جامعة بنها
كلية الطب البيطرى
المستشفى البيطرى التعليمى
اجتماع مجلس إدارة المستشفى البيطرى التعليمى
إنه فى يوم االربعاء الموافق  2022-2-22إجتمع مجلس إدارة المستشفى البيطرى التعليمى برئاسة األستاذ الدكتور  /جمال
عبدالرحيم سوسه وعضوية كال من:
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس اإلدارة
أ.د .نجوى عيد أحمد
أ.د.م .محمد محمدى غانم مدير المستشفى البيطرى التعليمى – استاذ مساعد األمراض الباطنة (عضوا)
نائب مدير المستشفى ومدرس الوالدة (عضوا)
د .محمد مصطفى قنديل
عضوا
د .عبدالعظيم محمد
عضوا
د .منى فاروق
وقد حضر االجتماع عدد  21من السادة الزمالء واالطباء بالمستشفى البيطرى التعليمى (مرفق كشف باالسماء والتوقيعات)
وقد ناقش المجلس الموضوعات االتية:
-2الموضوع :النظر فى شراء ثالجة بديب فريزر لمعمل المستشفى
القرار :وافق المجلس على شراء ثالجة بديب فريزر لمعمل المستشفى من ميزانية المستشفى البيطرى التعليمى
-2الموضوع :النظر فى تحديث مجلس االدارة بحيث يضم عدد  2من الزمالء للعام الجديد حسب االقدمية وطبقا لالئحة المعتمدة
من مجلس الجامعة فى نوفمبر 2022
القرار :وافق المجلس على ضم كال من :د .عيد دياب الديب و د .ميرفت عزت اسماعيل ليصبح مجلس االدارة الجديد كالتالى
أ.د .جمال عبدالرحيم سوسه عميد الكلية ورئيس مجلس االدارة
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس اإلدارة
أ.د .نجوى عيد أحمد
أ.م.د .محمد محمدى غانم مدير المستشفى البيطرى التعليمى – استاذ مساعد األمراض الباطنة (عضوا)
نائب مدير المستشفى ومدرس الوالدة (عضوا)
د .محمد مصطفى قنديل
عضوا
د .عيد دياب الديب
د .ميرفت عزت اسماعيل عضوا (بعد اعتذار د .عاطف المنشاوى عن العضوية )
-3الموضوع :النظر فى توفير مكان لالطباء البيطريين الجدد وعددهم  7أطباء
القرار :وافق المجلس على تخصيص مكان لالطباء البيطريين الجدد وعددهم  7أطباء وذلك بالحاجز االلوميتال بالدور الثانى
بالمستشفى مع توفير تجهيزات داخل هذا المكان
الموضوع :النظر فى تسجيالت االطباء البيطريين الجدد بالتخصصات المختلفة التى تخدم المستشفى البيطرى
القرار :وافق المجلس على ان يتم تسجيل االطباء بالمواد االتية "الجراحة-الباطنة-الدواجن-االفارماكولوجى والتى يمكن االستفادة
منها فى استكمال التخصصات بالمستشفى البيطرى التعليمى
الموضوع :النظر فى صرف مكافاه سنوية لالداريين بالمستشفى
القرار :وافق المجلس على مكافاه سنوية لالداريين بالمستشفى بشرط ربطها باالداء والدخل السنوى ووفقا لالئحة المعتمدة
الموضوع :النظر فى الموقع الجديد للمستشفى البيطرى التعليمى على موقع الجامعة www.vmth.bu.edu.eg
القرار :أحيط المجلس علما بالموقع الجديد وتم توزيعه على جميع الحاضرين ويدعو المجلس جميع االعضاء ارسال صور
وفيديوهات خاصة بالحاالت المرضية الى السيدالدكتور مدير المستشفى وذلك لتحديث الموقع بصورة دورية على البريد
االلكترونى  Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.egاو تسليمها على اسطوانه CD
الموضوع :النظر فى تخصيص يوم من االسبوع لدخول الحاالت مجانا مع استخدام االدوية المتبقية من القوافل البيطرية لعالج
هذا الحاالت وذلك لتنشيط العملية التعليمية والتدريب للطالب ونشر خدمات المستشفى البيطرى للمجتمع المحيط
القرار :وافق المجلس على تخصيص يوم االثنين من كل اسبوع اثناء الدراسة لدخول الحاالت مجانا مع استخدام االدوية المتبقية
من القوافل البيطرية
وقد اختتم المجلس اجتماعه فى الساعة الثانية بعد الظهر
األعضاء:
ا.د .جمال عبدالرحيم سوسه
ا.د .نجوى عيد أحمد
ا.د.م .محمد محمدى غانم
د .محمد مصطفى قنديل
د .عبدالعظيم محمد
د .منى فاروق

