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 2025اكتوبر    5  حتىاالعتماد    على تجديدحصول الكلية   ❖

وحدة القياس والتقو م بكلية الطب البيطري الدورة السوووووووووووادسوووووووووووة    مشووووووووووورو  تطو ر حصوووووووووووول الكلية على   ❖

 2/12/2020ن جنيه وتم توقيع العقد بتار خ  بقيمه مليو 

 حصول الكلية على مشرو  معمل لتطو ر اللقاحات البيطر ة ❖

،  العليا   والدراسووووووووواتالبكالور وس    ملرحلتيبرامج    واسوووووووووتحداثتحديث   الوزار ة بشووووووووو ن  القراراتصووووووووودور   ❖

 :هيمميزة بنظام الساعات املعتمدة  برامج    3وهي

 22/3/2020( بتار خ  1050رقم )  الوزاري البيطر ة بالقرار    برنامج األدو ة واملستحضرات الطبية ✓

مسووووووووووووتومل الجووامعووات املصوووووووووووور ووة و قووا    ىاألوحوود عل البريووة و ووب حوودايو الحيوان   ةتميز الحيووابرنووامج   ✓

مسووووووووووووتومل جميع    ىاألوحوووود عل   جويعتبر البرنووووامم  2020/  ٦/  2٩( بتووووار خ  1٨5٩رقم )  الوزاري  للقرار

أمراض الحيوانات    جرعاية وعال بدراسووووووووووووة    تصي يخوالذالجامعات املصوووووووووووور ة والشوووووووووووور  األوسوووووووووووو   

لشوووووووووووور     ونووووودوةوإدارة املحميوووووات الطبيعيوووووة وحووووودايو الحيوان    البيولوجيوالتنو     ةوالطيور البريووووو 

  10وذلك يوم اإلثنين املوا و   بها  االلتحا  هدف منها ومميزاتها وكيفيةعن هذه البرامج وال  تفصويلي

 و ب حدايو الحيوان«  ةالحياة البرينامج »تطلو بر  السويس« م »بيطري قناة2020/   ٨/

إصوووودار  م بشوووو ن  23/٨/2020( بتار خ  2٨٦٤رقم )  الوزاري برنامج جراحة الحيوانات املنزلية بالقرار   ✓

مرحلوووة البكوووالور وس بوووالنظوووام    سقنووواة السووووووووووووويجوووامعوووة    البيطري الوووداخليوووة لكليوووة الطوووب    ةالاليحووو 

الحيوانات املنزلية بنظام السوووواعات    ةاحتميز جر )الفصووووليين الدراسوووويين( وإاووووا ة برنامج    الفصوووولي

 املعتمدة

جووامعووة قنوواة السووووووووووووويس )مرحلووة البكووالور وس( بووالنظووام   البيطري الاليحووة الووداخليووة لكليووة الطووب   ✓

 23/٨/2020( بتار خ  2٨٦٤رقم )  الوزاري )الفصلين الدراسيين( بالقرار    الفصلي

القرار  حلة الدراسووووووووووات العليا( بجامعة قناة السووووووووووويس )مر   البيطري الاليحة الداخلية لكلية الطب   ✓

 .2/12/2020بتار خ    5٦٤7رقم )  الوزاري 
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  الكلية لوظايفعضوووو هيئة تدريس من    ٤2العليا بمشووواركة    واللجنةواملحامين    الترقيصووودور يشوووايل لجان  ❖

التخصووووووصووووووية لقطاعات الطب البيطري والعالج الطبي ي    العليا  واللجنة  األسوووووواتذة واألسوووووواتذة املسوووووواعدين

 ا.د/ثناء مختار النحلة  :والتمر ض

 لتحايم /لجان    فيألساتذة األعضاء  ا

 اللجنة  الفحص 
الدايمة  أسماء األساتذة اللجان العلمية  

 للترقيات

 ا.د أمل عر ات مختار ✓

 ا.د/ حسين عيداروس حسين  ✓

 أ.د سعدية عبدالفتا   ✓

 ا.د عيد على محمد موس ى ✓

 ٩7لجنة  

 

 ا.د.امال النحلة 

 ا.د.عبدالحميد كامل

 السيد أسماعيلد أنور  أ.د أحم ✓

 أ.د أحمد ر عت خفاجى ✓

 أ.د أمل كمال الجيار ✓

 حمدمل محمد ألجوادملأ.د   ✓

 أ.د حمزه محمد ابراهيم  ✓

 أ.د محمد سعيد الشهيدمل ✓

 أ.د محمود عزت السيد  ✓

 ٩٨لجنة  

 

 محمد السيد عناني ا.د. 

