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  والندوات اإلرشادية البيطريةالطبية القوافل 

هج الرئبسً لخٌوُت لبرًبحفؼُالً لوبجبهؼت السقبزَق ههرجبى البُئت الثبهي ػشر فؼبلُبث ضوي    

ٌَظن  0202-0202للوشبركت الوجخوؼُت للؼبم  الطب البُطرٌ كلُتخطت والرَف الوصري 

قطبع شئىى خدهت الوجخوغ وحٌوُت البُئت قبفلت طبُت بُطرَت أسبىػُب لقرٌ هحبفظت الشرقُت 

شبكر د حبهغبدة /ػثوبى شؼالى رئُس الجبهؼت وا.د/ا.د رػبَت هؼبلًاألكثر احخُبجبً وذلك ححج 

حُث وجهج القىافل حسب الجدول  .ًبئب رئُس الجبهؼت لشئىى خدهت الوجخوغ وحٌوُت البُئت

 الخبلٍ :ـ

 اػوبل القبفلت ػدد الحبالث الٌشبط اسن القرَت م
2 

نقزٚخ  ثٛطزٚخقبفهخ طجٛخ 

 انقزاقزح يزكش يُٛب انقًخ

 

انكشف انطجٙ ٔانزطعٛى 

نهذٕٛاَبد ٔانطٕٛر ضذ 

 خاأليزاض انًعذٚ

دبنخ يٍ  210

 انذٕٛاَبد ٔانطٕٛر

  

0 

قبفهخ قزٚخ انطٛجخ ٕٚو 

٠٢٠٢/٢/٤األصٍُٛ   

ارجبع كبفخ اإلجزاءاد اإلدززاسٚخ 

ثبشزاف انظٛذ ا.د. َصز عجذ 

ادًذ  .انْٕبة عًٛذ انكهٛخ ٔا.د

انظٛذ ثذٛزٖ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ 

خذيخ انجٛئخ ٔاعذاد ا.د. نًبح 

عجذ انظًٛع يذٚز قطبع شئٌٕ 

نًجزًع ٔيذٚز انًظزشفٗ خذيخ ا

انجٛطزٖ انزعهًٛٗ ثبنزعبٌٔ 

انجًعٛبد االْهٛخ   يع

انشقبسٚق دٛش شبرك   ثًزكش

فٛٓب انظبدح سيالء انًظزشفٗ 

انجٛطزٖ انزعهًٛٗ د. يذًذ عجذ 

 هللا غًُٛٗ

رى انكشف 

دٕٛاَبد  ٣٨  عهٗ

طٕٛر  ٠٢٢٢

ٔاراَت ٔرشخٛصٓب 

 ٔعالجٓب يجبَب

 

قبفهخ طجٛخ ثٛطزٚخ إنٙ  3

أثٕ نطفٙ يزكش أثٕ  قزٚخ

 دًبد ثبنشزقٛخ

فٗ   يظبًْخ جبيعخ انشقبسٚق

انزخفٛف عٍ انًٕاطٍ انشزقبٖٔ 

ٔانُٕٓض ثبنًظزٕٖ انًعٛشٗ 

نّ ٔثًشبركخ طالة انكهٛخ 

اشزاف د. َصز عجذ انْٕبة ،ٔ

عًٛذ انكهٛخ ، د. أدًذ انظٛذ 

ثذٛزٖ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ 

انًجزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ ، ٔإعذاد 

ح عجذ انظًٛع يذٚز قطبع د. نًب

شئٌٕ خذيخ انًجزًع ٔيذٚز 

انًظزشفٗ انجٛطزٖ انزعهًٛٗ 

انجًعٛبد األْهٛخ   ثبنزعبٌٔ يع

 .  ثًزكش أثٕدًبد

 

 ٨٣رى انكشف عهٗ 

يٍ انذٕٛاَبد ٔ 

يٍ انطٕٛر  ٠٢٠٣

ٔاألراَت 

ٔرشخٛصٓب 

ٔعالجٓب يجبَب فٗ 

 إطبر
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قبفهخ طجٛخ ثٛطزٚخ إنٙ قزٚخ 

