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سم اهلل الرحمن الرحيمب  

  طالب الكلية األعزاء أبنائى و بناتى

 

يسعدنى أن أرحب بكم فى كليتكم الموقرة ونتشرف جميعا بأن   

تكون أحدث كليات الطب البيطرى بجمهورية مصر العربية والتى تم 

إنشائها لخدمة محافظة البحيرة كبرى محافظات الجمهورية بصفة خاصة 

 .7002 - 7002  حيث قد بدأت الدراسة بها اعتباًر من العام

وسوف تسعى إدارة الكلية بالتعاون مع النخبة المتميزة من 

أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالكلية فى العمل على أن تحتل 

الكلية مكانة بارزة ورائدة بين كليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية 

زة فى مجاالت العلوم والعربية والدولية وذلك بتشجيع أواصر التعاون مع الجهات األجنبية المتمي

البيطرية من خالل البعثات والمؤتمرات والندوات العلمية والتى تسهم فى تبادل الخبرات ونيل 

 .الدرجات العلمية

مناسبة بدء العام الجامعى الجديد أتقدم لكم جميعاً بخالص التهنئة متمنياً لكم التوفيق وب

ا على مستوى المسئولية ملتزمين بكافة القواعد والنجاح الدائمين فى دراستكم داعياً هللا أن تكونو

والواجبات التى تكلفون بها من قبل أساتذتكم .. كى تكونوا جيالً واعياً بكافة واجباته ومسئولياته، 

 ومدركاً لمشاكل بلده مشاركاً فى حلها من خالل تفوقكم فى دراساتكم للعلوم البيطرية. 

 وهللا الموفق لما فيه الخير،

 أنتم بخير،وكل عام و

 عميد الكلية

 اهلنداوىحمروس اسامة السيد ا.د / 

                                                                 



 

 

  أبنائى و بناتى طالب الكلية االعزاء

 وفيقبمناسبة بدء العام الجامعى الجديد أتقدم لكم جميعاً بخالص التهنئة متمنياً لكم الت 

و النجاح الدائمين فى دراستكم خالل أعوام الدراسة بالكلية داعياً هللا أن تكونوا على  

مستوى المسئولية ملتزمين بكافة القواعد و الواجبات التى تكلفون بها من قبل أساتذتكم 

.  . كى تكونوا جيالً واعياً بكافة واجباتة و مسئولياتة ، و مدركاً لمشاكل بلدة مشاركاً 

 حلها من خالل تفوقكم فى دراساتكم للعلوم البيطرية. فى

إن الكلية فى سبيل ذلك توفر لكم العديد من االنشطة الطالبية لمساعدتكم على قضاء 

أوقات فراغكم لكى تجددوا  ىاالوقات الممتعة من خالل ممارستكم لتلك االنشطة ف

 و النجاح. نشاطكم الذهنى ، و تكون تلك االنشطة حافزاً لكم على التفوق

إن الدليل الذى بين أيديكم يشتمل على العديد من المعلومات الهامة و المفيدة التى 

توضح لكم كل ما يهمكم داخل الكلية ، و العديد من االنشطة التى تساعدكم على التفوق 

 الدراسى.

  وهللا الموفق لما فية الخير

 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب 

   أ.د / هانى فوزى امحد اللقانى                                                               
         

 

 



 دمنهور إدارة جامعة

 

                            حامت صالح الدين عبد احلميد االستاذ الدكتور /             

 رئيس الجامعة                                    

                جرب حممد سعيد/ ستاذ الدكتور اال           

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث                                 

 

                 السيد حممد  حممد/االستاذ الدكتور             

 الطالبنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و                                  

 

                جمدى خليل سليمان/ االستاذ الدكتور            

 تنمية البيئةونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع                               

 

 

 

 

 

 



 ادارة الكلية

    اسامة السيد حمروس اهلنداوىاالستاذ الدكتور/        

د الكلية عمي                                

  هانى فوزى امحد اللقانى/ االستاذ الدكتور        

 الطالبوكيل الكلية لشئون التعليم و                                         

 عبد الرمحن عبد الستار ابو رواش/ االستاذ الدكتور        

   الكلية للدراسات العليا والبحوث وكيل                      

    عبيد عبد العاطى صاحل/  االستاذ الدكتور       

 وخدمة اجملتمع وكيل الكلية لشئون البيئة  

    أبو اليزيدمرتضى / االستاذ  السيد         

ةـــــن الكليـــــأمي                         

 

 



 

 اهليكل التنظيمى للكلية

 

 

 



 

 رؤية الكلية

بح مركزاً إبداعياً متفرداً فى التعليم تأمل كلية الطب البيطرى بالبستان أن تص  

البيطرى والتشخيص المعملى المرجعى واألنشطة البحثية لمجابهة المشكالت المجتمعية 

والبيئية متناغماً مع طموح جامعة دمنهور فى دقة األداء وجودة المخرجات والتطوير 

 المستمر نحو األفضل.

 

 

 رسالة الكلية
تهدف كلية الطب البيطرى بالبستان الى  –هورإنطالقاً من رسالة جامعة دمن  

إمداد سوق العمل المحلى واإلقليمى بأطباء بيطريين وباحثين مؤهلين علمياً ومهارياً من 

خالل برامج تعليمية متطورة لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتلبية 

لمعدية والمشتركة إحتياجات المجتمع من الغذاء اآلمن والحد من إنتشار األمراض ا

 والملوثات البيئية.

 

 

 

 



 

 نشأة الكلية و تطورها

–7002جامعة االسكندرية فى العام الجامعة  –بكلية الطب البيطرىالدراسة  بدأت

م إشارة لبدء  7002لسنة   22م  وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية رقم  7002

 كمقر للكلية. ية بالبستاندارالمبانى التعليمية واإلإنشاء الكلية، وقد تحدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األهداف اإلسرتاتيجية للكلية

تزويد الطالب بأصول المعرفة في العلوم الطبية البيطرية وتنمية قدراتهم الثقافية  -1

 واإلجتماعية

تخريج أطباء بيطريين مؤهلين علميا وإكلينيكيا قادرين على المساهمة في مختلف  -7

التنمية بالدولة وحماية المجتمع من األمراض المشتركة القطاعات التى تتطلبها خطط 

 التى تنتقل من الحيوان لإلنسان.

توفير برامج دراسات عليا وتدريب مستمر لرفع كفاءة األطباء البيطريين فى مختلف  -3

 المجاالت البيطرية.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلجراء الدراسات و البحوث العلمية والتطبيقية فى  -4

 مجال العلوم الطبية البيطرية والتى تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

زيادة اإلحتكاك العلمى وتبادل الخبرات عن طريق التنظيم و المشاركة فى المؤتمرات  -5

 والندوات والزيارات العلمية من خالل اإلتفاقيات المحلية والدولية.

تشارات البيطرية والخدمات التشخيصية توفير الرقابة الصحية على األغذية وتقديم االس -2

 والعالجية لحل العديد من المشاكل البيطرية فى مختلف القطاعات.

التعاون مع هيئات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والشركات اإلنتاجية 

 .المتخصصة على المستوى المحلى واإلقليمى والدولى

 

 

 

 

 

 



 

 املبنى التعليمى بالكلية

 

 

 

 ى المعامل والمدرجات والقاعات الدراسيةويشتمل عل

 

 

 

 

 

 



 

 المبنى االدارى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أواًل :  املدن اجلامعية 

( )أ( :  المدن الجامعية )طلبة  

وتبعد عن من مجمع البستان  الغربى  فى الجزء الجنوبى تقع المدينة الجامعية للطلبة 

  طالب 700يسع  و فى عمارتين  طوابق 3 تتكون من و متر تقريباً  300قر الكلية ب م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املدينة اجلامعية ) طالبات ( ) ب ( :   

قر الكلية ب وتبعد عن م  الشرقى  فى الجزء الجنوبىتقع المدينة الجامعية للطالبات 

  طالب 300يسع  وفى ثالث عمارات طوابق   3 تتكون من و متر تقريباً  350



 قواعد القبول باملدن اجلامعية

 -) أ ( الطالب اجلدد :

 .طالبة حديث التخرج من الثانوية العامة لهذة السنةأن يكون الطالب أو ال -1

 .أن يكون الطالب وولى أمره مقيم خارج نطاق كلية الطب البيطرى -7

 سنة. 12عمر الطالب أو الطالبة عن أن ال يزيد  -3

 .أن ال يكون به أمراض نفسية أو وبائية -4

  -) ب ( الطالب القدامى :

 –الفرقة االعلى ويفضل التقدير االعلى إمتياز  أن يكون الطالب ناجح ومنقول الى -1

 مقبول. –جيد جداً 

 أن يكون الطالب حسن السلوك. -7

  يكون الطالب علية جزاءات سابقة.أن ال -3

  .أن يزكية إثنان من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية -4

 

 

 

 

 

 

 

 



 وراق املطلوب توافرهاألااملستندات و -2

  .الكلية بها تقديرات النجاحإفادة النجاح من  -1

 اعتماد االستمارة من شئون الطالب. -2

 م شعار الجمهورية بالنسبة للضامن.خت -3

 ة للطالب + صورة بطاقة ولى االمر.صورة البطاقة الشخصية بالنسب -4

 حديثة.صورة شخصية  11عدد  -5

روش ة جنيهات وخمسة قسبع 5605طابع تنمية موارد + ستون قرش  16مبلغ  -1

 .دمغة عادية

 .قة الترشيح بالنسبة للطالب الجددصورة بطا -5

 .ستون جنيها   16يصرف مظروف االلتحاق بمبلغ  -

إثنا  12الطالب القدامى المستوفون شروط القبول لصق طوابع تحسين خدمة بمبلغ  -

 عشر جنيها .