 ا. د. مختار الطرابيلي 

 أ.د عبدالفتا  محمد عبدالفتا   ✓

 أ.د وليد  تحى خليل  ✓

 ٩٩لجنة  

 
 ا.د مصطفى  ايز 

 أ.د صال  الدين مصيلحى على ✓

 100لجنة  

 د.اسامة عبدللا ا.

 ا. د. عبداملنعم املليجي 

 ا. د. أمينة دسوقي 

 أ.د أبراهيم محمد  ارس ✓

 أ.د سعاد أحمد سليمان  ✓

 أ.د عبدالار م أبو عيشة  ✓

 أ.د عبير عبدالوهاب ✓

 أ.د هيام محمود مرس ى ✓

 101لجنة  

 

 ا.د.حسني عبداللطيف 

 ي معوضا. د. عل 

 

 أ.د جمال جمعه مدنى ✓

 أ.د حنان عابدين ✓

 102لجنة  

 
 )رحمه للا(   ا.د إسماعيل عبداملنعم
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 داليا منصور حامدأ.د   ✓

 أ.د عا ف كامل  ✓

 أ.د محمد مصطفى محمود ✓

 أ.د أبراهيم حسين أحمد ✓

 أ.د سيد عبد النعيم عطالل  ✓

 أ.د محسن محمد حسن ✓

 أ.د محمد الشبراوي غانم  ✓

 أ.د محمد حسن شقيدف  ✓

 مد حسين الدهراومل مح  أ.د ✓

 

  103لجنة   

 11االجمالى :    30االجمالى:

  

تصووووووووووووميم مجموعات عمل على التيمز لكا ة لجان ومجلس الكلية  و الوحدات ذات  ابع خا  و مجلس   ❖

 ادارة املزرعة التعليمية لالستمرار فى اداء العمل اثناء جايحة الاورونا  
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ز ارة  ر و مراجعة ملفات االقسوووووووووام من قبل لجنة املراجعة الداخلية برياسوووووووووة ا.د صوووووووووابر شوووووووووار اسوووووووووتاذ   •

التشووووور ج واالجنة بالكلية وا.دمحمد الشوووووبراوي اسوووووتاذ التوليد والتلقيج االصوووووطنا ي ورييس القسوووووم وا.د  

النبتيتي اسوووووووووتاذ   ة والدكتور عادلعبير عبد الوهاب اسوووووووووتاذ الوراثة ورييس قسوووووووووم تنمية ال روة الحيواني

مسواعد بقسوم تنمية ال روة الحيوانية ومتابعة من ا.د داليا منصوور عميد الكلية  وا.د ثناء مختار النحلة  

مدير وحدة الجودة حيث تم مراجعة خمسووووووووووة عشوووووووووور ملف باقسووووووووووام الكلية وقامت عميدة الكلية بتقديم  

األقسوووووام العلمية وخصوووووت بالشوووووار قسوووووم  في تجهيز ملفات  الشوووووار  لالقسوووووام العلمية  على التعاون امل مر  

تنمية ال روة الحيوانية لتميزه في ملف القسوووووووووووم  الشوووووووووووار لكل أ راد قسوووووووووووم تنميه ال روه الحيوانية حيث  

 في املاية من متطلبات الجودة  بملف القسم  ٩٩.٩حقو  
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 ر و برياسة عميدة الكلية ا.د داليا منصور  واعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة  يتابعون و نظفون   •

 يناير بمعمل الفيروسات    21معامل الكلية اليوم  ال الثاء  

  
 

 

 ر و من املسووووووووووووطحووات ومزرعووة الكليووة ينظفون و زرعون مسووووووووووووطحووات الكليووة بووالورد والزهور مع وكيوول   •