قبسٚق انًظهًٛخ ثًزكش انش

٠٢٠٢ُٚبٚز  ٢٣ ثبنشزقٛخ  

ذٔر انجبيعخ رجبِ رفعٛالً ن

انًجزًع ٔيٕاصهزٓب نًشزٔع 

انقٕافم انطجٛخ ٔانخذيٛخ انزٗ 

رأرٗ رُفٛذاً نزٕجٛٓبد انقٛبدح 

انًجبدراد ٔانظٛبطٛخ نهجبيعبد 

زٕفٛز دٛبح نانزئبطٛخ انًخزهفخ 

كزًٚخ ٔرطٕٚز انقز٘ األكضز 

 ادزٛبجب فٙ كم رثٕع يصز

 ٢٠٢  عهٗرى انكشف 

دبنخ يٍ انذٕٛاَبد ٔ 

دبنخ يٍ انطٕٛر  ٢٥٢٢

ٔاألراَت ٔرشخٛص 

األيزاض ٔصزف انعالط 

 انالسو يجبَب
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قبفهخ ثٛطزٚخ يجبَٛخ ثقزٚخ 

 انعٕاطجخ ثًزكش ْٓٛب

٠٢٠٢ُٚبٚز  ٢٤  

 

يذٚزٚخ انطت  ثبنزعبٌٔ يع 

انجٓبد انًعُٛخ  ٔانجٛطز٘ 

إدارح ْٓٛب انجٛطزٚخ ٔكهٛخ ٔ

جبيعخ انشقبسٚق ثانطت انجٛطز٘ 

نذٕٛاٌ ٔيعًم ثذٕس صذخ ا

رُفٛذ قبفهخ رى  ٔيذٚزٚخ انشراعخ 

قزٚخ ن  ثٛطزٚخ

انزبثعخ نزئبطخ يزكش   انعٕاطجخ

 ٔيذُٚخ ْٓٛب

قبيذ ثفذص ٔعالط 

رأص يبشٛخ ضذ  ٢٨٢

اض انجبطُٛخ األيز

ٔانجزادخ ٔإجزاء انًظخ 

 ٤٢انزُبطهٙ انشبيم نـ 

رأص يبشٛخ ٔانفذص 

 ٣٥ثجٓبس انظَٕبر نعذد 

رأص يبشٛخ كًب رى 

رأص يبشٛخ  ٨٨٣رجزٚع 

ضذ انطفٛهٛبد انذاخهٛخ 

رأص يبشٛخ  ٨٢٨ٔرع 

ثًضبداد انطفٛهٛبد 

نًكبفذخ انطفٛهٛبد 

انخبرجٛخ نهٕقبٚخ يٍ 

األيزاض ٔفذص ٔعالط 

طبئز ٤٠٢ . 
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قبفهخ عشثخ انجبرٔدٖ يزكش 

ْٓٛب ٕٚو 

٠٢٠٢/٢/٠٢  األصٍُٛ  

ارجبع كبفخ اإلجزاءاد 

اإلدززاسٚخ ثبشزاف انظٛذ ا.د. 

َصز عجذ انْٕبة عًٛذ انكهٛخ 

ٔا.د ادًذ انظٛذ ثذٛزٖ ٔكٛم 

انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔاعذاد ا.د. 

نًبح عجذ انظًٛع يذٚز قطبع 

شئٌٕ خذيخ انًجزًع ٔيذٚز 

انًظزشفٗ انجٛطزٖ انزعهًٛٗ 

نزعبٌٔ يع رئٛض انٕدذح ثب

 انًذهٛخ

 ٢٢٠  رى انكشف عهٗ

طٕٛر  ٠٢٢٣دٕٛاَبد ٔ

ٔاراَت ٔرشخٛصٓب 

 ٔعالجٓب يجبَب

 

قبفهخ يُشل دٛبٌ يزكش ْٓٛب  7

٠٢٠٢/٠/٢  ٕٚو األصٍُٛ  

فٗ إطبر يظبًْخ جبيعخ 

فٗ انزخفٛف عٍ   انشقبسٚق

انًٕاطٍ انشزقبٖٔ ٔانُٕٓض 

 ثبنًظزٕٖ انًعٛشٗ نّ

 

 ٢٠٨رى انكشف عهٗ  

دبنّ  ٢٢٥٣دٕٛاَبد ٔ

طٕٛر ٔاراَت ٔرشخٛصٓب 

 ٔعالجٓب يجبَب
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قبفلت طبُت بُطرَت 

قرَت الوحوىدَت  إلٍ

بوركس ههُب 

  ببلشرقُت

 

 

َفذد إدارح شئٌٕ خذيخ 

انًجزًع ثكهٛخ انطت 

نقبفهخ ثبنزعبٌٔ انجٛطزٖ 

ٌ خذيخ انًجزًع شئٕقطبع 

 ٔرًُٛخ انجٛئخ ثبنجبيعخ 

 

 

 ٠٨٢ٔرى انكشف عهٗ 

دبنخ يٍ انذٕٛاَبد 

دبنخ يٍ  ٠٢٢٠ٔ

انطٕٛر ٔاألراَت 

ٔصزف انعالط انالسو 

 يجبَب

 

 

 
 