 ا .ثالثون جنيهإثنان و 32ابع تحسين خدمة بمبلغ الطالب الراسبون لصق طو -

تعلن نتيجة قبول طلبات االلتحاق بعد إعتمادها من أ.د/ عميد الكلية المشرف العام  -

 على المدن والتغذية.

 

 

 



 -: التغذية )مطعم الكلية(:ثانيًا

 

ويقوم بتقديم ثالث وجبات يومياً لطالب الكلية المقيمين بالمدينة الجامعية   أسفل المدينة الجامعية يقع
مشرفاً وعامالً وذلك من الساعة 17فى اليوم الواحد ويعمل به وجبة غذاء ثالث ويقدم مطعم الكلية 

 حتى الساعة الثامنة مساءاً.والخامسة صباحاً 

 أدوات الطهىو المطعم مجهز بأحدث أجهزة 

عضواً من أعضاء 70وتسع كذلك توجد قاعة خاصة لتناول وجبات السادة أعضاء هيئة التدريس 
 هيئة التدريس .

  -وينقسم مطعم الكلية إلى قسمين :

 ) أ ( المطعم الداخلى : 

وجبة فى   1500يقدم عددالجامعية ووجبات للطالب المقيمين بالمدينة  (3يقوم بصرف )و
  .المتوسط

 : المطعم الخارجى  –ب 

وجبة غذاء فى المتوسط فى اليوم 100عدد  ويخدم الطالب غير المقيمين بالمدينة الجامعية ويقدم
 .غذاء للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين اتوجبمن الكما يقدم عدد   .الواحد



 بيانات التغذية للحجز اخلارجى

 ةطريقة احلجز للبون اخلارجى مبطعم الكلي -:واًلأ

 عمالموجود بالمطيتقدم الطالب للموظف المختص بالحجز الخارجى و .1

 للطالب  ةالكلي ةيتم الحجز بكارني .7

 يشمل البون الخارجى وجبه غذاء فقط  .3

 سعر البون لليوم الواحد جنيه واحد  .4

الحجز االخارجى يتم بسبقا ويفتح باب الحجز يومى االثنين والثالثاء من كل اسبوع  .5

 لالسبوع التالى 

من ايام يحصل الطالب على عدد محدد من بونات التغذية وكل بون مخصص ليوم  .1

  االسبوع

  شروط االستفادة من احلجز اخلارجى -:ثانيًا

 الجامعية  ةان يكون الطالب غير مقيم بالمدين .1

  ةالكلي ةال يتم الحجز بغير كارني .7

  ةال يتم الحجز اليام االجازات والعطالت الرسمي .3

  ةمالحظات هام

التى ال يوجد  وال االيام ةال يجوز حجز البونات ايام االجازات والعطالت الرسمي .4

  ةفيها دراس

حصر البونات لجميع الطالب الخارجى الذين ال يقيمون  ةبعملي ةيقوم موظف بالكلي .5

 الجامعية  ةبالمدين

  يوم االربعاء من كل اسبوع ةالكلي ةلخزين ةيتم توريد ثمن البونات الخارجي .1

 ثالثا اهم الوجبات التى يقدمها مطعم الكليه

 ع وجبة لحم فى االسبو 3عدد  .1

 وجبة دجاج فى االسبوع  7عدد  .7

 وجبة بيض فى االسبوع   7عدد  .3

 



 

 اللحوم  :اواًل

لحم  –وشىاحو –رهمبرج –ةكباب حل –من اللحوم )لحم بارد ةيتم عمل االصناف االتي

 ( ةبالشرب ةلحم –ةمفروم كباب كفت

 الدجاج  :ثانيًا

 –ةمشوي –كشيس طاوو –ةباني –من الدجاج ) كنتاكى ةيتم عمل االصناف االتي

 ثم التحمير(  قمسلو

  البيض :ثالثًا

 (ةبيض عج –محمر –بيض مزغلل –مسلوقمن البيض ) ةيتم عمل االصناف االتي

 : يقدم على مدار االسبوع مع الغذاء مالحظة

 زيتون اخضر  ـ ةسلطة طحين ـ سلطه خضراء .1

  خضار جاف ـخضار طازج  ـ ةاالرز والمكرون .2

 

 قسم رعايه الشباب
  

حيث انه يوفر للطالب  ةفى الكليه ةالشباب من اهم االقسام الموجود ةرعاي يعد قسم

النشاط فى اوقات الفراغ مما يساعد الطالب على اتمام  ةالسبل المختلفة لممارس

  ة....الشباب اللجان التالي ةو يشمل العمل بقسم رعاي ةواجباتهم الدراسي

 

 

 ة....المختلفة التالي ةنشطه االجتماعيوتهتم بتوفير اال

 تنظيم مسابقات الشطرنج  -

 عمل فريق القادة االجتماعيين  -

 تنظيم حمالت التبرع بالدم  -



على مستوى  ةلكافة االماكن السياحي ةوالقصير ةتنظيم الرحالت المختلفة الطويل -

  ةالجمهوري

  ةلكليعلى مستوى ا ةالمثالي ةتنظيم مسابقة الطالب المثالى والطالب -

  ةتنظيم مسابقة االم المثالي -

المختلفة التى تنظمها ادارة النشاط االجتماعى  ةفى االنشطة االجتماعي ةالمشارك -

 على مستوى الجامعة والجامعات االخرى

-   

 

  ة......االنشطة االتي ةبتنظيم ممارس ةتهتم اللجن

  ةبين طالب الكلي ةتنظيم المسابقات الثقافي -

  ةبالكلي ةواالدبي ةوالثقافي ةالندوات الشعري ةتشجيع اقام -

  ةاقامه الدورى الثقافى بين طالب الكلي -

 الختلفة التى تنظمها الجامعة والجامعات االخرى ةفى االنشطة الثقافي ةالمشارك -

-   

 

 ...تم اللجنه بتنظيم االنشطة االتيهوته

 –غناء ) يةفة التاحة الفرصة للطالب ذوى الميول الفنالمختل ةتنظيم الحفالت الفني -

 تمثيل .....( للمشاركه فيها  –عزف

بمختلف انواعه  ةلتحفيز الطالب على ثقل مواهبهم الفني ةعمل المعارض الفني -

 تصوير( –رسم بانواعه  –نحت )

 التى تنظمها الجامعة والجامعات االخرى  ةفى االنشطة الفني ةالمشارك -

 

 

  ة....النشاط بتنظيم االنشطة االتي ةتهتم لجن

 –كرة سله  –كره طائرة  – كرة قدمفى االلعاب المختلفة ) ةعمل دورات رياضي -

 ة(تنس طاول

 المختلفة  ةاقامه دورى رياضى فى كافة االلعاب بين الفرق الدراسي -

 تنس ارضى( –)جرى  ةاالهتمام بااللعاب الفردي -

 التى تنظمها الجامعة والجامعات االخرى  ةنشطة الرياضيفى اال ةالمشارك -

 ةمع كليات الطب البيطرى على مستوى الجمهوري ةتنظيم لقاءات رياضي -



 

  

 

 األتى....تنظيم  ةتتولى اللجن

  ةداخل وخارج الكلي ةالمعسكرات الكشفي ةاقام -

  ةيداخل الكل ةالعام ةمعسكرات الخدم ةاقام -

 على مستوى الجامعة والجامعات االخرى ةفى االنشطة الكشفي ةالمشارك -

  

 

  ....تىبتنظيم األ ةوتهتم اللجن

 ةداخل الكلي ةاالسر الطالبي ةتشجيع اقام -

 المختلفة  بين االسر ةالرياضي – ةاالجتماعي – ةالفني – ةالثقافي ةتنظيم االنشط -

 ها ادراة االسر بالجامعةفى االنشطة التى تنظم ةالمشارك -

  

 

 األتى....بتنظيم  ةتهتم اللجن

 المختلفة بين الطالب  ةالمسابقات العلمي -

 الجمعيات ودعوة كبار العلماء للمحاضرة فيها  ةتشجيع انشط -

  الطالب المتفوقين علمياً  ةاالهتمام برعاي -

 تنظمها الجامعة والجامعات االخرىالتى  ةالعلمي ةفى االنشط ةالمشارك -

  