 الكلية لشؤون خدمة املجتمع ا.د سعدية عبد الفتا 

 
  ر و يقوم بدهانات الكلية من الجهاز االداري بالكلية
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 م/ هبه إمام أحمد  -1

 م/ عادل البير خليل  -2

 م/ مجدمل السيد سليمان  -3

 م/ محمد على عبدالرحمن  -٤

 م/ مجدمل سيد النخيلى  -5

 م/ سنية عبدالهادمل  -٦

 م/ إيمان جمال جمعة  -7

 املشرف/ محمد عبداملنعم  -٨

 باإلدارة العامة للشئون الهندسية وذلك على:

 دورات مياه بالكلية .  7فاءة عدد   ع كر  -  

 ر ع كفاءة معمل تطو ر اللقاحات البيطر ة -  

 يغيير كا ة خطوط املياه بمبانى الكلية.  -

 تاسير العوارض الحاملة بناءا على رامل االستشارمل الهندس ى.  -

 ر ع كفاءة قاعة مجلس الكلية    -

 تم انشاء حديقة حيوانات مصغرة بالكلية   -

 امل االكترونيه  روم لغرف املعتم تجهيز البد -

 تم تجهيز معمل الحاسب االلى بالكلية لخدمه العملية التعليمية و الدراسات العليا -

 كرس ى خشب من قبل ورشه النجارة  ٤00تم صيانة عدد   -

 اإلشراف على املشتروات    

 أدوات الاهرباء -

 األدوات الاتابية ) اورا  التصو ر( -

 شراء األحبار ولوازم الطباعة -

 ماكينات التصو رنة  صيا -

 و مستلزمات الحدايد (  -اخشاب–مشتروات الالزمه للصيانه ) كهرباء   -



 

 

 

 

 

 
12 

 مستلزمات املسطحات -

 صيانه ماكينات قص الحشائش -
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 برايرمن مركز اوووووووومان الجودة بالجامعة و املشووووووووكلة من ا.د/ حمدمل كمال عطا    11-10املحاكاة يومى    ز ارة  لجنة

  و ا.د/ مجدمل عبد املنعم ع مان و ا.د/ محمد محمد القليوبى و ا.د/ ياسر الوز رللا

 0في اوء التعاون بين كليه الطب البيطري وإدارة اإلتصاالت واملؤتمرات ومدير ه التربيه والتعليم

   2020/    2/    10اليوم االثنين املوا و   

م  ملجتمعية بمدير ة التربية والتعليم وجميع رؤسواء أقسواوبحضوور االسوتاذة/ إيمان احمد مديرة إداره املشواركه ا

اإلدارات التعليميوووة للمشووووووووووووووواركوووه املجتمعيوووه في لقووواء املحووواكووواه إلعتمووواد الجودة بقووواعوووة مجلس الكليوووة بحضووووووووووووور  

 األستاذ بكلية الطب وعضو  ر و املحاكاه    -لوز ر  الدكتور/ ياسر محمد ا

ل الترم االول وز اره  ادارة املشووووووووواركة املجتمعية عن ما تم تنفيذه خال*  أجابت االسوووووووووتاذة / إيمان احمد مدير          

  الب املدارس لبعض كليات الجامعة ومنها كليه الطب البيطري   

 كما حضر اللقاء من مؤسسات املحتمع املدني :

 *  إدارة التنظيم واالداره مدير ة القوي العامله    

 *  مركز بحوث ال روة السماية بالعباسه  

 مدير ه الطب البيطري  *    

 *  املدير ه املاليه     
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القومية  صوووووودور اليوم قرار تجديد اعتماد كليتنا الحبيبة كلية الطب البيطري جامعة قناة السووووووويس  من الهيئة  

 م  بالتزامن مع أعياد اكتوبر املجيدة  2020/  10/  5لضمان جودة التعليم واإلعتماد بتار خ  



 

 

 

 

 

 
17 

لية بالشووووووووار والتقدير لجميع الزمالء من السووووووووادة عمداء و مؤسوووووووودوووووووو ى الكلية و روادها السووووووووادة  تقدمت عميد الك

