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 الدراسة الذاتية

 جامعة دمنهور –لكلية الطب البيطرى 

 2021 - 2020 الجامعيللعام 

 

 المؤسسة عن الوصفية البيانات

 كلية الطب البيطرى :المؤسسة اسم

 □متوسط   معهد  □عالي   معهد ■كلية         :المؤسسة نوع

 جامعة دمنهور  :المؤسسة لها التابعة األكاديمية/الجامعة اسم

 □خاصة               ■ حكومية   :األكاديمية/الجامعة نوع

 :الجغرافي الموقع

        دمنهورالمدينة:  -المحافظة: البحيرة  

 2007مارس  27في  87التأسيس: القرار الجمهوري رقم  تاريخ

 سنواتالدراسة: خمس  مدة

 الدراسة: اللغة اإلنجليزية لغة

 : المعهد / للكلية األكاديمية القيادة

 الدرجة العلمية االســــم القيــــادة

 أستاذ أ.د/ نبيل محمد بكير العميد

 استاذ أ.د/ نبيل محمد بكير وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و 

 البحوث
 أستاذ عبد الجواد صالح الطحاوى أ.د/ 

وكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة 

 المجتمع
 استاذ أ.د/ نبيل محمد بكير

 وتوزيعهم الطالب أعداد                                                      
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 : األولى الجامعية المرحلة . 1

 انشائها :بيان بأعداد الطالب والخريجين بالكلية منذ بداية 
 بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية

 
 

  أعداد الخريجين أعداد الطالب العام

(2008/2007) 146   

(2009/2008) 219   

(2009/2010) 288   

(2010/2011) 298     

(2011/2012) 510 91  

(2012/2013) 448 78  

(2013/2014) 464 66  

(2014/2015) 851 21  

(2015/2016) 1148 104  

(2016/2017) 1338 170  

(2017/2018) 1471 188    

(2018/2019) 1633 281  

(2019/2020) 1729 281      

(2020/2021) 1883 289  

 برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء

 

 أعداد الخريجين أعداد الطالب العام

(2020/2021) 20  

 برنامج تميز طب وجراحة حيوانات أليفة

 

 أعداد الخريجين أعداد الطالب العام

(2020/2021) 5  
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 :التدريس هيئة أعضاء السادة وتوزيع العلمية األقسام

 

 

 

 المسلسل

 

 العلمي القســـم

 التدريس هيئة أعضاء أعداد

 إجمالي
  أستـــاذ

أستاذ 

 مساعد

 

 مدرس

 معاونة هيئة

 متفرغ
غير 

 متفرغ
 عامل

مدرس 

 مساعد
 معيد

 7 2 2 2 0 1 0 0 قسم التشريح وعلم األجنة 1

 5 1 0 3 0 1 0 0 قسم األنسجة والخاليا 2

 4 1 1 1 0 1 0 0 قسم الفسيولوجيا 3

 5 1 0 3 0 1 0 0 قسم األدوية البيطرية 4

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

 14 1 2 5 2 4 0 0 قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية 6

7 
قسم التغذية والتغذية األكلينكية 

 البيطرية
0 0 1 1 1 1 0 4 

 6 2 1 2 0 1 0 0 قسم الميكروبيولوجيا 8

 4 3 0 1 0 0 0 0 قسم الرقابة الصحية على األغذية 9

 5 0 2 1 1 1 0 0 قسم الباثولوجيا  10

 3 0 1 1 1 0 0 0 قسم الطفيليات 11

 8 2 0 2 1 1 0 2 قسم أمراض الدواجن واألسماك 12

 4 1 1 1 1 0 0 0 قسم الوالدة 13

 4 0 0 3 1 0 0 0 قسم الجراحة 14

 9 1 1 4 1 1 0 1 قسم طب الحيوان 15

قسم الطب الشرعى والسموم واألجراءات  16

 البيطرية

0 0 1 0 2 0 0 3 

17 
قسم صحة الحيوان واألمراض 

 المشتركة
0 0 1 0 1 1 1 4 

 91 14 13 35 9 17 0 3 هيئة التدريس أعضاء إجمالي
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 الدرجـــة
النسبة  الجنـــس

 المئوية
 النسبة الحالةالوظيفية

 المئوية
 للمنتدب% للمعينين% %١٠٠ لإلناث% للذكور%

 %١٠٠ 45 %١٠٠ %١٠٠ 5 95 أستاذ)جميع الفئات(

 %١٠٠ 22.22 %١٠٠ %١٠٠ 33 67 أستاذمساعد

 %١٠٠ %3 %١٠٠ %١٠٠ 46 54 مدرس

 %١٠٠ 0 %١٠٠ %١٠٠ 54 46 مساعد مدرس

 %١٠٠ 0 %١٠٠ %١٠٠ 71. 4 28.  6 معيد

 

         :عدد أعضاء هيئة التدريس 

 55 معين على رأس العمل

 ............. متعاقد 

 1 معار )الى المؤسسة( 

 من خارج الجامعة  12 منتدب )الى المؤسسة( 

 من داخل الجامعة   2

 مرافقة زوج   5

 اجازة وضع  1

 اعارة خارجية   1

 .............  أجازة

 ... .........  االجمالى

 % 2نسبة المعارين )الى المؤسسة( إلجمالي أعضاء هيئة التدريس:  -

 % 19نسبة المنتدبين )الى المؤسسة( إلجمالي أعضاء هيئة التدريس:  -

 %11نسبة اإلجازات إلجمالي أعضاء هيئة التدريس:  -

 العضو المنتدب )انتداب يوم أو يومين( بنصف العضو المعين أو المعار.*   يتم حساب  

ن / ية بالتعييت وزار*  الموسسات الخاصة: يتم التحقق من األعداد المذكورة من خالل الوثائق أثناء الزيارة )قرارا 

 موافقة الجامعات على االعارات واالنتدابات(. 

 هيىة التدريس( يحسب تبعا لما ينص عليه العقد.* متعاقد )حاملى الدكتوراة من غير أعضاء 

 

 

 

 

 

 :عدد أعضاء الهيئة المعاونة  
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 27  على رأس العمل

 مرافقة زوج 1 أجازة  أجازة

 رعاية طفل 1

بعثة/ جمع مادة علمية/اشراف أجازة دراسية ) 

 مشترك/ ...(
2 

 .............  االجمالى

 % 14.8نسبة اإلجازات إلجمالي الهيئة المعاونة:  --

 

 :اإلدارى العاملون بالجهاز

 النسبة المئوية العدد عمال موظفين اإلداري بالجهاز العاملين

 % 83.33 65 15 50 دائمين

 %16.67 13 8 5 مؤقتين )مكافأة شاملة(

 %100 78 23 55 اإلجمالي

 

 :المؤسسة تقدمها التي التعليمية البرامج

  :األولى الجامعية أوالً: المرحلة

 درجة بكالوريوس العلوم  الطبية البيطرية 

 المؤسسة: تقدمها التي التعليمية للبرامج اإلجمالي العدد  

 بكالوريوس عام برنامج واحد

 برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء

 برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات االليفة

 3بالفعل :  المطبقة البرامج عدد 
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 ثانياً: مرحلة الدراسات العليا:

 أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية

 

 

 م

 

 القسم العلمى

 دبلوم الدراسات العليا فى العلوم

 الطبية البيطرية 

الماجستير فى العلوم 

 الطبية البيطرية

 تخصص( 29)

دكتور الفلسفة فى العلوم 

 الطبية الببيطرية

 أكاديمى  تخصص( 29)

 تخصص( 24)

 مهنى

 تخصصات( 5)

التشريح وعلم  1

 األجنة
 التشريح وعلم األجنة التشريح وعلم األجنة اليوجد اليوجد

بيولوجيا الخاليا  * اليوجد األنسجة والخاليا التشخيصى األنسجة والخاليا 2

 واألنسجة

بيولوجيا الخاليا  *

 واألنسجة

 فسيولوجيا الحيوان  فسيولوجيا الحيوان * اليوجد األسماكفسيولوجيا  - الفسيولوجيا 3

 األدوية البيطرية * األدوية البيطرية * اليوجد األدوية البيطرية اإلكلينيكية * األدوية البيطرية 4

 الكيمياء الحيوية الكيمياء الحيوية*  اليوجد الكيمياء الحيوية * الكيمياء الحيوية 5

الرعاية وتنمية  6

 الحيوانية الثروة

 تربية وانتاج الدواجن -
 التربيةواالنتاج الحيوانى  -
 تربية وانتاج األسماك -

 الوراثةوالهندسة الوراثية
 سلوكيات الحيوان  -
 والدواجن ورعايتها   
اإلقتصادالبيطرى وإدارة -

 المزارع

 تربية وانتاج الدواجن اليوجد
 الحيوانى  التربيةواالنتاج-
 تربية وانتاج األسماك -
 الوراثية الهندسة الوراثة*
 سلوكيات الحيوان  *
 والدواجن ورعايتها    

 اإلقتصاد البيطرى  -
 وإدارة المزارع   

 تربية وانتاج الدواجن 
                      التربيةواالنتاج-   

 الحيوانى    
 تربية وانتاج األسماك *
الوراثةوالهندسة  -

 الوراثية
 سلوكيات الحيوان -
 والدواجن ورعايتها   

ى وإدارة راإلقتصادالبيط

 المزارع

التغذية والتغذية  7

 اإلكلينيكية

التغذية والتغذية *  اليوجد لتغذية اإلكلينيكيةوا التغذية

 اإلكلينيكية
التغذية والتغذية  *

 اإلكلينيكية

الرقابة الصحية  8

 على األغذية
الرقابة الصحية على  *

 األغذية ذات األصل الحيوانى

 

توكيد جودة  *

األغذية ذات 

 األصل الحيوانى
 

الرقابة الصحية على   *

 اللحوم ومنتجاتها
الرقابة الصحية على  

 األلبان ومنتجاتها

الرقابة الصحية على  *

 اللحوم ومنتجاتها
الرقابة الصحية على  *

 األلبان ومنتجاتها

 بكتريولوجيا فطريات * اليوجد الميكروبيولوجيا * الميكروبيولوجيا 9
 الفيرولوجيا *
 مناعة *

 بكتريولوجيا فطريات *
 الفيرولوجيا *
 مناعة *

الصحة  10

واألمراض 

 المشتركة

 صحة الحيوان  والدواجن

 والبيئة
 أمراض مشتركة

 صحة الحيوان * اليوجد
 األمراض المشتركة *

 صحة الحيوان *
 األمراض المشتركة

الباثولوجيا  11

 والطفيليات
 الباثولوجيا اإلكلينيكية-
 الباثولوجيا العامة -
 الطفيليات البيطرية -

 الباثولوجيا * اليوجد
 الطفيليات 

 الباثولوجيا *
 الطفيليات  -

أمراض الدواجن  12

 واألسماك
 أمراض الدواجن *

 أمراض األسماك

 أمراض الدواجن * أمراض الدواجن
 أمراض األسماك *

 أمراض الدواجن *
 أمراض األسماك *

المساعدة   الوالدة والوسائل * الوالدة 13

 لإلخصاب

تشخيص الحمل 

فى حيوانات 

 المزرعة

 الوالدة * الوالدة *

 الجراحة * الجراحة *الجراحة  الجراحة العامة * الجراحة 14



 

 كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور

 الدراسة الذاتيه

 

 وحدة ضمان الجودة        7

 

 

 م

 

 القسم العلمى

 دبلوم الدراسات العليا فى العلوم

 الطبية البيطرية 

الماجستير فى العلوم 

 الطبية البيطرية

 تخصص( 29)

دكتور الفلسفة فى العلوم 

 الطبية الببيطرية

 أكاديمى  تخصص( 29)

 تخصص( 24)

 مهنى

 تخصصات( 5)

 البيطرية

 المعدية أمراض الحيوان * الحيوانأمراض  أمراض الحيوان * طب الحيوان 15
 أمراض الباطنة *

 األمراض المعدية
 أمراض الباطنة

الطب الشرعى  16

والسموم 

واإلجراءات 

 البيطرية

الطب الشرعى واإلجراءات  *

 البيطرية

 الطب الشرعى  - اليوجد

 واإلجراءات البيطرية  

 السموم البيطرية *

 الطب الشرعى  -

 واإلجراءات البيطرية  

 السموم البيطرية *

 

 2021/  2009البرامج التى تم تطبيقها خالل  *

 

 برنامج   87العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة : 

  برنامج  69عدد البرامج المطبقة بالفعل : 

 %24.81: نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا

 %16.97 المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا : نسبة

 %58.22:  امقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العلي بلـــــومنسبة المسجلين للد

 ( :2020/2021الى  2008/2009خمس سنوات األخيرة )لعدد الدرجات التى تم منحها خالل ا

 

إجمالى الدرجات العلمية  عدد المنح العدد اجمالى الدرجة

 الممنوحة % 

 % 84.82 464 549 دبلوم

 % 49.57 116 234  ماجستير 

 % 45 72 160 دكتوراه

 %69.14 652 943 إجمالـــــــــــــى
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان بأعداد الطالب والخريجين بالكلية منذ بداية انشائها :
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 البيطريةبكالوريوس العلوم الطبية 

 
  أعداد الخريجين أعداد الطالب العام

(2008/2007) 146   

(2009/2008) 219   

(2009/2010) 288   

(2010/2011) 298     

(2011/2012) 510 91  

(2012/2013) 448 78  

(2013/2014) 464 66  

(2014/2015) 851 21  

(2015/2016) 1148 104  

(2016/2017) 1338 170  

(2017/2018) 1471 188    

(2018/2019) 1633 281  

(2019/2020) 1729 281      

(2020/2021) 1883 289  

 

 

 برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء

 أعداد الخريجين أعداد الطالب العام

(2020/2021) 30  

 

 برنامج تميز طب وجراحة حيوانات أليفة

 أعداد الخريجين أعداد الطالب العام

(2020/2021) 15  

 بالمؤسسة االتصال وسائل

 :العنوان البريدي  

 . (22511) دمنهور -محافظة البحيرة -جمهورية مصر العربية                   

 اإللكتروني  الموقع:  

https://www.damanhour.edu.eg/vetfac/Pages/home.aspx 

 

 

 

 

 اإللكتروني العنوان (E-Mail):  



 

 كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور

 الدراسة الذاتيه

 

 وحدة ضمان الجودة        9

 

 عنوان البريد اإللكتروني اإلدارة أو القسم

 dean@vetmed.dmu.edu.eg عميد الكلية

 waelgoda2010@yahoo.com المدير التنفيذي لوحدة الجودة

 waelgoda2010@yahoo.com وحدة ضمان الجودة

 3320570/045:     تليفاكس 

 معايير ومؤشرات التقويم الذاتى 

  القدرة المؤسسية )ينقسم لثمانية معايير( المحور األول:

  التخطيط اإلستراتيجى -1

 المؤشرات

 الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة  1/1

 للمؤسسة الوضع االستراتيجي 1/2

 

  الهيكل التنظيمي -2

 المؤشرات

 هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد -2/1

 وحدة إدارة نظم الجودة -2/2

 التوصيف الوظيفي –2/3

  القيادة والحوكمة -3

 المؤشرات

 اختيار القيادات األكاديمية -3/1

 وممارسات المجالس الرسمية نمط القيادة -3/2

 خطط التدريب لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية -3/3

 توثيق الرسميةنظم المعلومات وال -3/4

 دور القيادة في دعم التمويل الذاتى -3/5

  المصداقية واألخالقيات -4
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 المؤشرات

 حقوق الملكية الفكرية والنشر -4/1

 وعدم التمييزالممارسات العادلة  -4/2

 األخالقيات المهنية  -4/3

 الجهاز اإلداري  -5

 المؤشرات

 تنمية القيادات وتقييم األداء –5/1

 الرضا الوظيفى  -5/2

 الموارد -6

 المؤشرات

 كفاية الموارد المالية والمادية  -6/1

 التسهيالت المادية -6/2

  المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

 المؤشرات

 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة -7/1

 تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع – 7/2

  التقويم المؤسسى وادارة الجودة -8

 المؤشرات

 تقويم األداء الكلى للمؤسسة – 8/1

 الجودة دعم القيادات إلدارة نظم -8/2

 

 

 

 المحور األول: القدرة المؤسسية

 التخطيط اإلستراتيجي: -1
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 الخطة اإلستراتيجية للكلية والسياسات واألنشطة الداعمة 1/1

ها م اعتمادضمان الجودة بكلية الطب البيطرى بإعداد خطة إستراتيجية للكلية و ت قامت وحدة 

 .9/2021 / 15  بمجلس الكلية بتاريخ

 ( SWOTالبيئي للكلية باستخدام أسلوب )التحليل  1/1/1

 تغطيةة البيئةة الداخليةة و الخارجيةة فةي التحليةل الربةاعي SWOT  قبةل تصةميم

 اإلستراتيجية: 

والضبعف   Strength من األساليب المعروفة في هذا الشأن أسلوب تشخيص جوانبب القبوة 

Weakness    التببي تتصببف بهببا الكليببة  وتحديببد الفببرOpportunities   والتهديببدات

Threats عي التي توجبد فبي البيئبة الخارجيبة المحيطبة  وهبو المعبروا باسبم التحليبل الرببا

SWOT Analysis  ذي وتم استخدام التحليل الكمي والكيفي فبي إجبراء التحليبل البيئبي والب

تببم فببي ضببوئه تصببميم اإلسببتراتيجية وتببم اسببتخدام قببوائم االستقصبباءات والفحببص الوثببائقي 

والمالحظببات للتعبرا علببى جوانببب القبوة والضببعف والفبر  والتهديببدات  و قببد  والمقبابالت

ية . و استخدمت الكلية ناتج عملية التحليل في تحديبد ونن كبل عامبل مبن العوامبل اإلسبتراتيج

 اديميبة وقد اشترك في التحليل البيئي أعضاء من داخل الكلية و خارجها ممثلين في قيبادات أك

ة ريين و طبالب و أعضباء مبن المجتمبع المحلبى. و توجبد فبي الكليبأعضاء هيئة تدريس و إدا

و  مصببفوفة واضببحة و محببددة لمجبباالت القببوة و الضببعف الناتجببة مببن تحليببل البيئببة الداخليببة 

ي و الفببر  و التهديببدات الناتجببة مببن تحليببل البيئببة الخارجيببة. وقببد تببم عببرض التحليببل البيئبب

الب و عميببد الكليببة و وكيببل الكليببة لشببئون الطببمناقشببته مببع األطببراا المختلفببة داخببل الكليببة ك

ارج خببرؤسبباء األقسببام و ممثلببين ألعضبباء هيئببة التببدريس و الهيئببة المعاونببة و اإلداريببين  و 

 الكلية كممثلين للمجتمع المحلى. 

 :الممارسات ذات الصلة 

يئة تم عقد ورش عمل للتوعية بأهمية التخطيط االستراتيجي و طرق التحليل للب .1

يذي الخارجية  و الهيئة لهذا التخطيط حضرها أعضاء الفريق التنف الداخلية و

 للتخطيط االستراتيجي.

ابالت المق وتم جمع  البيانات الالنمة لشتى القطاعات بالكلية عن طريق االستبيانات  .2

لقوة او استخدام البريد االلكتروني و المالحظة و فحص المستندات لتحديد نقاط 

 متاحة و التهديدات.ونقاط الضعف و الفر  ال

 استخدمت جلسات العصف الذهني لفريق إعداد الخطة لصياغة التقرير النهائي .3

 للتحليل الرباعي.

 

 الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية 1/1/2
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تتوافر للكلية رؤية ورسالة خاصة بها. وتم االعتماد في صياغة رؤية ورسالة الكلية على 

المتطلبات التي ينبغي أن تحققها للكلية.كما شارك على نحو جيد في التحليل البيئي لتحديد 

صياغة رؤية ورسالة الكلية أطراا من داخل الكلية وخارجها. وتمت موافقة مجلس الكلية 

على نص رسالة الكلية ورؤيتها المستمدة من رسالة 15/9/2021  بجلسته المنعقدة بتاريخ

ال التعليم و البحث العلمي و خدمة المجتمع. و تم الجامعة والتي تعرا بدور الكلية في مج

إعادة صياغة الرسالة ورؤيتها في ضوء آراء المستفيدين وقد تم إعالنها في الكلية بواسطة 

    والموقع االلكتروني الملصقات

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

 ها معوكذلك تونيعها في شكل مطويات على أن يتم مراجعتها كل خمس سنوات وتم اعتماد 

 األهداا اإلستراتيجية. 

 وفيما يلي نص الرسالة و الرؤية و األهداا اإلستراتيجية:

 رؤية الكلية 

ً متفرداً فى التعليم بدمنهوركلية الطب البيطرى  تتطلع رى و البيط أن تصبح مركزاً إبداعيا

ً غتناميئية نشطة البحثية لمجابهة المشكالت المجتمعية و البألالتشخيص المعملى المرجعى و ا  ما

 فضل.ألداء و جودة المخرجات و التطوير المستمر نحو األفى دقة ا دمنهورمع طموح جامعة 

 

 رسالة الكلية

 والمحلى  بيطرى الى إمداد سوق العملالطب ة التهدا كلي – دمنهورامعة انطالقاً من رسالة ج

ً من خالل برامج تعلي بيطريين بأطباءاالقليمى  ً و مهاريا طورة مية متو باحثين مؤهلين علميا

لحد و ا ألمناذاء لتنمية الثروة الحيوانية و السمكية و الداجنة و تلبية احتياجات المجتمع من الغ

 المعدية و المشتركة و الملوثات البيئية. األمراض إنتشارمن 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف اإلستراتيجية للكلية:

http://www.damanhour.edu.eg/vetfac
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 ةإلجتماعيية واتزويد الطالب بأصول المعرفة في العلوم الطبية البيطرية وتنمية قدراتهم الثقاف -1

التى ات لقطاعتخريج أطباء بيطريين مؤهلين علميا وإكلينيكيا قادرين على المساهمة في مختلف ا -2

يوان ن الحمتتطلبها خطط التنمية بالدولة وحماية المجتمع من األمراض المشتركة التى تنتقل 

 لإلنسان.

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

 البيطرية.

مجال  ة فىية والتطبيقيتشجيع أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلجراء الدراسات و البحوث العلم -4

 العلوم الطبية البيطرية والتى تهدا إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

لندوات ات وانيادة اإلحتكاك العلمى وتبادل الخبرات عن طريق التنظيم و المشاركة فى المؤتمر -5

 والزيارات العلمية من خالل اإلتفاقيات المحلية والدولية.

يصية غذية وتقديم االستشارات البيطرية والخدمات التشختوفير الرقابة الصحية على األ -6

 والعالجية لحل العديد من المشاكل البيطرية فى مختلف القطاعات.

لى عخصصة التعاون مع هيئات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والشركات اإلنتاجية المت -7

 .المستوى المحلى واإلقليمى والدولى

 

 لرسالةآلية مراجعة وتحديث ا 1/1/3

ي لبرامج فااجعة تشكل لجنة من إدارة الكلية وممثلي األقسام العلمية وبناًء على تقييم ومر

ضوء انجانات الطالب وفي ضوء التطورات الحديثة واستطالع أراء الخريجين 

لعمل والمستفيدين سيتم تحديث للرسالة كل خمس سنوات لتتماشى مع احتياجات سوق ا

 الحديثة.والتطورات العلمية 

 السياسات  

علمبي و خاصة بالكلية لكل قطاع بها في مجاالت التعلبيم و البحبث الالسياسات الوضع  يتم

مجلبس  منبثقة من لجان محددة من خاللخدمة المجتمع  وفى مجال الموارد المالية للكلية 

 تختص برسم سياسبات كبل مبن هبذق القطاعبات فيوجبد لجنبة للمنباهج وتوجبد لجنبةالكلية و

 دمة المجتمع وشئون البيئة وتوجد أيضاً لجنة للبحث العلمي. لخ

 

 

 

 الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية 1/1/4



 

 كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور

 الدراسة الذاتيه

 

 وحدة ضمان الجودة        14

 

ات تبم وضببع الخطببة التنفيذيببة لتطبيببق الخطببة اإلسببتراتيجية  وتتضببمن الخطببة جميببع الغايبب

ام واألهببداا اإلسببتراتيجية للكليببة. ويوجببد فببي الخطببة نظببام األولويببات ل نشببطة والمهبب

لخطبة االمطلوب تنفيذها. وكذلك تحديد دقيق لمسؤوليات تنفيذ األنشبطة والمهبام وتتضبمن 

هببذق  اً لمراحببل التنفيببذ. كمببا توجببد بالخطببة مؤشببرات وتتببرجمجببدوالً نمنيبباً محببدد ومالئمبب

ألطبراا االخطة التنفيذية إلى مواننة مالية تقديرية. وقد شارك في وضع الخطة وتنفيذها 

ت متابعببة المعنيببة المختلفببة مببن داخببل الكليببة بأقسببامها وإدارتهببا المتعببددة. كمببا يوجببد آليببا

ي فيبذ ووضبع أيبه خطبط بديلبة أو تعبديل فبمحددة الزمن مبن حيبث متابعبة التطبور فبي التن

 الخطة القائمة إن استدعى األمر ذلك. 

 للكلية اإلستراتيجي الوضع 1/2

 السمات المميزة للكلية ودورها في المجتمع  1/2/1

 سبئولياتهامتعكس إستراتيجية الكلية خصائصها المميزة لطبيعة نشاطها. وتبرن إسبتراتيجية الكليبة 

لتبي ع المحلى بصورة واضحة ومحددة. حيبث تحبدد المشبكالت المجتمعيبة االمجتمعية نحو المجتم

 ينبغي أن تتصدى لها الكلية بما يساعد على تعميق صلتها بالمجتمع.

تعتمد الكلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة على األحتياجات المجتمعية بنباء علبى 

طبرى ببالبحيرة لتنظبيم القوافبل البيطريبة بالمحافظبة المسح البيئى البذى تقبوم ببة مديريبة الطبب البي

وكذلك أقامة الندوات العلمية واألرشادية وفقا للحاجة المجتمعية والظبروا الوبائيبة التبى تمبر بهبا 

باإلضبببافة إلببي نشبببرها مببن خبببالل كتبباب سبببنوى عببن المشببباركة   البببالد علببى المسبببتوى القببومى

المجتمعيببة للكليببة والمطويببات المختلفببة وأيضببا لوحببات إعالنببات الكليببة واللوحببات المعلقببة بمببدخل 

 الكلية .

 

 الوضع التنافسي للكلية 1/2/2

 ي:تتمثل مالمح الوضع التنافسي الحالي للكلية مقارنة بالمؤسسات المناظرة في الدولة ف

 اليبة و وجد كلية البيطبرى جامعبة دمنهبور بمحافظبة البحيبرة حيبث الكثافبة الحيوانيبة العت

 التنوع الزراعي و واالنتاج الحيوانى.

 ر  يحببيط بالكليببة العديببد مببن الشببركات االنتاجيببة التابعببة للقطبباع الخببا  ممببا يتببيح فبب

رات و للتببدريب للطببالب مببن خببالل الزيبببارت الميدانيببة و التعيببين للخببريجين و استشبببا

 مشاريع بحثية

 .تطبيق الئحة نظام الساعات المعتمدة فى الدراسات العليا 

 اء عليهببا مثبل مشببروع اعتمبباد معمبل سببالمة الغببذ ةالمشباريع البحثيببة التببى حصبلت الكليبب

 والتغذية

 بروتوكالت التعاون مع الجامعات الخارجية 
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 القوافل البيطرية المستمرة للعالج المجانى والتدريب الطالبى 

 ت بباقي كليباويد المعامل الدراسية والبحثية بالكلية بأحدث األجهزة التي تخبدم الكليبة وتز

 الجامعة 

  عمل برنبامج تبدريبي للطبالب خبالل الفصبل الصبيفي بالشبركات والهيئبات والمؤسسبات

يجبد لوالمزارع الداجنة والسمكية والمعامل البيطريبة وذلبك لبربط الخبريج بسبوق العمبل 

 بعد تخرجه.الخريج فرصة للعمل 

 

  الهيكل التنظيمي -2
 هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد -2/1 

 الهيكل التنظيمي مالئم إلى حد ما لطبيعة نشاط الكلية حيث  يتكون حالياً من :



 

 كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور

 الدراسة الذاتيه
 

 وحدة ضمان الجودة        16

 

 الهيكل التنظيمى االكاديمى واإلدارى للكلية

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

           

 

 س الكليةلمج

 عميـــــد الكليـــــــة

 العالقات العامة واالعالم ـةمكتب أ.د/ عميـــــد الكليــــ

 نــــــــاألمـــــــــــــــــــــــــ

وكيل الكلية لشئون 

 الدراسات العليا و البحوث

 

 لــمكتب الوكيـــــــــــــــــ

 

 

 

 

لجنة العالقات 

 الثقافيــــــــة

 

 فسم الدراسات العليــــــا

 

 

 

 لجنة الدراسات العليـــــا

 

وكيل الكلية لشئون التعليــم 

 والطــــــــــالب

 

 مكتب الوكيـــــــــــــــــــل

 

 

 

 

 

 بـاقســـــم رعايـــــــة الشبــــ

 فسم شئـــــــون

 الطــــــالب و الخريجين 

 

 

 

 لجنة شئون التعليم والطالب

 

وكيل الكلية لشئون المجتمع 

 وخدمة البيــــــــــــئة

 

 الوكيـــــــــــــــــــلمكتب 

 

 

 

 

لجنة شئون خدمة المجتمع 

  ــئةــــوتنميــــــــــــــــــة البيـ

 

األقسام العلمية 

قسم( 17)  

 ـةح وعلم األجنــــــــــــــالتشري -1
 اـــاليــــــة والخـــــــــــاألنسج  -2

 ـةـــيـالكيميـــــــــــــــاء الحيـــو -3

 ــاـــــالفسيــولوجيــــــــــــــــــــ -4

 ــةــاألدويـــة البيـــطريـــــــــــ -5

 ـةالتغذية والتغذية االكلينيكيـــــ -6

 الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية -7

 ــايــالميـــــــــــــــــــكروبيولوج -8
 الرقابة الصحيــة على األغذيــة -9

 ا الباثـــــــــــولوجيــــــــــ -10
 قسم الطفيلـــيات -11
    انصحـــــــــــة الحــــــــيـــو -12

 واألمـــراض المشتركـــــــة
 اتــالـــوالدة و التناسليــــــــــ -13
 جن واألسمـــاكأمراض الدوا -14
 نواطــــــــــــــب الحيــــــــــ -15
 ةـــــالجراحـــــــــــــــــــــــــ -16
 الطــب الشرعــى و السمــوم -17
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 مكتب الوحــــــــدة

معمل سالمة الغذاء و 

 التغذية

 

 ـــةــــأمـيــــــــــــن الكليـــــــ

 

 ـــةــــالشئـــــون الماليــــــــــــ

 

 اتالمخازن والمشتريــــــــــــــ

 

 شئون هيئة التدريـــــــــس

 

 ةـــــاالداريــــــــــــــــالشئون 

 

 فاألرشيـــــــــــــــــــ

 

 الشئون العامـــــــــــــــــة

 اإلدارة الهندسية
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 ميـــــــد الكلــــيةع                       مدير وحدة ضمان الجودة                                                                          

 أ.د. نبيل محمد بكير                                               د. وائل محمد جودة                                                           

 

15/9/2021اعتماد مجلس كلية بتاريخ   
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 أوالً: الهيكل األكاديمي للكلية ويضم:  

 .مجلس الكلية 

 .عميد الكلية 

  ( قسم علمى وهي:16األقسام العلمية  حيث يوجد بالكلية عدد )- 

 قسم التشريح وعلم األجنة 1

 قسم األنسجة والخاليا 2

 قسم الفسيولوجيا 3

 قسم األدوية البيطرية 4
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 وحدة إدارة نظم الجودة -2/2

 الجوانب التنظيمية لوحدة إدارة الجودة: 2/2/1

لبى حيث قامت مجموعبة العمبل القائمبة ع 15/7/2008تأسست وحدة ضمان الجودة بالكلية فى    

سببالة رمشببروع إنشبباء نظببام داخلببى للجببودة بالكليببة بصببياغة الئحببة داخليببة للوحببدة بمببايتوافق مببع 

خليببة ى اإلعتمبباد وتتضببمن الالئحببة الداواسببتراتيجية الكليببة مببن اجببل ضببمان الجببودة والوصببول البب

 للوحدة البنود التالية:

                السند القانوني 

                رسالة الوحدة 

                رؤية الوحدة 

  أهداا الوحدة 

                          تشكيل مجلس إدارة الوحدات 

   اختصاصات مجالس إدارة الوحدات 

  لتنفيذى للوحدة                         اختصاصات المدير ا 

        المسئولون اإلداريين للوحدة 

 

 هذا ومرفق طية صورة من الالئحة اإلدارية لوحدة ضمان الجودة.