 ةصندوق التكافل االجتماعى بالكلي

  ةلطالب الكلي ةيقدم صندوق التكافل االجتماعى الخدمات التالي

 ةسداد الرسوم الدراسي -

 الكتب والمالبس واالدوات() ةعيني – ةتقديم االعانات فى صورة مالي -

والعدسات  ةارات الطبيوالنظ ةجني 1000فيما يقل عن  ةتعويضي ةتقديم اجهز -

وبتقرير طبى ويجوز  ةوالسماعات الطبيه وتصرف مرة واحدة خالل فترة الدراس



 ةعلى تقرير طبى وبقرار ادارة الصندوق بالكلي بناءاً  ةالصرف للمرة الثاني

 من الصندوق المركزى  ةالتى يزيد قيمتها عن الف جني ةوتصرف االجهز

وتصرف خالل  ةجني 500نفسه مبلغ  وفاة الطالب ةفى حال ةمصروفات جناز -

 فقط  ةبموجب شهادة الوفا ةشهرمن الوفا

والصندوق  ةمع مراعاة عدم ازدواج الصرف من الكلي ةشهري ةاعانات مالي -

 المركزى 

للطالب فى عمل عروض  ةالشباب بالكلي ةاخصائى اجتماعى من رعاي ةمرافق -

 المقررة  ةاالسعار واستالم االجهز

الى صندوق التكافل االجتماعى لطالب  ةبعد الدراس ةتماعيرفع االبحاث االج -

 الجامعية ةبالمدين ةالجامعة القرار سداد رسوم االقام

جر للطالب بنفس القواعد المتبعة فى الصندوق المركزى أمشاريع التشغيل ب -

  ةالكلي ةوتصرف من ميزاني

 

  ةاالحتادات الطالبي

لطالب الكليات والمعاهد والجامعات  ةالممثل ةهى التنظيمات الشرعي ةاالتحادات الطالبي

 .....فى مصر وتهدف الى تحقيق ما يلى 

 ةوترسيخ الوعى الوطنى والقومى واعالء قيم ةواالخالقي ةتنميه القيم الروحي -

لدى الطالب  ةقوق االنسان والمواطنحو ةسس الديمقراطيأاالنتماء والوالء وتعميق 

عراف عن ارائهم فى اطار التقاليد واأل بيرالتع ةوالعمل بروح الفريق مع كفال

  ةالجامعي

على  ةمهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدوقدراتهم  ةصقل مواهب الطالب وتنمي  -

 والوطن  ةمؤسسته التعليميوالطالب 

مع تنظيم اسلوب االستفادة من طاقات و  ةتكوين االسر والجمعيات والنوادى العلمي -

  ةقدراتهم االبداعي ةدعم انشطتهم و تنمي مهارات الطالب والعمل على



 ةوالثقافي ةوالفني ةوالكشفي ةواالجتماعي ةالرياضي ةالطالبي ةتنظيم االنشط -

 ةوتحفيز الطالب على المشارك ةوغيرها وتوسيع قاعدة المشارك ةوالتكنولوجي

 وتشجيع المتميزين فيها 

 مجلس اتحاد الطالب ةشروط الترشيح لعضوي

النظاميين وطالب االنتساب  ةمن طالب الكليات الجامعي ةالطالبيتشكل االتحادات 

والليسانس ويشترط فيمن يتقدم للترشيح أ البكالوريوس ةالمقيدين لنيل درج ةالموج

  ....لجان مجالس االتحادات ان يكون ةلعضوي

  ةمصر العربي ةجمهوري ةبجنسي متمتعاً  -

  ةبالخلق القويم والسمعة الحسن متصفاً  -

 فى فرقته ستجداً م طالباً  -

  ةالرسوم الدراسي مسدداً  -

 التى يرشح نفسه فيها  ةله نشاط فعال ومستمر فى مجال عمل اللجن -

من  123لم يسبق ان وقع عليه اى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة  -

و تقرر اسقاط او وقف أبشان تنظيم الجامعات  1427 ةلسن 44الئحه القانون رقم 

 او لجانها  ةدات الطالبيعضويته باحد االتحا

  ةمقيده للحري ةلم يسبق ان حكم عليه بعقوب -

لب شهادة معتمدة بنشاطه من بالنسبه للطالب الجدد )الفرقة االولى( يقدم الطا -

 والتعليم التابع لها  ةالتربي ةمديري

 مجلس االتحاد  انلج

  ة....و الجامعة اللجان التاليأ ةيضم اتحاد طالب الكلي

  االسر ةلجن .1

 ها نالمجاالت والتنسيق فيما بي ةوتختص بتشجيع تكوين االسر ودعم نشاطها فى كاف

 النشاط الرياضى ةلجن .2



المباريات و  ةواقام ةاالنشطة وتكوين الفرق الرياضي ةوتختص بتنظيم وتشجيع ممارس

  ةالمواهب الرياضي ةبهدف تنمي ةالمسابقات الرياضي

 النشاط الثقافى واالعالمى  ةلجن .3

الوعى بقضايا الوطن بما يرسخ  ةبتنظيم اوجه النشاط الثقافى واالعالمى وتنمي وتختص

والعمل  ةالمجتمعي ةونشر ثقافة حقوق االنسان والمشارك ةوالديمقراطي ةمفاهيم المواطن

  ةاالعالميو ةوالثقافي ةالعام وتنميه طاقات الطالب االبداعي

 النشاط الفنى  ةلجن .4

  ةطالب بهدف ابراز مواهبهم وصقل  ابداعاتهم الفنيلل ةالفني ةوتختص بتنظيم االنشط

 ةالعام ةوالخدم ةالجوال ةلجن .5

وتنفيذ برامجها  ةالعام ةفى مشروعات الخدم ةوالمشارك ةالكشفي ةوتختص بدعم الحرك

 والمجتمع ةالبيئ ةلخدمه

 النشاط االجتماعى والرحالت  ةلجن .6

 ةبهدف تنمي ةوالترفيهي ةلثقافيوا ةوتختص بتنظيم الرحالت والمعسكرات االجتماعي

التدريس والعاملين  ةوبث روح التعاون بين الطالب واعضاء هيئ ةالروابط االجتماعي

  و معنوياً  وتقديم الدعم االجتماعى لغير القادرين مادياً 

 النشاط العلمى والتكنولوجى ةلجن .7

 ةوالتكنولوجي ةالقدرات العلمي ةبهدف تنمي ةوتختص بعقد الندوات والمحاضرات العلمي

  ةعن طريق نوادى العلوم والجمعيات العلمي وتطبيقياً  ونشر المعروفة انتاجياً 

 ختصاصات مجلس االتحاد إ

 بما يلى  ةيختص مجلس اتحاد طالب الكلي

  ةاتحاد طالب الكلي ةرسم سياس -

 تنسيق العمل بين لجان االتحاد   -

  ةاعتماد برامج عمل لجان مجلس اتحاد طالب الكلي -



 الخاصة باتحاد الطالب على اللجان  ةالمالي اتيع االعتمادتوز -

 العمل على توثيق العالقة مع االتحادات الطالبيه االخرى بكليات ومعاهد الجامعة  -

لالتحادات وتبلغ  ةلالتحاد ووضع الموازنات السنوي ةاعتماد الحسابات الختامي -

فى خالل اسبوع من لشئون التعليم والطالب  ةقرارات المجالس الى وكيل الكلي

  ةالمفعول بعد اعتمادها من وكيل الكلي ةصدورها وتعتبر قرارات المجالس ساري

 لشئون التعليم والطالب 

 

 رعايه الطالب المتفوقين علميا  

 باالقسام المختلفة ةانشاء الجمعيات العلمي .1

 عمل مسابقة علميه للطالب .7

 اء النشاط العلمىللطالب المتميزين فى اد ةان تخصص درجات اعمال السن .3

 لهم ةتشجيع الطالب على عمل ابحاث تدريس المقررات الدراسي .4

المختلفة عن طريق  ةفى االنشطة الطالبي ان يتم تشجيع الطالب المتفوقين علمياً  .5

 و معنوىأتميزهم عن طريق حافز مادى 

 ةالطالب المتفوقين فى االنشطة الطالبي ةرعاي .2

 ةواالقتصادي ةالمعلومات االجتماعيلكل طالب يتضمن كافة  ةعمل ملف حال .2

 له والتى يمكن مساعدة الطالب فى مواجهة اى مشكله طارئه له ةوالنفسي

 ةفى الكلي ةالطالبي ةفى االنشط ةمساعدة الطالب على المشارك .2

 ةتعمل على رفع الكفاءة واالداء فى ممارس ةوتدريبي ةهيليأعمل معسكرات ت .4

 المختلفة ةاالنشط

المختلفة والتى من خاللها  ةواالجتماعي ةوالثقافي يةالرياض ةشطفى االن ةالمشارك .10

 ةنصل الى مستوى التفوق مما يؤدى الى اشباع رغبات الطالب من خالل ممارس



المختلفة  ةفى االنشط ةخذ المراكز المتقدمأحث الطالب على االنشطه المختلفة و

  ةوالجامعة والجمهوري ةعلى مستوى الكلي

 ب على االستمرار فى التفوقالطال كيفيه تحفيز

 ولويات تعيين المتفوقين قناع سوق العمل ألإ .1

 تكتب لوحة شرف باسماء الطالب المتفوقين كل عام  .7

  ةفى الدول ةسماء الطالب المتفوقين فى الجرائد الرسميأنشر  .3

  عطاء الكتب والمذكرات للطالب المتميزين مجاناً إ .4

 ذ الطالب على الجد واالجتهاد لتحفي ةتوفيير المساعدات والفرص المناسب .5

 وأ سواء مالياً  العمل على تذليل جميع العقبات التى تواجه الطالب المتفوقين علمياً  .1