عاونة والجهاز اإلدارمل ووحدة اومان  وكالء الكلية و رؤسواء األقسوام واألسواتذة وأعضواء هيئة التدريس والهيئة امل

القوايود أ.د/حمودمل الجوادمل و أ.د/  الجودة بوالكليوة بقيوادة مواوسووووووووووووترو الفر و أ.د/ ثنواء النحلوة و السووووووووووووادة النواب و  

آمال النحلة و أ.د/ إبراهيم  ارس أ.د/ حسوووووووين عيداروس أ.د/صوووووووابر شوووووووار و أ.د/ هشوووووووام السوووووووعيد و منسوووووووو ز ارة  

وكوول  ر و العموول الغووالى بوحوودة الجودة ومركز اوووووووووووومووان الجودة بووالجووامعووة والوودعم    اإلعتموواد د/ يوواسوووووووووووومينووا كمووال

حمود زكى رييس الجوامعوة والسووووووووووووادة النواب أ.د/ مواجودة  جرس و أ.د/محمود  الابير من إدارة الجوامعوة معوالى أ.د/ أ

هبه إمام و  شووووووووقيدف وأمين الجامعة السووووووووابو والحالى واألمناء املسوووووووواعدين وجميع اإلدارة الهندسووووووووية بقيادة م/  

كة علي  إدارة املسووووطحات و ورشووووة النجارة و املطبعة بالجامعة بقيادة م/ قدر ة و كا ة الجهات املجتمعية املشووووار 

كوول مووا بووذلوه من مجهودات مخلصووووووووووووووة لتجووديوود إعتموواد الكليووة وخووالص الاهنئووة لجميع منتسوووووووووووو ى الكليووة جميعووا  

لى  ضووووله وكرمه وجبرانه ونصووووره ويسووووديده بالنجا  عدد  وبالتو يو والتقدم لكليتنا العر قة  والحمد لل ك يرا ع

 تحيا مصر.     -تحيا جامعتنا املوقرة    -ة  خلقه و راا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تحيا كليتنا الحبيب

قامت اليوم أ.د/ داليا منصووووووور حامد عميد كلية الطب البيطرمل والسووووووادة الوكالء أ.د/ عيد موسوووووو ى وكيل الكلية  

ت العليا والبحوث و أ.د/ محمد الشووووووبراومل وكيل الكلية لشووووووئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة و  لشووووووئون الدراسووووووا

يل الكلية لشووووووووئون التعليم والطالب وأ.د/ ثناء مختار النحلة مدير وحدة اوووووووومان الجودة  أ.د/ أمينة الدسوووووووووقى وك

ر ة ) املخازن و اإلسووووووتحقاقات  بالكلية بز ارة السوووووويد/ مدحت خليفة أمين الكلية والسووووووادة رؤسوووووواء األقسووووووام اإلدا

الدراسات العليا و املاتبة (  واألجور املتغيرة و شؤن عاملين و شؤن مالية وماتب أمين الكلية واملشتريات و قطا   

و ذلك لتقديم الشوووووووووار على ماقاموا به من جهود غير مسوووووووووبوقة  للحصوووووووووول على اإلعتماد للمرة ال انية من الهيئة  

   ليم. متمنًين مز دا من النجا  والتقدم و اإلزدهار..القومية لضمان جودة التع

كتوبر املجيود يوم العزة و الاراموة على  كموا تم تقوديم الاهوانى بمنواسووووووووووووبوة إحتفواالت  ذكرمل السوووووووووووووادس من أ -

 بالدنا الحبيبة.
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جوامعوة قنواة السووووووووووووويس    ليوة الطوب البيطرمل بروتوكول يعواون بين كليوة الطوب البيطرمل جوامعوة العريش وك ❖

يهووودف البرتوكول إلى    لجودة العمليوووة التعليميوووة ألبنووواينوووا الطالب في العريش العوووام القوووادم إن شوووووووووووووواء للا.

فى  كووا ووة املجوواالت التعليميووة و    اإلسووووووووووووتفووادة بووالخبرات من كليووة الطووب البيطرمل جووامعووة قنوواة السووووووووووووويس  

 البح ية و الخدمية.