 

 المشاركة فى األنشطة: 2/2/2

تشببارك الوحببدة فببى عببرض ومناقشببة قضببايا الجببودة بالكليببة علببى مسببتوى المجببالس الرسببمية    

الب فالوحدة ممثلة فى بعض اللجان من خالل احبد اعضبائها مثبل مجلبس الكليبة  لجنبة شبئون الطب

ليبة  ولجنة تقييم اإلمتحانات. هذا ويوجد بكل قسم منسبق جبودة )مرفبق طيبه صبورة مبن مجلبس الك

لميببة بشببأن اقتببراح الوحببدة تحديببد منسببق للجببودة بببداخل األقسببام الع 9/8/2018خ المنعقببد بتبباري

 ة فى:المختلفة( يتولى شهريا عرض ومناقشة قضايا الجودة بالقسم وتتمثل أشكال هذق المشارك

البببدعم الفنبببى ل فسبببام وأعضببباء هيئبببة التبببدريس فبببى إعبببداد توصبببيف وتقبببارير الببببرامج  .1

 والمقررات الدراسية.

 ء الطالب فى العملية التعليمية.استطالع أرا .2

 لكلية.العمل على اإلستفادة من نتائج تقويم المقررات الدراسية فى عمليات التطوير با .3

تحديبببد جوانبببب القبببوة والضبببعف فبببى عمليبببة التعلبببيم والبببتعلم مبببن خبببالل عمليبببات تقريبببر  .4

 المقررات.
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 إعداد التقرير السنوى للكلية .5

 

 التوصيف الوظيفي –2/3

اريبة ميبة واإلدتوفر الكلية توصبيفا موثقبا معتمبدا يتضبمن تحديبدا للمهبام الوظيفيبة القياديبة واألكادي

ية وائح الكلوالفنية تمثل األساس للعمل بالوظائف المختلفة داخل الكلية وهذا التوصيف مشتق من ل

ا   ويمببوقبانون تنظبيم الجامعبات بمبا يتضبمن وضبع الفبرد المناسبب فبي المكبان المناسبب مبن جهبة

لتوصبيف ايحقق التوافق بين سياسات العمل واللوائح والقوانين من جهة أخرى. وسيتم تطوير هذا 

 كل فترة طبقا لمتطلبات التطوير المعاصرة للكلية. 

 

 السلطات والمسؤوليات واالختصاصات  2/4

 عالقات السلطة  2/4/1

و ديد االختصاصات  لكل عضيتصف الهيكل التنظيمي الحالي للكلية بوضوح خطوط السلطة وتح

 بقبا للشبكلمن أعضائها  فالعميد هو رئيس الكلية ويعاونه وكيبل الكليبة لشبئون التعلبيم والطبالب ط

جامعببات. السببابق للهيكببل التنظيمببي  وتببدار الكليببة بواسببطة مجلسببها المقببرر طبقببا لقببانون تنظببيم ال

ث يفبوض العميبد رؤسباء ويعتمد هيكل الكليبة علبى التفبويض فبي السبلطات فبي بعبض األمبور حيب

تم تبي يجبب أن األقسام في اتخاذ القرارات الطارئة الالنمة لتسيير العمل ما عبدا أمبور التعيبين التب

 ة.من خالل المجلس إال أن لهم سلطة عقد المجالس الطارئة لبحث ومناقشة القضايا الطارئ

 المسئوليات واالختصاصات 2/4/2

ليات بوضوح خطوط السلطة حيث يوجد تحديد دقيق لمسبئويتصف الهيكل التنظيمي الحالي للكلية 

بطاقبات  ولمعدلة له اطبقا لقانون تنظيم الجامعات و القوانين القيادات األكاديمية و التنفيذية بالكلية 

 التوصيف الوظيفي للتنظيم و اإلدارة. مرفق طيه.

  القيادة والحوكمة -3

 المؤشرات

 

 

 اختيار القيادات األكاديمية -3/1
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 القيادة والحكومة -3

 اختيار القيادات األكاديمية: 3/1

 معايير االختيار: 3/1/1

لجامعببات الخببا  بتنظببيم ا 1972لسببنة  49كببان اختيببار القيببادات األكاديميببة بالكليببة وفببق للقببانون 

ة لتعيبين ميبد الكليبة مبن ببين عبدة مرشبحين  و بالنسبببالتعيين  حيث يقوم رئيس الجامعة بتعيين ع

أسباتذة  قبدم ثالثبةوكالء الكلية يتم بالتنسيق مع عميد الكلية  أما رئيس القسم فيتم اختيارق مبن ببين أ

ائح عبباملين بالقسببم وفقببا لترشببيحات عميببد الكليببة واختيببار رئببيس الجامعببة وذلببك فببي إطببار اللببو

 والقوانين المنظمة لذلك.

لببه و  احترامببا لحببق المجتمببع األكبباديمي فببي اختيببار القيببادات الممثلببة 2011و فببي سبببتمبر سببنة  

ي  أن الجامعالمعبرة عن آرائه تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة و استطالع رأي المهتمين بالش

وابط ر بضحيث تم التوافق على مقترحين ألسلوب اإلختيار و قد تم إقرار أسلوب االنتخاب المباش

 الختيار رؤساء األقسام و العمداء.

 اختيار عميد الكلية: 

 ة  يتعببين تحقيقببا لتعدديببة و سببالمة مفهببوم االختيببار  و سببعيا الكتمببال الهيكببل اإلداري للكليبب

ضباء هيئبة ساتذة العاملين على األقل  و عدد من أعالختيار عميد الكلية وجود أربعة من اال

ن و ن و المتفرغبببون و العببباملون و السببباتذة المسببباعدوالتبببدريس  )األسببباتذة غيبببر المتفبببرغي

 عضوا. 20المدرسون( ال يقل عن 

 فرغبون يشارك في االنتخابات جميع أعضاء هيئة التدريس )األساتذة غيبر المتفبرغين و المت

مبببا ال و العبباملون و األسببباتذة المسببباعدون و المدرسبببون( باإلضبببافة إلبببى الهيئبببة المعاونبببة ب

 ت الصحيحة ألعضاء هيئة التدريس.% من االصوا10يتجاون 

  جنببة للببدعم اختيببار المجتمببع األكبباديمي لقببدر العناصببر علببى إدارة و تطببوير الكليببة  تقببوم

اإلشببراا بتحديببد مواعيببد نببدوات متسبباوية المببدة للمرشببحين  لعببرض بببرامجهم و خططهببم 

 االستراتيجية و مناقشتهم فيها.

  م لتبدريس لصبحة إنعقباد الجلسبة ف با لب% على األقبل مبن أعضباء هيئبة ا60يتعين أن يحضر

 % 40يكتمل النصاب  تؤجل الجلسة لمدة ساعة و يكون إنعقادها عندئبذ صبحيحا بحضبور 

ة عميبدا على األقل من أعضاء هيئة التدريسز فإذا لم تتوفر هبذق النسببة يعبين رئبيس الجامعب

 للكلية من بين أساتذتها العاملين بالكلية.

  ة إثنببين فببي حالببة عببدم حصببول أي مببن المرشببحين علببى األغلبيببتعباد اإلنتخابببات بببين أعلببى

 المطلقة من عدد األصوات الصحيحة.

 

 اختيار رئيس القسم:
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 قبدم يبار أحبد أفي األقسام العلمية التي يوجبد بهبا ثالثبة أسباتذة مبن العباملين أو أكثبر  يبتم اخت

 قببببل إجبببراءثالثبببة مبببنهم بببباإلقتراع السبببري. و فبببي حالبببة اعتبببذار أحبببد المرشبببحين الثالثبببة 

 اإلنتخابات يتم إضافة مرشح بديل هو التالي لهم في األقدمية.

 غبون و يشارك في االنتخاب جميع أعضاء هيئة التدريس )األساتذة غير المتفرغين و المتفر

 يتجباون الالعاملون و الساتذة المساعدون و المدرسبون( باإلضبافة إلبى الهيئبة المعاونبة بمبا 

 عضاء هيئة التدريس. % من األصوات الصحيحة أل10

  لبم  % على األقل من أعضاء هيئة التدريس لصحة إنعقاد الجلسبة  فبإذا60يتعين أن يحضر

% 40يكتمل النصاب تؤجل الجلسبة لمبدة سباعة و يكبون إنعقادهبا عندئبذ صبحيحا بحضبور 

يس مجلبس على األقل من األعضاء. فإذا لم تتوفر هذق النسبة يقوم رئيس الجامعة بتعيين رئ

 القسم بناءا على ترشيح عميد الكلية.

 ة تعباد االنتخابببات بببين أعلببى إثنببين فببي حالببة عببدم حصببول أي مببن المرشببحين علببى األغلبيبب

 المطلقة من عدد األصوات الصحيحة.

 :في حالة عدم وجود ثالثة أساتذة عاملين بالقسم تطبق القواعد اآلتية 

 نهما.ين يعين األقدم من بيفي حالة وجود اثنين على األكثر من األساتذة العامل .1

ة إذا خبببال القسبببم مبببن األسببباتذة العببباملين يقبببوم بعمبببل رئبببيس القسبببم أقبببدم األسببباتذ .2

 المساعدين.

مببا إذا لببم يوجببد فببي القسببم أسبباتذة مسبباعدون يعببين أقببدم األسبباتذة المتفببرغين قائ .3

 بأعمال رئيس مجلس القسم.

دارة وكبالء الكليبة إو في غير هذق األحوال يتولى عميد الكلية أو من يفوضه مبن  .4

 شئون القسم.

 معايير استرشادية الختيار القيادات الجامعية:

 أوالً: الكفاءة القيادية و اإلدارية:

 .القدرة على وضع رؤية شاملة و تحديد أهداا و برامج تنفيذية لمشروعات التطوير -1

 صفات قيادية تساعد علة تهيئة مناخ يسودق التعاون بين كافة األطراا. -2

 التخطيط اإلستراتيجي و القدرة على إدارة التطوير الديناميكي.مهارة  -3

 القدرة على مواجهة األنمات و إدارتها. -4

 القدرة على التواصل المجتمعي في الداخل و الخارج. -5

 ل.القدرة على التعامل مع الوسائط اإللكترونية الحديثة و مهارات االتصال الفعا -6

 تنمية الموارد الذاتية.القدرة على جلب مصادر التمويل متنوعة ل -7

 اإللمام بالجوانب المالية و القانونية الالنمة إلدارة الشأن الجامعي. -8

ن لشئواتقلد مناصب أكادمية أو مناصب قيادية أخري و حضور دورات تدريبية و ندوات في  -9

 اإلدارية و األكاديمية.

كلية و ال ى القسم والمشاركة الفاعلة في المجالس و اللجان العلمية و اإلدارية على مستو -10

 الجامعة.



 

 كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور

 الدراسة الذاتيه

 

 وحدة ضمان الجودة        23

 

 تمع.المشاركة في تنفيذ أنشطة ثقافية و علمية و اجتماعية و رياضية للطالب و المج -11

 

 ثانياً: النشاط العلمي و البحثي

 السمعة و المكانة العلمية في األوساط األكادمية و المجتمعية. .1

 الوسط الجامعي.احترام القيم و التقاليد الجامعية و العالقات الطيبة داخل  .2

متابعببة البحببث العلمببي بنشببر أبحبباث و اإلشببراا علببى رسببائل علميببة و المشبباركة فببي  .3

 المشروعات البحثية و مشروعات التطوير.

يببة فببي المشبباركة فببي تطببوير و تقببويم المنبباهج الدراسببية و تطويعهببا لمسببايرة الببنظم العالم .4

 التعليم و التعلم للوفاء بمتطلبات سوق العمل.

 في أنشطة  و مشروعات دولية.المشاركة  .5

 المشاركة الفاعلة في المؤتمرات العلمية المحلية و اإلقليمية و الدولية. .6

 الخبرة التدريسية و التفاعل مع الطالب. .7

 الجوائز و مظاهر التقدير العلمي. .8

 عضوية الجمعيات العلمية المحلية و العالمية. .9

 

 نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية 3/2

 نمط القيادة  3/2/1

 يتسم نمط القيادة بكلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور بالديمقراطية حيث:

تبببدأ الموضببوعات مببن مجلببس الكليببة الببذي ينعقببد شببهريا لينبباق  مببا يعببرض عليببه مببن  .1

و خدمببة  موضببوعات تتعلببق بببالتعليم و البحببث العلمببي و الدراسببات العليببا و العالقببات الثقافيببة

ضبببوعات مصبببدرها طلبببب مبببن األقسبببام العلميبببة أو مبببن اللجبببان المجتمبببع و خالفبببه مبببن مو

المتخصصببة المنبثقبببة عبببن مجلبببس الكليبببة )مجلبببس لجنبببة التعلبببيم و الطبببالب و مجلبببس لجنبببة 

تخبباذ االعالقببات الثقافيببة و مجلببس لجنببة المكتبببات( أو مببن وحببدة ضببمان الجببودة لمناقشببتها و 

 القرارات في مجلس الكلية بأغلبية األصوات.

و الوكيببل مببع أعضبباء هيئببة التببدريس و معبباونيهم كببل فصببل دراسببي لبحببث لقبباء العميببد  .2

 شكواهم و األخذ بآرائهم و مقترحاتهم.

 تحبر  الكليببة علبى مشبباركة الطبالب و اخببذ رأيهببم مبن خببالل لقباءات العميببد و الببوكالء .3

ي ف لجودة  أوبالطالب في بداية العام الدراسي و في العديد من المناسبات التي تتطلبها أمور ا

 االستبيانات التي يؤديها الطالب.

 صناديق لتجميع شكاوى و مقترحات الطالب. توفر الكلية .4
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ي يشترك ممثلون عن الطالب وأعضاء هيئة التبدريس واإلداريبين والجهبات المجتمعيبة فب .5

م اللجبببان المنبثقبببة مبببن مجلبببس الكليبببة مثبببل لجبببان شبببئون التعلبببيم و تطبببوير المنببباهج و تقيبببي

 االمتحانات.

من خالل  القيادة بأراء و مقترحات ممثلي األطراا المجتمعية في تطوير أداء الكليةتأخذ  .6

 استبيانات ترسل إليهم و إشراك البعض في المجالس الرسمية.

ائهم تم عمل استقصاء ألعضاء هيئة التدريس و الهيئبة المعاونبة بالكليبة لقيباس مبدى رضب .7

 إحصائي .عن القيادة األكاديمية و من ثم تم عمل تحليل 

 

     خطط التدريب لتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية -3/3

 تدريب  القيادة األكاديمية  3/3/1

ات مبن البدور يتم تدريب القيادات األكاديمية لتنمية المهارات اإلدارية لهم وذلك عن طريبق العديبد

نميبة بمشبروع ت انونية و الجوانب المالية وتستعين الكلية في ذلبكالتدريبية المهمة مثل الجوانب الق

 .FLDCمهارات أعضاء هيئة التدريس 

ة و المرشببح و لكببن لببم تحببدد الكليببة االحتياجببات التدريبيببة حتببى اآلن للقيببادات األكاديميببة الحاليببة

طبراا ثقافبة األ مستقبالً لشغل المناصب القيادية وفقاً ل ساليب العلمية.  األمر الذي يتطلبب تغييبر

جبب لي كمبا يمستقبالمعنية حول دور البرامج التدريبية في اكتساب المهارات التي يتطلبها العمل ال

حبد أار بوصبفه على الكلية متابعة التزام القيادات بالبرامج التدريبية على أن يؤخبذ ذلبك فبي االعتبب

 دارة اعببن  ورش العمببلمعببايير االختيببار و تقيببيم األداء و التحفببز و قببد قامببت الكليببة بعمببل بعببض 

 الجودة الشاملة.

 توثيق الرسميةنظم المعلومات وال -3/4

 قواعد البيانات و نظم المعلومات: 3/4/1

مببات تتببوافر فببى الكليببة قاعببدة بيانببات تضببم جميببع اإلدارات باإلشببتراك مببع نظببام المعلو    

 لتسببهيل تببداول المعلومببات مبع الدقببة والسببرعة وتحببر  الكليببة علببى دقببة  (MIS)اإلداريبة 

 يبه تقريبرالمدخالت وتحديثها المستمر بحيث تيسر جميع المهام التى تقوم بها الكلية )مرفبق ط

طبالب مفصل عن ما تم إنجانق فى رفع بيانات شئون العاملين  شئون هيئة التدريس وشئون ال

 ارية(.ضمن مشروع نظم المعلومات اإلد

نقطباع إوذلبك إلسبتخدامها عنبد  accessهذا وتوجد قاعدة بيانات داخلية بالوحدة تعمبل بنظبام 

 اإلنترنت.
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 دور القيادة في دعم التمويل الذاتى -3/5

 دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد الذاتية للكلية 5

 تنمية الموارد الذاتية   3/5/1

تنميبة لخطبة واقعيبة  بصبدد وضبعنظراً لقلة المبوارد المخصصبة مبن الجامعبة للكليبة  فبإن القيبادة 

دم الكليبة احة إذ تقمواردها الذاتية وتعتمد الكلية في ذلك على القوة البشرية واإلمكانات المادية المت

هيالت ة )تسبالتسهيالت الالنمة ألعضاء هيئة التدريس لتمكنهم من جلب مصبادر التمويبل المناسبب

جبباري إجرائيببة وإداريببة/ وسببائل تببنقالت واتصبباالت/إعادة تونيببع األعببباء الوظيفيببة/... الببخ( و

 نشاء وحدة ذات طابع خا  لتنمية الموارد الذاتية للكلية. إل اإلعداد

 العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع: 3/5/2

 لك:ذمثال 

 لبيض بشبراخيت. مشروع  تحسين انتاج ا .1

 مشروع  تحسين السالالت الداجنة بفرهاش بحوش عيسى.  .2

 المشاركة فى بعض الندوات التى تناق  بعض المشاكل المعاصرة.  .3

ات الممارسات ذات الصلة )القوافل و اال نشطة المختلفه داخل الكلية من الوحد .4

       (.االنتاجي

 

 البيئةأنجازات الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية 

جامعببببة  –يعتبببببر قطبببباع خدمببببة المجتمببببع وتنميببببة البيئببببة بكليببببة الطببببب البيطببببرى 

ة دمنهبببور مبببن القطاعبببات الهامبببة فبببى خدمبببة المجتمبببع بمحافظبببة البحيبببرة تنصبببب خطبببة الكليببب

 فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة فيما يلى:

 أنشطه الكلية فى خدمة المجتمع وتنميه البيئه للمحافظة والمجتمع المحلى:

يببببة اوآل: يببببتم الكشببببف علببببى الحيوانببببات مببببع أجببببراء الفحوصببببات الالنمببببة والعمليببببات الجراح

تحبببت  والمستشبببفى حاليبببآ .وتحصبببين الحيوانبببات وتقبببديم خبببدمات بيطريبببة كاملبببة بالكليبببة 

التأسببببيس حيببببث ثببببم شببببراء أحببببدث أجهببببزة الجراحببببة وتحببببت األنشبببباء غرفببببة األشببببعة 

 وعالج الكسور. 

قامبببت الكليبببة بالتعبباون مبببع مديريبببة الطببب البيطبببرى ببببالبحيرة بببببدء  عمةةةل قوافةةةل بيطريةةة: يببأثان

افتتببباح أول قافلبببة بيطريبببة بمقبببر  وتبببمأنشبببطتها فبببى مجبببال خدمبببة المجتمبببع وتنميبببة البيئبببة 

فبببببى حضبببببور متميبببببز مبببببن المبببببربين  2008مبببببارس  5الكليبببببة صبببببباح يبببببوم األربعببببباء 

طق البعيببببدة عببببن المببببربيين والمببببزارعيين فببببى المنببببا وتقببببوم القوافببببل بخدمببببة والمهتمببببين
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الكليبببببة واألكثبببببر أحتياجبببببآ حيبببببث يبببببتم الكشبببببف علبببببى الحيوانبببببات وتجريبببببع الحيوانبببببات 

باألدويبببببة الالنمبببببة دون تحمبببببل المرببببببى ألى عببببببة مبببببالى وكبببببذلك عمبببببل مبببببا تحتاجبببببة 

الحيوانببببات مببببن عمليببببات جراحيببببة ورعايببببة تناسببببلية وكببببذلك عببببالج دواجببببن وأعطبببباء 

 .تعامل مع حيواناتهماللقاحات وأعطاء النصائح للمربيين بكيفية ال

عببام  وتببم فيببه عببرض مببا تببم أنجببانة فببىدوريةةة سةةنوية بكتةةاب القوافةةلبكتيةةب عمةةل تةةم : ثالثببا

النتبببببببائج المتحصبببببببل عليبببببببة وكبببببببذلك يبببببببتم تنببببببباول بعبببببببض  ومناقشبببببببة 2009و  2008

ارآ المواضبببيع التبببى تهبببم المرببببى بالشبببرح والتفصبببيل مثبببل أهبببم األمبببراض األكثبببر انتشببب

تببببم  كيفيببببة التعامببببل معهببببا وكببببذلك األخطبببباء الشببببائعة التببببىفببببى العببببام السببببابق  وكببببذلك 

ملببببة مالحظتهببببا فببببى تعامببببل المببببربيين مببببع حيوانبببباتهم وأعطبببباء النصببببائح الالنمببببة للمعا

وجببببارى تحبببببديث هبببببذق الكتيبببببات بصبببببورة دوريببببة طبقبببببا للحببببباالت  الجيببببدة للحيوانبببببات

 .الفعلية 

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

 :مزرعة الدواجن 

دة أنتببباج حيبببث قامبببت الكليبببه بعمبببل دورات ألنتببباج البببدواجن بالكليبببة مبببن خبببالل وحببب         

ل الببببدواجن ويتميبببببز أنتبببباج الكليبببببة بخلببببوة مبببببن األمببببراض واألسبببببتعمال المقببببنن ل مصبببببا

 واألدوية وتدريب الطالب عمليآ على التربية الصحيحة وطرق التحضين . 

 رعة البط: مز 

تببباج الببببط حيبببث قامبببت الكليبببه بعمبببل دورات ألنتببباج الببببط بالكليبببة مبببن خبببالل وحبببدة أن       

ل بالكليبببببة ويتميبببببز أنتببببباج الكليبببببة بخلبببببوة مبببببن األمبببببراض واألسبببببتعمال المقبببببنن ل مصبببببا

 واألدويبببة وكبببذلك تبببدريب الطبببالب ويجبببرى بهبببا أبحببباث أعضببباء هيئبببة التبببدريس ورسبببائل

 .  2010ة بطالب الدراسات العليا وذلك فى عام الماجستير والدكتوراة الخاص

 :مزرعة سمكية 

لسبببمك حيبببث قامبببت الكليبببه باألسبببتزراع السبببمكى بطريقبببة مكثفبببة مبببن خبببالل مزرعبببة ا       

 . 2008وذلك فى عام   بالكلية والتى توفر أسماك عالية الجودة

 :مزرعة الماعز 

الل خببببحيببببث قامببببت الكليببببه بأنشبببباء وحببببدة ألنتبببباج المبببباعز الزرايبببببى بالكليببببة مببببن        

 . 2009وحدتها التعليمية والبحثية للطالب وذلك فى عام 

 :مزرعة األبقار  
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سبببع النشببباط فبببى األنتببباج الحيبببوانى فبببى التو 12/2010حيبببث تبببم الببببدء فبببى شبببهر       

 الكليبببة وذلبببك لتبببدريبعجبببالت و ذكبببرين أبقبببار وذلبببك كنبببواة لمزرعبببة  9بشبببراء عبببدد 

ريب الطبببالب فبببى الكليبببة علبببى رعايبببة األبقبببار فبببى السبببنوات األولبببى مبببن الكليبببة والتبببد

سببببببنوات الت فببببببى ااسبببببليتنعلبببببى تشببببببخيص األمببببببراض الباطنيبببببة والمعديببببببة وكببببببذلك ال

 اآلكلينكية بالكلية. 

ل : عمبببل األبحببباث العلميبببة الالنمبببة للهيئبببات المحليبببة وأصبببحاب المبببزارع مبببن خبببالخامسبببا

 شاكل.الوحدات البحثية فى الكلية وأعطاء النصائح الالنمة للتغلب على هذق الم

: عمببببببل نببببببدوات علميببببببة تعريفيببببببه آلهببببببم األمببببببراض المنتشببببببرق بمحافظببببببه البحيببببببرق سادسببببببآ

وجمهوريببببه مصببببر العربيببببه مثببببل أنفلببببونزا الطيببببور وكببببذلك األمببببراض المعديببببة مثببببل 

 .التهاب الجلد العقدى

 تببباريخ )مجلبببس كليبببة بى إنشببباء وحبببدة ذات طبببابع خبببا  بالكليبببة يجبببرى حاليبببآ العمبببل فببب: ثامنبببآ 

ن آلدارة أنشببببطة الكليببببة فببببى مجببببال خدمببببة المجتمببببع وتنميببببة البيئببببة ومبببب( 18/4/2021

  لية واألدارية المنظمة للوحدة.االمتوقع األنتهاء من األجراءات الم

 خدمببببه تاسببببعآ: تطببببوير موقببببع الكليببببة علببببى شبببببكه المعلومببببات الدوليببببه وذلببببك لتوسببببيع قطبببباع

 .المجتمع وبث أهم األنجانات للكليه

ة المجتمبببع قيبببام السبببادة اعضببباء هيئبببة التبببدريس بالكليبببة بلقببباءات تليفزيونيبببه للتوعيببب: عاشبببرا 

خبببط   وكبببذلك دور الطبيبببب البيطبببرى كبببباالمراض المشبببتركة ببببين االنسبببان والحيبببوان 

مببببرض مشببببترك لببببذلك البببببد مببببن تطببببور  400الببببدفاع االول حيببببث  يوجببببد اكثببببر مببببن 

 0الطبيب البيطرى بما يواكب سوق العمل 

قامبببت الكليبببة بالتعببباون مبببع ونارة الصبببحة بتنظبببيم عبببدد مبببن حمبببالت التطعبببيم  -احبببدى عشبببر :

-8-25)جرعببببه اولببببي(   2021-5-25ضببببد فيببببروس كورونببببا المسببببتجد وذلببببك ايببببام 

)جرعببببه تنشببببيطيه( خاصببببه باعضبببباء هيئببببه التببببدريس والهيئببببه المعاونببببه بكليببببات 2021

 2021-9-7و6و5امبببت بتنظبببيم حملبببه تطعبببيم لمبببدة ثالثبببه ايبببام بتببباريخ الجامعبببه كمبببا ق

يبببوم مبببن اخبببذ  21طالبببب كجرعبببه اولبببي ويبببتم التنظبببيم للحملبببه الثانيبببه بعبببد  1000لعبببدد 

الجرعبببه االولبببي وقبببد تنببباول دكتبببور عبيبببد صبببالح الحبببديث مبببع  ا/ لمبببيس الحديبببدى فبببى 

روس كورونبببا دور جامعبببة دمنهبببور فبببي مواجهبببة فيببب ONبرنبببامج كلمبببة اخيبببرة بقنببباة 

المسبببتجد ودورهببببا فببببي توعيببببة الطببببالب وكبببذلك عببببن هببببذق الحمببببالت التطعيميببببه التببببى 

 تمت فى الكلية

ً  تنظبببيم  عشبببر  اثنبببا يبببوم  2020/2021 للعبببام الجبببامعي حفبببل الخبببريجين وتكبببريم المتفبببوقين علميبببا

بمجمببببببع الماظببببببه قاعببببببه جاردينيببببببا الطريببببببق الببببببدولي 16/8/2021االثنببببببين الموافببببببق 

 . المحموديةالمؤدي الي 
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رج عببد التخببقامببت الكليببة بعمببل ملتقببى الخببريجين االول بالكليببة لمتابعببة خريجهببا ب -ثالببث عشببر :

 وتقديم النصح والمشورة 

 أنشطه خدمة المجتمع وتنميه البيئة للطالب بالكلية:

شبببرق أوآل: أشبببراك الطبببالب فبببى القوافبببل البيطريبببه وذلبببك للوقبببوا علبببى أهبببم األمبببراض المنت

بحيبببببرق والتبببببى تسببببببب مشببببباكل رئيسبببببيه وتسببببببب خسبببببائر أقتصببببباديه فبببببى محافظبببببه ال

ى فببببالمحافظبببه وكبببذلك معرفبببه طبببرق العبببالج المثلبببى للحيوانبببات والتبببى تكسببببهم خببببرق 

 المرحله بعد الدراسه.