  علمياً  وأ جتماعياً إ

 

 شئون الطالب

 

 قيد الطالب : اوال  

  ة...بها بعد استكمال البيانات االتي الفرقة االولى( مقيداً ) ةيعتبر الطالب المستجد بالكلي

 ل ملفه فى حاله نقص بعض االوراق استكما .1

 نجاح الطالب فى الكشف الطبى  .7

 سداد الرسوم الدراسية  المقررة  .3

ال يجوز لطالب الفرقة االولى ان يقيد بفرقته اكثر من سنتين باالضافة الى ذلك فانه و

خرى من الخارج فى العام وتزداد هذه أ ةضافيإ بفرصة ةيرخص لطالب الفرقة الثاني

ذا إ ةوالرابعة والخامس ةالثالث ةمن الخارج لطالب الفرق ةاعوام متتالي ةالثالفرص الى ث

فيما ال يزيد عن نصف عدد المقررات فانه يتم الترخيص  ةرسب طالب الفرقة الخامس

 له باداء االمتحان من الخارج الى ان يتم نجاحه 



 ة التفوقأمكاف :ثانيا  

 ةنظير تفوقهم فى الدراس ةة ماليأافة تفوق وهى مكأيحصل الطالب المتفوق على مكاف

  ....التالى وذلك على النحو

 ةعلى مستوى الجمهوري ةالعام ةاذا كان الطالب من الثالثين االوائل فى الثانوي (1

  سنوياً  ةجني 170ة قدرها أيحصل على مكاف

ة أيحصل على مكاف ةالعام ة% على االقل فى الثانوي20الطالب الحاصلين على  (7

  سنوياً  ةجني 24تفوق قدرها 

 المقيد بها وكان حاصالً  ةبالفرقة الدراسي كل من يحصل على تقدير عام جيد جداً  (3

 24ة تفوق قدرها أيحصل على مكاف ةالعام ة% )على االقل( فى الثانوي20على 

  جنيهاً 

 بالفرقة الدراسية المقيد بها يكن حاصالً  كل من يحصل على تقدير عام جيد جداً  (4

  اً جنيه 20ة تفوق قدرها أيحصل على مكاف ةالعام ة% فى الثانوي20على 

 المقيد بها سواء كان حاصالً  ةكل من يحصل على تقدير عام ممتاز بالفرقة الدراسي (5

ة أعليها فانه يحصل على مكاف او لم يكن حاصالً  ةالعام ة% فى الثانوي20على 

  جنيهاً  170تفوق قدرها 

ة الدراسية المقيد بها ويكن حاصالً كل من يحصل على تقدير عام جيد جداً بالفرق (2

 جنيهاً  20% فى الثانوية العامة يحصل على مكافآة تفوق قدرها  20على 

سواء كان حاصالً كل من يحصل على تقدير عام ممتاز بالفرقة الدراسية المقيد بها  (2

% فى الثانوية العامة أو لم يكن حاصالً عليها فإنه يحصل علي مكافأة  20على 

 جنيهاً  170ا تفوق قدره

  ةدرجات اعمال السن :ثالثا  

بواقع  مرتين على االقل لكل مقرر  ةمن خالل االقسام العلمي ةتعقد اختبارات دوري

 خالل الفصل الدراسى الواحد 



 الحرمان من دخول االمتحان  :رابعا  

ان يحرم الطالب من دخول  ةبناء على طلب مجالس االقسام العلمي ةلمجلس الكلي

قررة مالحضور ال ةلنسب الفصل الدراسى اذا لم يكن مستوفياً  ةانات فى نهاياالمتح

 لكل مقرر  ة%( من عددالدروس العلمي25)

 تقديرات النجاح  :خامسا  

 كثر أ% ف25  ممتاز 
 % 25الى اقل من   %  25من          جيدجداً 

 % 25الى اقل من    25من          جيد 
  % 25الى اقل من   % 50من          مقبول       

  % 50الى اقل من   %30من         ضعيف 

 % 30اقل من           ضعيف جداً 

 

 النظام العالجى  :سادسا  

من الوحدة  ةى طالب بعد سداد الرسوم الدراسية استخراج بطاقة عالجييمكن أل

يمكن و وصرف العالج الالزم ةيمكنه بمقتضاها زيارة الطبيب بالكلي ةبالكلي ةالعالجي

بمعرفة الطبيب الموجود  الجامعى باالسكندريه ةالطلبتحويل الطالب الى مستشفى 

 اذا استدعى االمر ذلك  ةبالكلي

 الموقف من التجنيد  :سابعا  

جند( مستوفى الدمغات المقررة الى مكتب شئون  7على الطالب ان يتقدم بنموذج )

والعشرين بعد تقديم  ةسن الثامنجيل تجنيد الطالب الى أحتى يمكن ت ةالطالب بالكلي

الذى  ةالتى يتم استخراجها من المركز او قسم الشرط ةالطالب للبطاقة العسكري

 ةعلى ان يتقدم بها لقسم شئون الطالب بالكلي ةالشخصي هاستخرج منه الطالب لبطاقت

فور بلوغة سن التاسعة عشر من عمره حتى يتم استكمال اجراءات تاجيل تجنيده بالكليه 

  ةسن 72لسن 



ال إيوم تجاوزه هذا السن لحين تحديد موقفه من التجنيد  ةويشطب قيد الطالب من الكلي

لمدة  استثنائياً  فيمنح تاجيالً  ةالنهائي ةفى حاله اذا ما تجاوز الطالب السن وهو مقيد بالسن

ترشيحه  ةعام فى اوائل سبتمبر سن 77ذا تجاوز سن الطالب المستجد إعام كامل و

 بمكانه بها حتى ينتهى تجنيده  ةفاذا جند الطالب احتفظت الكلي ةللكلي

 

  ةالعسكري ةالتربي :ثامنا  

وذلك فى  ةالصيفي ةلمدة اسبوعين خالل العطل ةالعسكري ةالتربي ةديأكل طالب عليه ت

وال يمنح بمقر الجامعة بالجامعة وذلك  ةالعسكري ةالفترة التى تحددها ادارة التربي

 ديتها بنجاح أال بعد تإالطالب درجه البكالوريوس 

 

  ةالمرضي رعذااأل :تاسعا  

 ةسباب مرضياالمتحانات أل ةديأعتذار عن تلإل ةلكل طالب فرصتين طوال فترة الدراس

وال يعتمد بالشهادات الصادرة من  الجامعى ةالطلبويكون ذلك عن طريق مستشفى 

سباب يقبلها مجلس كن ايقاف قيد الطالب عامين دراسيين ألاطباء متخصصين كما يم

 يمكن زيادة تلك الفرص عن طريق مجلس الجامعة و ةالكلي

 

 ديب الطالب   أت :عاشرا  

ديب الطالب لمن يخرج عن اللوائح أالثواب والعقاب فانه يوجد نظام ت أطبقا لمبد

فاً على خولحة الطالب وعلى مص وذلك حرصاً  ةوالقوانين والنظم والتقاليد الجامعي

 مستفبلهم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 للسنوات المختلفة لطالب الكلية المواد التى تدرس

 أوال : الفرقة االولى

 الفصل الدراسى االول (1

  الدرجات عدد الساعات
 المادة
 
 

 م
 أعمال سنة نظرى عملى

 عملى
 وشفوى

 تحريرى

3 

7 

7 

3 

7 

7 

3 

7 

7 

7 

7 

3 

7 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

50 

 التشريح العام و االجنة

 عام() االنسجة و الخاليا

 الفسيولوجيا ) عام(

 الكيمياء العضوية

 ومعاملته سلوكيات الحيوان

 وراثية وراثة بيطرية وهندسية

 لغة انجليزية

1 

7 

3 

4 

5 

2 

2 

- 7 
 ال تضاف لمجموع

 الطالب حيث أنها مادة
 نجاح ورسوب

 2 حقوق إنسان 50

  

 الفصل الدراسى الثانى (2



  الدرجات عدد الساعات
 المادة
 
 

 م
 أعمال سنة نظرى عملى

 عملى
 وشفوى

 تحريرى

3 
7 
7 
3 
7 
7 
7 

3 
7 
7 
7 
7 
3 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

 التشريح العام و االجنة
 (عام)االنسجة و الخاليا 

 (ولوجيا )عامالفسي
 الكيمياء العضوية

 و معاملتهسلوكيات الحيوان 
 وراثية  وراثة بيطرية و هندسية

 إحصاء بيولوجى وحاسب آلى

1 
7 
3 
4 
5 
2 
2 

 

 

 ثانيا : الفرقة الثانية

 الفصل الدراسى االول (1

  الدرجات عدد الساعات
 المادة
 
 