امعة قناة السووووويس توقع مع معهد بحوث المصووووال و اللقاحات  ة الطب البيطرمل جبروتوكول يعاون كلي ❖

البيطر ووة مم وول في أ.د/ داليووا منصووووووووووووور عميوود الكليووة و أ.د/ محموود أحموود سووووووووووووعوود موودير املعهوود و أ.د/ عالء  

الخولى وكيوووول املعهوووود لتفعيوووول التوووودر ووووب امليوووودانى و لر ع املهووووارات املهنيووووة لطالب برنووووامج تميز األدو ووووة و  

ر ة في حضووور أ.د/ عبد الفتا  على رييس قسووم األدو ة و تنسوويو أ.د/ مصووطفى  ايز  املسووتحضوورات البيط

 .املرشد األكاديمى للبرنامج

بروتوكول بين كلية الطب البيطرمل جامعة قناة السوويس و معهد بحوث حوحة الحيوان واملعمل املركزمل   ❖

و  مراكز البحوث الزراعيووة  لطالب فى كووا ووة  ر للرقووابووة البيطر ووة على اإلنتوواج الووداجنووة ويهوودف لتوودر ووب ا

 والتعاون العلمى والتقنى وتدر ب شباب الخر جين.

توقيع  بروتوكول يعاون مشووووووووترش بين الشووووووووركة الو نية ل نتاج  تم  م  2020/  11/ ٩اإلثنين املوا و    في يوم ❖

طرمل /  وايز أبواظوة  وجوامعوة قنواة السووووووووووووويس وقوام بوالتوقيع عن الطرف األول اللواء الطبيوب البي  الحيوانى

لتوقيع الطرف ال وووانى معوووالى أ.د/ أحمووود زكى  رييس مجلس  الشووووووووووووركوووة الو نيوووة ل نتووواج الحيوانى وقوووام بوووا

أ.د/  حسوووين رييس جامعة قناة السوووويس وبحضوووور أ.د/ داليا منصوووور حامد عميد كلية الطب البيطرمل و  

الشوووبراومل وكيل الكلية لشوووئون   عيد موسووو ى وكيل الكلية لشوووئون الدراسوووات العليا والبحوث و أ.د/ محمد

دسوووووووووووووقى وكيول الكليوة لشووووووووووووئون التعليم والطالب وعقوب توقيع   خودموة املجتمع وتنميوة البيئوة و أ.د/ أمينوة

 .و املزرعة التعليمية  البروتوكول تم عمل ز ارة تفقدية ملتحف الحياة البرية بكلية الطب البيطرمل  
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كل عام على   تقدم الكلية ملسووووووابقة التميز الحاومي )جايزة مصوووووور للتميز الحاومي( حيث انه اصووووووبج التقدم  إلزاميا ❖

 ان ياون يشايل  ر و عمل ) على النحو املر و(  

 ترشيج السيدة األستاذة الدكتورة/ أمال مختار محمد النحلة األستاذ املتفرغ بقسم الفسيولوجيا. ❖

 سة املتميزة ر و عمل جايزة املؤس

  ر و العمل املعايير املحاور 

األول:  املوووووووووووووووووحوووووووووووووووووور 

 تحقيو الرؤ ة

 

 أ.د/ ثناء مختار النحلة "2030الرييد ي األول: رؤ ة مصر"املعيار 

 ا/ علياء على

 أ.د/ آمال مختار النحلة املعيار الرييد ي ال اني: املهام الرييسة

 هابر عبدالو أ.د/ عبي املعيار الرييد ي ال الث: خدمات سبع نجوم

 د/ والء إسماعيل خليل

 د/ إيمان أبو الحسن

الرابع: الحاومة اإللاترونية  املعيار الرييد ي  

 الذكية/

 د/ أحمد حا ظ

 د/ شر ف معوض

الوووووووو ووووووووانووووووووي:  املووووووووحووووووووور 

 االبتكار

 

اسووووووووووووتشووووووووووووراف   الوخوووووواموس:  الوريويدوووووووووووو وي  املوعويووووووار 