لببداجنى اثانيببآ: عمببل رحببالت طالبيببة وذلببك لزيببارة بعببض مببزارع األنتبباج الحيببوانى واألنتبباج 

ظببببه أنببببواع الحيوانببببات المتببببوفرق فببببى المحاف بالمحافظببببه وذلببببك لتعريببببف الطببببالب بببببأهم

واألمكانيبببببات المتاحبببببه فبببببى المحافظبببببه ومبببببا تحتاجبببببه هبببببذق المبببببزارع لتحسبببببن ونيبببببادق 

 أنتاجيتها.

مببببواد ثالثبببآ: عمببببل نيببببارات ميدانيببببه لمصببببانع األعبببالا بالمحافظببببه وذلببببك لتوعيببببه الطببببالب بل

تصبببنيع ختلفبببه لالذائيبببه المتبببوفرق والتبببى يبببتم تصبببنيع الالعبببالا منهبببا وكبببذلك الطبببرق الم

 األعالا.

معرفبببه رابعبببآ: عمبببل نيبببارات ميدانيبببه للطبببالب لمجبببانر البحيبببرق فبببى فتبببرق التبببدريب الصبببيفى ل

عبببد كيفيبببه فحبببص الحيوانبببات قببببل البببذبح وفحبببص البببذبائح والمعبببامالت المثلبببى للحبببوم ب

 الذبح والتعامل مع اللحوم للحيوانات المريضة باألعدام الجزئى أو الكلى.

كسببباب وذلبببك آل ت ميدانيبببه لطبببالب الكليبببة للمعامبببل البيطريبببة بالمحافظبببةخامسبببآ: عمبببل نيبببارا

 الطالب خبرات معملية فى تشخيص األمراض المعدية.

لمرضبببى : عمبببل حمبببالت تببببرع بالبببدم مبببن الطبببالب بالكليبببة وذلبببك لتبببوفير البببدم البببالنم لسادسبببا 

 فى بنك الدم لخدمة المرضى والمصابين بمحافظة البحيرة.

م رج لتقبببديعمبببل ملتقبببى الخبببريجين االول لبببربط الكليبببة بخريجهبببا ومتبببابعتهم بعبببد التخببب -سبببابعا :

 الدعم والمشورة فى المجاالت العملية التى يعملون بها . 

خاصبببة تاسبببعآ: الببببدء فبببى تجهيبببز المعامبببل والمبببدرجات بالكليبببة وذلبببك مبببن خبببالل المناقصبببة ال

يبببات للكليبببة وتكبببون فبببى مصببباا الكلبالكليبببة وذلبببك آلتمبببام منشبببأت الكليبببة حتبببى يتسبببنى 

 الكبرى.

 ن للكليببةعاشببرآ: تجهيببز أحتياجببات الكليببة وذلببك حتببى تببتمكن الكليببة مببن األعتمبباد وبببذلك تكببو

الموقبببع فبببى مصببباا الكليببببات العالميبببة ويكبببون خريجهبببا فببببى مصببباا الخبببريجيين مببببن 

 المتقدمةالجامعات 
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 البيئةوتنمية  عمرؤيــة خدمة المجت

ليببببببببة تحقيببببببببق الريببببببببادة والتميببببببببز العببببببببالمي للخببببببببدمات والمنتجببببببببات البيطريببببببببة وجعببببببببل الك

 عبببببببن لالمسبببببببؤوعبببببببن التنميبببببببة المجتمعيبببببببة والبيئبببببببة و بيبببببببت الخببببببببرة  األول  ةمسبببببببؤول

 تعظيم الثروة الحيوانية.

 رسالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

نيبببببببة مهتقبببببببديم خبببببببدمات بيطريبببببببة متميبببببببزة وإعبببببببداد الخبببببببريجين والقيبببببببادات والكبببببببوادر ال

سبببببان  صبببببحة االن علبببببىالبيطريبببببة التبببببي تسبببببهم فبببببي تعظبببببيم الثبببببروة الحيوانيبببببة والحفببببباظ 

مببببببببع االسببببببببتجابة لتنببببببببوع  وذلببببببببك مببببببببن خببببببببالل االرتقبببببببباء ببببببببببرامج تخببببببببدم المجتمببببببببع 

ة احتياجبببببببببات المجتمبببببببببع وتحبببببببببديات التنميبببببببببة الشببببببببباملة  والتوظيبببببببببف األمثبببببببببل للمعرفببببببببب

د ايير االعتمببببببباوالبحبببببببث والتقنيبببببببة فبببببببي ضبببببببوء قبببببببيم وحاجبببببببات المجتمبببببببع ووفقببببببباً لمعببببببب

 األكاديمي.

 ةبيئاألهداف االستراتيجية العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية ال

ية تتضببببببمن خطببببببة خدمببببببة المجتمببببببع وتنميببببببة البيئببببببة العديببببببد مببببببن األهببببببداا االسببببببتراتيج

 2030والتببببببي تتفببببببق مببببببع الخطببببببة العامببببببة لجامعببببببة دمنهببببببور فببببببي ضببببببوء خطببببببة مصببببببر 

ة الثالثبببببب مبببببع وتنميبببببة البيئبببببة للسبببببنواتللتنميبببببة المسبببببتدامة.  وتحتبببببوي خطبببببة خدمببببببة المجت

 ني: ول الزمالقادمة المحاور االتية وما تحتاج اليه من اليات التنفيذ وكذلك الجد

يبببببباً المسبببببباهمة فببببببي تنميببببببة المجتمببببببع والبيئببببببة المحيطببببببة بتببببببوفير خببببببريج متميببببببز محل -1

وقبببببببببادر علبببببببببى المنافسبببببببببة الدوليبببببببببة ويلببببببببببي احتياجبببببببببات المسبببببببببتفيدين وأصبببببببببحاب 

تنميبببببببة البببببببوعي البيئبببببببي المصبببببببلحة ويفبببببببوق توقعببببببباتهم. ويتحقبببببببق ذلبببببببك مبببببببن خبببببببالل 

قببببببل ا يثوالثقببببببافي للطببببببالب بقضببببببايا المجتمببببببع والبيئببببببة خببببببالل القوافببببببل البيطريببببببة ممبببببب

الخبببببببببريج بالمهبببببببببارات والمعبببببببببارا واالتجاهبببببببببات واسبببببببببتحداث الببببببببببرامج المميبببببببببزة 

 التي تتيح خريج متخصص لتلبية المرجو منه. 

ج المسبببببباهمة فببببببي انتبببببباج بحببببببث متميببببببز يقببببببدم حلببببببول ابتكاريببببببة غيببببببر تقليديببببببة لعببببببال -2

حقبببببببق المشببببببباكل المجتمعيبببببببة ذات الصبببببببلة ببببببببالثروة الحيوانيبببببببة وصبببببببحة اإلنسبببببببان. ويت

عمبببببل مبببببؤتمر علمبببببي ونيبببببادة االحتكببببباك ذلبببببك مبببببن خبببببالل عبببببدة مشبببببروعات أهمهبببببا 

ة فببببببي العلمببببببي وتبببببببادل الخبببببببرات إلجببببببراء الدراسببببببات والبحببببببوث العلميببببببة والتطبيقيبببببب

مجبببببببببال العلبببببببببوم الطبيبببببببببة البيطريبببببببببة والمشببببببببباركة فبببببببببي المبببببببببؤتمرات والنبببببببببدوات 

تطببببببوير ووالزيببببببارات العلميببببببة خببببببالل االتفاقيببببببات المحليببببببة والدوليببببببة وكببببببذلك انشبببببباء 

 مجلة العلوم البيطرية الخاصة بالكلية.

المشببببباركة فبببببي مشبببببروعات بحثيبببببة محليبببببة ودوليبببببة تسببببباعد علبببببى مجابهبببببة المشببببباكل  -3

خاصببببببببببببة بمجبببببببببببباالت الطببببببببببببب البيطببببببببببببري. وتتضببببببببببببمن والقضببببببببببببايا البيطريببببببببببببة ال

المشبببببببروعات البحثيبببببببة مشبببببببروع بانورامبببببببا الحيبببببببوان  وقبببببببد تقبببببببدمت الكليبببببببة بثالثبببببببة 
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مشبببببروعات بحثيبببببة متكاملبببببة ألكاديميبببببة البحبببببث العلمبببببي فبببببي اقسبببببام طبببببب الحيبببببوان  

الرقاببببببة الصبببببحية علبببببى األغذيبببببة وكبببببذلك الكيميببببباء الحيويبببببة مبببببن خبببببالل فبببببرق عمبببببل 

 متكاملة.

 

ن طريبببببببة رائبببببببدة ومتميبببببببزة للمجتمبببببببع والبيئبببببببة المحيطبببببببة. وتتضبببببببمتقبببببببديم خبببببببدمات بي -4

ا مشبببببببروع القوافبببببببل البيطريبببببببة المجهبببببببزة بببببببباألدوات واألدويبببببببة االنمبببببببة واالسبببببببعا

 البيطبببببببري المنتقبببببببل إلجبببببببراء الكشبببببببف الطببببببببي علبببببببى الحيوانبببببببات وتقبببببببديم الخدمبببببببة.

وكبببببذلك مشببببببروع مركببببببز بحبببببوث الغببببببذاء المعتمببببببد ومعمبببببل صببببببحة وسببببببالمة الغببببببذاء 

 لتقبببببديم ن األجهبببببزة العلميبببببة وكبببببذلك الكبببببوادر البشبببببرية المتميبببببزةويحتبببببوي العديبببببد مببببب

 الخدمبببببببة. ومشبببببببروع بانورامبببببببا الحيبببببببوان  ومشبببببببروع مزرعبببببببة اإلنتببببببباج الحيبببببببواني.

ن الببببببببدورات التدريبيببببببببة والنببببببببدوات العلميببببببببة وقيببببببببام أسبببببببباتذة الكليببببببببة المتخصصببببببببي

زيونيببببببة بتقببببببديم النصببببببائح واالرشببببببادات لمتلقببببببي الخدمببببببة مببببببن خببببببالل اللقبببببباءات التليف

 الصحفية واالذاعية والتي تشكل وعي المواطن المصري.  و

 تعزيببببببببز قببببببببدرات الكليببببببببة وجعلهببببببببا قبببببببباطرة لتنميببببببببة الثببببببببروة الحيوانيببببببببة بمحافظببببببببة -5

ن مبببببع البحيبببببرة. تبببببدعيم رواببببببط التعببببباون ببببببين الكليبببببة والمجتمبببببع مبببببن خبببببالل التعببببباو

هيئببببببببببات المجتمببببببببببع المببببببببببدنى والمؤسسببببببببببات الحكوميببببببببببة والشببببببببببركات اإلنتاجيببببببببببة 

لمسببببببببتوى المحلببببببببى واالقليمببببببببى والببببببببدولى. وكببببببببذلك تببببببببوفير المتخصصببببببببة علببببببببى ا

ون الفببببببر  المناسبببببببة للتببببببدريب الميببببببداني للطببببببالب مثببببببل ملتقببببببي التوظيببببببف بالتعبببببببا

 مع ونارتي الشباب والقوي العاملة. 

 

 )االستبيانات( منهجية التقييم -

 نقاط القوة )من واقع استبيانا ت الطالب(

 .الهيئة المعاونة تهتم بإفادتناالقوافل مفيدة و فيها حاالت عملية واعضاء  -

 شطة والرضاء عن القوافل لوجود حاالت كنا نتمنى رؤيتها وممارسة العديد من االن -

 (.االنس وفتح الكرشمثل عملية عرق )الحاالت الجراحية 

تتيح ممارسة العملى و تطبيق الجانب النظرى مثل رؤية اعرض االصابة بمرض  -

 التهاب العقد الجلدية.

 انواع عملية جس الحيوانات و تجريع الخراا وأخذ عينات برانوتحليلها لمعرفةتعلم  -

 الديدان المختلفة التى تصيب االبقار والجاموس.

ية لمنا كيفى وتعالقوافل مفيدة جدا واالساتذة متعاونين جدا وهى تتيح الفرصة للتعلم الذات -

 إعطاء االدوية.

 ة.القوافل مجال جيد للتعلم في الحياة العملي -

 نقاط الضعف)من واقع استبيانا ت الطالب(:

 أرجو االهتمام أكثر بالقوافل ومحاولة إجبار الطالب عليها. -
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 القوافل أحيانا تكون مرهقه ألن أختيار االماكن سيىء -

 البد من توفير مزراع -

 نا والنرجو قصر القوافل على الفرقة الرابعة والخامسة ألن الدفعات األخرى تزاحم -

 فادة والبد من أن تكون قريبة من المركزنستطيع االست

 المصداقية واألخالقيات  -4

 حقوق الملكية الفكرية والنشر 4/1

 االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر  4/1/1

حافظبة لكليبة للمالتزمت الكلية بحقوق الملكية الفكرية والنشر إلى حد ما. واإلجراءات التي تتبعها ا

وموثببق ومعلببن  9/3/2010علببى حقببوق التببأليف والنشببر تتمثببل فببي وجببود ميثبباق معتمببد بتبباريخ 

 خارجيا وداخليا يضمن حقوق الملكية الفكرية والنشر للمؤلفين.

اعبباة فبباظ علببى نزاهببة البحببث العلمببي وااللتببزام بأخالقياتببه ومروقببد تببم عقببد نببدوات مفتوحببة للح

 :ت التاليةالممارسات األخالقية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي يمكن إيجانها في اإلرشادا

مرخصة  windows برامج تشغيل استخدام برامج مرخصة مثلي الحر  عل -

 الستخدامها على جميع أجهزة الحاسب اآللي بالكلية. 

ورقة من  40ورقة من الكتاب العلمي و 30الكلية بتصوير ما ال يزيد عن  تزام مكتبةال -

 الة(الرسائل العلمية )وفى حالة الزيادة عنها يتم أخذ أذن كتابى من صاحب الرس

ر أفكا واإلعالن عن ذلك بمكان واضح بالمكتبة عدم تقديم أي بيانات أو معلومات أو

 دون نسبتها إلى مبدعيها األصليين. ‘ مخاصة بآخرين على أنها من إنتاجه

-  ً في  على عضو هيئة التدريس ذكر أعمال اآلخرين عند االقتباس حتى لو كان شريكا

 التأليف أو ناشراً للعمل الذي يتم االقتباس منه.

ذق يجب ذكر أعمال اآلخرين والتنويه عنهم إلعطائهم ما يستحقونه  سواء نشرت ه -

 في شكل كتابي أو شفهي. األعمال أم لم تنشر  أو كانت

 عدم استخدام معلومات ذات طابع سرى في دراسة مماثلة. -

 عدم تدليس أو تزوير بيانات البحث العلمي بأي شكل من األشكال. -

 تجنب حذا أي بيانات من البحث  حيث أن ذلك يضر بالحقيقة ويشوهها. -

مي المنهج العلتجنب إقرار أي نتيجة بحثية على أساس التوقع فقط بل يجب إتباع  -

 واستخدام التحليالت اإلحصائية المناسبة.

 أال تكون االستنتاجات والنتائج هدفها خدمة أغراض شخصية. -

يجب  ما   عدم التجاهل المتعمد ألي بيانات متناقضة  وفى حالة تجاهل أي بيانات لسبب -

 إقرار هذا السبب في البيانات المنشورة.
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ً ضامن للمنح البحثية الممولة محلياً وخاتعتبر الجامعة الطرا المتعاقد وال - ي وبالتال رجيا

شهد  احث الذي للبتكون البيانات الناتجة عن األبحاث ملكاً للجامعة  وال تكون ملكاً منفرداً 

 انطالقها أو حتى فريق البحث.

 الجامعة مسئولة عن نزاهة بيانات البحث  حتى إذا ترك الباحثون الجامعة. -

ية إمكان لتحديد حقوق جميع األطراا بما فيهم الجامعة في حالةيجب تحرير عقد كتابي  -

 تسجيل براءة اختراع أو حقوق نشر للفريق البحثي.

 حفظ البيانات بطريقة آمنة بعد االنتهاء من المشروع البحثي. -

 نتائج.ية الال يجون التسرع في نشر أو إعالن نتائج البحث العلمي قبل التأكد من مصداق -

ف  و التأليألبحث الدولية للتأليف والنشر عند كتابة األسماء المشاركة في ا إتباع المعايير -

 صالح.وال يجون إدراج أي اسم من غير المساهمين على سبيل المجاملة أو تبادل الم

اشر م النال يجون نشر ذات البحث في جهتين مختلفتين في نفس الوقت  إال إذا تم إعال -

 لفاً.شارة في المرة الثانية إلى ما تم نشرق ساألول وموافقته أو إذا ما تم اإل

نشر في بل الال يجون اإلعالن عن نتائج البحث في وسائل اإلعالم ومخاطبة الرأي العام ق -

 مجالت علمية محكمة.

د ال يجون حجب المعلومات المتعمد أو الحذا المقصود أو التدخل الشخصي إلفسا -

 البحث.

بادل تا لصالح أحد األشخا   أو مجاملته أو عدم التالعب بنتائج البحث أو تحريفه -

 المنافع للمؤلفين.

حساب جية لال يجون استغالل إمكانيات الجامعة أو اسمها أو شعارها لمزاولة أنشطة خار -

 جهات أخرى إال بإذن من الجامعة.

 ثقافة حقوق الملكية الفكرية  4/1/2

افبة ة لنشر ثقتستخدم الكلية وسائل محدد تبذل الكلية جهودا لنشر ثقافة حقوق الملكية والنشر  حيث

ته ا تم صياغحقوق الملكية الفكرية والنشر منها توافر ميثاق أخالقي للنشر والتأليف وإرسال كل م

ئببة مببن النببدوات عببن حقببوق الملكيببة الفكريببة والنشببر علببى البريببد االلكترونببي لجميببع أعضبباء هي

 التدريس ومعاونيهم.

 لتمييز الممارسات العادلة وعدم ا 4/2

هيئببة توجببد إجببراءات محببددة ومعلنببة لضببمان العدالببة وعببدم التميببز بببين أعضبباء هيئببة التببدريس/ ال

 المعاونة/ الطالب/ العاملون وتتمثل هذق اإلجراءات في: 

 .توافر الفر  المتكافئة في الترقيات  والبعثات وتونيع األعمال 

 .تطبيق شروط الترقية على جميع العاملين بدون تحيز ألحد 

 .توجد بالكلية آليات لتلقي الشكاوي والمقترحات للرد عليها 

  تقببوم الكليببة علببي متابعببة القببرارات المتخببذة فببي شببأن الشببكاوي وإخطببار الشبباكي بنتيجببة

 المتابعة.
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 .تونيع المكافآت والحوافز في ضوء القواعد المعمول بها في الكلية 

التةةدريس بالكليةةة مثةةل )توزيةةع أعبةةاء ويةةتم تطبيةةق هةةذا اإلجةةراءات علةةى جميةةع أعضةةاء هيئةةة 

، توزيةع اإلشراف والتدريس، الحةوافز، المكافة،ت، البعثةات...، واإلداريةين )توزيةع أعبةاء العمةل

ص الحةوافز، ..... الةخ( كمةا تطبةق تلةةا القواعةد علةى جميةع الطةالب مةةن حيةث المسةاواة فةي فةةر

 التعليم وممارسة األنشطة.

 األخالقيات المهنية بالكلية  4/3

 ممارسات أخالقيات المهنة بالكلية 4/3/1

كليبة. أعضباء ال تضع الكلية ميثاقاً أخالقياً موثقباً ومعتمبداً ومعلنباً فبي صبورة دليبل يلتبزم ببه جميبع

سبات وشاركت جميع الكليبة فبي وضبع هبذا الميثباق األخالقبي. ويتضبمن الميثباق األخالقبي الممار

تعامةةل مةةع االلتةةزام بأخالقيةةات المهنةةة، أمانةةة الاألخالقيببة للوظيفببة علببى كافببة المسببتويات مثببل: )

 (.وسين و الطالب، ... الخءزمالء المهنة والرؤساء والمر

تضببع الكليبببة المعلومبببات الكافيبببة عنهببا فبببي الوسبببائل المختلفبببة مببع الحبببر  علبببى تحبببديث هبببذق  

 منشورة.المعلومات بصفة مستمرة كما تتحرى الكلية عن المصداقية في اإلعالنات والمعلومات ال

قيبة ات األخاليلتزم جميع العاملون بالكلية بأخالقيات الوظيفة وتراقب الكلية تطبيق جميع الممارسب

مالء  للوظيفببة علبببى كافبببة المسبببتويات مثبببل االلتبببزام بأخالقيبببات المهنبببة وأمانبببة التعامبببل مبببع البببز

ا خالقي وفقبوسين  واحترام حقوق اآلخرين.. الخ. وتطور الكلية دليل الميثاق األءوالرؤساء والمر

تمبد المعالقبي للتغيرات العالمية والقومية والمحليبة. كمبا تبوفر الكليبة نسبخة مبن دليبل الميثباق األخ

 لجميع األطراا المعنية بالكلية. 

 المعلومات المتاحة عن المؤسسة 4/4

ذا هةةتتحةرى الكليةةة المصةداقية والشةةفافية فةي اإلعالنةةات والمعلومةات المنشةةورة عنهةا  وفةةى 

 الصدد

 كليبة يكون المنسق األعالمى بالكلية هو الشخصية المسموح لها بالتحدث الرسبمي عبن ال

ة والمسببئول عبن ضببمان مصبداقية المعلومببات المنشبورة عببن الكليببأمبام الجهببات المعنيبة 

 تليفزيون( إال بعد توثيقها. -إذاعة -ألي جهة إعالمية )صحافة

 :تحدد الكلية المعلومات الموثقة عنها من خالل 

 .الموقع اإللكتروني للكلية 

 .المطبوعات واإلعالنات المعتمدة من السيد/ عميد الكلية أو من ينوب عنه 

 عات واإلعالنات حاملة شعار الكلية.المطبو 

  المنسق اإلعالمي للكلية 

 وميبة يعرض نفسه للمساءلة القانونية كل من أدلى ببيانبات عبن الكليبة إلبى أي جهبات حك

 أو غير حكومية دون موافقة الكلية على ذلك. 
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فها اعلى عضو هيئة التدريس أن ينأى بنفسه عن االشتراك في أية برامج إعالمية تتعارض أهد

 .مع متطلبات رسالته تجاا الجامعة والوطن

 الجهاز اإلداري  -5

 تنمية القيادات وتقييم األداء 5/1

 معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية   5/1/1

النوعيببة  المببنظم للعبباملين المببدنيين بالدولببة و طبقببا للدرجببة 2016( لعببام 18يببتم طبقببا للقببانون )

 رية.سام اإلداللمتقدمين لشغل الوظيفة و يؤخذ بالكفاءة و األقدمية في اختيار و ترقية رؤساء األق

 برامج التدريب المستمر للعاملين 5/2

د ريبق تحديبك عبن طتقوم الكلية بإعداد دورات تدريبية للعاملين بها داخل و خارج الكلية و يبتم ذلب

ذق هبباالحتياجببات التدريبيببة للعبباملين مببن خببالل اسببتبيان السببتطالع رأى اإلداريببين عببن نوعيببة 

د مببن الببدورات و المجبباالت التببي تخببدم الكليببة و خطببة التنميببة و لكببن هببذق الخطببة فببي حاجببة لمزيبب

 ل دوراتن خببالالتطبوير لتفبي باالحتياجبات المسببتقبلية للعباملين و يبتم أيضبا رفببع كفباءة الفنيبين مب

السببالمة  تدريبيببة لهببم باألقسببام المختلفببة و هببذا البرنببامج مببا نال مسببتمر مثببل اشببتراطات األمببن و

ق حفببظ بالمعامببل و كيفيببة تحضببير المحاليببل الكيميائيببة و صببيانة و تشببغيل األجهببزة العلميببة وطببر

 العينات التعليمية.

 بيان بأسماء الدورات التي التحق بها اإلداريين

عدد  الدورةاسم  م

 المستفيدين

عدد  اسم الورشة م

 المستفيدين

1 Concept of IT 6 1. Spreadsheets 5 

2- using computers and managing 
files 

7 2. Information and 
communication 

7 

3- Word Processing 7 3. Introduction to pc 

maintenance and protection 

7 

4- Presentation 7 4. Database 6 

    2 االسلوب العلمى للكتابة االدارية  -5

    2 ادارة تميز صناعة الخدمات  -6

    2 متابعة وتقييم اداء الخدمات الطالبية  -7

    2 التطوير االدارى  -8

    46 التفاعل مع الرؤساء والمرؤوسين -9

    28 الموارد البشريه -10
 

 

 كفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشرية المتاحة  5/3

 مالئمة توزيع الموارد البشرية وحسن استغاللها 5/3/1
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سبتخدام اة   ويبتم يتالءم تونيع الموارد البشرية )العاملين( المتاحبة وفقباً لالحتياجبات الفعليبة للكليب

عباملين الموارد البشرية المتاحبة )العباملين( بكفباءة علبى البرغم مبن وجبود نقبص شبديد فبى عبدد ال

 باألقسام. 

 ظروف العمل وفقاً لمتطلبات الوظيفة  5/3/2

 ستفادة من الموارد البشرية المتاحةكفاءة اإلدارة في اال 5/3

 تحتفظ الكلية بسجالت )أو قواعد بيانات( خاصة بالمؤهالت والخبرات المتاحة. -

مببدى تببونع الكليببة األفببراد علببى اإلدارات المختلفببة وفقببا لنوعيببة مببؤهالتهم وخبببراتهم و -

شبكل بمالئمتها لمتطلبات الوظيفة وتأهيلهم لتوصيف الوظيفبة مبع مالحظبة عبدم المالئمبة 

 كامل فى كل اإلدارات.

 عمل.تحقق الكلية التوانن في تونيع الموارد البشرية على اإلدارات بناء على عبء ال -

 تحر  الكلية على ربط الحوافز باألداء وتفعيل سياسات الثواب والعقاب. -
 

 ظروف العمل وفقا للمتطلبات الوظيفية 5/4

ثباث مريحبة الكلية جاهدة لتوفير كافبة التسبهيالت الماديبة و تبوفير أمباكن الئقبة و مكاتبب وأتسعى 

نببت باإلضببافة إلببى تببوفير الحاسبببات و الطابعببات وآالت تصببوير وتليفونببات وخطببوط شبببكة االنتر

 باألقسام اإلدارية و ذلك لقلة المخصصات المالية للكلية.

 

 

 

 اإلدارية والعامليننظم تقييم أداء القيادات  5/5

و بها العضب يتم استخدام تقرير الكفاءة السنوي  الذي يتضمن مجموعة األنشطة و المهام التي يقوم

ن عبدم دقبة مبا النظبام لتقييم أداء العاملين باألقسام المختلفة و القيادات اإلدارية وتالفياً لسلبيات هبذ

ير دقيقبة داريبة و العباملين يحتبوى معبايفي القياس وجارى تصبميم نمبوذج لقيباس أداء القيبادات اإل

 موضوعية و سهلة القياس لتنفيذق وتعميمه.
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 ربط الحوافز/المكاف،ت بمستويات األداء 5/6

ت ل أو سبباعاعبادةً يبتم صبرا المكافبآت والحبوافز للعباملين وفقباً للكفباءة فبي األداء أو أعبباء العمب

 العمل الزائدة.

 

 العاملينرضاء القيادات اإلدارية و  5/7

ان ح االسبتبيتم تصميم استبيان لقياس مستوى رضاء القيادات اإلدارية و العاملين بالكلية و تبم طبر

 عشوائياً على عدد من المعنيين بالدراسة بوحدات الكلية المختلفة.