 م
 أعمال سنة نظرى عملى

 عملى
 وشفوى

 تحريرى

3 
3 
7 
7 
7 
3 

7 
3 
3 
7 
3 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

75 
75 
75 
75 
75 
75 

 المقارنالخاص والتشريح 
 الفسيولوجيا )خاص(

 تغذية الحيوان والدواجن واالسماك
 االنسجة والخاليا )خاص(

 الكيمياء الحيوية

 تربية وانتاج الحيوان

1 
7 
3 
4 
5 
2 

 

 الفصل الدراسى الثانى -2

  تالدرجا عدد الساعات
 المادة
 
 

 م
 أعمال سنة نظرى عملى

 عملى
 وشفوى

 تحريرى



3 
3 
7 
7 
7 
7 

7 
5 
3 
7 
3 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

75 
75 
75 
75 
75 
75 

 التشريح الخاص والمقارن 
 الفسيولوجيا )خاص(

 السماكاتغذية الحيوان والدواجن و
 تربية وانتاج الحيوان

 الكيمياء الحيوية

 اج االسماكتربية وانت

1 
7 
3 
4 
5 
2 

 

 

 

 

 

 

 ا : الفرقة الثالثةلثثا

 الفصل الدراسى االول (1

  الدرجات عدد الساعات
 المادة
 
 

 م
 أعمال سنة نظرى عملى

 عملى
 شفوىو

 تحريرى

3 
7 
7 
7 
4 
7 
7 

3 
7 
7 
1 
4 
3 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

 الطفيليات
 لوجيا والفطرياتالبكتريو

 الفيرولوجيا
 أساسيات المناعة

 الباثولوجيا
 علم االدوية )عام وخاص(

 تربية وانتاج الحيوان

1 
7 
3 
4 
5 
2 
2 

 

 لفصل الدراسى الثانىا (2

 

 م المادة الدرجات عدد الساعات



 أعمال سنة نظرى عملى
 عملى

 شفوىو
 تحريرى

3 
7 
7 
4 
7 
7 
7 

3 
7 
7 
4 
7 
3 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

 الطفيليات
 البكتريولوجيا والفطريات

 الفيرولوجيا
 الباثولوجيا

 الباثولوجيا االكلينيكية
 عام وخاص(علم االدوية )
 الدواجنتربية وانتاج 

1 
7 
3 
4 
5 
2 
2 

 

 

 

 

 

 ةرابعا : الفرقة الرابع

 الفصل الدراسى االول (1

 الدرجات عدد الساعات

 م ادةالم
 نظرى عملى

أعمال 
 سنة

 عملى
 شفوىو

 تحريرى

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

1 
7 
3 
7 
7 
7 
7 
7 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

 تشريح تطبيقى
 باثولوجيا خاص

 الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها
 امراض االسماك والقشريات

 رجراحة عامة وتخدي
 امراض باطنة

 امراض التناسل وامراض الذكورة
 الطب الشرعى والسموم واالجراءات البيطرية

1 
7 
3 
4 
5 
2 
2 
2 

 

 لفصل الدراسى الثانىا (2

 الدرجات عدد الساعات

 م المادة
 نظرى عملى

أعمال 
 سنة

 عملى
 شفوىو

 تحريرى



7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

1 
7 
3 
7 
7 
7 
7 
7 

10 
70 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

15 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

75 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

 تشريح تطبيقى
 البيطرى واالقتصاد البيطرية المزارع ادارة

 الرقابة الصحية على االلبان ومنتجاتها
 امراض االسماك والقشريات

 جراحة عامة وتخدير
 امراض باطنة

 امراض التناسل وامراض الذكورة
 الطب الشرعى والسموم واالجراءات البيطرية

1 
7 
3 
4 
5 
2 
2 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسا : الفرقة الخامسة

 الفصل الدراسى االول (1

 الدرجات عدد الساعات

 م المادة
 نظرى عملى

أعمال 
 سنة

 عملى
 شفوىو

 تحريرى

1 
7 
7 

 
7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

 
7 
3 
7 
7 
3 

10 
10 
10 
 
10 
10 
10 
10 
10 

15 
15 
15 
 
15 
15 
15 
15 
15 

75 
75 
75 
 
75 
75 
75 
75 
75 

  كةمشتر امراض
 باطنة امراض
 واالسماك اللحوم على الصحية الرقابة

 الحيوانية والمخلفات منتجاتهاو
 واشعة خاصة جراحة
  االجنة ونقل الصناعى والتلقيح التوليد

 المعدية الحيوان امراض
 الدواجن امراض

 صحة الحيوان والدواحن

1 
7 
3 

 
4 
5 
2 
2 
2 

 

 لفصل الدراسى الثانىا (2

 الدرجات عدد الساعات
 م ادةالم

أعمال  نظرى عملى  تحريرى عملى



 شفوىو سنة

1 
7 
7 

 
7 
3 
7 
7 
7 

7 
7 
3 

 
7 
7 
3 
7 
7 

10 
70 
10 
 
10 
10 
10 
10 
10 

15 
30 
15 
 
15 
15 
15 
15 
15 

75 
50 
75 
 
75 
75 
75 
75 
75 

  مشتركة امراض
 باطنة امراض
 واالسماك اللحوم على الصحية الرقابة

 الحيوانية والمخلفات منتجاتهاو
 واشعة صةخا جراحة
  االجنة ونقل الصناعى والتلقيح التوليد

 المعدية الحيوان امراض
 الدواجن امراض

 والبيئة صحة

1 
7 
3 

 
4 
5 
2 
2 
2 

 

 

 

 

 

 

 شروط التحويل الى كلية الطب البيطرى 

 التحويل من جامعة اخرى الى كلية مناظرة بالجامعة أوال :

 لية المحول منهاالك أن يكون الطالب ناجحاً ومنقوالً لفرقة أعلى من (1

 ليهاإبالفرقة المحول % من عدد الطالب المتقدمين  10أال تزيد نسبة المحولين عن  (7

طالب الحاصلين على أعلى أن تكون االولوية للتحويل من بين المتقدمين لل (3

 المجاميع

 بالنسبة لنقل قيد الطالب بين الكليات الغير مناظرة :ثانيا  

على الثانوية العامة  هاالدنى للمجموع سنة حصولون الطالب حاصالً على الحد أن يك (1

 افى الكلية التى يرغب فى نقل قيدة إليه

 ونطاقها الجغرافى. لبحيرةأن يكون حاصالً على الثانوية العامة من ا (7

  بعد إنتهاء فترة التنسيق يتم التحويل عن طريق الجامعة :ثالثا  



  ن بدء الدراسة: ال يجوز قبول طلبات التحويل بعد مضى شهر مرابعا  

 مكتبة الكلية

م متضمنة عدد قليل من  7002انشأت مكتبة كلية الطب البيطرى مع ميالد الكلية عام

الكتب العلمية والمراجع و بعض الوسائل العلمية على سبيل الهدية ... ومع استمرار 

سادة الوعمل الكلية بدأت المكتبة تبرز أهميتها وتقوم بدورها المنوط بها خدمة للطلبة 

الدور المنامى يزداد يوماً بعد يوم الى أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية و بدأ هذا 

وصلت المكتبة الى الصرح الموجود حالياً. من خالل تطوير وتحديث المكتبة لمسايرة 

  .التطورات العلمية الحديثة لعصر تكنولوجيا



 



  اخلدمات الطبية التى تقدمها الكلية

 وحدة طبية صغيرة بالكليةيوجد 

 مبنى المدرجات

 مالعب الكلية 

 المستشفى البيطرى 

 كافيتريا الكلية 

 مبنى قسمى التشريح وعلم االجنة ، االنسجة والخاليا 

 

 وحدة ضمان اجلودة

 عميد الكلية      أسامة السيد محروسوحدة : أ.د/ رئيس مجلس ادارة ال

 المدير التنفيذى للوحدة : د / شريف زكريا كامل 

 تهدف الوحدة الى انشاء نظام جودة داخلى بالكلية -

 ة بعمل....السابقاألعوام كما قامت الوحدة على مدار  -

 التقرير السنوى للكلية  -1

 تقرير المقررات  -7

 تقرير البرامج  -3

 توصيف المقررات  -4

 توصيف البرامج  -5

 .كما تقوم الوحدة بعمل مراجعات داخلية و نشر ثقافة الجودة بالكلية 

  



 ة بالكليةاالقسام العلمي بيان

 الفسيولوجياقسم 

 قسم الميكروبيولوجيا

 قسم االنسجة و الخاليا

 قسم الباثولوجيا و الطفيليات

 قسم صحة الحيوان و االمراض المشتركة

 قسم االدوية البيطرية

 قسم أمراض الدواجن و االسماك

 قسم التشريح و علم االجنة

 وانـقسم طب الحي

 والدةـقسم ال

 ةـاالغذي قسم الرقابة الصحية على

 وانــقسم تغذية الحي

 قسم الرعاية و تنمية الثروة الحيوانية

 ةـقسم الجراح

 قسم الكيمياء

 الطب الشرعى والسموم

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

 



