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 : انبيطرى انطب نكهية زيارته خالل

 انتعاون سبم نبحث انفرنسى انثقافى انمهحق يستقبم بنها جامعة رئيس

 
 بنيا جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور استقبل
 بالقاىرة الفرنسي الثقافي الممحق - رحماني ريم/ الدكتورة

 بدولة انسيس معيد مدير - ثيري ريتشارد/ الدكتور و
 بالمعيد الباحث - بوميدين سيدي كريم/ والدكتور فرنسا

 .بالمعيد الفني العضو بريجينت وماريان
 والطالب التعميم لشئون الجامعة رئيس نائب - المغربى حسين/ الدكتور بحضور ذلكجاء 

 ناصر/ والدكتور بمشتير البيطرى الطب كمية عميد - غانم محمدى محمد/ والدكتور
 .بالجامعة والبحوث العميا الدرسات قطاع عمى المشرف - الجيزاوي

 ىامش عمى جاء لو المرافق والوفد بالقاىرة الفرنسي الثقافي بالممحق لقائو نأ السعيد وقال
 البيطري الطب كمية نظمتيا التى المشتركة الفرنسية المصرية العممية الندوة حضوره
 بين المشترك التعاون أوجو المقاء خالل الفرنسى الجانب مع بحث نوأ لىإ مشيراً  بمشتير
 .الفرنسية والسفارة الجامعة

 شارك الفرنسى الوفد نأ البيطرى الطب كمية عميد - غانم محمد/ الدكتور قال جانبو من
 «االنسان مع والمشتركة الصغيرة الحيوانات فى الكيو حمى مرض» عن عممية ندوة فى

 مع البيطري الطب لكمية المشتركة البحثية المشروعات مخرجات أحد ضمن تىتأ والتى
 حيث المصرية والتكنولوجيا العممي البحث كاديميةأ من والممول بفرنسا انسيس معيد

 األمراض مساعد أستاذ - سميم منجد عبدالفتاح/ الدكتور المصري الجانب من يشترك
 - بوميدين كريم/ الدكتور و المصري الجانب من لممشروع رئيسي كباحث بالكمية المعدية
 .الفرنسي لمجانب لممشروع الرئيسي الباحث

 المقدمة والبحثية العممية المنح بعرض قامت الفرنسى الثقافى المستشار نأ لىإ غانم راوأش
 لمماجستير منح تتضمن والتى بالكمية التدريس ىيئة وأعضاء لمباحثين الفرنسية السفارة من

 الباحثين مساعدة لىإ ضافةباإل شيور 6 لمدة جلاأل قصيرة العممية اتموالمي والدكتوراة
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 من وممولة مشتركة بحثية مشروعات وتنفيذ جراءإل التخصص فى ساتذةأ مع لمتواصل
 التصنيفات تحسين عمى ينعكس مما المشترك الدولي العممي والنشر وروبياأل االتحاد
 .المجتمعية المشكالت وحل الدولية
 باقسام والمعاونين التدريس ىيئة واعضاء العممية األقسام ورؤساء الكمية وكالء الندوة وشيد
 ومدير األغذية ومراقبة والسموكيات والصحة المشتركة واالمراض والتشريح الحيوان طب

 بالمعمل والعاممين التعميمي البيطري بالمستشفى طباءواأل التعميمى البيطري المستشفي
 بالمراكز الباحثين من وعدد والبكالوريوس العميا الدراسات طالب من والعديد بالكمية المركز
 .المصرية البحثية
 ذات مجاالت فى الدولية بحاثاأل من عدد بنشر قامت قد البيطري الطب كمية نأ يذكر

 البحثي المشروع مخرجات ضمن البيطري الطب تخصص فى مرتفع ثيرتأ معامل
 العممية لمتطبيقات 2112-2-21 ربعاءاأل تنفيذية عمل بورشة التعاون ويستمر المشترك
 البيطرى الطب كمية من لممشاركين والبحثية المعممية الكفاءة رفع فى تساىم التى والمعممية

 .المصرية الجامعات ومن
 


