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 2/5/2027 انًىافق  انثالثاء  يىو( 6) رقى اجرًاع يحضر

نرؼهٍى ٔ انثحس انؼهًً فً اجايؼح تًُ سٌٕف نشػاٌح ٔ اسرخذاو حٍٕاَاخ انرجاسب  واجرًؼد نجُح

 تحضٕس كم يٍ: 2027 يإٌ 2 انصالشاء ظٓشا ٌٕو  انٕاحذِفً ذًاو انساػح 

 سئٍس انهجُح ياألسرار تكهٍح انطة انثٍطش أ.د/يحًٕد تذٔي انثجأي 

 ػضٕا األسرار انًساػذ تكهٍح انطة انثٍطشي أ.و.د/سٍٓش ػثذ انثاسظ

 ػضٕا يذٌشٌح انطة انثٍطشي د.يكشو ػثٍذ

 ػضٕا انًذسس تكهٍح انطة انثٍطشي د./يحًذ صكً

انًذسس تكهٍح انذساساخ انؼهٍا نهؼهٕو  د.ػًشٔ انسٍذ أحًذ 

 انًرقذيح

 أيٍٍ انهجُح

 ٔ اػرزاس كال يٍ:

 فاطًح حُفًد.

 د.أياًَ يحًذ انسٍسً

 د.ػثذ انشحٍى حسٍ

 د.انًاحً يحًذ سجة

 

 

 ًُاقشح انًٕضٕػاخ انرانٍح:اسرٓم أ.د.يحًٕد انثجأي انجهسح تٔ قذ  

 .انساتقأوال:  انرظذيق عهى انًحضر 

 .انقشاس:   ذى انرصذٌق

 .ذىطياذها و انهجُه تًهاو خاطح عهًيح ورشه اول ذقرير عرعثاَيا: 

 : ذى انؼشض انقشاس

 يٍ كهيح كم تذاخم انرجارب نحيىاَاخ فرعيح نجُح ترشكيم ذىطياخ يٍ ذى يا  تشأٌ -ثانثا :

 .انًعُيح انكهياخ

 .اػادج يخاطثح انكهٍاخ انرى نى ذسهى ذشكٍم نجآَا فً اسشع ٔقدانقشاس: 
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 : تشأٌ ذحذيث انرشكيم انجذيذ نهجُح.راتعا

 ذ صكً تذال يٍ د.جًال ػثذ انُاصشانقشاس: ٔافق انًجهس ػهى اضافح د.يحً

 ٔ اضافح ػضٕا تذأل يٍ سًشاء حسٍ نظشٔف اػاسذٓا تانخاسض ٌششح يٍ خالل ٔكٍم كهٍح انطة

 حًذ ٔ شثاخ تاقً انرشكٍم كًا ْٕ.ٔ اضافح د.انًاحً يحًذ سجة تذأل يٍ د.اسايح ي

 : تشأٌ اسرًارج انثحث انًقذو يٍ قسى انجراحح تكهيح انطة انثيطري.خايسا

 ذو.انقشاس: ٔافق انًجهس تؼذ ذؼذٌم انًالحظاخ انًٕضحح تانًُٕرض انًق

 انهجُه يهاو نًراتعه ثاتد يىظف ذخظيض و انهجُح يقر ذفعيم تخظىص: سادسا

 خمٔافق انًجهس ػهى طهة ذخصٍص )سكشٌرش +طاتؼّ+كًثٍٕذش( دائًٍٍ تًقش انهجُّ دا: انقشاس

 ٔحذج ذطٌٕش انثحٕز.

 ال.ساتؼا: يا ٌسرجذ يٍ اػً

 تانٕالٌاخ انًرحذج األيشٌكٍح تانرٍُسق يغ أ.د.خذٌجح جفؼش.  IACUCاألػذاد نذػٕج سئٍس ال -2

 ٔضغ ذصٕسيثذئً نثٍد سػاٌح انحٍٕاٌ انثحصً. -2

 ْزا ٔاَرًٓ انًجهس فً ذًاو انساػّ انصانصح ػصشا.

 سئٍس انهجُح          ايٍٍ انهجُح                                                               

 د.عًرو انسيذ                                                            أ.د./يحًىد تذوي انثجاوي

 

 