 عدد
 التى الفرقة الساعات

 المادة تدرس
 م القسم المادة

 نظرى عملى

7 
7 

7 
3 

 األولى 
 الثانية الثانية

 سيولوجيا )عام(ف -1
 فسيولوجيا )خاص( -7

 1 الفسيولوجيا

7 
7 
7 

7 
7 
1 

 
 الثالثة

 بكترولوجى وفطريات -1
 فيرولوجى -7
 أساسيات المناعة -3

 7 الميكروبيولوجيا

7 
7 

7 
7 

 االولى 
 الثانية

 خاليا عامأنسجة و -1
 أنسجة وخاليا خاص  -7

 3 الخالياو االنسجة

4 
7 
3 
7 

4 
7 
3 
7 

 الثالثة
 ةالثالث

 الثالثة
 الرابعة

 باثولوجيا -1
 باثولوجيا أكلينكية -7
 طفيليات -3
 باثولوجيا خاصة -4

 4 الباثولوجيا والطفيليات

7 
7 
1 

3 
7 
7 

 الخامسة 
 الخامسة
 الخامسة

 صحة الحيوان والدواجن  -1
 صحة البيئة  -7
 االمراض المشتركة  -3

صحة الحيوان واالمراض 
 المشتركة

5 

 م االدوية )عام( عل -1 الثالثة 3 7
 خاص(علم االدوية ) -7

 2 االدوية البيطرية

7 
7 

7 
7 

 الخامسة
 الرابعة 

 أمراض الدواجن -1
 امراض االسماك والقشريات -7

 2 أمراض الدواجن واالسماك

3 
7 
7 

3 
7 
1 

 األولى
 الثانية

 الرابعة

 تشريح عام واجنة  -1
 مقارنتشريح خاص و -7
 تشريح تطبيقى  -3

 2 م االجنةالتشريح وعل

7 
7 
7 

7 
3 
7 

 الرابعة
 الخامسة
 الخامسة

 أمراض الباطنة  -1
 أمراض الحيوان المعدية  -7
 امراض الباطنة  -3

 4 طب الحيـوان

7 
7 

7 
7 

 الرابعة
 الخامسة

 الذكورة وامراض التناسل امراضأ-1
 االجنة ونقل الصناعى والتلقيح التوليد -7

 10 قسم الـوالدة

7 
 
7 

3 
 
3 

 عةالراب
 

 الخامسة

 ومنتجاتها االلبان على الصحية الرقابة-1
 واالسماك اللحوم على الصحية الرقابة-7

 الحيوانية والمخلفات ومنتجاتها

قسم الرقابة الصحية على 
 االغذيـة

11 

 17 قسم تغذية الحيــوان واالسماك والدواجن الحيوانات تغذية الثانية 3 7

3 
7 
7 
3 
7 
7 
7 

7 
3 
7 
7 
7 
7 
7 

 لىاألو
 األولى
 األولى
 الثانية
 الثانية
 الثاثلة

 الرابعة

 ومعاملته الحيوان وكياتلس -1
 وراثية وهندسة بيطرية وراثة-7
 الى وحاسب بيولوجى احصاء-3
 الحيوان وانتاج تربية-4
 االسماك وانتاج تربية -5
 الدواجن وانتاج تربية -2
  واالقتصاد البيطرية المزارع ادارة -2

نمية الثروة قسم الرعاية و ت
 الحيوانية

13 

7 
7 

7 
7 

 الرابعة
 الخامسة

 وتخدير عامة جراحة-1
 واشعة خاصة جراحة -7

 14 قسم الجراحـة

7 
7 

7 
7 

 األولى
 الثانية

 العضوية الكيمياء-1
 الكيمياء الحيوية-7

 15 قسم الكيمياء

 12 الطب الشرعى والسموم  واالجراءات والسموم الشرعى الطب الرابعة 7 7



 التدريس هيئة أعضاء السادة وتوزيع العلمية األقسام

 

 

 

 المسلسل

 

 القســـمالعلمي

 أعدادأعضاءهيئةالتدريس

 إجمالي
  أستـــاذ

أستاذ 

 مساعد

 

 مدرس

 هيئةمعاونة

 متفرغ
غير 

 متفرغ
 عامل

مدرس 

 مساعد
 معيد

 4 0 2 0 1 1 0 0 قسم التشريح وعلم األجنة 1

 4 1 2 0 1 0 0 0 قسم األنسجة والخاليا 2

 2 0 1 0 1 0 0 0 قسم الفسيولوجيا 3

 2 1 0 0 1 0 0 0 قسم األدوية البيطرية 4

 3 0 1 2 0 0 0 0 قسم الكيمياء الحيوية 5

 11 3 3 3 1 1 0 0 قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية 6

7 
قسم التغذية والتغذية األكلينكية 

 البيطرية
0 0 0 0 1 2 0 3 

 3 1 1 0 1 0 0 0 قسم الميكروبيولوجيا 8

بة الصحية على األغذيةقسم الرقا 9  0 0 1 0 0 0 1 2 

 4 0 2 1 0 1 0 0 قسم الباثولوجيا والطفيليات 10

 3 1 1 0 0 1 0 0 قسم أمراض الدواجن واألسماك 11

 2 0 2 0 0 0 0 0 قسم الوالدة 12

 3 2 0 1 0 0 0 0 قسم الجراحة 13

 5 1 1 1 1 1 0 0 قسم طب الحيوان 14

وم واألجراءات قسم الطب الشرعى والسم 15

 البيطرية

0 0 0 1 0 0 1 2 

16 
قسم صحة الحيوان واألمراض 

 المشتركة
0 0 0 0 1 0 1 2 

 55 13 18 10 8 6 0 0 إجماليأعضاءهيئة التدريس



 موزعين على االقسام أسماء السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 م أمراض الدواجن واالسماكقس - 1

 الوظيفة االسم م

 رئيس القسم ووكيل الكليه لشئون التعليم والطالب هانى فوزى أحمد اللقانىد/ .ا 1

 مدرس مساعد ط.ب / أحمد رجب البستاوى 2

 معيد ط.ب/ عبدهللا خيرى فتح هللا على البيلى 3

 

 قسم التشريح وعلم االجنة - 2

 الوظيفة االسم م

 رئيس القسم أشرف عبد المحسن الشرابيد/ .ا 1

 استاذ مساعد د/ أحمد صابر إبراهيم 2

 مدرس مساعد ب/ أحمد السيد رشوان.ط 3

 مدرس مساعد ب/ أحمد جالل رزق.ط 4

 

 قسم االنسجة والخاليا - 3

 الوظيفة االسم م

 وقائم بعمل رئيس قسم االنسجةوالخاليااستاذ مساعد د/ محمد عارف النشرتي 1

 مدرس مساعد ب/ أحمد السيد نور الدين.ط 2

 مدرس مساعد ب/ أسماء صالح الدين إبراهيم.ط 3

 معيدة ط .ب / سحر فايز عيد محمود 4

 

 

 



  قسم الفسيولوجيا - 4

 الوظيفة االسم م

 وقائم بعمل رئيس قسم الفسيولوجيا أستاذ مساعد د/ إسماعيل إسماعيل أبو غنيمة 1

 مدرس مساعد ب/ حنان محمد غنيم.ط 2

 

 قسم االدوية البيطرية - 5

 الوظيفة االسم م

 وقائم بعمل رئيس القسماستاذ مساعد د / حازم محمد إبراهيم شاهين 1

 معيد ب/ جابر الصابر عبد الونيس.ط 2

 

 قسم الكيمياء الحيوية - 6

 الوظيفة االسم م

 مدرس د/ علي حافظ الفار 1

 مدرس  / قدري محمد صادقد 2

 مدرس مساعد / عبد الوهاب السنوسي عبد المحسنب.ط 3

 

 تنمية الثروة الحيوانيةوقسم الرعاية  - 7

 الوظيفة االسم م

 عميد الكليه د/ أسامة السيد محروس الهنداوي.ا 1

 مدرس د/ شريف زكريا كامل الخولية 2

 مدرس د/ عبد الجواد صالح الطحاوي 3

 مدرس د/ محمد عبد النبي عبد المقصود العدل 4



 مدرس ب/ مني السيد محمود يونس.ط 5

 مدرس مساعد ب/ أيمن حسن عبد العزيز.ط 6

 مدرس مساعد ب/ صافيناز علي محمد.ط 7

 مدرس مساعد ب/ محمود محمود أبو غنيمة.ط 8

 معيدة ط.ب / مى مصطفى العزب الشمارقه 9

 معيدة ب/ بثينة حسن عيسي.ط 11

 معيدة براهيمط.ب / نجوى ابراهيم محمد ا   11

 

 قسم التغذية و التغذية االكلينيكية - 8

 الوظيفة االسم م

 مدرس د/ حمادة عبد العزيز السيد 1

 مدرس مساعد ب/ مرفت عبد الحليم عبد اللطيف.ط 2

 مدرس مساعد ب/ محمد عبد المنعم عبد الحميد.ط 3

 

 قسم الرقابة الصحية علي االغذية -9 

 الوظيفة االسم م

 ووكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه  عبيد عبد العاطي صالحد/ .ا 1

 ةمعيد ب/إيمان حمدي عبداللطيف.ط 2

 

