ايقعٝزى 48

 أ.ر/ ؽٛقى عبز اهلارى ستُز 49

 

 نفض ايؾٝذ

 أ.ر/ َٝؾٌٝ ْافف ععز 50

 أ.ر/ أمحز ايغٝز عبز ايعظٜظ 51

 ايظقاطٜل أ.ر/ سغني ستُز سؾُت 52
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 ايكغِ ادتاَعة االعِ ّ

  أ.ر/ ستُز ٜغضى ايغهضى 53

 االعهٓزصٜة

 ايباثٛيٛدٝا ٚايطفًٝٝات

 ر/ مساح عٛرة 54

 ر/ حيٝى طنضٜا عطٝفى 55

 بٓى عٜٛف  ر/ ستُٛر بٝذاٚى 56

  ر/ خايز عبز اهلل  57

قٓاة  -االمساعًٝٝة  أ.ر/ محزى ادتٛارى 58

 ايغٜٛػ

 نفض ايؾٝذ  أ.ر/ أمحز عًى ايغٛام 59

  أ.ر/ عارٍ ستُز عًى خنض 60

 االعهٓزصٜة

 طب اذتٝٛإ

 أ.ر/ عبز ايهضِٜ عبز ايتٛاب ستُٛر 61

 أ.ر/ ستُٛر امساعٌٝ ستُز 62

 َزٜٓة ايغارات أ.ر/ أمحز عبز املٓعِ طغاٚٙ 63

 أ.ر/ ٖاْى ٜٛعف سغٔ  64

 نفض ايؾٝذ أ.ر/ زتزى سغاْني عبز ايكارص 65

 افغ عًى خًٌٝأ.ر/ أمحز زتزى س 66

 بٓٗا أ.ر/ ٜغني ستُٛر ٜغني عبز ايضؤٚف  67

أ.ر/ سغاّ ايزٜٔ ستُز عبز ايعظٜظ  68

 ايعطاص

 أعٝٛط أ.ر/ عضفات فارم عٝز 69

 أ.ر/ ستُز سغٔ نضاّ 70

 ايظقاطٜل أ.ر/ عبز ارتايل صَنإ ايؾٝذ 71

 بٓى عٜٛف أ.ر/ ستُز مسري سغٔ عًى  72

  ٝز عبز املٗزىأ.ر/ فاصم ايغ 73

 نفض ايؾٝذ

 االْغذة ٚارتالٜا

 أ.ر/ خًٌٝ فتى أبٛ عٝغى 74

 أ.ر/ ستُز عاطف نغاب 75

  أ.ر/ ستُز عبز ايتٛاب طٜزإ  76

 أ.ر/ رعاء طغًٍٛ 78 االعهٓزصٜة 

 أ.ر/ أَرية عٝز رصباية 79

 ايظقاطٜل أ.ر/ أمحز عٛ  ايغٝز فبٝح 80

 ىأ.ر/ ستُز سافغ باصٜز 81

 َزٜٓة ايغارات أ.ر/ ععز عُاصة 82

 أ.ر/ أَني سغاْني املاطْى 83

 بٓٗا أ.ر/ إٜٗاب ايظغبى 84

 االعهٓزصٜة أ.ر/ ساَز عبز ايتٛاب مساسة 85

فشة اذتٝٛإ ٚاالَضا  

  املؾرتنة

 أ.ر/ ٜاعض ْقض عٛ  سذاز  86

 َزٜٓة ايغارات أ.ر/ أمحز ستُز بَٝٛى 87

 املٓقٛصة ُى ادتٖٛضىأ.ر/ عارٍ سً 88

  أ.ر/ عبز املعظ أمحز امساعٌٝ 89

  ر/ ستُز ايغٝز ْقري 90

  ر/ ؽضٜف طٜزإ 91
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 ايكغِ ادتاَعة االعِ ّ

  أ.ر/ ثٓاء ايٓشًة  92

 قٓاة ايغٜٛػ
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 أ.ر/ طاصم املٗزى  93

  أ.ر/ صأفت ايبكضى 94

 

 