 استبيان حول الجهاز االداري

 

 يوجد تدريب للقيادات؟ .1

 توجد خطط تدريبيه للعاملين؟ .2

 قدرات العاملين بالكليه؟هناك برامج لتنميه  .3

 تتوافر بالمؤسسه وحدات ذات طابع خاص؟ .4

 هذا الوحدات مفعله؟ .5

 توجد اليات لتقييم كفاءا وادارا الكليه؟ .6

 تستفيد الكليه من مشروعات التطوير؟ .7

 توجد اليات للثواب والعقاب من وجهه نظركم؟ .8

 تقوم ادارا الكليه بعمل قياس الرضا الوظيفي العضاء هيئه التدريس؟ .9

 تعتبر المباني الحاليه الخاصه بالكليه كافيه؟ .10

 وضوح االختصاصات والمسؤليات لكل موظف؟ .11

 مدي توفير ظروف عمل مناسبه؟ .12

 العداله والتميز في توزيع االعباء؟ .13
 

 

 

 

 

 استقصاء الجهاز االداري
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 هل المسميات الوظيفيه والمؤهالت تتناسب مع طبيعه العمل في الجهاز االداري؟  

 هل تم تحديث التوصيف الوظيفي؟ .1

 هل يتم توزيع االعباء الوظيفيه بحسب التخصص سنويا؟ .2

 الشكوي من عبء العمل في بعض االدارات؟كيفيه تداول  .3

 هل يتم تحديد الدورات التدريبيه بناء علي االحتياجات لجميع التخصصات بالكليه؟ .4

 هل يوجد اليه لقياس مردود التدريب علي اداء المتدربين؟ .5

 ليه؟لفعجات احتياهل الموارد الماليه للمؤسسات كافه لطبيعه نشاطها واعداد الطالب ويتم توزيعها وفقا لال .6

 هل يتم الصيانه الدوريه بالكليه؟ .7

 هل يتم استخدام وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجيه بالكليه؟ .8

 هل يتوافر لدي الكليه قواعد بيانات دقيقه ومحدثه؟ .9
 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل االستبيان

 و أوضح االستبيان ما يلي:

 

 نقاط القوة

 االدارية.تعاون و العمل فى فريق داخل االقسام وجود   .1
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 .دورات تدريبية مؤهلة للموظفينوجود   .2

 .تخطيط مرتب لسير العملوجود   .3

 .اماكن مناسبة  للوحدات االدارية بالكليةوجود   .4

 انتظام مواعيد عمل الهيئة االدارية والعمال.وجود   .5

 .توفر اجهزة الحاسب اآللى فى االقسام و الوحدات االدارية .6

 .وتداولها بين أقسام و وحدات الكلية سريع سير المستندات و االوراق الرسمية .7

 مساهمة الفريق االدارى فى خدمة المجتمع . .8
 

 نقاط الضعف

 ال يتناسب االجور و المكافأت مع حجم العمل المطلوب .1

 اليوجد بالكلية خطة لتحديد األحتياجات من القوى العاملة .2

 . يوجد حاجة لشبكة الكترونية داخلية لتبادل المعلومات .3

 تضارب فى االراء حول المشكالت و القضايا االدارية داخل الكلية.وجود  .4

.خلبببببو بعبببببض االقسبببببام و الوحبببببدات االداريبببببة مبببببن مبببببديرين و رؤسببببباء اقسبببببام بهبببببا .5
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 .الموارد المالية والمادية6

 كفاية الموارد المالية والمادية 6/1/1

 تراتيجيةكفاية الموارد المالية السنوية لتحقيق الرسالة والغايات واألهداا اإلس

نارة الية )وة المالموارد المالية السنوية الخاصة بالكلية والتي تتمثل في اعتمادات مواننة السن

ننة ت مواالمالية ( ومصاريف الطالب المودعة في صندوق الخدمة التعليمية بالكلية اعتمادا

 المخصصة لكلية الطب البيطرى.   2020/2021 السنة المالية

 لوفاءالما كان هدا كلية الطب البيطرى هو نيادة  الموارد المالية للكلية حتى تستطيع 

وم ى أن تقلبيطربالتزاماتها  في العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحيط فقد رأت كلية الطب ا

 .  حيط بهاع المبعمل خطوات  جادة وفعالة لزيادة الموارد المالية بالكلية  وتحقيق خدمة المجتم

 قامت الكلية بالمشاركة في عدد من المشروعات مثل:  -1 

  منذ ردمنهوجامعة  –مشروع إنشاء وحدة ضمان الجودة بكلية الطب البيطرى بالبستان

و لمدة ثالث سنوات و المشروع ممول من وحدة المشروعات التابعة  2008مارس 

 ) نيه مصريج 180000اإلسكندرية بمبلغ  لونارة التعليم العالي و جامعة 
 لكل طرا 90000( بواقع  ثالثمائة و أربعون ألف جنيه مصري

     نتين و و لمدة س 2010  تقييم نظم االمتحانات و الطالب مشروع مع جامعة دمنهور

نيه ج 2400000المشروع ممول من جامعة دمنهور و ونارة التعليم العالي  بمبلغ  

ظم وحدة لتقيم ن( وتم تأسيس غير مليونين و أربعمائة ألف جنيها فقط المصري )

 بالكلية ممولة من المشروع. االمتحانات و الطالب

 مشروع اعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالى(HLAP)  : سالمة الغذاءمعمل 

امعة جلي و و المشروع ممول من وحدة المشروعات التابعة لونارة التعليم العا والتغذية

 جنيه مصري ) مليون وخمسمائة الف جنيه مصريا(    1500000 دمنهور بمبلغ

 ة ات مشروع دراسات وبائية وفيرولوجية على فيروس انفلونزا الطيور شديدة الضراو 

مبلغ المنتشر فى مصر و الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ب 1ان  5

 جنيه مصرى. 290000

 عات المشاركة الطالبية فى مجال ضمانتم قبول مشروع تجميل الكلية ضمن مشرو 

  .جنيه مصرى. 70000بمبلغ  الجودة

للشركات و الهيئات و المؤسسات  تقديم استشارات علمية -2

 : الصناعية و العلمية مثل

تقييم مشاريع داجنة خاصة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع المحافظة حول إعادة تشغيل  -1

المحافظة من البيض واللحم بعد أن توقفت على مايزيد عن هذق المشاريع لتغطى إحتياجات 

 سبع سنوات هذق المشاريع هى:
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 مشروع تحسين السالالت الداجنة بفرهاش حوش عيسى  -

 مليون بيضة بشبراخيت 15مشروع إنتاج  - 

 األستشارة العلمية الخاصة بتطوير وتأهيل بحيرة ادكو .  -2

 ل:و المؤسسات و المعاهد البحثية مثمع الهيئات  عمل بروتوكوالت تعاون -3

 ريةالبيط بمحافظة البحيرة بشأن القوافل الطب البيطرىعمل بروتوكول تعاون مع مديرية  -

 اتفاقية تبادل اكاديمى بين كلية الطب البيطرى بالبستان ومعهد بحوث األمراض-

 اليابان-الميكروبيولوجية كلية الطب  جامعة اوساكا

معة تعاون مع المجلس القومى للشباب والرياضة ورعاية الشباب بجاعمل بروتوكول   -

 .دمنهور بشأن القوافل البيطرية

 طومالخر وتعاون علمى بين قسم الجراحة بالكلية وقسم الجراحة بجامعة القاهرة وأسيوط  -

وس مشروع عزل وتحديد الجينات الخاصة بزيادة انتاج اللحوم و األلبان فى الجام -

 يا حيثالخا  بجامعة كفر الشيخ و الممول من صندوق تنمية العلوم و التكنولوجالمصرى 

ة الطب بكلي ان السيد الدكتور احمد صابر ابراهيم األستاذ المساعد بقسم التشريح و األجنه

 جامعة دمنهور عضو فريق المشروع البحثى) باحث أ(. –البيطرى 

 الحيوان عيادة االسكندرية بروتوكول تعاون مع مستشفى بروك الخيرى لعالج  -

 منهور معة دبروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وكلية الطب البيطرى جا -

ية بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور ومشروع التنمية الرئيف -

 . بالبحيرة 

اعى ضامن االجتمبروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور ومديرية الت -

 بالجيزة 

 كلية بروتوكول تعاون بين مشروع دعم القدرات القيادية والتاهيل لسوق العمل لطالب -

ية الطب البيطرى جامعة دمنهور ووالمركز المصرى االوروبى لتنمية الموارد البشر

 والتدريب و االستشارات 

راد األف ومن الجهات و المؤسسات  تلقي المساعدات و التبرعات المادية و العينية -4

 مشجعي البحث العلمي بالمجتمع المحلي

توجد صور من مساهمات بعض الشركات األنتاجية فى اجراء بعض التجارب واألبحاث  -1

جهان  ابان و هوالتبرع المقدم من معهد الدراسات الميكروبية بجامعة اوساكا بالي -2الكلية داخل 

PCR  الف جنيه  37وقيمته. 

 جنيه. 50000من جامعة اوساكا للتشخيص السريع لالمراض الوبائية و قيمته  PCRجهاز  -3
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 من جامعة اوساكا 100000هدية بتكلفة   -4

ر قيام نظي 12000و قيمته  712483تبرع من شركة المدار ل ستيراد و التصدير شيك رقم  -5

 كلينيكىالنشاء مستشفى ا 50000و قيمته  120029868الكلية بتقييم احد اللقاحات وشيك رقم 

جنيه من شركة رويال لينك انتر  50000و قيمته  0023025قبول تبرع بشيك رقم  -12

 ناشيونال

 . كفاية ومالئمة المباني 6/1/2

  مساحة المباني  مناسبة الحتياجات الكلية ومزاولة أنشطتها من حيث التصميم والمساحة

 : ومرفق بيانات خاصة  بمبانى ومرافق الكلية ومواصفاتها العامة  و تجهيزاتها

يتم  كلية تتوافر لدى الكلية تجهيزات ومعدات لتحقيق األمن والسالمة في مباني ال 

 اطاتالتأكد من كفاءة هذق المعدات بصفة مستمرق من خالل لجنة التحقق من اشتر

 ور لمحاضر اجتماع  هذق اللجنة(األمن و الحريق بالكلية )مرفق طيه ص

يان بكما توجد خطة إلخالء المباني و التدريب في حالة حدوث كوارث  )مرفق    

 ( خا  بهذا 

 . النظافة والمناخ الصحي للمباني 6/1/3

ضاءة وية واإلالتهتحتاج هذق المباني واقسامها إلى نيادة االهتمام بالنظافة والجمال رغم تمتعها ب

ة ل الخاصدورات المياا كافية ولكن تحتاج لكثير من اإلهتمام نظرا لقلة العماالطبيعية.   

 . بالنظافة

 . المرافق العامة والخاصة 6/1/4

 ال تتوافر أي أماكن انتظار أو جلوس للطالب في أوقات فراغهم فى الوقت الحالى.

 

 

 . صيانة المباني والتسهيالت التعليمية 6/1/5

 .18/4/2021معتمدة بتاريخ بالنسبة للصيانة توجد خطه لصيانة هذق المباني 

 دورية.توجد خطه لصيانة المباني والتسهيالت التعليمية  حيث تتم الصيانة بصورة 

 . التسهيالت المادية6/2
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  . التسهيالت المادية لممارسة األنشطة الطالبية6/2/1

 لكليببةاالببى حبد مببا حيببث تسبتخدم مببدرجات  تتبوافر األمبباكن المناسببة لممارسببة األنشببطة الطالبيبة 

 ة.وال توجد قاعات مخصص باتحاد الطالب واألسر الطالبية والمسرح لهذق األنشطة  كقاعات

 .  األجهزة والمعدات والمعامل 6/2/2

جراء النمة إلت الالكيميائية  واألدوا تتميز الكلية بكفاية األجهزة والمعدات والمعامل  و المواد

معامل ل الالتجارب فى المعامل    وجارى توصيل كابالت لالتصال بشبكة المعلومات الدولية لك

 ها بعدشغيلوالقاعات   بالنسبة للصيانة فهذق األجهزة حديثة فى فترة الضمان بعضها لم يتم ت

 بيان بتونيع مبانى الكليةاوال: 

 

 الدور االول علوى :- ) خاص بكلية الطب البيطرى ( 

 F101 WC F103 F105 اسانسير

مدخل 
 رئيسى

وبوفيهحمام  F107 F109 اسانسير  

 برنامج طب وجراحة حيوانات اليفة بانوراما الحيوان

 F108 F110 سلم F104 F106 سلم F102 سلم
غرفة اعضاء هيئة 

البرنامج تدريس   

 

 

 

 

 الدور الثانى علوى :- ) خاص بكلية الطب البيطرى ( 

اسانسي
 ر

F201 
 قاعة تدريسيه 

 F203 مكتب

مدخل 
 رئيسى

 F206 F208 اسانسير
حمام 
 وبوفيه

 برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء

 F207 F209 سلم F205 مكتب F204 مكتب F202 سلم
غرفة 

اعضاء 
هيئة 

 الدور االرضى :- ) خاص بكلية الطب البيطرى (

 F1 WC F3 F5 اسانسير

 مدخل رئيسى

المشرحه    اسانسير F7 

 مشرحة الباثولوجى بانوراما الحيوان

 F8 F9 سلم F2  F4 F6 سلم
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تدريس 
 البرنامج 

 

 الدور الثالث علوى :)  مشترك بين كلية الطب البيطرى وكلية الصيدلة (

 اسانسير
F301 
مدرج 
 صيدلة

 حمام وبوفيه

F303 
مدرج 
برنامج 
سالمة 
الغذاء 
 والتغذية 

 
F305 

 مدرج بيطرى

مدخل 
 رئيسى

 اسانسير
مدرج 
رعاية 
 الحيوان 

F308 
حمام 
 وبوفيه

 المعمل األفتراضية المعمل األفتراضية

 سلم
F302 

 مدرج صيدلة
 مكتب

F304 

مدرج 
 صيدلة

 مكتب

غرفة 
اعضاء 
هيئة 

تدريس 
طب 

 بيطرى 

 سلم
F307 
مدرج 
 بيطرى

F309 

مكتب 
اعضاء 
هيئة 

تدريس  
رعاية 
 الحيوان 

 

  

 الـــــدور الرابــــع علوى :- )خاص بكلية الصيدلة (

 الـــدور الخامـــس علوى: ) خاص بكلية الطب البيطرى ( 

اسانس
 ير

F501 

 قاعة
 تدريسيه 

 حمام
F503 
قاعة 

 تدريسيه 

معمل 
 ميكروبيولوجى 
 ميكروبيولوجى 

F505 
مكتب اعضاء 
هيئة تدريس 

 ميكروبيولوجى 
مدخل 
 رئيسى

 اسانسير
F507 
معمل 
 الدواجن

حمام 
 وبوفيه

 سلم
F502 
معمل 

 باثولوجى 

مكتب 
باثولوجى 
اعضاء 
هيئة 

 التدريس  

F504 
قاعة 

وغرفة 
 داخلية

 مكتب
اعضاء هيئة 
التدريس قسم 

 الكيمياء 

506 
معمل  الكيمياء 

 الحيوية 

 سلم
F508 

 
التغذية معمل   

غرفة 
اعضاء 
هيئة 

تدريس 
 دواجن  
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 الدور السادس علوى  كلية الصيدلة 

 الدور السابع علوى  :- ) خاص بكلية الطب البيطرى (

 اسانسير
F701 

 قاعة تدريسيه
 حمام

F703 
معمل  وغرفة 

داخلية 
 فسيولوجى

 مكتب
فسيولوج

 ى 

F705 
معمل صحة 

الحيوان 
وامراض 
مدخل  مشتركه 

 رئيسى

 اسانسير
F707 

معمل الطب 
 الشرعى

حمام 
 وبوفيه

 سلم
F702 

 قاعة تدريسيه
 مكتب

F704 
وغرفة   معمل 

 داخلية
 هستولوجى

مكتب 
هستولو
 جى 

F706 
 الطفيليات

 سلم
F708 

 معمل االدوية

غرفة 
 ادويه 

 

 الدور الثامن علوى:-) مشترك بين كلية الطب البيطرى وكلية الصيدلة (

اسانسي

 ر

F801 

قاعة 

 بيطرى

 حمام

F803 

اختبارات 

 الكترونيه 

 مكتب

طب 

 بيطرى

F805 

معمل 

 صيدلة
مدخل 

 رئيسى

 اسانسير
F807 

 معمل صيدله 

حمام 

 وبوفيه

 سلم

F802 

اختبارات 

 الكترونيه 

 مكتب

اعضاء 

هيئة 

 تدريس 

F804 

اختبارات 

 الكترونيه 

 مكتب

 صيدلة

F806 

معمل 

 صيدلة

 سلم
F808 

 معمل طب بيطرى

غرفة 

 كهرباء

 

 

 F305مدرج برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء  F7المشرحه 

مكتب اعضاء هيئة التدريس د/ قدرى صادق  F9مشرحة الباثولوجى 

F307 

 F310معمل افتراضى  F8غرفة تعقيم مركزيه 

 F311معمل افتراضى  بانوراما الحيوان 

  بانوراما الحيوان 

  بانوراما الحيوان 

مكتب اعضاء هيئة تدريس قسم رعاية الحيوان  برنامج طب وجراحة حيوانات اليفه 

F313 

 F502معمل الباثولوجي  F107برنامج طب وجراحة حيوانات اليفه 

 مكتب اعضاء هيئة تدريس قسم الباثولوجى  F108برنامج طب وجراحة حيوانات اليفه 

 F501قاعة تدريسية برنامج تميز طب وجراحة حيوانات اليفه 
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F109 

 F505معمل الميكروبيولوجى  F110برنامج طب وجراحة حيوانات اليفه 

 F506معمل الكيمياء  برنامج تميز طب وجراحة حيوانات اليفة 

 مكتب المدير التنفيذى للبرنامج 

 

 مكتب اعضاء هيئة تدريس قسم الكيمياء الحيوية 

 F508ية معمل التغذ برنامج تميز صحة وسالمة الغذاء 

ى أ.د/ عبيد عبد العاطى صالح المدير التنفيذ

 للبرنامج 

 F507معمل الدواجن 

 

مكتب اعضاء هيئة تدريس امراض  سكرتارية البرنامج 
 دواجن واسماك 

معمل االسماك واالنتاج والرعاية  F701قاعة تدريسية 

F504  

 معمل رعاية الحيوان  F702قاعة تدريسية 

 مكتب اعضاء هيئة تدريس  F703معمل الفسيولوجى 

مكتب اعضاء هيئة تدريس 
 الفسيولوجى 

 

  F704معمل الهستولوجى 

مكتب اعضاء هيئة تدريس 
 هستولوجى 

 

معمل صحة الحيوان  واالمراض 

F705  المشتركه 

 

  مكتب اعضاء هيئة تدريس 

  F706معمل الطفيليات 

معمل الطب الشرعى والسموم 

F707 
 

معمل الفارماكولوجيا ) االدوية ( 

F708 
 

  مكتب اعضاء هيئة تدريس االدوية 

  F802قاعة اختبارات الكترونيه 
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  F803قاعة اختبارات الكترونيه 

  F804قاعة اختبارات الكترونيه 

  F801قاعة تدريسية 

  مكتب اعضاء هيئة تدريس 
 

 

 . نسبه الحاسبات اآللية إلجمالي عدد الطالب 6/2/3

 بالنسبة للحاسبات األلية الموجودة بالكلية فموزعة كالتالى:

 فى معمل الحاسب األلى. 11د عد

 و األقسام العلمية. األقسام األداريةمعظم حاسب الى واحد فى 

 . وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات 6/2/4

ويوجببببببد فببببببى بعببببببض األقسببببببام بالكليببببببة خدمببببببة   علببببببى شبببببببكة االنترنببببببت للكليببببببة موقببببببع

نببببببت ل نقبببببباط انترياالنترنبببببت متاحببببببة للعبببببباملين بهببببببا وجببببببارى ايضبببببا األنتهبببببباء مببببببن توصبببببب

 .  لكل القاعات و معمل الحاسب األلى واألقسام الباقية

 ثانيا : الموارد البشرية 

  أعضاء هيئة التدريس

طالب  من حيث عدد اعضاء هيئة التدريس : عدد

 البكالوريوس

:121(1883:64) 

 

من حيث عدد اعضاء هيئة التدريس : عدد طالب 

 الدراسات العليا

1:3     (64:191   ) 

  الهيئة المعاونة

 (27:1883) 170: من حيث عدد اعضاء الهيئة المعاونة:عدد الطالب

  العاملين بالمختبرات والمعامل

معمل مؤقت وعدد ا اخصائى و فنى  4عدد  عدد العاملين وتصنيفاتهم

      طبيب بيطرى ثالث 1عدد 

 58:1 عدد العاملين: عدد الطالب

  المكتبة

  1فنى مكتبات  العدد الكلى للعاملين بالمكتبة
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 طالب 941:1 عدد فنى المكتبات : عدد الطالب

توجد وحدة عالجية لمجمع الكليات العملية  الوحدات الصحية

يتم تحويل الطالب اليها ويتم استدعاء 

 االطباء والممرضات وقت الجاحة 

 

 التجهيزات لمبانى ومرافق الكلية

  البنود

 تجهيزات المكتبة الحالية

 

 م  54=6*9 مقاسها المكتبة قاعة 

 تحتبببوي حيبببث .جيبببدةال ضببباءةواال تهويبببةفيهبببا ال  تتبببوافر    

 وارتفببببببباع م1.5 بعبببببببرض الشبببببببارع علبببببببي شبببببببباك3 علبببببببي

 تتببببببببوافر كمببببببببا   الطبيعيببببببببة اإلضبببببببباءة يببببببببوفر ممببببببببا م1.8

 الكافية الصناعية اإلضاءة

  مقعد   49يتوفر 

 كتاب عربى  30نسخة و   215كتاب اجنبى بعدد194تحتوى

 47بعدد نسخة 

  تخصص/  للدوريات عناويين 6يوجد  

  المعلومات جارى االنتهاء من توفيرخدمة االتصال بشبكة

 الدولية

  المفتوح الرفوف نوع من رف 96  يوجد. 

 ر تصوي الة يوجد 

 افيه للعاملين ومكاتب بطاوالت،وخزائن،ورفوف، مزودة المكتبة قاعات . 
 جهاز واحد  يتوافر 

تجهيزات قاعات 

 المحاضرات العامة 

 مرفق طيه

 

   توافر سبورات بيضاء )تفاعلية( فى كل قاعة تدريسية مع

 مستلزماتها

 األقل علي م2×1.5 مقاس سوداء خشبية سبورة عدد تتوافر. 

 توافر تهوية جيدة 

  توافر اتصال دائم بالكهرباء 

  م1×  1× 2.5توافر منضدة للمحاضر مقاس 

  توافر الوسائل السمعية والبصرية الالنمة مثلData Show, 

Projector 

 شفافيات عرض أجهزة يوجد 

 ات جارى االنتهاء من تزويد القاعات باالتصال بشبكة المعلوم

 الدولية
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 المعامل البحثية والدراسية

 من بالمطلو العدد بها يتواجد  دراسية وبحثية  معمل 42 بالكلية يوجد 

 الالزمة الطاوالت

  توافر مناضدة عملWork Tables    فى كل معمل 

  لرفوا لتخزين المواد المستخدمة فى التجارب بكل معمتوافر 

 كل  توافر االجهزة والمواد المعملية الخاصة والالنمة الثبات

 التجارب المشار اليها فى المناهج والمقررات الدراسية

 جهان حاسوب  11تتوافر به عدد   معمل الحاسب

 5 مناضد 

قاعة الموتمرات 

 والندوات

 ( قاعة فيديو كونفرانس 2يوجد بالكلية عدد ) 

 

  البنود

 تجهيزات االقسام
    تتوافر الة تصوير االوراق فى بعض األقسام األدارية 

  توافر جهان حاسب الى شخصى لالستخدامات االدراية فى

 حدة(كمبيوتر/قسم او و 1االقسام والوحدات االخرى فى الكلية )

 دورات المياة
  )(411:18) طالبا وطالبة 23واحد لكل مقعد )مرحاض 

  عضو هيئة تدريس  ومعاون 10مقعد )مرحاض( واحد لكل 

41:4)) 

 

 المواصفات العامة لمبانى ومرافق الكلية

  البنود

 2م6بالنسبة للمدرجات ارتفاع   ارتفاع المبانى

  2م4بالنسبة لقاعات التدريس 

 من خالل المراوح  والنوافذ   التهوية

وساللم الطوارئ ابواب 

 ومتطلبات االمن والسالمة

 

  توافر شبكة انارة 

  ة باب للمدرج و بالنسب 3وباب واحد لكل قاعات التدريس

 باب 2للمعامل فيوجد معامل بباب واحد واخرى بعدد 

 األدوار جميع في بديلةمخارج  يوجد 

 ابواب القاعات والمعامل

 االبواب مكونة من ضلفتين متحركتين عرض الدلفة 

 م 1.80الواحدة 

 تفتح  بعض االبواب للخارج واخرى للداخل 

 مقاومة للحريقبمبنى المعامل ابواب الوميتال  يوجد  
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 معدات مكافحة الحريق

 

 وجود طفايات يدوية لجميع الطوابق 

 وجود تركيبات ثابتة مثل 

 شبكة خراطيم مطاطية -

 معدات انذار صوتية  -

 شبكة انذار يدوى -

 بكة انذار تلقائىش -

 مسئولين عن ادارة االنمات اثناء الطوارئ وجود -

 وجود نظام الختبار سالمة ادوات االطفاء بشكل دورى -

تجنب استخدام السيراميك االملس الذى يؤدى الى   دورات المياة

 االنزالق

 اليوجد تجهيزاتبالنسبة لمواصفات المبنى لمتحدى االعاقة: 

 

 بيان خاص بالمعامل والقاعات

 

 المساحة بالمتر المربع اسم الفراغ

 اوال قاعات المحاضرات

 485.14 )قاعة محاضرات (   1مدرج 

 487.05 )قاعة محاضرات (   2مدرج 

 252.83 )قاعة محاضرات (   3مدرج 

 ثانيا قاعات  الدروس

 93.45 1قاعة 

 93.45 2قاعة 

 79.05 3قاعة 

 100.725 5قاعة 

 116.55 6قاعة 

 46.3175 قاعة حاسب الى 

 ثالثا المعامل التخصصية

 90.2475 معمل تشريح 

 39 معمل وراثة 

 29.4 معمل هستولوجى

 51.6 معمل فسيولوجى 

 48.75 معمل باطنة  وجراحة 

 121.8 معمل ابحاث دواجن 

 25.6 معمل صحة الحيوان 
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 30.4 معمل ميكروبيولوجى 

 60.325 معمل الطب الشرعى والفارماكولوجى 

 رابعا معمل سالمة الغذاء

 115.94 1معمل 

 38.44  2معمل 

 38.44  3معمل 

 االجهزة العلمية 

الخيبببببرة اتوجبببببد بالكليبببببة العديبببببد مبببببن االجهبببببزة العلميبببببة التبببببى تبببببم شبببببرائها فبببببى السبببببنوات 

  -تالى :والتى تعتبر اضافة للعملية التعليمية والبحثية بالكلية على النحو ال

 99000التخصصبببببببية ) مفاصبببببببل وعظبببببببام ( بمبلبببببببغ  جهبببببببان منظبببببببار االشبببببببعة ( 1عبببببببدد )

 تقريبا 

 جنيه تقريبا 99000( جهان تصحيح الى بمبلغ 1عدد )

 جنيه تقريبا 1313110( جهان االليزا بمبلغ 1عدد )

 جنيه تقريبا 131311بملغ  PCR( جهان 1عدد )

 جنيه تقريبا 5700000( جهان مالتى دوا بمبلف 1عدد )

 جنيه تقريبا 6300جهان داتا شو بمبلغ 7عدد 

 جنيه تقريبا 40000ميجا بمبلغ  24( كاميرا تصوير كانون 1عدد )

 ( بوابة تعقيم 1عدد )

 ( اجهزة  قياس حرارة 4عدد )
 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

 خطة وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/1

 البيئة خطة الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية

 2620وحتى 2220 فى العام الجامعى من

تطبببويرق أسببتمرارآ لمبببا بببدئت ببببه الكليببة فبببى قطبباع خدمبببة المجتمببع وتنميبببة البيئببة و

 تكون خطة تنمية المجتمع بالكليه فى السنوات الخمس القادمة كالتالى:

 األستمرار فى تطوير ما بدأت به الكلية متمثآل فى:

الكشبببببف علبببببى الحيوانبببببات مبببببع أجبببببراء الفحوصبببببات الالنمبببببة والعمليبببببات الجراحيبببببة  اوآل:

والمستشبببفى حاليبببآ تحبببت  0وتحصبببين الحيوانبببات وتقبببديم خبببدمات بيطريبببة كاملبببة بالكليبببة 

التأسببببيس حيببببث ثببببم شببببراء أحببببدث أجهببببزة الجراحببببة وتحببببت األنشبببباء غرفببببة األشببببعة 

خبببدمات متقدمبببة فبببى وعبببالج الكسبببور وتكملبببة منشبببئات الكليبببة لكبببى تكبببون مستشبببفى ذات 

 الطب البيطرى. 
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البببى  وسبببوا ينضبببم البببى القبببرى التبببى تخبببدمها القوافبببل باألضبببافة عمةةةل قوافةةةل بيطريةةةة ثانيبببآ:

 مجموعة المراكز السابقة قطاع قرى النوبارية.

رار وذلببك ألسببتم بمطبعببة الجامعببةنشةةرة دوريةةة سةةنوية بكتةةاب القوافةةلب  جةةارى عمةةل :ثالثببا

يبببرة النفبببع ومتابعبببة أنشبببطة القوافبببل والمسبببتجدات فبببى خريطبببة األمبببراض بمحافظبببة البح

وذلبببك لتحديبببد خطبببة قوميبببة لمنبببع أنتشببببار األمبببراض وكبببذلك لعمبببل ببببرامج تحصببببينات 

 للحيوانات المختلفة.

طلبةةةةة البحثيةةةةة لطلبةةةةة الكليةةةةة والتعليميةةةةة و: األسةةةةتمرار فةةةةى عمةةةةل وتطةةةةوير المةةةةزراع رابعةةةةا

 الدراسات العليا على النحو التالى:

 مزرعة الدواجن 

  مزرعة البط 

 مزرعة سمكية 

  مزرعة الماعز 

    مزرعة األبقار 

 ارع األبحببباث العلميببببة الالنمبببة للهيئبببات المحليببببة وأصبببحاب المببببز علببببى : العمبببلخامسبببا

ذق هبببمبببن خبببالل الوحبببدات البحثيبببة فبببى الكليبببة وأعطببباء النصبببائح الالنمبببة للتغلبببب علبببى 

 المشاكل.