     قسم الميكروبيولوجيا - 11

 الوظيفة االسم م

 وقائم بعمل رئيس قسم الميكروبيولوجيا أستاذ مساعد د/ مديحة صالح إبراهيم 1

 مساعدمدرس  ب/ عماد الدين محمد فؤاد.ط 2



 معيده داليا طلعت حسن حسين حمدب/ .ط 3

 

 قسم صحة الحيوان واالمراض المشتركة - 11

 الوظيفة االسم م

 مدرس د/ موسي عبد هللا أيوب 1

 معيدة .ب/ صباح ابراهيم شعبان على الجلجمونىط 2

 

 قسم الباثولوجيا والطفيليات - 12

 الوظيفة االسم م

 الدراسات العليا والبحوث وكيل الكليه لشئون ر أبو رواشد/ عبد الرحمن عبد الستا.ا 1

 مدرس د/ إيمان كمال عبد السميع باظة 2

 مدرس مساعد ب/ سعاد محمد جمعة منشاوي.ط 3

 مدرس مساعد ب/ هدي علي عبد اللطيف.ط 4

 (ةمعيد )حفظ وظيف ب/ ابراهيم فؤاد ابراهيم العشط. 5

 

 قسم الوالدة - 13

 الوظيفة االسم م

 مدرس مساعد ب/ محمد علي مرعي.ط 1

 مدرس مساعد ط.ب / محمد عسران البحيرى 2

 

 

 



 قسم الجراحة - 14

 الوظيفة االسم م

  مدرس / أحمد نصر الخماريد  1

 معيد ب/محمد علي عزب مشالي.ط 2

 معيد ط.ب/ عصام جابر عبد الرحمن المنشاوى 3

 

 قسم طب الحيوان -15

 الوظيفة االسم م

 ورئيس قسم طب الحيوان أستاذ محمد يحيي أحمد نصر د/.ا 1

 أستاذ مساعد / نبيل محمد عبد الحميد بكيرد 2

 مدرس د/ نهي عبد هللا عبد الوهاب 3

 مدرس مساعد ب/ يس أحمد يس.ط 4

 ةمعيد ب/أسماء غالب عطيه صالح.ط 5

 

 قسم الطب الشرعي والسموم واالجراءات الطبية البيطرية - 16

 الوظيفة االسم م

 وقائم بعمل رئيس القسم استاذ مساعد د/ ياسر سعيد السيد سالم 1

 ةمعيد ب/داليا حبشي محمد سمك.ط 2

 

 

 

 

 



البيئة وتنمية اجملتمع خدمة فى الكلية أجنازات  

 القطاعات من دمنهور جامعة – البيطرى الطب بكلية البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع يعتبر

 فيما البيئة وتنمية المجتمع خدمة فى الكلية خطة تنصب البحيرة بمحافظة تمعالمج خدمة فى الهامة

 ....يلى

 :المحلى والمجتمع للمحافظة البيئه وتنميه المجتمع خدمة فى الكلية أنشطه

 وتحصين الجراحية والعمليات الالزمة الفحوصات أجراء مع الحيوانات على الكشف يتم :اوال  

 شراء ثم حيث التأسيس تحت حاليآ والمستشفى.  بالكلية كاملة طريةبي خدمات وتقديم الحيوانات

  .الكسور وعالج األشعة غرفة األنشاء وتحت الجراحة أجهزة أحدث

 فى أنشطتها ببدء بالبحيرة البيطرى الطب مديرية مع بالتعاون الكلية قامت بيطرية قوافل عمل :ا  ثاني

 5 األربعاء يوم صباح الكلية بمقر بيطرية قافلة أول احبافتت وذلك البيئة وتنمية المجتمع خدمة مجال

 والمزارعيين بخدمةالمربيين القوافل والمهتمينوتقوم المربين من متميز حضور فى 7002 مارس

 الحيوانات وتجريع الحيوانات على الكشف يتم حيث أحتياجآ واألكثر الكلية عن البعيدة المناطق فى

 عمليات من الحيوانات تحتاجة ما عمل وكذلك مالى عبئ ألى بىالمر تحمل دون الالزمة باألدوية

 بكيفية للمربيين النصائح وأعطاء اللقاحات وأعطاء دواجن عالج وكذلك تناسلية ورعاية جراحية

 .حيواناتهم مع التعامل

 و 7002 عام فى أنجازة تم ما عرض فيه وتم"القوافل كتاب" سنوية دورية كتيب عمل :ثالثا  

 بالشرح المربى تهم التى المواضيع بعض تناول يتم وكذلك علية المتحصل شةالنتائجومناق 7004

 وكذلك معها التعامل كيفية وكذلك  السابق العام فى انتشارآ األكثر األمراض أهم مثل والتفصيل

 الالزمة النصائح وأعطاء حيواناتهم مع المربيين تعامل فى مالحظتها تم التى الشائعة األخطاء

 .للحيوانات الجيدة لةللمعام

 :التالى النحو على العليا الدراسات وطلبة الكلية لطلبة بحثية مزرعة أنشاء :رابعا  

 الدواجن مزرعة: 

 أنتاج ويتميز الدواجن أنتاج وحدة خالل من بالكلية الدواجن ألنتاج دورات بعمل الكليه قامت حيث

 على عمليآ الطالب وتدريب األدويةو لألمصال المقنن واألستعمال األمراض من بخلوة الكلية

  . التحضين وطرق الصحيحة التربية

 البط مزرعة:  

 أنتاج ويتميز بالكلية البط أنتاج وحدة خالل من بالكلية البط ألنتاج دورات بعمل الكليه قامت حيث

 بها ويجرى الطالب تدريب وكذلك واألدوية لألمصال المقنن واألستعمال األمراض من بخلوة الكلية



 وذلك العليا الدراسات بطالب الخاصة والدكتوراة الماجستير ورسائل التدريس هيئة أعضاء أبحاث

  . 7010 عام فى

 سمكية مزرعة: 

 توفر والتى بالكلية السمك مزرعة خالل من مكثفة بطريقة السمكى باألستزراع الكليه قامت حيث

  .7002 عام فى وذلك الجودة عالية أسماك

 الماعز مزرعة: 

 والبحثية التعليمية وحدتها خالل من بالكلية الزرايبى الماعز ألنتاج وحدة بأنشاء الكليه قامت ثحي

  .7004 عام فى وذلك للطالب

 األبقار مزرعة: 

 و عجالت 4 عدد بشراء التوسع فى الحيوانى األنتاج فى النشاط 17/7010 شهر فى البدء تم حيث

 فى األبقار رعاية على الكلية فى الطالب لتدريب لكوذ الكلية لمزرعة كنواة وذلك أبقار ذكرين

 التناسليات وكذلك والمعدية الباطنية األمراض تشخيص على والتدريب الكلية من األولى السنوات

  .بالكلية اآلكلينكية السنوات فى

 الوحدات خالل من المزارع وأصحاب المحلية للهيئات الالزمة العلمية األبحاث عمل: خامسا  

 .المشاكل هذه على للتغلب الالزمة النصائح وأعطاء الكلية فى ةالبحثي

 مصر وجمهوريه البحيره بمحافظه المنتشره األمراض آلهم تعريفيه علمية ندوات عمل: ا  سادس

 .العقدى الجلد التهاب مثل المعدية األمراض وكذلك الطيور أنفلونزا مثل العربيه

 مجال فى الكلية أنشطة آلدارة بالكلية خاص طابع ذات وحدة إنشاء فى العمل حاليآ يجرى: سابعا  

  للوحدة المنظمة واألدارية الملية األجراءات من األنتهاء المتوقع ومن البيئة وتنمية المجتمع خدمة

 .7013 عام بداية مع

 أهم وبث المجتمع خدمه قطاع لتوسيع وذلك الدوليه المعلومات شبكه على الكلية موقع تطوير: ثامنا  

 .للكليه نجازاتاأل

 

 

 

 



 بالكلية للطالب البيئة وتنميه اجملتمع خدمة أنشطه

 محافظه فى المنتشره األمراض أهم على للوقوف وذلك البيطريه القوافل فى الطالب أشراك :أوال  

 العالج طرق معرفه وكذلك بالمحافظه أقتصاديه خسائر وتسبب رئيسيه مشاكل تسبب والتى البحيره

 .الدراسه بعد المرحله فى خبره تكسبهم والتى للحيوانات المثلى

 بالمحافظه الداجنى واألنتاج الحيوانى األنتاج مزارع بعض لزيارة وذلك طالبية رحالت عمل :ا  ثاني

 فى المتاحه واألمكانيات المحافظه فى المتوفره الحيوانات أنواع بأهم الطالب لتعريف وذلك

 .أنتاجيتها وزياده لتحسن المزارع هذه تحتاجه وما المحافظه

 الذائيه بلمواد الطالب لتوعيه وذلك بالمحافظه األعالف لمصانع ميدانيه زيارات عمل :ا  ثالث

 .األعالف لتصنيع المختلفه الطرق وكذلك منها الالعالف تصنيع يتم والتى المتوفره

 فحص كيفيه فهلمعر الصيفى التدريب فتره فى البحيره لمجازر للطالب ميدانيه زيارات عمل :ا  رابع

 اللحوم مع والتعامل الذبح بعد للحوم المثلى والمعامالت الذبائح وفحص الذبح قبل الحيوانات