 االعهٓزصٜة

 أ.ر/ ستُز أَني 95

 أ.ر/ أؽضف قضقٛصٙ 96

 أ.ر/ ستُز ايقافى  97

 أ.ر/ مسري ادتٓزى 98

 أ.ر/ ستُز عبز ايضمحٔ 99

  أ.ر/ عًى عبز ايكارص 100

 أ.ر/ َغعٛر فاٜز 101 نفض ايؾٝذ

 ايكاٖضة أ.ر/ عقاّ ادتٓزى 102

  أ.ر/ عاطف عضٜؾة  103

 فضز  أ.ر/ صما 104 َزٜٓة ايغارات

 بٓٗا أ.ر/ سامت بٗذات 105

 أعٝٛط أ.ر/ عبز اهلل سفٓى 106

 املٓقٛصة  أ.ر/ فالح املضعى  107

 ايظقاطٜل  أ.ر/ أمحز عُض  108

 رَٓٗٛص أ.ر/ زتزى خًٌٝ عًُٝإ 109

 أَضا  ايزٚادٔ ٚاالمساى

 بٓٗا أ.ر/ ناٌَ عبز ايضمحٔ طٜإ 110

  أ.ر/ أمحز خبٝت عًى 111

 أ.ر/ أؽضف ستُٛر عٛ  112 زصٜةاالعهٓ

 ر/ ستُٛر ايغعٝز فزٜل  113

  أ.ر/ ستُز امساعٌٝ ايكطؾة 114

 االعهٓزصٜة 

 ايتػشٜة ٚايتػشٜة االنًٝٓٝهٝة

 أ.ر/ َغعز عبز ارتايل عًطإ 115

 ايكاٖضة أ.ر/ عقاّ ٜٛعف امساعٌٝ 116

 َعٗز حبٛخ فشة اذتٝٛإ ر/ عبري ستُز عًى ايؾٓاٚى 117

 نفض ايؾٝذ –

  أ.ر/ عاَى عبز ايغالّ خًٌٝ 118

 االعهٓزصٜة

 املاٜهضٚبٝٛيٛدى

 أ.ر/ سًُى أمحز تضنى 119

  أ.ر/ أؽضف عبز ايتٛاب عٛار 120

 أ.ر/ درب فهضى ايبادٛصى  121 بٓٗا

 االمساعًٝٝة  أ.ر/ ستُٛر عظت 123

  أ.ر/ صَنإ ايغٝز عبز ايٛاسز 124

 أ.ر/ ستُٛر سغني ايكُاص  125 ادتضاسة  االعهٓزصٜة

 ر/ أمحز ايؾضٜف قضٜطِ 126

  أ.ر/ فهضى ستُز سغني 127

 

 ٛالرةقققاي االعهٓزصٜة 

 أ.ر/ إميإ ايغٝز ايبٛاب 128

 أ.ر/ نُاٍ نُاٍ َتٛىل 129

 أ.ر/ مجاٍ أمحز ايعُضاٚى 130

  أ.ر/ صٜٗاّ ٖٚٝب  131

 وافق اجمللس   -القرار :
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( ٚصقة ٜتِ 25تكغِٝ ايًذإ َٔ سٝح أٚصام االدابة إىل زتُٛعات نٌ زتُٛعة )ايٓعض فى  .9

تغًُِٝٗ ٚتغًُِٗ قبٌ االَتشإ َٔ صئٝػ ايهٓرتٍٚ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ إىل ايغارة املالسعني 

 . َباؽضة ٜٚهٕٛ سيو مبٛدب نؾف تٛقٝع

 وافق اجمللس   -القرار :

 . 2014ابضٌٜ  3املٛافل ر املؤمتض ايطالبى فى ّٜٛ ارتُٝػ ايٓعض فى حتزٜز َٝعا .01
  وافق اجمللس -القرار :

ايطايبة / َٓ٘ ستُز َقطفى ايًكاْى  املكٝزٙ بايفضقة االٚىل  ايطًب املكزّ َٔ  ايٓعض فى .00