ى : نطمبببع فبببى الخمبببس سبببنوات القادمبببة أن تتحبببول الكليبببة مبببن عمبببل نبببدوات علميبببة البببسادسبببا

 . العام القادمتنظيم مؤتمر سنوى بالكلية فى مطلع 

ليبببة وحبببدة ذات طببابع خبببا  بالك( 2عبببدد ) إنشبباء  تبببم أنشةةةاء وحةةةدة ذات طةةابع خةةةاص: :سببابعا

سبببببالمة بحبببببوث ومركبببببز  18/11/2020)مركبببببز الخبببببدمات البيطريبببببة بتببببباريخ اعتمببببباد 

ة مجبببال خدمبببة المجتمبببع وتنميبببوذلبببك يصبببب فبببى   )18/4/2021الغبببذاء بتببباريخ اعتمببباد 

 . بالكلية البيئة

ه : تطببببوير موقببببع الكليببببة علببببى شبببببكه المعلومببببات الدوليببببه وذلببببك لتوسببببيع قطبببباع خدمببببثامنببببا

 0مجتمع وبث أهم األنجانات للكليهال

 

 

 أنشطه خدمة المجتمع وتنميه البيئة للطالب بالكلية:
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 أوآل: األسببببتمرار فببببى  أشببببراك الطببببالب فببببى القوافببببل البيطريببببه وذلببببك للوقببببوا علببببى أهببببم

األمببببراض المنتشببببرق فببببى محافظببببه البحيببببرق والتببببى تسبببببب مشبببباكل رئيسببببيه وتسببببببب 

تببببى خسبببائر أقتصببباديه بالمحافظبببه وكبببذلك معرفبببه طبببرق العبببالج المثلبببى للحيوانبببات وال

 تكسبهم خبرق فى المرحله بعد الدراسه.

انى سبببتمرار فبببى عمبببل رحبببالت طالبيبببة وذلبببك لزيبببارة بعبببض مبببزارع األنتببباج الحيبببوثانيبببآ: األ

لمتبببوفرق واألنتببباج البببداجنى بالمحافظبببه وذلبببك لتعريبببف الطبببالب ببببأهم أنبببواع الحيوانبببات ا

تحسبببن فبببى المحافظبببه واألمكانيبببات المتاحبببه فبببى المحافظبببه ومبببا تحتاجبببه هبببذق المبببزارع ل

 ونيادق أنتاجيتها.

عيببببه نيببببارات ميدانيببببه لمصببببانع األعببببالا بالمحافظببببه وذلببببك لتو ثالثببببآ: األسببببتمرار فببببى عمببببل

لطببببرق الطبببالب بلمبببواد الذائيبببه المتببببوفرق والتبببى يبببتم تصبببنيع الالعببببالا منهبببا وكبببذلك ا

 المختلفه لتصنيع األعالا.

ب رابعببببآ: األسببببتمرار عمببببل نيببببارات ميدانيببببه للطببببالب لمجببببانر البحيببببرق فببببى فتببببرق التببببدري

ات قبببببل الببببذبح وفحببببص الببببذبائح والمعببببامالت الصببببيفى لمعرفببببه كيفيببببه فحببببص الحيوانبببب

الجزئبببى  المثلبببى للحبببوم بعبببد البببذبح والتعامبببل مبببع اللحبببوم للحيوانبببات المريضبببة باألعبببدام

 أو الكلى.

طريبببة خامسبببآ: األسبببتمرار فبببى التواصبببل عمبببل نيبببارات ميدانيبببه لطبببالب الكليبببة للمعامبببل البي

 األمراض المعدية.بالمحافظة وذلك آلكساب الطالب خبرات معملية فى تشخيص 

 سادسبببآ: األسبببتمرار فبببى عمبببل يبببوم بيئبببى فبببى الكليبببة حيبببث شبببارك الطبببالب فبببى حملبببه تنظيبببف

 وتجميل الكلية والمدينة الجامعية.

لبببدم سبببابعآ: األسبببتمرار فبببى عمبببل حمبببالت تببببرع بالبببدم مبببن الطبببالب بالكليبببة وذلبببك لتبببوفير ا

 البحيرة.الالنم للمرضى فى بنك الدم لخدمة المرضى والمصابين بمحافظة 

 

 الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع 7/1/1

البيطبرى  الذى تقبوم ببة مديريبة الطبب المسح الشاملمن خالل لكلية ل تحدد األحتياجات المجتمعية

  0بالتعاون مع االقسام العلميه المختلفه بالكليه بالبحيرة

لثببروة المشببتغلين فببي مجببال اإعببداد اسببتبيانات وعمببل اسببتطالع آراء المسببتفيدين والتببي شببملت  -أ

تياجبا الحيوانية من أصحاب المزارع الكبيرة و صبغار المبربين فبي القبري و النجبوع األكثبر إح

 في فاعلية وكفاءة الخدمات التي تقدمها الكلية.
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عقةد النةدوات والمةةؤتمرات حيةث قامةي الكليةةة بتنظةيم عةدة نةةدوات عةن موضةوعات السةةاعة  -ب

و  عة مثةل مشةكالت تفشةى و بةاء إنفلةونزا الطيةور و الخنةازيرالمتعلقة بأهم موضوعات السةا

 الحمى القالعية وسبل التغلب عليها . 

 جتمع.االهتمام بإجراء البحوث والمشروعات البحثية التي تهتم بتنمية البيئة وخدمة الم -أ

طالبة قامت الكلية من خالل قطاع الدراسات العليا والبحوث وعلي أساس الخطة البحثية للكلية بم

األقسام العلمية لتوجيه األبحاث والرسائل العلمية والمشاريع البحثية لحل المشكالت البيئية وتنمية 

ثرواتها الحيوانية في محافظة البحيرة وعكس هذا من خالل إجراء مشروعات تهتم بتنمية 

  إعتماد  كلية الطب البيطرى قسم الرقابة الصحية على األغذيةب  المجتمع والبيئة مثل مشروع 

 معمل سالمة الغذاء و التغذية 

توراق تم نشببر العديببد مببن األبحبباث العلميببة ورسببائل الماجسببتير والببدكسببيمببن خببالل هببذق المشبباريع 

النمبببة وأيضبببا تقبببديم التقبببارير العلميبببة والفنيبببة للجهبببات المعنيبببة والمختصبببين وتقبببديم الحلبببول ال

  للمشكالت الطارئة .

 وتنمية البيئةتنمية الوعي لخدمة المجتمع  -ب

 الكلية للتوعية على محورين هما: هامم ترتكز

خبالل  تنمية الوعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الطالب وأعضاء هيئبة التبدريس مبن -1

  عمل بعض الملصقات والنشرات وعقد ندوات وورش عمل لمناقشة أهم المشاكل البيئية

الب وأعضبباء هيئببة التببدريس فببي تحبباول الكليببة جاهببدة لتفعيببل مشبباركة كببل مببن الطبب -2 

ة التوعيببة لبببرامج خدمببة المجتمببع وتنميببة البيئببة ولكببن حتببى اآلن  تتصببف هببذق المشببارك

 بالعشوائية واالتصاالت الشخصية وعدم وجود سجل لهذق المشاركات.

 تنظيم أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/2

 لجنه للبيئه وخدمه المجتمعتوافر  7/2/1

قبه المنبث يئبهلجنه خدمبه المجتمبع وتنميبه البيتم تنظيم وإدارة أنشطة المشاركة المجتمعية من خالل 

 .من مجلس الكليه 

 ممارسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/2/2

ئبة تنميبة البيالكلية دليال يتضمن إنجاناتها في مختلف المجاالت والمتعلقة بخدمبة المجتمبع وب يوجد

 كما هو موضح بادناق  المحيطة

يعتبر قطاع خدمة المجتمبع بكليبة الطبب البيطبري بواببة الجامعبه علبي المجتمبع المحلبي لمحافظبة 

البحيرق والبيئبه المحيطبه بهبا فيمبا يخبص االنتباج الحيبوانى والبداجني والسبمكي حيبث يبتم البتالحم 

عامل معها . وقد قامت الكليه العلمي والعملي مع اهم المشكالت التي تظهر في هذق البيئات ويتم الت
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من خالل هذا القطاع بالعديد من االنشطه مثل القوافل الطبيه والندوات واللقاءات التلفزيونيه وهي 

 كما يلي:

 القوافل الطبيه: -1
ت ا تحواصلت جامعة دمنهور عمل القوافل البيطريه والتوعويه الي القري االكثر احتياج

 ور نبيللدكتر عبيد صالح رئيس الجامعه والسيد االستاذ ارعاية معالي السيد االستاذ الدكتو

 .وافلبكير عميد الكليه باالشتراك مع مديرية الطب البيطري وفيما يلي بيان بهذق الق

حتةةي  2020فبرايةةر تقريةةر شةةامل عةةن القوافةةل التةةي قامةةي  بهةةا جامعةةة دمنهةةور مةةن شةةهر 

 .2021اغسطس 

 التاريخ المكان م

 2020فبراير  20 والشرنوبيوحدة نديبه  1

 2020فبراير  27 وحدة نديبه والشرنوبي 2

 2020مارس  5 وحدة نديبه والشرنوبي 3

 2021ابريل  8 زاوية سالم-ابوالمطامير 4

 2021ابريل  28 دمنهور -زاوية غزال -بسنتواي 5

 2021مايو  20 ااالمراء-كفرالدوار  6

 2021يونيو  3 كوم الشقاف -حوش عيسي 7

 2021يوليو  15 ابوالمطامير 8

 2021يوليو  29 دمسنا -ابوحمص 9

 2021اغسطس  12 كوم البركه –كفرالدوار  10

 عدد وانواع الحاالت التي تم عالجها:

 العدد نوع الحاله م

 780 امراض باطنه 1

 540 امراض معديه 2

 530 امراض تناسليه 3

 20 جراحه 4

 3557 دواجن 5

 5427 االجمالي 6
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 حاالت امراض الباطنه: -1

 

 العدد نوع الحاله م

 350 نقص غذائي 1

 150 مشاكل هضميه 2

 50 مشاكل عظميه وعصبيه 3

 230 مشاكل تمثيل غذائي 4
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 :المعديهحاالت امراض  -2

 

 العدد نوع الحاله

 400 طفيليات داخليه وخارجيه

 40 التهاب ضرع

 100 التهابات تنفسيه
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 االمراض التناسليه:حاالت -3 -3

 العدد نوع الحاله

 380 عدم شياع

 100 التهاب رحميه

 50 تشخيص حمل
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بعض من  -4
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 تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع 3/

 مشاركة أعضاء من ذوي الخبرة من سوق العمل في مجالس المؤسسة 7/3/1

فادة لالسبت ء فبي المجلبس لمبدة عبامكأعضبا من قيبادات المجتمبع المحبيط اثنينوتضم مجلس الكلية 

 . من خبراتهم العملية واإلدارية

 مشاركة األطراف المجتمعية للمؤسسة في تقديم الخدمة لخريجيها 7/3/2

يشببارك بعببض األطببراا المجتمعيببة فببي تببدريب الطببالب فببي أمبباكن العمببل كببالمزارع ومحطببات 

جتمببع خدمببه الم اإلنتبباج الحيببوانى وتعتببزم الكليببة عقببد لقبباء سببنوي للتوظيببف ينظمببه ويببديرق لجنببة

 ت األدويبهوشركا بالكلية حيث سيتم دعوة القائمين على قطاعات اإلنتاج الحيوانى المجتمع وتنميه

 .والتعريف بسوق العمل لتوفير فر  عمل للخريجين

 لمستفيدةاالتصاالت والعالقات مع األطراف ا 7/3/3

هناك اتصاالت من قبل 

الكلية مع جهبات العمبل 

الخبببببببببببببارجي مثبببببببببببببل 

المؤسسببببببات الخدميببببببة 

وقطاعببببببببات اإلنتبببببببباج 

المختلفبببببببببببة لتفعيبببببببببببل 

علببببببببببببى الحصببببببببببببول 
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 استشارات متخصصة وتقارير فنية.

 االستعانة بالخدمات المتخصصة للمؤسسة 7/3/4

 الممارسات الفعلية لتنمية وحماية البيئية 7/4

 الممارسات الفعليةنماذج  7/4/1

 ية وحماية البيئة ومنها:منتوجد بعض الممارسات الفعلية لت

 ىليوم واألمس وحول مشاكل اإلستزراع السمكاعقد ندوات حول انفلونزا الطيور بين  .1

رق عقببدت الكليببة خببالل السببنة الحاليببه نببدوق بعنببوان الوضببع الببراهن للحمببى القالعيببه وطبب .2

  السيطرق عليها

   ىالعديد من االستشارات العلمية في مجال الدواجن واإلنتاج الحيوانقدمت الكلية  .3

 قبدمت الكليببة تقببارير ودراسببات فنيببه متخصصبة فببي مجببال اإلنتبباج الببداجنى واإلسببتزراع .4

  السمكى واإلنتاج الحيوانى

ت عقببدت الكليببة العديببد مببن بروتوكببوالت التعبباون وعملببت علببى تفعيلهببا وذلببك مببع الهيئببا .5

 فة.والمؤسسات المختل

 إصدار نشرات حول بعض القضايا البيئية. .6

 مساهمات الطالب وأعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع 7/4/2

  و القوافل البيطريهفى تنظيم الندوات  واعضاء هيئه التدريس مشاركه الطالب

 في خدمة المجتمع رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن أداء المؤسسة 7/4/3

التببي تقببدمها  الخببدماتعلببى  رضببا األطببراا المجتمعيببةتببم عمببل اسببتطالع لمعرفببة مببدى  -1

الكليببة بغببرض تحسببين وتطببوير هببذق الخببدمات لكببي يكببون للكليببة دور فعببال فببي خدمببة 

 -المجتمع وتنمية البيئة   وكانت نتائجه كالتالي:

 إستبيان حول رضا األطراف المجتمعية

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 مدي مصداقية االدارة في التعامل مع االطراف المجتمعية .1

 مدي عالقة القيادات االكاديمية بالكلية باالطراف المجتمعية .2

 مشاركة االطراف المجتمعية في اتخاذ القرارمدي  .3

 مدي مشاركة االطراف المجتمعية في المجالس الرسمية .4

 مدي اتاحة المعلومات لالطراف المجتمعية .5

 مدي رضا االطراف المجتمعية عن مستوي الخريجين .6

 مدي مساهمة االطراف المجتمعية في الممارسات الفعلية لحماية البيئة .7

 مجتمعية في المؤتمرات والندواتمدي مساهمة االطراف ال .8

 مدي مشاركة االطراف المجتمعية في التدريب الميداني

 

  

 التقويم المؤسسي وإدارة  نظم الجودة -

 الجوانب التنظيمية لوحدة إدارة الجودة 8/1
يكل . ويوجد لها ه2008عام  دمنهورجامعة  – الطب البيطرىتأسست وحدة ضمان الجودة بكلية 

مببن  تبعيبة تنظيميببة لهبا  يضببم ممثلببين مبن جميببع أقسبام الكليببة وبعبض ممثلببين ذيمعتمببد  تنظيمبي

 . عميد الكليةلللكلية وتتبع مباشرة  التنظيميالهيكل  فيطالب الكلية. كما أن تبعية الوحدة واضحة 

الئحة  كما قامي مجموعة العمل القائمة على مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية بصياغة

ودة مةن أجةل ضةمان الجةة وإسةةتراتيجيتهاوحةدة ، وبمةا يتوافةق أيضةةا مةع رسةالة الكليةة داخليةة لل

 والوصول إلى االعتماد.

 :آلتيةاكما تم توطيد العالقة بين الوحدة وبين مركز ضمان الجودة بالجامعة من خالل النقاط 

س هيئبة التبدري ألعضباءاالستعانة ببعض أعضاء مركبز الجبودة بالجامعبة لعقبد بعبض دورات  -1

 والعاملين بالكلية

ة للوحبدة وبعبض أعضباء فريبق الجبود التنفيبذيالجتماعبات الجبودة للمبدير  الشبهريالحضبور  -3

              .تمت بالمركز التيبالكلية 

د ويتم انعقبا للوحدة ليساعدها على تحقيق أهدافها التنفيذيوالفريق  اإلدارةوأيضا تم تشكيل مجلس 

ارات   وتحتفظ الوحدة بمحاضر االجتماعات ويبتم رفبع القبر الوحدة بصورة شهرية  إدارةمجلس 

اد قبد تبم اعتمبوتقارير لمتابعة هذق القبرارات.  وإعدادوالسياسات المقترحة من الفريق لعميد الكلية 

 .كليةبمجلس ال 26/7/2021بتاريخ  2021للعام  للوحدة التنفيذيوالفريق  اإلدارةتشكيل مجلس 

ق مجبالس األقسبام حيبث يوجبد منسب فبيعرض ومناقشبة قضبايا الجبودة بالكليبة  فيتشارك الوحدة 

جبودة يتببولى عببرض ومناقشببة قضببايا الجببودة بكببل قسبم  وكببذلك مجلببس الكليببة حيببث يتببولى مببدير 

ق الوحدة عرض مشاكل وقضايا الجودة  والمقترحبات المقدمبة مبن فريبق وحبدة الجبودة لببعض هبذ

 :فيال المشاركة المشاكل وتتمثل أشك

طبوير أنشطة الجبودة بالكليبة والتخطبيط والمتابعبة وت إدارةتشكيل ومتابعة عمل لجان  -

  .األداء

توصببيف وتقببارير البببرامج  إعببداد فببيل قسببام وأعضبباء هيئببة التببدريس  الفنببيالببدعم  -

  .والمقررات الدراسية

تببوفير  فببيوتتمثببل الوسببائل المتاحببة للوحببدة لممارسببة أنشببطتها الخاصببة بتوكيببد الجببودة بالكليببة 

  اجتماعبببات شبببهرية  ( عقبببد ورش عمبببل إرشببباديةلوحبببات  -مطويبببات –المطبوعبببات )نشبببرات 
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خببارجيين   نيببارات متابعببة مببن وحببدة الجببودة بالجامعببة  بمببراجعينالوحببدة  االسببتعانة  ألعضبباء

تببوفير الميزانيببة المخصصببة   وأعضبباء متميببزين فببي مجببال الجببودة  إلببى فةباإلضبباللكليببة  هببذا 

 .بالوحدة
 

 

 لألداء الكلى للكلية الذاتياستمرارية التقويم  8/2

 عملية التقويم 1/  8/2
  دراسبيل وحدة ضمان الجودة بالكلية تقوم بعملية التقويم للكلية بصفة مستمرة مبع نهايبة كبل فصب

 أراءوذلببك لتحديبببد نقبباط القبببوة وتبببدعيمها وتحديببد مبببواطن الضببعف وعالجها.وتسبببتطلع الوحبببدة 

معاونببة والعمليببة التعليميببة  وأعضبباء هيئببة التببدريس والهيئببة ال المقببررات الدراسببية فببيالطببالب 

% من  50ة ويتم هذا االستطالع على عينة عشوائي وفى الموارد المتاحة بالكلية اإلداريوالجهان 

 حتببى مذيلببة بمقترحبباتأسببئلة مقيببدة  البرأيب جميببع الفببرق الدراسببية  وتتضببمن اسببتطالعات طبال

ت بنبباء علببى معببايير ومؤشببرا وكيفببي كمببيللمؤسسببة نببوعين مببن التقببويم  الببذاتييتضببمن التقببويم 

ً ويبتم تحليبل النتبائج موضوعية قابلة للقيباس.   لبي السبيد بوحبدة ضبمان الجبودة  ورفعهبا إ إحصبائيا

 سبمتبدريس بالقالسادة أعضاء هيئبة العميد الكلية الذي يرفعها بدورق إلي السيد رئيس القسم ثم إلي 

ن خبالل مبعمليبة التعلبيم والبتعلم  فيويتم تحديد جوانب القوة والضعف و من يشاركونه التدريس. 

 . تقرير المقررات إعداد
 

 للكلية الذاتيقشة نتائج التقويم مراجعة ومنا 2 /8/2
 لظروا كورونا. نظرا بشكل جزئي وذلكالمراجعة ومناقشة التقويم الذاتى  تمت
 

 نتائج التقويم الذاتي وإدارة الجودة بالكلية: 8/3

 ودة:لألداء الكلى للكلية على إدارة الج الذاتيانعكاس لنتائج التقويم  8/3/1
الببببببذاتى بشببببببكل جزئببببببي وذلببببببك لظببببببروا كورونببببببا.تمببببببت المراجعببببببة ومناقشببببببة التقببببببويم 
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  الجودة بالكلية إلدارةدعم القيادات األكاديمية  8/4

 لنظم الجودة الداخلية الماديالدعم  8/4/1
يزات التجهببب ومؤسببس تببدعم الكليببة نظببام الجببودة الببداخلي   وذلببك بتببوفير المكببان المالئببم    

بعبات   ( طا3  )( أجهبزة كمبيبوتر3وفبرت عبدد ) إذالجبودة    ببإدارةالمناسبة للوحبدة المعنيبة 

ى   وداتبا شبو لعقبد دورات التبدريب علبى نظبم الجبودة . و تحبر  الكليبة علبب ماكينبة تصبوير

سببة الوحببدة بببالكوادر المؤهلببة  وتحبباول الكليببة تببوفير مخصصببات ماليببة للوحببدة لممار إمببداد

 .  هم ومعاوني ذيين بالوحدةل عضاء التنفيالالنم  الماديأنشطتها  ومحاولة توفير الدعم 
 

 المعنويالدعم  8/4/2
الوحبدة  الكلية مبدير وحبدة الجبودة واألعضباء العباملين بهبا معنويبا  ويبتمكن مبدير إدارةتحفز 

 )تفويض( التخاذ القرارات فيما يتعلق بقضايا الجودة ومن أمثلة ذلك :

 لبى درايبةمما يجعله ع تمثيل المدير التنفيذى بصفته فى مجلس الكلية واللجان المنبثقة -

 بمشكالت الكلية ومشاركا فى وضع حلول مناسبة لها

 السماح بمراقبة ومتابعة جودة العملية التعليمية -

 

 Strengtheness  نقاط القوة

 تم تخصيص مقر دائم لوحدة ضمان الجودة بمبنى الكلية وتم تجهيزق. -1

 للوحببدة علببى حضببور االجتماعببات الشببهرية  والتنفيببذي اإلداريمواظبببة معظببم  الفريببق  -2

 لرسم سياسة العمل  المستمر داخل الوحدة.

 ةيمى للوحدتأكيد العمل بروح الجماعة من خالل اللجان المختلفة المنبثقة من الهيكل التنظ -3

 تعريف أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطالب بثقافة الجودة -4

 

 Weaknesses    نقاط الضعف

فريببق  وأعضبباءاسببتقطاع وقببت وجهببد طويبل مببن اإلدارة  إلبىإجببراءات الجببودة  احتاجبت -1

 . الجودة

بيبق لبرؤيتهم ببأن هبذا التط س لتطبيبق نظبام الجبودة من أعضاء هيئة التدري بعضمقاومة  -2

  يحد من استقاللية الكلية كمؤسسة جامعية أو لمجرد المقاومة من أجل المقاومة. 

 مختلفة.المعلومات واالتصاالت لربط أقسام الكلية وإداراتها العدم كفاية وفاعلية نظم  -3

ضباء قلة عدد الموظفين المدربين على أعمال الجودة فبي الوحبدة لتخفيبف األعبباء عبن أع -4

 هيئة التدريس بالوحدة للقيام بواجباتهم التدريسية والبحثية.

لببى عواالعتمبباد   للتعامببل مببع االسببتبيانات التببي يببتم إجرائهببا الكترونببيعببدم وجببود نظببام  -5

 .إحصائياتجميعها وتحليلها  في األعضاء
 

 المحور الثاني: الفاعلية التعليمية  
 .الطالب والخريجون1

 سياسات القبول 1/1
اتيجية : توافق سياسات القبول معع الرسعالة واليايعات واألفعداف ا سعتر1/1/1

 للكلية:
 تنص الالئحة الداخلية لكلية الطب البيطرى على:
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وم( أو ميا كلية الطب البيطرى الطالب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي  ععليتقبل  .1
 يعادلها وفقا لشروط القبول الت  يحددها المجلس األعلى للجامعات.

امعيات يجوز لمجلس الكلية قبول الطالب الحاصلين على بكالوريوس الكليات العملية من الج .2
لبيطريية ألولى للحصيول عليى بكيالوريوس العليوم الطبيية االمصرية للدراسة بالكلية بالفرقة ا

 وهى كليات الزراعة، العلوم عقسم حيوان(، الصيدلة، والطب.

ت وميين كلييي  نييرى أن هنيييا  توافيي  بيييين سياسييات القبيييول الحالييية بالكليييية ميي  الرسيييالة وال اييييا
 واألهداف اإلستراتيجية للكلية.

 

 شفافية وإعالن سياسات القبول :1/1/2
 وض  سياسة لاللتحاق بالكلية على النحو التال :تم 

 أوالً: بالنسبة لالئحة
وتقيوم  إجراءات قبول الطالب تتسم بالشفافية فه  معلنة ف  دليل الطالب ومكاتب شئون الطالب

 الكلية بتسليم الطالب الجدد دليل الطالب.
لييييم لييية لشييئون التعويييتم عمييل نييدوات تعريفييية للطييالب المقبييولين بالكلييية ميين خييالل وكيييل الك

تيوافر والطالب بالتنسي  م  مكتب شئون الطالب واتحاد الطلبة في  بدايية كيل عيام دراسي  كميا ت
 (.نيمييالمعلومات الفنية المرتبطة باالقسام من خالل أعضاء هيئة التدريس عالمرشدين األكاد

 

 النشر والمعلومات عن سياسات القبول: 1/1/3
ضيمن في  السينوات القادمية ستتإدارة شيئون الطيالب والطاليب وفي  سياسات القبيول معلنية بيدليل 

ن وحيدة ضيمابرنيامج.. كيكل  تخطيط لامج معلوميات كافيية عين شيروط القبيول لنيكتيبات أدلة البر
  ميين لجميييالجييودة بالكلييية إلتاحيية هييكا الكتيبييات بمكتبيية الكلييية كمييا يوجييد حاليييا الييرواد األكييادي

 اء هيئة التدريس إلرشاد الطالب ودعمهم الفن .الطالب الملتحقين من السادة أعض
 

 تناسب اعدد الطالب المقبولين مع موارد الدراسة: 1/1/4
لمييوارد يييتم تحديييد األعييداد المقبوليية للطييالب الجييدد التيي  يقرهييا مجلييس الكلييية بمييا يتناسييب ميي  ا
ت سيوق المتاحة للكلية من حيث عدد المدرجات والقاعات والمعامل واألجهزة وككل  م  احتياجا
 ييدا بميا الالعمل إال أن أعداد الطالب المقبولين من قبل مكتب التنسيي  تكيون كبييرة عميا ييتم تحد

يييات يتناسييب ميي  إمكانيييات الكلييية. والت لييب علييى كليي  يييتم ميين خييالل االسييتفادة القصييوى إلمكان
ت ويسيتمر حتيى السادسية مسياءات   وكيكل  وموارد الكلية حيث يبدأ العميل مين السياعة الثامنية صيباحا

 قامت وحدة ضمان الجودة بوض  آلية لتقييم كفاءة وكفاية الموارد المالية والبشرية. 
 

 سياسات التحويل :1/1/5
 .سياسات التحويل من الكلية وإليها موضحة بالئحة الكلية ومعلنه بدليل الطالب

 تم عمل حصر بعدد الطالب المحولون إلى الكلية. 
 

 نقاط الضعف  
ج لجييكب بيالرمم ميين وجييود سياسيية لقبيول الطييالب الوافييدين للجامعيية إال أنيه ال توجييد آلييية للتييروي

عهييا فيي  اإلعييالن عيين الييدرجات العلمييية التيي  تقييدمها الكلييية علييى موقالطييالب الوافييدين تتمثييل 
موفيييدة بسيييفارات اليييبالد الموفيييدة وميييير ال نااللكترونييي  بظنت يييام فييي  مخاطبييية الملحقيييين الثقيييافيي

 .وإعالمهم بالبرنامج التعليم  الت  تقدمه الكلية وأية تعديالت تطرأ ف  ن ام القبول
 

 : الدعم الطالبي 1/1/7
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اليييدخل (  لتحدييييد  –المنطقييية الج رافيييية  –العمييير  –خصيييائص الطيييالب ع النيييو   ييييتم دراسييية
 الجتمياع احتياجاتهم مير األكاديمية بالنسبة لقسم رعاية الشباب وكل  من خالل نموكج البحيث ا

 الكي يحصل عليه الطالب من قسم رعايية الشيباب لدراسية حالتيه وللحصيول عليى المسياعدة عين
وهيى طري  صندوق التكافل االجتمياع  الخياص للطيالب في  الكليية عين طريي  آليية الصيندوق 

 تعمل كالتال  :
ل يتقدم الطالب بعمل بحيث اجتمياع  بشيان المسياعدة المطلوبية وييتم دراسية البحيث مين خيال

األخصائ  االجتماع  ويعرض على مجلس إدارة الصندوق ويصدر بشيننه قيرار بالمسياعدة مين 
 عدمه ونو  المساعدة وقيمتها. والمساعدات أنوا  منها:

 هدم (. –حري   –لب مساعدة كوارث ع إعانة وفاة الطا .1

 مساعدة ف  صورة ن ارات طبية. .2

 مساعدة ف  صورة مالبس. .3

 مساعدة ف  صورة مساهمة ف  سداد الرسوم الدراسية. .4

 كتب دراسية.دعم مساعدة ف  صورة  .5

 مساعدة ف  صورة إعانة مالية شهرية. .6

 مساعدة ف  صورة نفقات عالج. .7
 

طيالب في  وهكا الدعم بمثابة مساعدة للطالب على االستمرار ف  الدراسة وإزالة أسباب إعاقية ال
امع  االستقرار واالستمرار ف  الدراسة. وتيم صيرف المسياعدات االجتماعيية للطيالب للعيام الجي

 على النحو التالى 2021/ 2020

ة لثانييية والثالثييتييم دفيي  المصييروفات الدراسييية لطييالب البحييث االجتميياعى ميين الفرقيية ا -
 طالب وطالبة. 28لعدد  7980والرابعة مبلغ 

 جنيه مبالغ عينية لطالب البحث االجتماعى .  5100مبلغ  -

 
طيالب يتم دعم الخدمات الطالبية واألنشطة الطالبيية في  رعايية الشيباب خيالل صيندوق اتحياد ال

الطييالب ميييير الخيياص بييدعم األنشيييطة الطالبييية وصيييندوق التكافييل االجتمييياع  الخيياص بيييدعم 
ن القييادرين. يوجييد لصييندوق التكافييل االجتميياع  مجلييس إدارة يكييون رئيسييه وكيييل الكلييية لشييئو

التعليم والطيالب باإلضيافة إليى عضيوين مين أعضياء هيئية التيدريس وأميين الصيندوق ويعيرض 
لكتيب ا –المصيروفات الرصيد المتاح للصندوق وبناءات عليه يقيرر مجليس اإلدارة المسياعدة في  ع

مالبس وميرها( ويكون الصرف عن طري  إسيتالم الطيالب لاعانيات التيى يقررهيا مجليس ال –
 وتسوى بمستندات طبقا لالئحة ويشترط لصرف أي نو  من المساعدات : األدارة

ت.  – 1  أن يكون الطالب ن اميا
 أن يكون الطالب مصري الجنسية.  – 2
بييية تتعييارض ميي  تمتعييه برعاييية أال يكييون قييد صييدرت ضييد الطالييب قييرارات جامعييية تندي  – 3

 الصندوق.
 ال يجوز الصرف عن سنوات سابقة. -4
 أن يكون الطالب مستجد ف  فرقته. -5
 أال يزيد متوسط دخل الفرد عن الحد الكي يقررا مجلس إدارة الصندوق. -6
 
 

 

 خطة دعم الطالب معتمدة ومطبقة بالفعل



 

 كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور

 الدراسة الذاتيه

 

 وحدة ضمان الجودة        66

 

كل  وما تتطلبيه مين موازنية ودعيم ميادي وكيوكل  من خالل خطة األنشطة المقترحة خالل العام 
دعم مين من خالل عدد الحاالت الطالبية الت  تتقدم بنبحاث ب يرض المسياعدة. وييتم التحوييل والي

 خالل حصة تل  الصنادي  من قيمة سداد الرسوم الدراسية للطالب.
 وهنا  سياسة واضحة للدعم المال  للطالب حيث تمنح الكلية إعانة مالية. 

