أخبار
جامعة بنها
األربعاء2102/2/22 :

فى طب بيطرى بنها  :قرارات مهمة للعملية التعليمية ومراجع حديثة ألربعة من
أقسام الكلية
وافق مجمس كمية الطب البيطرى برئاسة الدكتور /محمد
أبوسالم  -عميد الكمية عمى المذكرة التى قدميا محمد عمر
 المسئول المالى لبرنامج جودة ومراقبة األغذية بالكميةوالخاصة بزيادة مكافاة أعضاء ىيئة التدريس واإلداريين
والعاممين فى البرنامج بنسبة . %05
كما وافق المجمس عمى زيادة بدل الحضور الخاص بأعضاء مجمس إدارة البرنامج
وسكرتارية مجمس اإلدارة عمى أن يتم الصرف بداية من الفصل الدراسى األول لمعام
الجامعى الحالى.
كما وافق المجمس عمى تعيين المرشدين األكاديميين لبرنامج األدوية البيطرية
والمستحضرات البيولوجية لمفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الحالى وتم إختيار
خمسة مرشدين لممستويات الخمس من البرنامج.
كما وافق عمى صرف المكافاة المالية طبقا لالئحة المالية المعتمدة لمبرنامج ووافق المجمس
لما أكده الدكتور /محمد أبوسالم  -عميد الكمية عمى زيادة المكافات الخاصة بالتدريس
ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم فى برنامج األدوية البيطرية وزيادة مكافات الييكل
اإلدارى وعمال المعامل واألمناء المشاركين فى البرنامج وفقا لدراسة الجدوى التى عرضت
عمى المجمس عمى أن يتم الصرف من بداية الفصل الدراسى االول لمعام الجامعى الحالى.
وفى إطار تشجيع اإلطالع والبحث العممى إستعرض المجمس ق اررات لجنة المكتبات
بالكمية ووافق عمى قياميا بشراء كتب ومراجع ألربعة من أقسام الكمية وىى األمراض
المشتركة والباثولوجيا اإلكمينيكية والثروة الحيوانية والفيرولوجيا وذلك بمبمغ  0505جنييا
لمقسم.
ومن جانبو أكد الدكتور /السيد القاضى  -رئيس الجامعة عمى أىمية رفع المقابل المادى
لمعاممين فى البرامج والوحدات ذات الطابع الخاص بكميات الجامعة.

أخبار
جامعة بنها
األربعاء2102/2/22 :

وأشاد بما اتخذه مجمس كمية الطب البيطرى من ق ار ارت فى ىذا الشان مؤكدا عمى أىمية
أن تكون المكافات جاذبة ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وقال أننا نسعى جاىدين إلى
زيادة مكافاتيم لمواجية أعباء الحياة ولصيانة كرامتيم بإعتبار ان أساتذة الجامعة ىم من
يتولون تخريج أبنائنا الطالب الذين سيقودون مسيرة الوطن فى السنوات القادمة.
كما أشاد باإلتجاه نحو إ ستكمال المكتبات لما تحتاجو من مراجع وكتب عممية تسيم فى
تسييل مينة الباحثين واطالعيم واعضاء ىيئة التدريس عمى المراجع الحديثة فى
تخصصاتيم وقال ان الجامعة انتيت بالفعل من االجراءات الخاصة بإنشاء مكتبة مركزية
لمجامعة عمى أعمى مستوى من التقنية الرقمية لتصبح مكانا يمتقى فيو االساتذة والباحثين
والطالب وقال اننا خططنا ألن تكون ىذه المكتبة واحدة من أحدث المكتبات المركزية فى
الجامعات المصرية.