 ْعضًا يضعاٜة ٚايزٖا املضٜض . )االٍٚ( ادتُاعى عشص عًى  حبقٛهلا ٚارتال  2013/2014

 وافق اجمللس  -القرار :

 موضوعات وحدة ضمان اجلودة 
 

 ايٓعض فى خطة عٌُ ٚسزة مُإ ادتٛرة فى ايفقٌ ايزصاعى ايجاْى . .12

 وافق اجمللس   -القرار :

 موضوعات الدراسات العليا والعالقات الثقافية
      أواًل :ـ موضوعات الدراسات العليا

ساطّ ستُز ستُز َضعى املغذٌ ايطًب ايػري َهٌُ املكزّ َٔ ايطايب ط.ب/ فى ايٓعض  .13

ٚسيو خالٍ اَتشاْات  )فى َكضص ) أَضا  ايزٚادٔ ايفريٚعٝة يزصدة ربًّٛ أَضا  ايزٚادٔ 

 يعضٚف خافة. ْعضا  2013ضٜف ارتفقٌ 

 وافق اجمللس   -القرار :
 
يًطايب ط.ب/ أمحز عبز ايكارص ستُز املغذٌ يزصدة ربًّٛ ااملكزّ َٔ  طًبايايٓعض فى   .14

 ٚسيو بٓاءًا عًى طًبة .إيػاء ايتغذٌٝ ٚارتال ب  ايزٚادٔ أَضا

 وافق اجمللس   -القرار :
 
طًب االْغشاب املكزّ َٔ ايطايب  ط.ب/ محزى أمحز َامى ٚاملغذٌ يزصدة ربًّٛ ايٓعض فى  .15

 . 2013ٚسيو خالٍ إَتشاْات فقٌ خضٜف  )ختققى  (املٝهضٚبٝٛيٛدى 

 وافق اجمللس   -القرار :
 
ايطًب غري املهٌُ ارتال بايطايبة ط.ب/ ٖٓاء َغعز ستُز عبز ايزاِٜ ٚاملغذًة ايٓعض فى  .16

 فى املكضصات االتٝة :ق  )ختققى (يزصدة ربًّٛ املٝهضٚبٝٛيٛدى 

 ايفريٚعات املغببة يًغضطإ . 2    –حتنري ٚتعكِٝ املٓابت املٝهضٚبٝة .1

 بهتريٜٛيٛدٝا خال . 4      _فريٚيٛدٝا خال   .3

 يعضٚف خافة .ْعضا  2013ضٜف ارتت فقٌ ٚسيو خالٍ إَتشاْا

 وافق اجمللس   -القرار :
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ٚاملغذٌ  هٌُ ارتال بايطايب ط.ب/ َقطفى عارٍ ايعضبى نشً٘املطًب غري ايايٓعض فى  .17

ايتشًٌٝ املٝهضٚبٝٛيٛدى يًشّٛ َكضص  فى (ختققى (املٝهضٚبٝٛيٛدىَادغتري يزصدة 

 يعضٚف خافة .ْعضا  2013ضٜف ارتات فقٌ خالٍ إَتشاْ)ايزٚادٔ 

 وافق اجمللس   -القرار :
 

تػٝري عٓٛإ صعاية بٚارتال  زتًػ قغِ ايهُٝٝاء اذتٜٝٛةاملكزّ َٔ  طًب اي ايٓعض فى  .18

  -عًى ايٓشٛ ايتاىل :ايزنتٛصاٙ ارتافة بايغٝز ط.ب/ ٜاعض ستُز عبز ايٓبى يٝقبح 

 باللغة االجنليزية 
Tissues antioxidants status in experimentally induced hepatic failure in 

aged rats  

 عربيةباللغة ال
 حالة مضادات االكسدة فى أنسحة اجلرزان املعمرة احملدث فيها الفشل الكبدى جتريبيا

 جلنة االشراف 
 عميد الكلية ورئيط قضم الكيمياء الحيوية   أ.د/ أصامة الضيد محروش  .1

 طرى جامعة بنها أصتاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب البي  أ.د/ حضين عبد املقصود .2

 مدرش الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور    د/ على حافظ الفار  .3

 مدرش الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور   د/ قدرى محمد صادق  .4

 باللغة االجنليزية :العنوان  

Biochemical alterations of antioxidants status in different tissues at different 

ages in sheep 

 العربية:ـ باللغة العنوان 
 

ايتػريات ايهُٝٝائٝة اذتٜٝٛة ملنارات االنغزة فى االْغذة املدتًفة فى االعُاص املدتًفة فى   

 االغٓاّ .