 

 ختلفة للدعم الطالبي بالكليةصور م 
 الخدمات المالية والعينية   -1

 –إعانييية للطاليييب فييي  حاليييه وفييياة واليييدا  –إعانيييات شيييهرية  –مالبيييس   –كتيييب   –مصييروفات 
 مساعدات ف  حاله الكوارث. –ن ارات طبية 

 

 الخدمات النفسية -2

دييه لالطاليب ليو كيان تقدم خدمات نفسية للطالب من خالل األخصائ  االجتماع  لمعرفة مشياكل 

عليى  أي مشكلة ومساعدته ف  حلها وهكا يتم ف  سرية تامية إلعطائيه اإلحسياس باألميان والعميل
 احتوائه وتكليل كل الصعوبات الت  تواجهه.

 

 الدعم األكاديمي -3
 ويشمل الدعم األكاديمي التالي:

لبحيوث استكمال معامل األقسام وتزويدها بنحدث األجهزة العلمية الت  تسمح بيظجراء ا ●
 والتجارب لإلسهام ف  رف  كفاءة العملية التعليمية للطالب.

يييية اسيييتحداث وتطيييوير البيييرامج الدراسيييية تبعيييا للمعيييايير القياسيييية األكاديميييية القوم ●
 (، لمواكبة احتياجات سوق العمل.NARSع
 ات تسمح بالتعرف عليى الطيالب كوى المواهيب الخاصية ورعيايتهم بميا يكفيلتبنى آلي ●

استمرار تفوقهم ونبومهم وتو ييف تلي  المواهيب لخدمية هيلالء الطيالب وجهيات معنيية 
 من المجتم .

ت. ●  تبنى آليات خاصة لرعاية الطالب كوى اإلعاقات والمتعثرين دراسيا
يبييية ميي  كليييات منييا رة ميين جامعييات ربييط الطييالب ببييرامج الشييراكة العلمييية والتدر ●

 مختلفة وككل  م  المراكز البحثية والمصان  كات الصلة.  
 

 الدعم ا رشادي -4
ن وكوى ويتضمن تبنى آلية لإلرشاد للطالب باإلضافة إلى آلية خاصة لإلرشياد للطيالب النياب ي

 .االحتياجات الخاصة والمتعثرين

 آلية تنفيذ مقترحة لإلرشاد باألقسام
 اإلعالن عن برنامج اإلرشاد ف  كل قسم. .1
 إعداد كشوف بنسماء جمي  الطالب الدارسين بالكلية وتقسيمهم إليى مجموعيات وفي  .2

بيين  الفرقة الدراسية التابعين لها على أن تتراوح أعداد الطالب ف  كيل مجموعية ميا
 طالب. 40-50

 الموكلة إليه.تحديد رائد أكاديم  عام لكل فرقة دراسية وتوصيف المهام  .3

  توزي  أعضاء هيئة التدريس كرائدين أكياديميين عليى مجيامي  الطيالب بالتعياون مي .4
 أعضاء الهيئة المعاونة.

م  عالن كشوف أسماء كل من الطالب ورائديهم األكياديميين وكيكل  الرائيد األكياديإ .5
 العام لكل فرقة بلوحة اإلعالن بكل قسم.
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ت لمقابلية الطييالب مي  رائيديهم األكيياداإلعيالن عين تحدييد مواعيييد ثابتية  .6 يميين أسيبوعيا
 وككل  الرائد األكاديم  العام.

ة تحديييد موعييد نييدوة شييهرية ثابييت لكييل فرقيية برئاسيية الرائييد األكيياديم  العييام للفرقيي .7
ن ميوحضور كافية أعضياء الرييادة األكاديميية للفرقية لمناقشية الطيالب فيميا قيدم لهيم 

ت لقياس مدى إرضاء الطيالب فيميا قيدمدعم أكاديم  وتوزي  استبيانات معد لهيم  ة سلفا
 من دعم أكاديم . على أن يراعى ف  االستبيان ما يل :

o بيانات الفرقة 
o بيانات الرائد األكاديم  العام 
o بيانات الرائد األكاديم  لمجموعة الطالب 
o تاريخ الندوة 
o تقييم الطالب للدعم األكاديم  المقدم له 
o مقترحات للتطوير 

اك عمييل تحليييل إحصييائ  لهييكا االسييتبيانات ورفيي  التقييارير للسيييد األسييت وفييى النهاييية .8
 الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

 الخدمات الصحية -5
بيدءات  ها الطالببتقديم الرعاية الطبية والوقائية لجمي  أبنائ بالجامعة تقوم الوحدة العالجية

صيرف العييالج بالمجييان واالنتهيياء مين توقييي  الكشييف الطبي  علييى الطييالب المسييتجدين و
الخدمية ببالعمليات الجراحية إكا ما لزم األمر كل . وعلى الطالب الكي يرمب ف  التمتي  

ومرافيية ( صيورة فوت2الطبية أن يتقدم إلى العيادة الشاملة بقسيمة سداد الرسيوم و عيدد ع

اقية هيكا البط الستخراج البطاقة الصحية الت  تخيول ليه الحي  في  الرعايية الطبيية وتجيدد
ت. كمييا تييم تزويييد األقسييام المختلفيية بالكلييية بالمسييتلزمات الطبييية الالزميية  لطييوار  لسيينويا

زوييد العادية و طوار  إصيابات المعاميل الحتيواء الكليية عليى العدييد مين المعاميل وتيم ت
 المعامل بلوحات توضيحية ألجراء اإلسعافات األولية واألمان المعمل .

 .األتى....ية بالكلية بعمل العديد من األجراءات م  الطلبة كما هو موضح كوتقوم الوحدة العالج

 ةالعالجي بالوحدا طالب أى استقبال عند تتخك التى االجراءت 
 االستقبال حاالت فى -1

 الشكوى عن الطالب سلال. 

 منه يشتكى الكى المرض حسب الزملا العالج عطاءإ. 

 تييوافر ميين البييد مييزمن مييرض ألى عليييه الطبييى الكشييف يحتيياج الييكى للطالييب بالنسييبه ميياأ 
 ليه الزملا العالج وصرف عليه الطبى الكشف توقي  يتم حتى الطالب لدى ةالصحي ةالبطاق

 .للطلبة ةتابع مستشفى أى لحجز لتحويله أو األمر لزم كاإ تحاليل عملل وتحويله
  الجروح حاالت فى -2

 األمر لزم كاإ ةالخياط وعمل عليه وال يار الجرح تطهير تمي.  
  الكسور حاالت فى -3

 لمستشفىل تحويله لحين له ةجبير وعمل المكسور العضو على الحفا  يتم. 
  التشنجات حاالت فى -4

 الطالب تثبيت يتم. 
  اللسان ابتال  يتم ال حتىع ةعضاض وض.) 

 ( األزمة) النفس ضيق حاالت فى -5
 األزمة له يسبب الكى المصدر عن الطالب ابعاد. 
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 المكان تهويه. 
  مودفيرع مائى كسجينأو على الطالب وض.) 

 دعم المتفوقين -6
يييتم حصيير الطييالب المتفييوقين وكليي  لتكييريمهم عمعليين عنهييا فيي  دليييل الطالييب( وهيي  علييى  

 النحو التال :
شيهادة يمنح الطالب المستجدين من أبناء جمهورية مصر العربية المتفوقين ف  امتحيان ال .1

ئييية شيييعبة العليييوم والرياضييية مكافئييية قيييدرها ماالثانوييية ومييين بيييين الثالثيييين األوائيييل فييي  
ت.  وعشرون جنيها

% علييى األقييل فيي  امتحييان الشييهادة الثانوييية العاميية 80يميينح الطييالب الحاصييلين علييى  .2

 مكافئة قدرها أربعة وثمانون جنيها .
  فيتستمر صرف المكافنة للطالب الحاصلين عليها بالفئات الميككورة إكا حصيل الطاليب  .3

 ية على تقدير عام جيد جدا عل  األقل.امتحان النقل بالكل
درها قيكل من يحصل على تقدير عام ممتاز ف  امتحان النقل بالكلية يمينح مكافينة سينوية  .4

 مائة وعشرون جنيها.
ى يكييون ميينح المكافيينة مقصييورات علييى السيينة التالييية للسيينة التيي  حصييل فيهييا الطالييب عليي .5

 ا.التقدير المحدد وتجدد المكافئة كلما توافرت شروطه
ليى إوتصرف المكافنة دفعة واحيدة يكون صرف المكافنة مرة واحدة خالل العام الدراس   .6

 ورثة الطالب إكا توفى بعد استحقاقها.
ال الطالب المت يب عين الدراسية في  االمتحانيات ألي سيبب ال ييتم صيرف مكافينة تفوقيه إ .7

 بعد موافقة عميد الكلية.
ألسيتاك بتقيديم شيهادات تقيدير لهيم مين قبيل السييد اكما انه ييتم تكيريم أوائيل بعيض الميواد  .8

 الدكتور/عميد الكلية وكل  خالل حفلة لالحتفال بهم.
ت تييدريب الطييالب المتفييوقين خييالل عطليية الصيييف لتيينهيلهم مهنييييا  .9 وميين المقتييرح أيضييا

ت.  وأكاديميا
 

 دعم الطالب المتعثرين وذوى االحتياجات الخاصة  -7

حتياجيييات الخاصييية حييييث انيييه لييييس بهيييا كوى احتياجيييات ال تقيييدم الكليييية خيييدمات ليييكوى اال
ة خاصة,.و تسعى الكلية لتحديد الطالب المتعثيرين دراسييا حييث قاميت وحيدة ضيمان الجيود
بوضيي  آلييية الكتشيياف الطييالب المتعثييرين والتعامييل معهييم و يييتم حييل مشييكالتهم ميين خييالل 

 اإلرشاد األكاديم  و الساعات المكتبية.
 

 دليل الطالب -8 
الكلييية حريصيية علييى إعييداد دليييل الطالييب بشييكل دائييم كييل سيينة و يييتم توزيعييه علييى جمييي  
الطيالب بصييفة عاميية وطييالب الفرقيية األولييى بصيفة خاصيية ويييوز  الييدليل مجانييا ميي  بداييية 

 العام الدراس .
 ت :ويحتوى الدليل على كل ما يهم الطالب واالستفسارات الت  تدور ف  خاطرا فيضم اآل

 ة ورسالتها وأهدافها ونشنتها.نبكة عن الكلي .1
 إدارة الكلية. .2
 األقسام العلمية الموجودة بالكلية وأسماء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. .3
 الدرجات العلمية الت  تمنحها الكلية. .4
 المواد الدراسية ومقرراتها. .5
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ت مين حييث الدراسية واالمتحانيات والتحوييل ونقيل القييد وا .6  لتفيوق   ما يهم الطالب الئحيا
 وخالفه.

 األنشطة الطالبية المختلفة وطرق المشاركة فيها. .7
 الخدمات والرعاية المختلفة وطرق االستفادة منها. .8

 يييث أوتقوم إدارة الكلية بالتعاون مي  جهياز رعايية الشيباب سينويا لتحيديث دلييل الطيالب مين ح
لخيدمات وكيكل  ا ت يرات تطرأ على الكلية من إدارة أو أعضاء هيئة التدريس والسادة المعاونون

 الت  يتم استحداثها.
 

 : األنشطة الطالبية 1/1/8
 تبني الكلية لمجموعة من األنشطة الطالبية -أ

 لتالية :اتنفك الكلية األنشطة الطالبية بالفعل وكل  عن طري  رعاية الشباب من خالل اآلليات 
النشيياط،  يييتم وضيي  خطييط لانشييطة المختلفيية خييالل العييام الدراسيي  لكييل لجنيية ميين لجييان -

 واألنشطة ه  كالتال :
 النشاط االجتماع  والرحالت. -

 النشاط الرياض . -

 النشاط الثقاف . -

 النشاط الفن . -

 نشاط األسر. -

 نشاط الجوالة والخدمة العامة. -

 النشاط العلم  والتكنولوج . -

كبية يراعى ف  هكا األنشطة طموحات الطالب ورمباتهم ف  حدود اإلمكانييات المتاحية وموا
ت المناسبات الدينية والقومية. وتنفيك تلي  الخطيط مين خيال ل طيالب األحداث الجارية وتراعى أيضا

ط بعيد مشرف  النشا نمجلس اتحاد الكلية ويقوم باإلشراف على هكا األنشطة نخبة من األخصائيي
اعتمادهيا ميين السييلطة المتخصصيية وتحييت إشييراف مستشيياري لجييان االتحيياد ميين السييادة أعضيياء 

عايية رريس. ككل  ينفك النشاط من خالل المشياركة عليى مسيتوى الجامعية بالتعياون مي  هيئة التد
امعيات الشباب. هكا باإلضافة إلى تنفيك أنشطة مجمعة على مستوى كليات الطب البيطرى ف  الج
عيالوة  المصرية المختلفة. ترف  تقارير عن جمي  األنشطة خالل العام موثقة بصور فوتومرافيية

 سادة المشرفين من خالل كم ونو  وجودة النشاط المنفك.على تقييم ال
 

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

  /في   كيريم منصيور والطاليب /  ميادة فتتحيى تركيى فيى مجيال البحيث العلميى فوز الطالبة
ء ع مسيابقة وفازت الطالبة / نور الدين فيرج مسيابقة ال نيا –ال ناء ع مسابقة ابدا  ( مسابقة 
 على مستوى كليات جامعة دمنهور. ابدا  ( 

  فاز فري  كورال كلية الطب البيطرى بالمركز الثالث بمهرجان حور 

  فاز فري  مسرح كلية الطب البيطرى بالمركز الراب  مهرجان ححور 

 لمركز االول على الجامعة فاز فري  كلية الطب البيطرى فى كرة القدم با 

  دف  عجلة (  –وثب  –فاز الطالب / على القصاص بالمركز االول ع عدو 

  دف  عجلة ( –وثب  –فاز الطالب / عبد الحليم كامل بالمركز الثانى ع عدو 

  فييازت الطالبيية / نييدى الشييهاوى بييالمركز االول شييطرنج والمركييز االول  االول ع عييدو– 
 دف  عجلة ( –وثب 
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طييالب  ونسييبة الطييالب المشيياركين فيي  األنشييطة الطالبييية المختلفيية نسييبة ايجابييية إلجمييال  أعييداد
 . وإجميال الكلية وبالنسبة لكونها كلية عملية وان الطالب ليس لديه وقت كياف  لممارسية األنشيطة

 طالب ( 1356أعداد طالب الكلية المشاركون ف  األنشطة ع 

 
 

 النشـــاط
عدد الطالب 
 المشاركين

 300 النشاط االجتماع  والرحالت 

 100 النشاط الرياض  

 25 النشاط الثقاف  

 70 النشاط الفن  

 - نشاط األسر 

 30 نشاط الجوالة والخدمة العامة 

 50 النشاط العلم  والتكنولوج  

  -اسماء اعضا فيئة التدريس المشاركين والمشرفين على االنشطة الطالبية :

 أ.د / موسى عبد هللا محمد  .1
 د/ احمد رجب البستاوى  .2
 د/ احمد نصر رمضان الخمارى  .3
 أ.د/ محمود محمود ابومنيمه   .4
د/ بشير جمال الشافعى  .5
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 برامج لتقدير ومكافأة المتفوقين في األنشطة  -ب

  مادي 
o كليية في  تمنح الكلية جوائز للطالب الفائزين ف  األنشطة المختلفة الت  تن مها ال

 صورة مبالغ نقدية.

o تمينح الجامعيية جييوائز للطيالب الفييائزين فيي  األنشييطة المختلفية التيي  تن مهييا فيي  
 صورة مبالغ مالية نقدية.

 معنوي  

o  ت مين خيالل إبيراز أسيمالهم   فييتم تقدير الطالب المتفيوقين في  األنشيطة معنوييا
لوحييات إعالنييات بالكلييية مثييل الحاصييلون علييى مراكييز فيي  األنشييطة والطالييب 

 مثال  والطالبة المثالية على مستوى الكلية.ال
o ت فيي  اللقيياءات الطالبييية ميي  قيييادات الكلييية والجامعيية بميين حهم يييتم تكييريمهم أيضييا

شهادات تقدير للمتمييزين في  األنشيطة وكلي  في  حفيل ختيام األنشيطة في  نهايية 
 العام.

   علم 
 ى التفوق.يكرم الطالب األوائل فى بعض األقسام بتقديم شهادة تقدير دالة عل

 

 وسائل تشجيع الطالب على ممارسة األنشطة -ج
 توجد سياسة محددة لتشجي  الطالب على ممارسة األنشطة من خالل: 

 اإلعييالن عيين األنشييطة فيي  بداييية العييام الدراسيي  ميين خييالل معسييكر االسييتقبال للطييالب 
 القدامى والجدد.

  وهوايات الطالب.عمل استمارة تعارف ف  بداية العام الدراس  لمعرفة ميول 

 .وض  خطة لكل نشاط من أنشطة االتحاد ومشاركة الطالب ف  وضعها 

  اسيييتعداد اليييرواد األكييياديميين لمقابلييية الطيييالب بشيييكل جييييد وتحفييييزهم لكييي  يمارسيييون
ة عليى األنشطة لما لها من اثر عليهم فيما بعد في  مجيال عملهيم لكي  يكيون ليديهم القيدر

وأسيتاكا  ممارسة األنشطة وتوطيد العالقة بين الطاليب القيادة واتخاك القرار وحثهم على
 وانه من خالل ممارسة األنشطة يتم تحقي  هواياته ومهاراته ورمباته.

 عمل جوائز مالية وعينيية للطيالب المتمييزين في  األنشيطة في  حفيل ختيام األنشيطة في  
 نهاية العام الدراس .

  الب الجوائز الت  سيوف تمينح للطيعند اإلعالن عن أي نشاط أو مسابقة يحدد باإلعالن
 الفائزين.

 نسبة مشاركة أعضاء فيئة التدريس في ا شراف على األنشطة الطالبية  -د
 % ن رات إلى أن: 100ه  نسبة كبيرة جدا فه  

لكييل لجنيية ميين لجييان األنشييطة مستشييار ميين أعضيياء هيئيية التييدريس يقييوم باإلشييراف  .1
 ومشاركته ف  النشاط.العام على نشاط اللجنة والبد من تواجدا 

 جمي  األسر الطالبيية تعميل وتيدار مين خيالل رائيد األسيرة ونائبيه وهيم مين أعضياء .2
 هيئة التدريس.

 يشار  أعضاء هيئة التدريس ف  تحكيم المسيابقات واإلشيراف العيام عليى اليرحالت .3
نفيك يوالتنسي  والتن يم واإلشراف على الحفالت والمهرجانات والندوات. فني نشاط 

 من موافقة ومشاركة أعضاء هيئة التدريس وفقا للوائح المن مة.البد 

 
 



 

 كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور

 الدراسة الذاتيه

 

 وحدة ضمان الجودة        72

 

 : قياس رضاء الطالب 1/1/9
م يييتم كييل فصييل دراسيي  عمييل اسييتبيان لإلحاطيية برضيياء الطييالب فيي  المييادة العلمييية المقدميية لهيي

ت وييتم وككل  ف  المحاضر الكي يقوم بالتدريس لهم. ويتم عميل تحلييل إحصيائ  لهيكا االسيتبيانا
كل عضو هيئة التيدريس بنتيجية االسيتبيان مين خيالل  يرف م لي  ب يرض التحسيين مين إخطار 

 األداء إكا وجد تقصير.
ء وأدا األكياديم  واإلرشياد الميال تيم عميل اسيتبيان عين مسيتوى رضياء الطيالب عين اليدعم  كما

 لتال :كا تقدمها الكلية وكانت نتيجته الت اإلدارات المختلفة وبعض الخدمات األخرى 
 
 إستبيان من جمي  الفرق الدراسية 95ملئ تم 

 سيةإستبيان من جميع الفرق الدرا 88حليلها   تعدد ا ستبيانات الصحيحة التى تم 

 موضو  اإلستبيان
موافييييييي  

 تماما
 مواف 

إلييى حيييد 
 ما

مييييييييييييير 
 مواف 

ميييييييييييييير 
موافييييييي  

 تماما

 ا لتزام بمحتوى و مواعيد المحاضرات

يتم إعيالن جيداول المحاضيرات قبيل بيدء 
 الدراسة

80.7% 5.7% 10.2% 1.1% 2.3% 

يلتييزم المحاضييير بمواعيييد بيييدء و إنتهييياء 
 المحاضرات

85.2% - 11.4% 3.4% - 

ت طييييى المحاضييييرات كييييل موضييييوعات 
 المقرر

80.7% 2.3% 12.5% 2.3% 2.3% 

يقدم المحاضر فيى بدايية المقيرر توصييفا 
 شامال للمقرر الدراسى

34.1% 17% 34.1% 2.3% 12.5% 

 التدريس و تكنولوجيا و بيئة التعليمطرق 

 - %5.7 %3.4 - %90.9 يتيح المحاضر فرصا للمناقشة و الحوار

تتنو  إسيتراتيجيات التعلييم و اليتعلم التيى 
 يستخدمها المحاضر

45.5% 19.3% 11.4% 12.5% 11.4% 

 التدريب الميدانى

 - %6.8 %45.5 %28.4 %19.3 يوجد تنو  فى جهات التدريب الميدانى

يوجييييد متابعيييية مسييييتمرة ميييين المشييييرف 
 الداخلى و المشرف الخارجى

12.5% 37.5% 37.5% 8% 3.4% 

ييييتم توزيييي  درجيييات التيييدريب المييييدانى 
 بعدالة

45.5% 37.5% 6.8% 6.8% 14.8% 

يوجد تعاون بين الكليية و امياكن التيدرب  
 الميدانى

50% 25% 11.4% 12.5% 1.1% 

البيئييية يتعيييرف الطيييالب عليييى مشيييكالت 
 المحلية و التعليمية من خالل التدريب

25% 34.1% 28.4% 11.4% 1.1% 

 المختبرات و المعامل و قاعات التدريس

قاعيييات المحاضيييرات مناسيييبة مييين حييييث 
 العدد للطالب

87.5% 2.3% 5.7% 2.3% 2.3% 

 %5.7 %4.5 %11.4 %37.5 %40.9قاعيييات المحاضيييرات مجهيييزة بمعينييييات 
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 التدريس

المحاضييييييييرات بعيييييييييدة عيييييييين قاعيييييييات 
 الضوضاء

34.1% 12.5% 17% 34.1% 2.3% 

قاعييييات المحاضييييرات جيييييدة التهوييييية و 
 اإلضاءة

37.5% 37.5% 17.1% 6.8% 1.1% 

قاعيييييات المحاضيييييرات ن يفييييية و جييييييدة 
 الصيانة

17% 19.3% 34.1% 13.6% 15.9% 

معاميل الكليية مناسييبة مين حييث المسيياحة 
 للطالب 

62.5% 10.2% 13.6% 11.4% 2.3% 

 %2.3 %28.4 %12.5 %37.5 %19.3 يتوافر بالماعامل الفنيون كو الكفاءة

يتيييييوافر بالمعاميييييل االدوات المعمليييييية و 
 المواد الخام التى يحتاجها الطالب

45.5% 12.5% 19.3% 12.5% 10.3% 

 - %11.4 %25 %25 %38.6 المعامل ن يفة و جيدة الصيانة
 الكتاب الجامعى

يكفيييى لتحصيييل الميييادة الكتيياب الدراسييى 
 العلمية

79.5% 10.2% 3.4% 4.5% 2.3% 

يييتم إجبييار الطييالب علييى شييراء الكتيياب 
 الدراسى

19.3% 19.3% 34.1% 11.4% 15.9% 

الكتييياب الدراسيييى هيييو المصيييدر الوحييييد 
 للتعلم

34.1% 12.5% 12.5% 12.5% 28.4% 

 %5.7 %13.6 %10.2 %37.5 %33 أسعار الكتب محددة و مناسبة

 %5.7 %26.1 %11.4 %11.4 %45.5 تتسم محتويات الكتاب بالحداثة 

 التسهيالت المتاحة بالمكتبة

يتيييييوافر بالمكتبيييييية المراجييييي  الكافييييييية و 
 الحديثة

28.4% 34.1% 19.3% 13.6% 4.5% 

 %45.5 %37.5 %12.5 %4.5 - يتوافر خدمات تصوير بنسعار التكلفة

 %2.3 %28.4 %37.5 %19.3 %12.5 يتوافر بالمكتبة خدمات اإلنترنت

تقيوم إدارة المكتبية بتييسييير تقيديم الخدميية 
 للمترددين و حسن معاملتهم

11.4% 13.6% 45.5% 11.4% 18.2% 

المكتبييية مالءمييية مييين حييييث المسييياحة و 
 اإلضاءة و التهوية و التجهيزات

62.5% 10.2% 13.6% 11.4% 2.3% 

 

 االستبياننتائج تحليل 
 

فيها نسب ملفتيه لعيدم النقاط التى ت هر 
 رضاء الطالب

 اإلجراءات التصحيحية المقترحة

يقدم المحاضر فى بداية المقرر توصيفا 
 شامال للمقرر الدراسى

وصييفا تالتنبيه على السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بتقديم  -
 شامال للمقرر الدراسى فى بداية العام الدراسى و التاكد من إعدادا.

ض متابعة إدارة الكلية لالسيبو  االول مين العيام الدراسيى للتنكيد مين عير -
 المحتوى على الطالب.

التنبييه عليى الطييالب ضيرورة و اهميية الحضييور للمحاضيرات فيى بداييية  -
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 العام الدراسى.

قاعييييييات المحاضيييييييرات بعييييييييدة عييييييين 
 الضوضاء

 عزل المدرجات عن مصادر الضوضاء. -

ات على الطالب عيدم التجمي  حيول القاعيالتنبيه على رجال األمن بالتنبيه  -
 المنش لة بدون ضرورة.

 التنبيه على الطالب و السادة أعضاء هيئية التيدريس بعيدم عميل األنشيطة -
 بمقربة من القاعات المنش لة بالتدريس.

قاعييييات المحاضييييرات ن يفيييية و جيييييدة 
 الصيانة

 تخصيص عمالة خاصة بن افة المدرجات و القاعات. -

 على اهمية الن افة و متابعة ن افة القاعات. التنبيه على الطالب -

 متابعة أى شكوى بشنن ن افة و تعقيم القاعات و الممرات. -

 توفير الفنيون المتخصصون. - يتوافر بالماعامل الفنيون كو الكفاءة

    يتييييييوافر بالمعامييييييل االدوات المعملييييييية 
 والمواد الخام التى يحتاجها الطالب

 توفير االدوات الالزمة. -

 توفير الكيماويات و المواد الخام. -

 التنكد من إتاحة المواد و األدوات للطالب.  -

 التنبيه على أهمية تدريب و إتاحة الموارد المتوفرة للطالب. -

 تخصيص عمالة خاصة بن افة المدرجات و القاعات. - المعامل ن يفة و جيدة الصيانة

ابعية ة القاعيات. متالتنبيه على الطالب على اهمية الن افية و متابعية ن افي -
 أى شكوى بشنن ن افة و تعقيم القاعات و الممرات.

يييتم إجبييار الطييالب علييى شييراء الكتيياب 
 الدراسى

 متابعة أسعار الكتب. -

 التاكد من عدم اإلجبار عن الشراء. -

 متابعة إعداد المقررات اإللكترونية. -

الكليييية لمتابعييية حداثييية و مالئمييية تكييوين لجنييية مييين المتخصصيييين داخيييل  - تتسم محتويات الكتاب بالحداثة 
 المحتوى.