 .الكلى أو الجزئى باألعدام المريضة للحيوانات

 الطالب آلكساب بالمحافظةوذلك البيطرية للمعامل الكلية لطالب ميدانيه زيارات عمل :ا  خامس

 .المعدية ضاألمرا تشخيص فى معملية خبرات

 والمدينة الكلية وتجميل تنظيف حمله فى الطالب شارك حيث الكلية فى بيئى يوم عمل :ا  سادس

 .الجامعية

 الدم بنك فى للمرضى الالزم الدم لتوفير وذلك بالكلية الطالب من بالدم تبرع حمالت عمل :ا  سابع

 .البحيرة بمحافظة والمصابين المرضى لخدمة

 وذلك والحشائش الطبيعى بالنجيل الكلية مالعب زراعة وكذلك الزينة بنباتات الكلية تشجير: ا  ثامن

  .الطالبية لألنشطة الطالب لممارسة صالحة لتكون

 وذلك بالكلية الخاصة المناقصة خالل من وذلك بالكلية والمدرجات المعامل تجهيز فى البدء :ا  تاسع

 .الكبرى الكليات فمصا فى وتكون للكلية يتسنى حتى الكلية منشأت آلتمام

 فى الدخول من الكلية تتمكن حتى وذلك QAAP2 مشروع فى الكلية أحتياجات تجهيز :ا  عاشر

 ويكون العالمية الكليات مصاف فى الموقع للكلية تكون وبذلك األعتماد ثم ومنCIQAP  مشروع

 .المتقدمة الجامعات من الخريجيين مصاف فى خريجها

 

 



 األنشطة الطالبية
 كلية لمجموعة من األنشطة الطالبيةتبني الت

 تنفذ الكلية األنشطة الطالبية بالفعل وذلك عن طريق رعاية الشباب من خالل اآلليات التالية :

يتم وضع خطط لألنشطة المختلفة خالل العام الدراسي لكل لجنة من لجان النشاط، واألنشطة  -

 هي كالتالي:

 النشاط االجتماعي والرحالت. -

 .النشاط الرياضي -

 النشاط الثقافي. -

 النشاط الفني. -

 نشاط األسر. -

 نشاط الجوالة والخدمة العامة. -

 النشاط العلمي والتكنولوجي. -

يراعى في هذه األنشطة طموحات الطالب ورغباتهم في حدود اإلمكانيات المتاحة ومواكبة 

الل طالب األحداث الجارية وتراعى أيضاً المناسبات الدينية والقومية. وتنفذ تلك الخطط من خ

مشرفي النشاط بعد  نمجلس اتحاد الكلية ويقوم باإلشراف على هذه األنشطة نخبة من األخصائيي

اعتمادها من السلطة المتخصصة وتحت إشراف مستشاري لجان االتحاد من السادة أعضاء هيئة 

شباب. التدريس. كذلك ينفذ النشاط من خالل المشاركة على مستوى الجامعة بالتعاون مع رعاية ال

هذا باإلضافة إلى تنفيذ أنشطة مجمعة على مستوى كليات الطب البيطرى في الجامعات المصرية 

المختلفة. ترفع تقارير عن جميع األنشطة خالل العام موثقة بصور فوتوغرافية عالوة على تقييم 

 السادة المشرفين من خالل كم ونوع وجودة النشاط المنفذ.

 متقدمة في األنشطة الطالبية على مستوى الجامعة مثل: ولقد حصلت كليتنا على مراكز

  فوز الطالبة/ جهاد محمود  والطالب / مصطفى نوار في مسابقة الشطرنج على مستوى كليات

 جامعة دمنهور. 

  شاركت الكلية فى مسابقة دورى المعلومات بجامعة دمنهور المقامة بكلية االداب فى الفترة من

 الكلية بثالث طالب وهم : وقد شاركت 17/7010/ 12-77

  اسالم هشام 



 حازم مرسى 

 حمدى خليفة 

 وحصلت الكلية على المركز الرابع

ونسبة الطالب المشاركين في األنشطة الطالبية المختلفة نسبة ايجابية إلجمالي أعداد طالب الكلية 

مالي أعداد وبالنسبة لكونها كلية عملية وان الطالب ليس لديه وقت كافي لممارسة األنشطة. وإج

 طالب ( 1352طالب الكلية المشاركون في األنشطة ) 

 
 

 النشـــاط
عدد الطالب 
 المشاركين

 107 النشاط االجتماعي والرحالت 

 40 النشاط الرياضي 

 30 النشاط الثقافي 

 142 النشاط الفني 

 24 نشاط األسر 

 720 نشاط الجوالة والخدمة العامة 

 75 جي النشاط العلمي والتكنولو

 

 برامج لتقدير ومكافأة املتفوقني يف األنشطة

  مادي

 مبالغ صورة في الكلية تنظمها التي المختلفة األنشطة في الفائزين للطالب جوائز الكلية تمنح 

 .نقدية

 اليةم مبالغ صورة في تنظمها التي المختلفة األنشطة في الفائزين للطالب جوائز الجامعة تمنح 

 .نقدية

 معنوي

 إعالنات لوحات في أسماؤهم إبراز خالل من معنوياً  األنشطة في المتفوقين الطالب قديرت يتم 

 مستوى على المثالية والطالبة المثالي والطالب األنشطة في مراكز على الحاصلون مثل بالكلية

 .الكلية



 يرتقد شهادات بمنحهم والجامعة الكلية قيادات مع الطالبية اللقاءات في أيضاً  تكريمهم يتم 

 .العام نهاية في األنشطة ختام حفل في وذلك األنشطة في للمتميزين

  علمي

 شهادة بتقديم( بالكلية والخاليا األنسجة قسم فى كما) األقسام بعض فى األوائل الطالب يكرم 

 .التفوق على دالة تقدير

 األنشطة ممارسة على الطالب تشجيع وسائل

 خالل من األنشطة رسةمما على الطالب لتشجيع محددة سياسة توجد: 

 القدامى للطالب االستقبال معسكر خالل من الدراسي العام بداية في األنشطة عن اإلعالن 

 .والجدد

 الطالب وهوايات ميول لمعرفة الدراسي العام بداية في تعارف استمارة عمل. 

 وضعها في الطالب ومشاركة االتحاد أنشطة من نشاط لكل خطة وضع. 

 لما األنشطة يمارسون لكي وتحفيزهم جيد بشكل الطالب لمقابلة كاديمييناأل الرواد استعداد 

 القرار واتخاذ القيادة على القدرة لديهم يكون لكي عملهم مجال في بعد فيما عليهم اثر من لها

 ممارسة خالل من وانه وأستاذه الطالب بين العالقة وتوطيد األنشطة ممارسة على وحثهم

 .ورغباته ومهاراته تههوايا تحقيق يتم األنشطة

 نهاية في األنشطة ختام حفل في األنشطة في المتميزين للطالب وعينية مالية جوائز عمل 

 .الدراسي العام

 للطالب تمنح سوف التي الجوائز باإلعالن يحدد مسابقة أو نشاط أي عن اإلعالن عند 

 .الفائزين

 أنشطة علمية أخري

 ...مثل والدولي واإلقليمي المحلى الطابع ذات الندوات و المؤتمرات من عديد بتنظيم الكلية قامت

 "للتصدير البلطى سمكة - السمكى االستزراع مجال فى االستثمار أفاق" مسمى تحت القومية ةالندو-

 .دمنهور بمدينة مبارك بمجمع 11/3/7004 الموافق االربعاء يوم فى وذلك



 الموافق االثنين يوم وذلك "والتحذير المخاطر نبي الخنازير إنفلونزا" مسمى تحت القوميه ةالندو-

 .البستان بمجمع 12/5/7004

 وذلك "تحليلية نظرة - واليوم االمس بين الطيور أنفلونزا" عنوان تحت الثانية الدولية العلمية الندوه-

 .بدمنهور للمؤتمرات مبارك بقاعة 73/17/7004 الموافق االربعاء يوم

 الثالثاء يوم وذلك" عليها السيطرة وطرق مصر في القالعية للحمي لراهنا الوضع" القومية الندوة-

 .دمنهور جامعة – الصيدلة بكلية م 7017 مارس 70

 المحلية والمؤتمرات الندوات المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء حضور على الكلية وتحرص

– البيطرى الطب كليه من تلفهالمخ الفرق من الطالب من مجموعة شارك كما واالقليميه، والدوليه

 .الفترة هذه فى إقامتها تمت التى العلميه الندوات فى دمنهور جامعة

 

 وسائل االتصال باملؤسسة

 :العنوان البريدي 

البستان.  -الدلنجات -محافظة البحيرة -جمهورية مصر العربية  

 اإللكتروني الموقع :http://www.damanhour.edu.eg/vetfac 

 رونياإللكت بريدال :(E-Mail) 

 عنوان البريد اإللكتروني اإلدارة أو القسم

 mahroususama@yahoo.com عميد الكلية

 shzakaria2003@yahoo.com المدير التنفيذي لوحدة الجودة

 q.unit@yahoo.com وحدة ضمان الجودة

 

 0453591018تليفاكس     

 0453591016  سويتش   


