
 
 ني سويفجامعة ب

 العلمي البحث و لتعليمفي ال التجارب حيوانات استخدام و رعايةل سويف بني جامعة لجنة

  

 

 

 7/2/2027 انًىافق  انثالثاء  ٌىو( 5) رقى اجتًاع يحضر

اجرًؼد نجُح جايؼح تًُ عٌٕف نهشػاٌح ٔ اعرخذاو حٍٕاَاخ انرجاسب نهرؼهٍى ٔ انثحس انؼهًً فً 

تشئاعح ا.د/ غشٌف َائة سئٍظ انجايؼّ  1027 فثشاٌش 7 انصالشاء ظٓشا ٌٕو  انٕاحذِذًاو انغاػح 

 عٕس كم يٍ:نهذسعاخ انؼهٍا ٔ انثحٕز ٔ تح

 سئٍظ انهجُح األعرار تكهٍح انطة انثٍطشي أ.د/يحًٕد تذٔي انثجأي 

 ػعٕا األعرار انًغاػذ تكهٍح انطة انثٍطشي أ.و.د/عٍٓش ػثذ انثاعػ

 ػعٕا انًذسط تكهٍح انطة انثٍطشي د.فاغًح حُفً

 ػعٕا انصٍذنح  د.أياًَ يحًذ انغٍغً

 ػعٕا انؼهٕو د.انًاحً يحًذ سجة

 ػعٕا انًذسط تكهٍح انطة انثٍطشي صكً د./يحًذ

انًذسط تكهٍح انذساعاخ انؼهٍا نهؼهٕو  د.ػًشٔ انغٍذ أحًذ 

 انًرقذيح

 أيٍٍ انهجُح

 ٔ اػرزاس كال يٍ:

 د.يكشو ػثٍذ

 د.اعايح يحًذ

 د.ػثذ انشحٍى حغٍ

 د.عًشاء حغٍٍ.

 

 ًُاقشح انًٕظٕػاخ انرانٍح:اعرٓم أ.د.يحًٕد انثجأي انجهغح تٔ قذ  

 .انساتق:  انتصذٌق عهى انًحضر أوال

 .انقشاس:   ذى انرصذٌق

عًهه تخصىص تروتىكىل انتعاوٌ يع نجُح جايعح انقاهر نرعاٌح حٍىاَاخ ثاٍَا: تشأٌ يا تى 

 .انتجارب فً انتعهٍى و انثحث انعهًً

 .ترفؼٍم تُٕد انثشٔذٕكٕل فً اعشع ٔقدانقشاس: ذى انؼشض ٔ ذٕصٍاخ 
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ًادج اول ورشه او َذوج عهًٍح خاصح تًهاو انهجُه و تحذٌذ ان تحذٌذ يىعذ  تشأٌ -ثانثا :

 انعهًٍح.

 ذى ذحذٌذ ألعثٕع األخٍش يٍ شٓش فثشاٌش انحانً كًٕػذ يثذيء نهٕسشح.انقشاس: 

تشأٌ يا تى يٍ تىصٍاخ تتشكٍم نجُح فرعٍح نحٍىاَاخ انتجارب تذاخم كم كهٍح يٍ راتعا: 

 انكهٍاخ انًعٍُح.

ػهى انكهٍاخ اػعاء ػهى ػًم خطاتاخ نكم انكهٍاخ انؼًهٍح ٌٔقٕو ترٕصٌؼٓا انقشاس: ٔافقد انهجُح 

 غثقا نهجذٔل األذً: انهجُح

 تكهٍح انطة انثٍطشي د.فاغًح حُفً

 كهٍح انطة انثششي

 كهٍح انصٍذنح  د.أياًَ يحًذ انغٍغً

 يؼٓذ اتحاز ٔ ذطثٍقاخ انهٍضس

 انؼهٕو د.انًاحً يحًذ سجة

 كهٍح انؼالض انطثٍؼً

 كهٍح انرًشٌط د./يحًذ صكً

 كهٍح انضساػّ

 كهٍح انذساعاخ انؼهٍا نهؼهٕو انًرقذيح د.ػًشٔ انغٍذ أحًذ 

 كهٍح غة انفى ٔ األعُاٌ

 

 خايسا: تشأٌ تحذٌث انتشكٍم انجذٌذ نهجُح.

 انقشاس: ٔافق انًجهظ ػهى اظافح د.يحًذ صكً تذال يٍ د.جًال ػثذ انُاصش

 ٍ نظشٔف اػاسذٓا تانخاسض ٌششح يٍ خالل ٔكٍم كهٍح انطةٔ اظافح ػعٕا تذأل يٍ عًشاء حغ

 حًذ ٔ شثاخ تاقً انرشكٍم كًا ْٕ.ٔ اظافح د.انًاحً يحًذ سجة تذأل يٍ د.اعايح ي

 سادسا: تشأٌ استًارج انثحث انًقذو يٍ قسى انجراحح تكهٍح انطة انثٍطري.

 ذو.انقشاس: ٔافق انًجهظ تؼذ ذؼذٌم انًالحظاخ انًٕظحح تانًُٕرض انًق
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 ساتعا: يا ٌستجذيٍ اعًال:

  تشأٌ كٍفٍح انًشاسكح فً يؤذًش نجُح جايؼح انقاْشج نشػاٌح ٔ اعرخذاو حٍَٕاخ انرجاسب

 فً انرؼهٍى ٔ انثحس انؼهًً.

ٔافق انًجهظ ػهى ذششٍح تؼط يٍ اػعاء انهجُح نهًشاسكح فً انًؤذًش يغ ػشض انقشاس: 

 .يشاسكح انجايؼّ فً ذُظٍى انًؤذًش

 رًٓ انًجهظ فً ذًاو انغاػّ انصانصح ػصشا.ْزا ٔاَ

 ايٍٍ انهجُح                                                                         سئٍظ انهجُح

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

 

 