 توعية الطالب بمكان و إمكانيات المكتبة. - يتوافر خدمات تصوير بنسعار التكلفة

 التنكد من إتاحة الخدمات للطالب. -

 التنكد من صيانة أدوات المكتبة. -

 توعية الطالب بمكان و إمكانيات المكتبة. - يتوافر بالمكتبة خدمات اإلنترنت

 إتاحة الخدمات للطالب. التنكد من -

 التنكد من صيانة أدوات المكتبة. -

 تقوم إدارة المكتبة بتييسير تقديم الخدمة
 للمترددين و حسن معاملتهم

 التنكد من كفاءة القائمين على المكتبة. -

 تدريب القائمين على المكتبة و زيادة كفائتهم. -

 
 

  

 األكاديمية المعايير -2

 
  المرجعية األكاديمية المعايير 2/1

 األكاديمية المعايير تبنى 2/1/1

 مرجعية ير الاختيار المعايير االكاديمية لهيئة ضمان الجودة والعتماد لتكون هى المعاي

 .لمرحلة البكالوريوس. وقد تم مناقشتها
 

 األكاديمية للمعايير التطبيقية الممارسات 2/1/2
عضياء هيئية األكاديمية والتعرف بهيا وتعميمهيا عليى أقامت الكلية بعقد عدة ندوات لنشر المعايير 

 التدريس والهيئة المعاونة وسيتم رفعها على موق  الكلية.
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وضيي  و. ولضييمان تحقييي  هييكا المعييايير سيييتم مناقشيية هييكا التقييارير فيي  مجييالس األقسييام العلمييية 
 آليات للعمل على تحقيقها.

 
 كاديميةاأل المعايير مع التعليمية البرامج توافق 3 /2/1

وفات م عمل مصيفللتنكد من تواف  البرنامج الدراسى  التى تقدمه  الكلية م  المعايير األكاديمية يت
كييكل   لمقارنيية المقييررات الدراسييية بالبرنييامج ميي  المخرجييات التعليمييية المسييتهدفة للبرنييامج و

ية ة القياسيالقوميي مصفوفات للتنكد مين اسيتيفاء المخرجيات التعليميية المسيتهدفة للبرنيامج للمعيايير
 لقياس و متابعة مدى تطبي  المعايير األكاديمية القياسية ف  البرامج الدراسية 

اد مقييم كما اتخكت الكلية إجراءات رسمية للمراجعة الخارجية على مستوى البرنامج وكل  باعتمي
 خارج  

 18/11/2020خارجى للبرنامج وتم اعتماد تقرير المراج  الخارجى بتاريخ   اختيار مراج

يية ميية القوموأحد األولويات الت  تضعها الكلية ه  العمل عليى الوفياء بمتطلبيات المعيايير األكادي
س القياسييية وضييمان تحقيقهييا ولييكل  قامييت وحييدة ضييمان الجييودة بالتوعييية ألعضيياء هيئيية التييدري

بضيييرورة تحوييييل المقيييررات إليييى مقيييررات الكترونيييية  ع تيييم عميييل المقيييررات مثيييل  االحصييياء 
ررات مين البيطرية , تربية وانتاج الدواجن وككل   الطب الشرعى وا لسموم( وتم التعاقيد مي  مقي

م يييتم لييخييارج الكلييية ع مثييل الكمييياء الحيييوى والطفيليييات والرقابيية الصييحية علييى اللحييوم ( ولكيين 
ا يضيطيالب. أتفعليها ن را لشبكة االنترنت فى الكلية   بهدف تعزيز مهارات التعلم اليكات  ليدى ال
ت الكيماويياوتقوم الكلية بتطوير المعامل الطالبية عف  ضوء التمويل المتاح( وتزويدها بياألجهزة 

معاميييل لتنميييية المهيييارات المهنيييية والعمليييية. ولتحقيييي  المنشيييود والوصيييول بال ةوالعينييات الالزمييي
ات الطالبييية إلييى درجيية التميييز فيي  الكفاييية والكفيياءة وميينح الطييالب الفرصيية للعمييل فيي  مجموعيي

صيي يرة تمكيينهم ميين إجييراء التجييارب كييل بمفييردا، فقييد تضييمنت خطيية التطييوير للكلييية خطييوات 
تزويييدها تنفيكييية لييدعم وتعزيييز اإلمكانييات والقييدرات المعملييية وكييكل  تطييوير إمكانيييات المكتبيية و

 بنجهزة حاسب آل  متصلة بشبكة المعلومات الدولية. 
  ادة بتياريحفقيد تيم توصييف البرنيامج  التعليميى واعتميولضمان تحقي  المعايير التي  تبنتهيا الكليية 

يم ددة للتقييوفي  ضيوء المعيايير األكاديمييية التي  تبنتهيا الكلييية. باإلضيافة إليى اسييتخدام أسياليب متعي
 المستمر والنهائ .
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 0يتم االعالن عن مواعيد االمتحانات مبكرا -2

 0يعتبر عدد امتحانات اعمال السنة مناسبا -3

 0الوقي المخصص لالمتحانات مناسبا -4

 0محتويات المقررتغطي االمتحانات  -5

 0تركز االمتحانات علي الجوانب النظرية والعملية في المقرر -6

 0تعتبر اللغة المستخدمة في االمتحانات واضحة ومفهومة -7

 0ال تتضمن االمتحانات اخطاء مطبعة -8

 0يتصف توزيع الدرجات بالعدالة -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرامج التعليمية / المقررات الدراسية

  واحتياجات المجتمع والتنمية البرامج التعليمية 3/1
  العمل سوق الحتياجات التعليمية البرامج مالئمة 3/1/1

امج برنبتحر  الكلية على تلبية متطلبات سوق العمل فبي المجتمبع المحلبى واإلقليمبي مبن خبالل 

كليبة وستسبعى ال .لتلبية رغبات الطالب واحتياجات سبوق العمبلواحد )منح درجة البكالوريوس ( 

الع إليجاد آلية للتواصل مع أصحاب العمل من خالل قنوات رسمية وبصفة منتظمة وذلبك السبتط

يبدها  رأيهم في قدرات ومواصفات من تم التحاقهم من خريجي الكلية ببعض األعمال لديهم لوضع

اصبل التوعلى مواطن الضعف فيما لم يلم به الخريج من المعبارا والمهبارات المطلوببة  وكبذلك 

مببع الخببريجين للوقببوا علببى مببدى مالئمببة وتوافببق مببا تببم دراسببته مببع متطلبببات الوظببائف التببي 

ات مج والمقببررنبباسببيعملون بهببا  بهببدا االسببتفادة مببن التغذيببة الراجعببة فببي تطببوير وتحببديث البر

 .لحين تخريج أول دفعة من الكلية الدراسية 

 التعليمي البرنامج وتطوير توصيف 3/2
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 البرنامج توصيف 3/2/1
 معتمد.و للبرنامج وفقاً للعمل في منظومة الجودة فقد عملت الكلية جاهدة إلعداد توصيف موثق

ح توضب مقبرر ولحر  الكلية على أن تكون مخرجات التعلم المستهدفة فقد تم عمل مصفوفة لكبل

  مج(.مدى التوافق بين ما يدرس من مقررات ومخرجات التعلم المستهدفة )مرفق بتوصيف البرنا
    

 والمقررات الدراسية البرنامج تطوير وتحديث 3/2/2
 .نامجتم اعتماد وتفعيل نظام المقيم الخارجي للبر -

 مستوى التقدم في البرامج التعليمية 3/3

 نقاط القوة:
 الكلية. تقدمه يالذامج نأكاديمية مرجعية معتمدة للبروجود معايير  .1

مج لتقيبببيم مبببدى توافبببق المقبببررات الدراسبببية مبببع المعبببايير نببباإعبببداد مصبببفوفة البر .2

 األكاديمية.

فببق الكليببة للتأكببد مببن توا تمنحببه التببي نببامج التعليمببياعتمبباد مقيمببين خببارجيين للبر .3

 المعايير األكاديمية مع المعايير القياسية وقدرة الكلية على تحقيقها.

يئبة مقررات دراسية قائم على معايير أكاديمية معتمبدة مبن الهلل وجود توصيف معتمد .4

 القومية.  

 لمقررات الدراسية.للسنوية  نصفإعداد واعتماد تقارير .5

 .لكل مقررمنسق  تحديد .6
 

 :الضعفنقاط 

 نتها مج طبقا لالئحة ال يفي بمتطلبات المعايير األكاديمية التي تبرناتصميم الب .1

 .الصيفى عدم وجود توصيف معتمد للتدريب .2

ضبببعف البببوعي لبببدى أعضببباء هيئبببة التبببدريس بماهيبببة مفببباهيم المعبببايير األكاديميبببة  .3

 وأهميتها.

 مجنباصبيف البرعدم كفاية النسبة المشاركة من أعضاء هيئبة التبدريس فبي إعبداد تو .4

 والمقررات وكذلك تقاريرها السنوية.

 المقررات الدراسية.المراجعة الداخلية  عدم فاعلية دور منسقي المقررات في .5

 

 استبيان عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

 

 التحليل االحصائي الستطالع أراء االطباء البيطريين العاملين بقطاع شركات االدوية

 

 نقاط القوة
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 وجود مجلة بالكلية .1

 وجود مركز بانوراما الحيوان .2

 اكتمال اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .3

لبي االهتمبام بالطالبب عبن طريبق خلبق بيئبة اجتماعيبة وتربويبة تعمبل عتعمل الكلية علبي  .4

 تنمية الشخصية المتكاملة للطالب

 هيئة التدريس وبعض المستشارين لمزارع الدواجن ألعضاءوجود الخبرات الحقلية  .5

 توافر معدات وتجهيزات تحقيق االمن والسالمة بالكلية .6

 وجود ادارة حكيمة تعمل علي النهوض بالكلية .7

 ن معاملة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للطالب حس .8

 فنقاط الضع
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 ضعف ميزانية الكلية وعدم كفاية الموارد الالنمة  .1

 العليا للجامعة االدارةعدم كفاية الدعم من جانب  .2

 االداريالروتين  .3

 عدم استمرارية بعض أفراد فريق العمل نتيجة السفر أو االنشغال  بأمور أخرى  .4

 عدم ايمان بعض أعضاء هينة التدريس بأهمية التقييم والجودة .5

 جمود القوانين واللوائح لتنفيذ الخطة  .6

 عدم تضمين جميع العاملين بالكلية في جهود تنفيذ الخطط  .7

 ضعف تسويق الخدمات التي توفرها الكلية .8
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ل سببات فببي مجبال خدمببة المجتمببع وتنميببة البيئببة مببن خببالرتمتلبك الكليببة رصببيدا مببن المما .1

 القوافل الطبية البيطرية والندوات التثقيفية

 وجود فر  تنافسية للبعثات والمنح الخارجية .2

 امكانية عقد شراكة مع جهات في توفير فر  عمل للخريجين .3
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 والشركات للمؤتمرات العلمية التي تنظمها الكليةدعم بعض من رجال االعمال  .4

اديمي االتصال الجيد بين اعضاء هيئة التدريس والطالب مبن خبالل االرشباد االكبامكانية  .5

 والقوافل والتدريب الصيفي

 للمشروعات الحكومية ومدربين علميبين كمستشاريناختيار بعض اعضاء هيئة التدريس  .6

 للشركات الخاصة

 للطالب ومصادر التعلم الذاتيتوافر فر  التعلم  .7

 التدريب الميداني والقوافل التشخيصية والعالجية اثناء فترة الدراسة  .8

 عقد المؤتمرات للوقوا علي مستجدات االوضاع .9

 بيطري متكامل يخدم جميع قطاعات ومراكز المحافظة مستشفىامكانية بناء   -10

 التهديدات
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 ضعف ميزانية التدريب اثناء الكلية واثناء فترات  الصيف .1

 اختيار القيادات االكاديمية يتم وفقا لقانون تنظيم الجامعات .2

 عدم تقديم منح دراسية للطالب  .3

ض ضعف االستفادة من االبحاث العلمية خاصة في مجال االدوية والسبيطرة علبي االمبرا .4

 العتماد اصحاب االعمال علي نقل الجديد من الشركات والهيئات االجنبية

 قلة الموارد المقدمة لمواكبة التقدم في البحث العلمي .5

خبارج الكليبة كبالمربين لضبعف المسبتوي ضعف مستوي المشاركة مبن بعبض االطبراا  .6

 التعليمي

 قلة عدد الطالب الوافدين للدراسات العليا .7

 عدم وجود موارد كافية لدعم القوافل البيطرية .8

 عدم وجود برامج تعليمية جديدة تلبي حاجة سوق العمل .9

 عدم وجود الية لتسويق نتائج االبحاث- 10

 

 نتائج االستبيان

 ً طريببة  يمكببن مببن خاللهببا خدمببة المجتمببع كالقوافببل الطبيببة البيتمتلببك كليببة الطببب البيطببري فرصببا

 والندوات التثقيفية و يمكن عقد الشراكة مع بعض الجهات لتوفير فر  العمل للخريجين 

كمببا يمكببن االسببتفادة مببن كببوادر اعضبباء هيئببة التببدريس وخبببراتهم فببي المشببروعات الحكوميببة 

 ي مستجدات االوضاع والشركات الخاصة كذلك عقد المؤتمرات للوقوا عل

 لمواردوكن هناك بعض التهديدات التي تواجه الكلية في تحقيق ذلك مثل ضعف الميزانية وقلة ا

كات وضعف االستفادة من االبحاث العلمية واعتمباد اصبحاب االعمبال علبي نقبل الجديبد مبن الشبر

 والهيئات االجنبية.
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 . التعليم والتعلم والتسهيالت المادية4
 التعليم والتعلم إستراتيجية. 4/1

مج هداا الببراإستراتيجية للتعليم والتعلم تهدا هذق اإلستراتيجية إلى تحقيق أتتبنى الكلية 

و مبن ثبم   الطالببيالتعليمية ورفبع كفباءة العمليبة التعليميبة و الخبدمات الطالبيبة و البدعم 

اوح ببين تحقيق رسالة الكلية. وتتضمن هبذق  اإلسبتراتيجية  أنمباط مختلفبة مبن التعلبيم تتبر

لكببن ال  و . الببخوكتابببة التقببارير....  العلميببةالتعلببيم النشببط والتببدريب الميببداني والببرحالت 

خبريج تالنبه لبم يبتم العلميبة للكليبة  األقسباميوجد مراجعبة لتلبك االسبتراتيجيات مبن خبالل 

 الصبيفييب كما يتوفر بالكلية أنماط تعلم غير تقليدية متنوعبة مثبل: التبدر.ة حتى االن دفع

 المجببانر والفرقببة الرابعببة بالوحببدات البيطريببة و  الفرقببة الثالثببة بالمعامببل البيطريببةلكببل 

يم . كبذلك تحببر  الكليببة علببى دعببم التعلببوالتبدريب المسببتمر مببن خببالل القوافببل البيطريببة

يس هيئبة التبدر ألعضباءالكليبة  إدارةو يتضح ذلك من خالل: تشبجيع الذاتي لدى الطالب 

 مقررات الكترونية و عقد ورش عمل للتوعية  إلىلتحويل المقررات الدراسية 

نبه علببى و كبذلك نظبام السباعات المكتبيبة و معلبن ع الريبادة العلميبةو قبد تبم العمبل بنظبام 

ب هيئببة التببدريس لتببذليل مشبباكل أكاديميببة فببي مجببال التعلببيم الببذاتي ويجبب أعضبباءمكاتببب 

 تحفيز الطالب عن طريق نشر أفضل األبحاث والمقاالت التي قاموا بإعدادها .
 

 التعامل مع مشاكل التعليم في. السياسات المتبعة 4/2
 المقررات إلى مقررات إلكترونيه . بعض تحويلتم   .1

 سنويا   العلميةبالكتب والمراجع  المكتبةتزويد  .2

 يلي: في أعداد أعضاء هيئة التدريس يتم ما والزيادةللتغلب على النقص  .3

 وخبرق من الجامعات األخرى. كفاءةأعضاء هيئة التدريس ذو  انتداب .4

عمببل إعالنببات فببي الصببحف الرسببمية بشببروط معينببة لتعيببين أعضبباء هيئببة التببدريس  .5

 ينه بما يتناسب مع احتياجات األقسام .والهيئة المعاونة في تخصصات مع

ت عدم إجبار الطالب على شراء الكتاب الدراسي  وتحديد أسعار الكتب حسب السباعا .6

 لكي يكون في متناول الطالب. التدريبية

التببي تقببيس المهببارات المختلفببة مببن خببالل  االمتحانبباتتببدريب الطببالب  علببى نظببم  .7

 .واالمتحاناتمن خالل وحدة نظم التقويم  دورية امتحانات
 

 للطالب الميداني. برامج التدريب 4/3
موعبة مج إشبراالطبالب الفرقبة الثالثبة تحبت  أسبابيع 8لمبدة  صبيفىتوجد بالئحة الكلية تدريب   

 فباديأقبل  ةمديرية الطب البيطرى والمعامل البحثيهيئة التدريس. تقوم الكلية بمخاطبة  أعضاءمن 

القبائمين . تقبوم الكليبة باستقصباء رأي الطبالب والمشبرفين والميبدانيالطالب للمشباركة بالتبدريب 

 على التدريب بجهة التدريب حول  عملية التدريب.
 

 نظام تقويم الطالب  4/4

 أساليب تقويم الطالب  4/4/1
يبة تقبويم الطبالب بحيبث تشبمل امتحانبات تحرير فبيتحر  الكلية على استخدام أسباليب متنوعبة 

تلفة كمبا السنة( لقياس مدى اكتساب المعارا والمهارات المخ أعمالاختبارات و وعملية ) شفهية 

 توصيف المقررات طبقا لالئحة الكلية الحالية.  فيهو موضح 

 االمتحانات إدارة 4/4/2
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الجبدول  جداول االمتحانات بصورة مبدئية علبى الطبالب ألخبذ رأيهبم و تعبديل بإعالنتقوم الكلية 

و  األقللى عللجداول قبل االمتحانات بعشرين يوم  النهائي اإلعالنم يتم طبقا لمقترحات الطالب ث

علببن يببة بينمبا يبالكليببة. ويبتم إعبالن جببدول االمتحانبات العمليببة والشبفهية باألقسبام العلم إعالنبهيبتم 

علبببيم ويقوم وكيبببل الكليبببة لشبببئون التجبببدول االمتحانبببات التحريريبببة بلوحبببات اإلعالنبببات بالكليبببة.

يضببا بتشببكيل اللجببان الخاصببة بأعمببال المالحظببة والمراقبببة لالمتحانببات وكببذلك يقببوم أوالطببالب 

ال وبعببد االنتهبباء مببن أعمبب بتشببكيل الكنتببروالت الخاصببة لرصببد وجمببع الببدرجات للفببرق المختلفببة

شبهر  موعد أقصباق فيبنفس الكيفية  االمتحاناتالتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تعلن نتائج 

كيبل ات ويفبتح معهبا بباب تظلبم الطبالب مبن عمليبة التقيبيم عبن طريبق مكتبب ومن نهايبة االختببار

 المقرر. الكلية لشئون التعليم والطالب ويخطر بالنتيجة من خالل مكتب شئون الطالب فى الموعد

 يبث الحالمرجبوة  أن نظام األمبان والحفبظ ببالكنترول غيبر متبوفر بالدرجبة إلى باإلشارةيجدر  و 

رئبيس  ادارة الكنترول من مكتب السيد األسبتاذ البدكتورنتروالت  بل يتم يوجد مكان مخصص للك

 .الكنترول
 

 

 

 

 

 . المصادر والتسهيالت المتاحة للتعليم والتعلم4/5

 . مساعدات التعليم والتعلم 4/5/1
ة فقبا لطبيعبو مشتركة بين األقساميتوفر بالكلية مجموعة من معينات التعليم والتعلم وتشمل معامل 

 الرابعبةو كما يوجد تدريب صبيفي لطبالب الفرقبة الثالثبة  اآلليويوجد معمل للحاسب  االدراسة به

 بالكلية بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة.
 

 . قاعات المحاضرات والمعامل 4/5/2
ب تحر  الكلية على حسن استغالل قاعات التدريس بهبا والمبدرجات والمعامبل مبع أعبداد الطبال

تبم الصبغيرة و لإلعبدادالمحاضبرات  فبيحالة عبدم وجبود دروس عمليبة  فيفيتم استخدام المعامل 

بالمبدرجات و بعبض المعامبل. .وهنباك عجبز واضبح  data showتثبيت أجهزة العرض المرئبي 

 ة المعامل.بالمعامل وكذلك العمال و الفنيين المؤهلين للصيانة الخاصة بأجهزأعداد الفنيين  في
 

 المكتبة  4/5/3
 .يوجد بالكلية مكان مخصص للمكتبة

 

 . الكتاب الدراسي4/5/4
د بصبورة االعتمبا لتبوافراعتماد طالب وأساتذة الكليبة علبى الكتباب الدراسبي أساسبيا وذلبك  لم يعد

عببات بناءا علببى قببرارات المجلببس االعلببى للجامبصببورة إلكترونيببة المقببررات المعببدةأساسببية علببى 

يبا . وقبد وضبع مجلبس الكليبة سياسبة لبدعم الكتباب للطبالب المتعثبرين مادومجلس جامعة دمنهبور

 وذلك من خالل تقديم بحث اجتماعي إلى مكتب رعاية الطالب.
 

 

 أعضاء هيئة التدريس -

 كفاية هيئة التدريس لتحقيق المخرجات المستهدفة للتعلم  5/1
يطببرى بلببغ إجمببالي عببدد أعضبباء هيئببة التببدريس و معبباونيهم القببائمين علببى العمببل بكليببة الطببب الب

 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة .  91 2021 /2020جامعة دمنهور حتى العام 
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 المسلسل

 

 العلمي القســـم

 التدريس هيئة أعضاء أعداد

 إجمالي
  أستـــاذ

أستاذ 

 مساعد

 

 مدرس

 معاونة هيئة

 متفرغ
غير 

 متفرغ
 عامل

مدرس 

 مساعد
 معيد

 7 2 2 2 0 1 0 0 قسم التشريح وعلم األجنة 1

 5 1 0 3 0 1 0 0 قسم األنسجة والخاليا 2

 4 1 1 1 0 1 0 0 قسم الفسيولوجيا 3

 5 1 0 3 0 1 0 0 قسم األدوية البيطرية 4

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

 14 1 2 5 2 4 0 0 قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية 6

7 
قسم التغذية والتغذية األكلينكية 

 البيطرية
0 0 1 1 1 1 0 4 

 6 2 1 2 0 1 0 0 قسم الميكروبيولوجيا 8

 4 3 0 1 0 0 0 0 قسم الرقابة الصحية على األغذية 9

 5 0 2 1 1 1 0 0 قسم الباثولوجيا  10

 3 0 1 1 1 0 0 0 قسم الطفيليات 11

 8 2 0 2 1 1 0 2 قسم أمراض الدواجن واألسماك 12

 4 1 1 1 1 0 0 0 قسم الوالدة 13

 4 0 0 3 1 0 0 0 قسم الجراحة 14

 9 1 1 4 1 1 0 1 قسم طب الحيوان 15

قسم الطب الشرعى والسموم واألجراءات  16

 البيطرية

0 0 1 0 2 0 0 3 

17 
قسم صحة الحيوان واألمراض 

 المشتركة
0 0 1 0 1 1 1 4 

 91 14 13 35 9 17 0 3 هيئة التدريس أعضاء إجمالي
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 هذا فيوقد اتخذت الكلية حال سريعا وأخر طويل المدى ولكن يوجد عجز في بعض التخصصات 

أن هبذق التخصصبات و فبيالشأن وهما انتداب أعضاء هيئة التدريس من كليات أخرى لسد العجبز 

صصبات هبذق التخ فبيتكون أولوية التسجيل للدرجات العلمية من المعيدين والمدرسين المساعدين 

ئبة ووضبع خطبة خمسبيه لتعيبين أعضباء هيلتوفير جيل من أعضاء هيئة التدريس يسد العجز فيها 

 و معاونيهم في هذق التخصصات. تدريس

ه يقوم عضو هيئة التدريس بتدريسب الذي الدراسيوتحر  الكلية على أن يكون تخصص المقرر 

م دعحالة  فيبدليل انتداب أعضاء هيئة تدريس من خارج الكلية  البحثيصميم تخصصه  فيواقع 

ت شبيا مبع التخصصباتوافق التخصصات وتراعى الكليبة أن يكبون التسبجيل للبدرجات العلميبة متم

 .بالقسم
 

 ين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةيتع 5/2
ضببوء أعببداد الطببالب وسبباعات التببدريس والتخصصببات المتاحببة  فببيقامببت األقسببام األكاديميببة 

ناسبب للتعيين يتم اعتمادها من مجلبس الكليبة بحيبث تت خمسيهألعضاء هيئة التدريس بوضع خطة 

يبرات ضبوء المتغ فبيقيقية ل قسام ويتم مراجعتها كل خمسة سبنوات أعداد المعينين مع حاجات ح

 الجديدة إن وجدت.
 

 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس   5/3
اح أو لدى الكليبة عقيبدة راسبخة أن أعضباء هيئبة التبدريس بهبا هبم القبوة الضباربة إلحبداث اى نجب

ت العلميبة محباور رئيسبية وهبى القبدرات المهنيبة والقبدرا 3تغيير وبالتالي تبنت تنمينهم من خالل 

جهبة والقدرات اإلدارية. وتبم إجبراء حصبر باالحتياجبات التدريبيبة لهبم مبن وجهبة نظبرهم ومبن و

عيببة يبة والجمار القيبادة األكاديميبة وتببين مبن تفريببغ االسبتبيانات وتحديبد نتبائج المقبابالت الفردنظب

قدمببة مببن معهببم أن احتياجبباتهم بالفعببل تببدور فببى هببذق المحبباور وتببم مراجعببة البببرامج التدريبيببة الم

ات اجبسد بعض الح فيخالل مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات )استفادة منها 

ضع خطبة   وقد تم والتدريبية وتبين أن هناك مجموعة من الحاجات التدريبية النالت غير متوفرة

 للتدريب 

يقببدم مببا يفيببد  إنويشببترط علببى عضببو هيئببة التببدريس المقببدم للحصببول علببى درجببة عمليببة أعلببى 

أشبهر  تهدورات تدريبية على األقل ويعاد تقيبيم أداؤق بعبد انقضباء فتبرة التبدريب بسب ستةحضورق 

 اآللبيب مجال الحاس فييقدم دورات تدريبية  الذيبالجامعة  التحول الرقمىوقد تم إنشاء مشروع 

شببروع تببدريبات ال يوجببد لهببا مثيببل. وكببذا اسببتحدث م فببيلتعظببيم االسببتفادة مببن المببوارد المتاحببة 

FLDC  .بعض الدورات التدريبية الضرورية 
 

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  5/4
ً يوجد  كبل  فبيب نظام مفعل لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس مبن اسبتبيان يبونع علبى الطبال حاليا

م و تبلكلية.افصل دراسي   ويتم إعالن األستاذ ورئيس القسم بنتيجة هذا االستبيان من خالل إدارة 

مقبررات عمل خطة تحسين للتغذية الراجعة بناءاً علبى تقيبيم الطبالب ألعضباء هيئبة التبدريس و ال

 الدراسية و تتلخص فيما يلي:

 التنبيه على أعضاء التدريس بضرورة نشر ثقافة الجودة أثناء المحاضرات 

 مراعاة تونيع توصيف المقررات على الطالب للوقوا على ما يحتويه من موضوعات 

 ي على رؤساء األقسام مراجعة محتوى الكتاب مع توصيف المقبررات و الموافقبة عليبه فب

 مجلس القسم
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  توفير ضرورةdata show داخل القاعات و المدرجات و المعامل 

 ء عمل ورش عمبل ألعضباء هيئبة التبدريس السبتخدام التكنولوجيبا فبي التطبوير و االرتقبا

 بالعملية التعليمية

 عمل ورش عمل عن التعلم الذاتي 

 عمل ورش عمل عن معايير الورقة االمتحانية 

 البنيادة الرحالت العلمية و التدريب الخارجي للط 

 لمعلنةالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد في المكتب خالل الساعات المكتبية ا 
 

 

 عضو هيئة التدريساستبيان 
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 0يعتبر دور عضو الهيئة المعاونة فعاال -1

 0دائما علي استعداد للرد علي اي استفسارات عضو الهيئة المعاونة -2
 0يبدو عضو الهيئة المعاونة ملما بموضوعات المقرر -3
 0يوفر عضو الهيئة المعاونة لنا التطبيقات الكافية -4
 0يقدم  عضو الهيئة المعاونة المساعدة لكل طالب عند الحاجة لذلك -5

 
 

  المعاملاستبيان عن 
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 0تتوافر في الكلية معامل كافية لتحقيق اهداف العملية التعليمية- -1

 0توجد بالمعامل االجهزة والمعدات الحديثة- -2

 0يتصف تصميم المعامل المالئمة- -3

 0يتصف الفنيون بالمعامل بالكفاءة العالية- -4

 0تعتبر المساحة المتاحة للمعامل مناسبة لعدد الطالب -5

 0تعتبر المعامل المتاحة مجهزة بالمعدات الحديثة -6
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 المدرجات وقاعات التدريس 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

90% 10% 85% 15% 65% 35% 90% 10% 80% 20% 90% 10% 95% 5% 

 

 0الموقع -1

 0المساحة -2

 0عدد المقاعد -3

 0تسهيالت التدريس المتاحة -4

 الهدوء -5

 0االضاءة -6

 0النظافة -7

 

 

 

 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى: -

 تولى الكلية اهتمام بالغ بالبحث العلمي ويتضح ذلا من رسالتها والتي تنص على:

ملي المع إبداعياً متفرداً في التعليم البيطري والتشخيصبأن تصبح الكلية مركزاً 

 المرجعي واألنشطة البحثية لمجابهة المشكالت المجتمعية والبيئيةب.