 وافق اجمللس   -القرار :
 

ِ ٚاملٓاقؾة حتزٜز دتٓة اذته بؾإٔ ايضقابة ايقشٝة عًى االغشٜة ايٓعض فى زتًػ قغِ  .11

 يًطايب ط.ب/ عبز اذتُٝز ستُز عبز اذتُٝز أبٛ خنضة يضعاية ايزنتٛصاٙ حتت عٓٛإ :ق

 باللغة العربية :ـ
 السالمة امليكروبيولوجيه للحوم اجملمدة املستوردة

 باللغة االجنليزية :ـ
 “Microbiological safety of imported frozen meat” 

 على أن تكون اللجنة كالتاىل :ـ
  –جامعة الاصكندرية   أ.د/ إبراهيم عبد التواب صماحة  .1

 
 مناقشا

  –جامعة السقازيق   أ.د/ عالء الدين محمد مرشدى  .2
 
 مناقشا

  –جامعة دمنهور    أ.د/ عبيد عبد العاطى صالح  .3
 
 ومناقشا

 
 مشرفا
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 وافق اجمللس   -القرار :

 العالقات الجكافية:ـ موضوعات  ثانيًا
بؾإٔ خطاب قبٍٛ حبح يألعتاس ايزنتٛص / ٖاْى فٛطى زصاعات ايعًٝا ايٓعض فى ستنض دتٓة اي .20

ايًكاْى يأليكاء ايؾفٗى باملؤمتض ايزٚىل بهًٝة ايطب ايبٝطضى جباَعة تٛعهٝذى االَضٜهٝة 

َٔ َاصؼ ٚعٝعكب املؤمتض رعٛة َٔ إراصة ايهًٝة يًتعضف عًى شتتًف  22-19فى ايفرتة َا بني 

أٜاّ ٚنشيو َٔ أدٌ حبح عبٌ ايتعإٚ بني  3ًِٝ ٚايطالب ملزة ْؾاطات ايهًٝة فى زتاالت ايتع

نًٝة ايطب ايبٝطضى داَعة رَٓٗٛص ٚنًٝة ايطب ايبٝطضى داَعة تٛعهٝذى االَضٜهٝة فى 

 ايبشح ايعًُى .

 والبحح املكبول بعنوان
 بايًػة ايعضبٝة :ق

 ايتؾدٝك ادتظٜئى يفريٚؼ ادتُبٛصٚ فى رداز ايتغُني

 قبايًػة االصتًٝظٜة :

“ Molecular Diagnosis of Infectious Bursal Disease Virus (IBDV) In Broilers” 

 وافق اجمللس   -القرار :
 

/ أمحز نتٛصزايايغٝز  قغِ ايتؾضٜح ٚعًِ االدٓة ٚارتال بغفض  فى ايطًب املكزّ َٔايٓعض  .21

تهٓٛيٛدى ٚاملٓعكز ملؤمتض ايزٚىل ايجايح يًبٝٛا نٛصذتفابض ابضاِٖٝ االعتاس املغاعز بايكغِ 

 بزبى بزٚية االَاصات ايعضبٝة املتشزة . 2014فرباٜض  12_10فى ايفرتة َٔ 

 

 وافق اجمللس   -القرار :

 .ايٓعض فى ستنض إدتُاع دتٓة املهتبات  .22

 

 علمااجمللس  احيط -القرار :
 

 عميد الكلية        مني اجمللسا                 

 أ.د/ اسامة السيد حمروس       اعيل امساعيل ابو غنيمةامسد/    