 يام كيانلى قإولذلك نجد أن الخطة البحثية للكلية ل قسام العلمية في المقام األول تهدا 

بة محارا من نيادة االنتاج وعلمى متكامل يحدد المطالب االستراتيجيه للدولة واحتياجاته

جية ية العالبيطراألمراض الموجودق بها والقضاء عليها وهذا يتم فعليا من خالل القوافل الطبية ال

بحث تطوير الية لواإلرشادية التى تقوم بها الكلية. كما قامت لجنة البحث العلمي بالكلية بوضع آل

هزة ه مجأخرى من خالل عمل معامل بحثي العلمى داخل  الكلية وخارجها باالشتراك مع جامعات

 داخل الكلية وعلى مستوى التخصص محلياً ودولياً وذلك من خالل:

 0رجهاة وخااإلشراا المشترك على الرسائل العلمية  بين األقسام المختلفة  داخل الكلي 

 ألخرى.يات اإقامة مشروعات بحثية مشتركة بين األقسام المختلفة داخل الكلية وبين الكل 

 ميز والت تطوير الخطط  والبرامج األكاديمية والتدريبية وفق معايير للجودة الشاملة

 األكاديمي.
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 لبحثية الت اتطوير مجاالت الشراكة والتعاون مع القطاعات المجتمعية المختلفة في المجا

 واالستشارية والتدريبية وضمن المعايير العالمية للشراكة.

  ة الريادواألقسام في الكليات ذات السمعة المميزة تشجيع ودعم التوأمة والشراكة مع

 0العالمية

 0توفير البنية التحتية الالنمة لتطوير أداء البحوث العلمية 

  بات لمتطلوتعزيز البحوث العلميه  بالكوادر البشرية المتخصصة ومساعدي الباحثين وا

 اعاتبالقط المادية والتقنية  ودعم قدرتة على تمويل البحث العلمي  وتعزيز صلته

 الحكومية واألهلية

 

 

 

 

 

 خطة البحث العلمى:  06/1

 روسةتوجد خطة موثقة للبحث العلمى بالكلية وهى أن يسير العمل البحثي فى خطة  مد

ات كانيومنظمة من قبل الجامعة ومن أهم شروط الخطة البحثية هى ان تتفق هذق الخطة باالم

 اوتم مناقشته انتهت الجامعة من إعداد خطتها البحثية المادية المتاحة للكلية وذلك تم بعد أن 

الت ء التعديإجراووإعداد الصورة العامة لهذق الخطة البحثية للكلية وتم مناقشتها بمجالس األقسام 

  18/8/2021 المقترحة بمجلس الكلية واعتمادها بتاريخ

 وتم في ضوئها األتى:

  الكلية.إعداد الخطط البحثية ل قسام الموجودق داخل 

 لمية في ت العتعطى األولوية في تونيع ميزانية البحث العلمي بالكلية فى التسجيل للدرجا

 ضوء توافقها مع الخطة البحثية للكلية.

 ية وكذلك أ م بهاتقع مسئولية متابعة تنفيذ الخطة البحثية على إدارة الكلية لمناقشة التقد

ضوء مستحدثات العلم أو مقترحات ترد من األقسام بخصو  تعديل الخطة في 

 اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحه لها.

 

 كفاءة العملية البحثية:  6/2

قامت الكلية بإنشاء معامل ل بحاث فى معظم االقسام العلمية بالكلية وتوضع بها األجهزة 

وتخدم جميع األقسام ويمكن  )مرفق كشف بأسماء األجهزة المتوافرة في الكلية(العلمية الحديثة 
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إستخدامها بالتنسيق بينهم وتكون أولوية تمويل البحوث وإستخدام المعامل للبحوث المشتركة بين 

األقسام العلمية بالكلية. كما تتجه الكلية إلى ثقافة المشاريع البحثية الممولة من خارج الكلية أو 

 0ثيةالجامعة للتغلب على بعض مشكالت توافر األجهزة البح

سم ا وقكما يوجد مشاريع بحثية بالكلية على مستوى األقسام مثل قسم الميكروبيولوجي 

 التشريح واألجنة بالتعاون مع كليات وجامعات أخرى مصرية وأجنبية شملت كلية الطب

 جامعه كفر الشيخ   جامعة أوساكا باليابان وهي: -البيطرى 

وس وبائية وفيرولوجية علي فير دراساتمن خالل مشروع   –قسم الميكروبيولوجي  .1

 اني.مع جانب ياب –  المنتشر في مصر 1إن  5إنفلونزا الطيور شديد الضراوة إتش 

للحوم اعزل وتحديد الجينات الخاصة بزيادة إنتاج من خالل مشروع   –قسم التشريح  .2

 مع جامعة كفر الشيخ. –  واأللبان في الجاموس المصري

بطة وكذلك تحر  الكلية على إشراك أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالدورات المرت

لعلمي. ابحث بتنمية قدراتهم في المهارات البحثية وكتابة البحوث والنشر العلمي وأخالقيات ال

ات عالمية ذة الوتقوم الجامعة بتحمل تكاليف ومنح مكافأة نشر البحوث العلمية في المجالت الدولي

عم م وذلك لتشجيع ود2011لسنة  128ل تأثير قوي تطبيقا لقرار مجلس الجامعة رقم معام

تيح تلتي الباحثين. وقد اشتركت الكلية بمشروع قواعد البيانات بالمجلس األعلى للجامعات ا

 لميةللباحثين الحصول على النصو  الكاملة ل بحاث العلمية المنشورة في المجالت العا

شر ثقافة من خالل أجهزة حاسب آلي متصلة بشبكة االنترنت. وقد تم ن (ISI)والمفهرسة دوليا 

يئة اخذ دورات فى مركز تنمية قدرات اعضاء هأخالقيات البحث و النشر العلمي عن طريق 

 التدريس  والسادق معاونيهم.

الي عضواً وهم إجم 54 أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البحث العلمى تبلغ نسبة

ً ة التدريس بالكلية. وتبلغ أعضاء هيئ ً ودوليا ة للعدد النسببنسبة عدد األبحاث المنشورة محليا

ث تاجد قواعد بيانات للبحوبحث علمي لكل عضو. و 20  اإلجمالى ألعضاء هيئة التدريس

يوجد س  تدريكما يتم تسجيل تلك األبحاث في السيرة الذاتية ألعضاء هئية ال العلمية بالمؤسسة

ن مية متستفيد المؤسسات اإلنتاجية والخدحيث  شتركة مع مؤسسات علمية دوليةبحوث علمية م

ج البحث نتائ م اإلستفادة منتت. ليس هذا فحسب  بل البحوث العلمية التطبيقية الخاصة بالمؤسسة

دارة ري وإكمقرر اإلقتصاد البيط العملية التعليميةو فى المقررات الدراسية بالكليةالعلمى 

 المزارع.
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 تمويل البحث العلمى:   6/3

 بالكلية وذلك من خالل:  يتم تمويل البحث العلمي

 ميزانية البحث العلمي المقدمة من مواننة الدولة وهى تكون ضعيفة للغاية. .1

امعة من خالل قيام أعضاء هيئة التدريس بالكلية بمشروعات بحثية مشتركة ممولة من الج .2

 أو من خارج الجامعة مثل: 

غذيبة (: معمل سالمة الغذاء والتHLAPالمعامل بمؤسسات التعليم العالى ) مشروع اعتماد -

والمشبببروع ممبببول مبببن وحبببدة المشبببروعات التابعبببة لبببونارة التعلبببيم العبببالي و جامعبببة 

 جنيه مصري ) مليون وخمسمائة الف جنيه مصريا(    1500000اإلسكندرية بمبلغ 

 5 انفلونزا الطيور شديدة الضراوة اتب مشروع دراسات وبائية وفيرولوجية على فيروس  -

المنتشببر فببى مصببر و الممببول مببن صببندوق العلببوم والتنميببة التكنولوجيببة بمبلببغ  1ان 

 جنيه مصرى. 290000

 

 تقديم استشارات علمية للشركات والهيئات والمؤسسات الصناعية والعلمية مثل:   .3

 يل هبذق افظة حول إعادة تشبغتقييم مشاريع داجنة خاصة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع المح

ن مبن الببيض واللحبم بعبد أن توقفبت علبى مايزيبد عب المحافظبةالمشاريع لتغطبى إحتياجبات 

 سبع سنوات هذق المشاريع هى:

 محافظة البحيرة –حوش عيسى  -مشروع تحسين السالالت الداجنة بفرهاش  -

 مليون بيضة بشبراخيت 15مشروع إنتاج  -

 

 طوير وتأهيل بحيرة ادكواألستشارات العلمية الخاصة بت 

 :عمل بروتوكوالت تعاون مع الهيئات و المؤسسات والمعاهد البحثية مثل 

فل بمحافظة البحيرة بشأن القوا الطب البيطرىعمل بروتوكول تعاون مع مديرية  -

 البيطرية.

اتفاقية تبادل اكاديمى بين كلية الطب البيطرى ومعهد بحوث األمراض  -

 اليابان. –الطب  جامعة اوساكا الميكروبيولوجية  كلية 

امعة عمل بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للشباب والرياضة ورعاية الشباب بج -

 دمنهور بشأن القوافل البيطرية.

-  

 عي تلقبي المسبباعدات والتبرعببات الماديببة والعينيببة مبن الجهببات والمؤسسببات واألفببراد مشببج

 البحث العلمي بالمجتمع المحلي

 PCR جهان معهد الدراسات الميكروبية بجامعة اوساكا باليابان وهو التبرع المقدم من -

 الف جنيه.  37وقيمته 

من جامعة اوساكا للتشخيص  Lamina Fluوجهان  Ultracentrifugeجهان الطرد  -

 السريع لالمراض الوبائية.

ظير ن 12000و قيمته  712483تبرع من شركة المدار ل ستيراد والتصدير شيك رقم  -

ه النشاء جني 50000و قيمته  120029868كلية بتقييم احد اللقاحات وشيك رقم قيام ال

 مستشفى إكلينيكى.

 ونال.جنيه من شركة رويال لينك انتر ناشي 50000و قيمته  0023025قبول شيك رقم  -
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 أنشطة علمية أخري  6/4

 لي مثل:الدوواإلقليمي وقامت الكلية بتنظيم عديد من المؤتمرات و الندوات ذات الطابع المحلى 

كة سم -الندوق  القومية تحت مسمى )أفاق االستثمار فى مجال االستزراع السمكى  -

مدينة ببمجمع مبارك  11/3/2009البلطى للتصدير(  وذلك فى  يوم االربعاء الموافق 

 دمنهور.

ثنين الايوم  الندوق القوميه تحت مسمى )إنفلونزا الخنانير بين المخاطر والتحذير( وذلك -

 بمجمع البستان. 18/5/2009الموافق 

 نظرة -  اليومالندوق العلمية الدولية الثانية تحت عنوان )أنفلونزا الطيور بين االمس و -

 دمنهور.ببقاعة مبارك للمؤتمرات  23/12/2009تحليلية(  وذلك يوم االربعاء الموافق 

-  

ك ( وذلالسيطرة عليها الندوة القومية )الوضع الراهن للحمي القالعية في مصر وطرق -

 جامعة دمنهور. –م بكلية الصيدلة 2012مارس  20يوم الثالثاء 

ت وتحر  الكلية على حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الندوات والمؤتمرا

ه الطب كلي المحلية والدوليه واالقليميه  كما شارك مجموعة من الطالب من الفرق المختلفه من

 دمنهور فى الندوات العلميه التى تمت إقامتها فى هذق الفترة. جامعة –البيطرى 

 الدراسات العليا: -7

 الدرجــات الممنوحة:  7/1

 الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة: 7/1/1

ى لوحة نها فعيتم التعريف ببرامج الدراسات العليا التى تقدمها الكلية عن طريق اإلعالن 

 العليا بالكلية فقط. اإلعالنات الخاصة بالدراسات

 

العام 

 الدراسي
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 اإلجمالي

 164 لم يتم المنح 51 43 39 31 دبلوم

 86 14 20 21 14 17 ماجستير

 47 7 8 7 14 11 دكتوراه

برامج 

 مهنية
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 العليا: العملية التعليمية فى الدراسات  7/2

 برامج الدبلوم / الماجستير / الدكتوراا: 7/2/1

 

 

 

 
 

 م

 

 القسم العلمى

 دبلوم الدراسات العليا فى العلوم

 الطبية البيطرية 

الماجستير فى العلوم 

 الطبية البيطرية

 تخصص( 29)

دكتور الفلسفة فى 
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 تخصصات( 5)

 التشريح وعلم األجنة التشريح وعلم األجنة اليوجد اليوجد التشريح وعلم األجنة 1

بيولوجيا الخاليا  * اليوجد األنسجة والخاليا التشخيصى األنسجة والخاليا 2

 واألنسجة

بيولوجيا الخاليا  *

 واألنسجة

 فسيولوجيا الحيوان  فسيولوجيا الحيوان * اليوجد فسيولوجيا األسماك - الفسيولوجيا 3

 األدوية البيطرية * األدوية البيطرية * اليوجد األدوية البيطرية اإلكلينيكية * األدوية البيطرية 4

 الكيمياء الحيوية الكيمياء الحيوية*  اليوجد الكيمياء الحيوية * الكيمياء الحيوية 5

الرعاية وتنمية  6

 الثروة الحيوانية

 وانتاج الدواجن تربية -
 التربيةواالنتاج الحيوانى  -
 تربية وانتاج األسماك -

 الوراثةوالهندسة الوراثية
 سلوكيات الحيوان  -
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 اإلقتصاد البيطرى  -
 وإدارة المزارع   

 تربية وانتاج الدواجن 
                      التربيةواالنتاج-   

 الحيوانى    
 تربية وانتاج األسماك *
الوراثةوالهندسة  -

 الوراثية
 سلوكيات الحيوان -
 والدواجن ورعايتها   

ى وإدارة راإلقتصادالبيط

 المزارع

التغذية والتغذية  7

 اإلكلينيكية

التغذية والتغذية *  اليوجد لتغذية اإلكلينيكيةوا التغذية

 اإلكلينيكية
التغذية والتغذية  *

 اإلكلينيكية

الرقابة الصحية على  8

 األغذية
الرقابة الصحية على  *

األغذية ذات األصل 

 الحيوانى

 

توكيد جودة  *

األغذية ذات 

 األصل الحيوانى

 

الرقابة الصحية على   *

 اللحوم ومنتجاتها
الرقابة الصحية على  

 األلبان ومنتجاتها

الرقابة الصحية على  *

 اللحوم ومنتجاتها
الرقابة الصحية على  *

 األلبان ومنتجاتها

 بكتريولوجيا فطريات * بكتريولوجيا فطريات * اليوجد الميكروبيولوجيا * الميكروبيولوجيا 9
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 القسم العلمى

 دبلوم الدراسات العليا فى العلوم

 الطبية البيطرية 

الماجستير فى العلوم 

 الطبية البيطرية

 تخصص( 29)

دكتور الفلسفة فى 

 العلوم الطبية الببيطرية

 أكاديمى  تخصص( 29)

 تخصص( 24)

 مهنى

 تخصصات( 5)

 الفيرولوجيا *
 مناعة *

 الفيرولوجيا *
 مناعة *

الصحة واألمراض  10

 المشتركة
 صحة الحيوان  والدواجن

 والبيئة
 أمراض مشتركة

 صحة الحيوان * اليوجد
 األمراض المشتركة *

 صحة الحيوان *
 األمراض المشتركة

الباثولوجيا  11

 والطفيليات
 الباثولوجيا اإلكلينيكية-
 الباثولوجيا العامة -
 الطفيليات البيطرية -

 الباثولوجيا * اليوجد
 الطفيليات 

 الباثولوجيا *
 الطفيليات  -

أمراض الدواجن  12

 واألسماك
 أمراض الدواجن *

 أمراض األسماك

 أمراض الدواجن * أمراض الدواجن
 أمراض األسماك *

 أمراض الدواجن *
 أمراض األسماك *

المساعدة   الوالدة والوسائل * الوالدة 13

 لإلخصاب

تشخيص الحمل 

فى حيوانات 

 المزرعة

 الوالدة * الوالدة *

الجراحة  الجراحة العامة * الجراحة 14

 البيطرية

 الجراحة * الجراحة *

 أمراض الحيوان * أمراض الحيوان أمراض الحيوان * طب الحيوان 15

 المعدية
 أمراض الباطنة *

 األمراض المعدية
 أمراض الباطنة

الطب الشرعى  16

والسموم 

واإلجراءات 

 البيطرية

الطب الشرعى  *

 واإلجراءات البيطرية

 الطب الشرعى  - اليوجد

 واإلجراءات البيطرية  

 السموم البيطرية *

 الطب الشرعى  -

 واإلجراءات البيطرية  

 السموم البيطرية *

 

 

 نظام التسجيل واإلشراف العلمى:   7/2/2

 الشـروط العامـة للقبول والتسجيل بالدراسـات العليـا

س لمجلايقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترا بها من  -١

 امج.ل برناألعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا إستوفي شروط القبول بك

قسم أن يستوفي الطالب شروط القسم العلمي )إن وجدت( وأن يحصل على موافقة مجلس ال -٢

 المختص ومجلس الكلية.

 أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا. -٣

د يختار الطالب المقررات المناسبة ويم  نموذج تسجيل مقررات ويعتمدق من المرش -٤

 ي ورئيس القسم.األكاديم

 التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية له. -٥

 .المقررة اعيدال يعتبر الطالب مسجالً في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المو -٦

لخريف اصلى الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من ف -٧

 والربيع أو األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور المحاضرات.

 

 مواعيد الدراسة:

 انات.أسبوع دراسي شامل االمتح ١٥يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  فصل الخريف: -١
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 انات.أسبوع دراسي شامل االمتح ١٥يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة  فصل الربيع: -٢

 نات.أسابيع دراسية شاملة االمتحا ٨يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة  فصل الصيف: -٣

 

 نظام الدراسة:

ساعة  ١٦يسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد عن 

ن عزيد معتمدة لكل فصل. آما يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف في عدد من الساعات ال ي

 ساعات معتمدة. وال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذق الساعات. ٩

 

 قواعد دبلـــوم الدراسات العليا

 شروط التسجيل:

شروط ى اليشترط ما يلى فى تسجيل الطالب لنيل اى من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة ال

 (:٥الواردة في المادة )

لس إحدى الجامعات المعترا بها من المج أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس من -١

 األعلى للجامعات.

 

 القواعد العامة للحصول على درجة الماجستيــــر

 شروط التسجيل:

 (:٥ق )يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط الواردة في ماد

عادل هذا ( او ما يCقل )+أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على األ -١

 معات.التقدير من إحدى الجامعات المعترا بها في فرع التخصص من المجلس األعلى للجا

علي الطالب الحاصل على تقدير مقبول في البكالوريوس ويرغب في التسجيل لدرجة  -٢

ً لالئحة الكلية إما الحصول على دبلوم تخصصي بتقدير + قل. على األ Cالماجستير طبقا

 من هذق الالئحة. ٢البند  ١٢ويطبق في حكم المقررات التكميلية حكم المادة 

جب علي وإال و Cال يقل عن + CGPAبعد اجتيان الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير  -٣

 الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير

 سجيل موضوع الرسالة.يتقدم الطالب بطلب لت -الدرجات 

 عرضهيعرض الطالب خطة البحث في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة و -٤

 على مجلس القسم.

ألجنبية  و تحديد مستوي اللغة ا ICDLالحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي  -٥

 ً درة من الصا المنظمة للقرارات شرطين لنيل درجة الماجستير و ذلك قبل مناقشة الرسالة وفقا

 مجلس الجامعة.

 CGPAبعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  -٦

 واالنتهاء من موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على Cال يقل عن +

 مجلس القسم.

و لتقدير أصد ارسالتهم العلمية   وال ير تمنح درجة الماجستير للطالب الذين يجتانون مناقشة -٧

  -المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الماجستير.

 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

ساعة معتمدة كحد أدني و بحد  ٢٤لكي يحصل الطالب على درجة الماجستير يجب أن يدرس  -١

دد الساعات ساعات معتمدة بحيث ال تقل ع ٨-٦ساعة معتمدة باإلضافة إلى  ٣٠أقصي 
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ساعة معتمدة. )تحدد كل  ٣٨ساعة و ال تزيد عن  ٣٢اإلجمالية للحصول علي الدرجة عن 

 كلية عدد الساعة المعتمدة الالنمة للحصول على درجة الماجستير(.

سة لدراالحد األدنى للحصول على درجة الماجستير عامان علي األقل منذ تسجيل الطالب ل -٢

 الخاصة بالدرجة.

 

 العامة للحصول على دكتــــوراة الفلسفـةالقواعد 

 شروط التسجيل:

 (:٥ق )يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراق باإلضافة للشروط الواردة في ماد

ي ها فأن يكون حاصالً على درجة الماجستير في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترا ب -١

 فرع التخصص من المجلس األعلى للجامعات.

لى صل عيجون لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحا -٢

يلية لتكمدرجة الماجستير في غير فرع التخصص. وفي حالة إقرار عدد من المقررات الدراسية ا

نها جتيافي مستوى البكالوريوس أو أعلى والتي يراها القسم ضرورية فإنه يجب على الطالب ا

ن أربعة ها ع. بحيث ال يتجاون عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات وفي حالة نيادتبنجاح

مهيدية الت مقررات يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذق المقررات كشرط للقيد في الدراسة

 أو التسجيل للرسالة وال تحسب له هذق المقررات ضمن ساعات البرنامج.

جال مشفويًا أو تحريريا أو كليهما في  Comprehensive Examمل يعقد للطالب امتحان شا -٣

ن عال يقل  CGPAالتخصص بعد اجتيان المقررات الدراسية بنجاح ومتوسط تراكمى للدرجات 

+C سين   وإال وجب علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتح

ى ف   ل الى قياس قدرة الطالب عمقًا وشموالً متوسط تقدير الدرجات. يهدا االمتحان الشام

رة استيعاب موضوعات التخصص الرئيسى والتخصصات الفرعية المساندة ويهدا الى قياس قد

ليه من ععرض يالطالب المنهجية على التأمل والتحليل واالستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما 

 طلب لتسجيل موضوع الرسالة.اسئلة. بعد اجتيان الطالب لالمتحان الشامل يتقدم ب

لى ضه عيعرض الطالب خطة البحث في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعر -٤

 مجلس القسم.

قررات الم حسب طبيعة بحث الرسالة يجون لمجلس الكلية أن يسمح للطالب بعد اجتيانق لعدد من -٥

 الترة الشامل على أن يجتانق خالل ف أن يسجل موضوع الرسالة وذلك قبل اجتيانق االمتحان

 تتجاون فصلين دراسيين متتالين من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة.

نبية وتحديد مستوى اللغة األج ICDLالحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى  -٦

تانهم م يجلكشرط لنيل درجة الدكتوراق وفقًا للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة ما 

 الطالب بنجاح أثناء الدراسة السابقة.

ال  CGPAبعد نجاح الطالب فى جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمى للدرجات   -٧

 موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم. Cيقل عن +

وذلك  لدرجةاوجميع متطلبات تمنح درجة الدكتوراة للطالب الذي يجتان مناقشة رسالته العلمية  -٨

كمى لترابناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية وال يرصد التقرير او المعدل ا

 للدرجات فى شهادة الدكتوراة.

 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

ساعة معتمدة كحد ادني وبحد  ١٨لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراق يجب أن يدرس  -١

-٢٠معتمدة بحيث ال تقل عدد الساعات اإلجمالية للحصول علي الدرجة عن  ساعة ٢٤أقصي 
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ساعة معتمدة )تحدد كل كلية عدد الساعات المعتمدة الالنمة  ٤٨ساعة وال تزيد عن  ٤٢

 للحصول على درجة الدكتوراة(.

اسة لدرلب لالحد األدنى للحصول على درجة الدكتوراق ثالثة أعوام علي األقل منذ تسجيل الطا -٢

 الخاصة بالدرجة.

 

  الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا: 7/2/3

 راتس المقرتدريبعدد أعضاء هيئة التدريس للقيام لمالئمة تتوافر الموارد البشرية بصورة 

يات مكاناالوالبرامج  إال أن الكلية تعاني من نقص شديد تتوافر بعض األجهزة واإلمكانيات 

 .والتسهيالت المادية الالنمة للعملية البحثية فى برامج  الدراسات العليا

 

 طالب الدراسات العليا:   7/3

 االلتحاق ببرامج الدراسات العليا: 7/3/1

لي ذلك ليل عهناك تزايد مستمر في اعداد الطالب المقيدين في برامج الدراسات العليا والد

تلف رجات الدبلومه والماجستير والدكتوراق في خاسماء الطالب الذين قامو بالتسجيل لد

ت راساتقع نسبة الطالب الوافدين إلى إجمالى عدد الطالب فى الد حيث التخصصات بالكلية.

 .%50الي 40بين  العليا ما

 

 تقويم طالب الدراسات العليا: 7/3/2

 

 ية والتيالعمل انات النظرية والشفهية وكذلكمن خال اإلمتحطالب الدراسات العليا  يتم تقويم

يم مع قوتوافق طرق التتحيث وذلك وفقا لدرجة المسجل لها.  ثالثة فصولاو فصلين تجري علي 

عملية  عمل امتحاناتوشرح الجزء العملي للطالب ذلك من خالل يتم و المخرجات المستهدفة للتعلم

 توافقبل  ليس هذا فحسب علي كيفية اتمامها.الهدا منها هو اكساب الطالب المهارة والتدريب 

 ويتم االعالن علي محتوي المقرر من خاللاالمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب 

ي فئلة انتداب اعضاء هيئة تدريس من جامعات مختلفة لتدريس هذق المقرارات ويتم وضع االس

ات لتخصصفي اغلب ا  حنين الخارجيينيتم استخدام نظام الممت . كماايطار ما تم شرحه للطالب

يا بنشر العل يقوم طالب الدراسات االستعانة بهم وذلك للتقيم طالب الدراسات العليا بالكلية.ب

من  نشر بحثال يتم مناقشة الماجستير او الدكتوراق اال بعد استخراج وكما  ابحاث من الرسائل

 .الرسالة

 

 رضاء طالب الدراسات العليا: 7/3/3

يق وذلك عن طر  يتم إتباع وسائل معينة لقياس رضاء طالب الدراسات العليا بالفعل

ام قلذي االستبيانات والتي يبدي فيها الطالب رأيه فيما يخص المقرر  عضو هيئة التدريس ا

ستفادة واال تحليل نتائج تقييم رضاء الطالب كما يتمبشرح القرر وكذلك فيما يخص االمتحانات. 

عالجة ات ومعن طريق التحليل االحصائي لهذق االستبيان مج الدراسات العليامنها فى تطوير برا

مات ع تظلمهناك قواعد معلنة للتعامل كما  نقاط الضعف التي يذكرها الطالب ومحولة تالفيها.

اري ن االديتم اخذ هذق التظلمات مأخذ الجد للعمل علي حلها وذلك علي المستوييحيث  الطالب 

 .تمشي مع اللوائح والقوانين الجامعية التعارا عليهاواالكاديمي فيما ي
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 الدراسة الذاتيه
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فبي  ا التقويمعلى تقويم شامل لجميع جوانب العملية التعليمية ومستمر وتضع نتائج هذ الكلية تعتمد

الك من االعتبار لوضع خطط تحسين وتعزيز من قبل نظام داخلي إلدارة جودة التعليم . ويتضح ذ

 خالل:

 

 

 
 

 التقييم شامل لفاعلية العملية التعليمية  8/1/1
شببتمل وقببد قامببت الكليببة بوضببع عببدة آليببات ت شبباملالالتقيببيم  تراقببب وحببدة الجببودة تنفيببذ وتطبيببق

يئبة همقابالت فردية وجماعية واستبيانات وفحص لجميع األطراا المعنية مثل الطالب وأعضباء 

 التدريس وجهات التوظيف.
 

 نتائج التقويم وخطط التحسين والتعزيز 8/2/1
ة س والطبالب عببن جوانبب القببووتقبدم وحبدة ضببمان الجبودة تغذيبة راجعببة ل عضباء هيئببة التبدري 

شبتق تكما يوجبد فبي نهايبة تقبارير المقبررات خطبة التحسبين والتعزيبز والتبي  والضعف في أدائهم

  ر بنودها مبن خبالل نقباط الضبعف التبي ظهبرت فبي عمليبات التقبويم المختلفبة علبى مسبتوى المقبر

اركة . وقببد تببم اتخبباذ بعببض اإلجببراءات التصببحيحية لبب داء الكلببي للكليببة تتمثببل فببي تفعيببل مشبب1.

 الطالب في المجالس الرسمية للكلية مثل لجنة شئون الطالب .

 األنمات والكوارث  اعتمادخطة 
 

 النظام الداخلي إلدارة الجودة 8/2

 إلدارة الجودة وحدة توافر 8/2/1
ات المقبررارير والتعلم ومتابعبة تقبالجودة بالكلية ومن أهم مهامها العمل على تحقيق التعليم توجد  

لببى .وتقببوم وحببدة الجببودة بعببرض نتببائج تقيببيم المقببررات ومببا يثببور مببن عقبببات فببي هببذا المجببال ع

 .ممثل وحدة الجودة مجلس الكلية من خالل

 ع البيانات بصفه أساسيه وتعتمد وحدة الجودة على أسلوب االستبيانات في مجال جم

 مساهمات النظام ومؤشرات تقييم أدائه 8/2/2

 بالكلية. اعتمدت وحدة الجودة على نشر بعض مطبوعاتها ورقيا لنشر ثقافة الجودة بين العاملين 

 المساءلة والمحاسبة  8/3/1
فبي وحبدة  ببأداء العباملين بالكليبة بوجبه عبام وأدائهبم الخاصبة مكافآتالربط مكافآت جودة العمل و

 الجودة بشكل خا .

 