 املستقبل

 د/ عادل صبري النبتيتي

 د/ مروة عبداملنعم

 د/ رانيا حسن

 عميد الكلية يار الرييد ي السادس: إدارة االبتكارعامل

 الكليةالسادة وكالء 

 د./محمد حسن معروف

الووووووو وووووووالوووووووث:   املوووووووحوووووووور 

 %(20املمانات )

 د/ مصطفى أحمد  ؤاد املعيار الرييد ي السابع: رأس املال البشري 

 ط.ب/ محمد حسين سبا 

املعيووار الرييدوووووووووووو ي ال ووامن: املمتلكووات واملوارد  

 يلية()البيئة التشغ

 د/ ياسمينا كمال محمود

 ط.ب/ آيات سامي حسين

 ا.د/حسين عيداروس املعيار الرييد ي التاسع: الحوكمة

 د/ هايدي جالل

 ط.ب/ وسرا راا

الرييدوووووووووووو ي العووووواشوووووووووووور: إدارة املخوووووا ر   املعيوووووار 

 واستمرار ة األعمال

 د/ إبراهيم مجدي حجاب

 د/ أحمد  تحي

 ط.ب/ نهى عصام
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جنيووه مصووووووووووووري   ٩000مياروسوووووووووووواوب بواقع    ٤٦جنيووه مصووووووووووووري لعوودد    ٤1٤000إجمووالي  ميزانيووة الكليووة بووتم دعم   -

 وومياروساوب علي األقسام العلمية كااليي: ٤٦وتم توزيع للمياروساوب الواحد من خارج ميزانية الكلية 

 القسم العدد

 هستولوجي 1٤

 باثولوجي 11

  فيليات 3

 باتريا 3

 الوالدة 2

  سيولوجي 3

 التشر ج 3

 باثولوجيا إكلينياية 3

 وراثة 1

 حياة بر ة 1

 امراض معدية 2

 جنيه مصر كااليي:  22٨000كما تم ر ع كفاءة القاعات الدراسية بميزانية ااا ية من الجامعة باجمالي  -

o   5   جنيه مصري(    55000اجهزة داتا شو )باجمالي 

o   جنيه مصري(  173000باجمالي  انش )  75ة ذكية مقاس  سبور   5عدد 
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جهوواز  كمبيوتر بوودء   520م البوودء فى تجهيز املعوواموول االلاترونيوة لالمتحووانووات بسووووووووووووعووة  2020/    7/  12األحوود املوا و 

ذلووك  جووامعووة قنوواة السووووووووووووويس.  يوو يى  العموول بتجهيز أربع قوواعووات ل ختبووارات اإللياترونيووة بكليووة الطووب البيطرمل  

تنفيوذا للخطوة التى تنتهجهوا الجوامعوة نحو إجراء اإلختبوارات اإللياترونيوة بوالكليوات والتى بودأت بوالفعول بوالقطوا  

 الط ى علي مستومل الجامعات املصر ة..  

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 
25 

 

 والوب (واسووووووووووووتالم  22٤اسووووووووووووتقبوال الطالب الجودد واملركووووووووووووحين عن  ر و ماتوب التنسوووووووووووويو االلاترونى ) -1

 ملفاتهم وانهاء اجراءات القيد من كشف   ى وسداد مصرو ات

 اعداد دليل الطالب بالكلية   -2

 اعداد دليل االنشطة الطالبية -3

 الدراسية للفر  الخمس بالكلية  مليةوالعتجهيز جداول املحاارات النظر ة   -٤

 تجهيز قاعات الدرس واالشراف عليها -5

 عمل شهادات القيد والكار نهات الخاصة بكل  الب -٦

 تجهيز ملفات الطالب وقيدهم فى سجالت كل  رقة على حدة -7

 متابعة املحاارات والدروس العملية للطالب -٨

 القيام ب عمال التحو الت داخل وخارج الكلية -٩

 متحانات كل  صل دراس ى على حدهاال   داول اعداد ج -10

 عمل كشوف  الب لكل  رقة واعداد القاعات لالمتحانات ونماذج خ  سير االمتحانات   -11

 تجهيز الانترول العمال االمتحانات ونسخ و بع النتايج على الحاسب االلى لجميع الطالب -12

 ر ع جميع النتايج على شباة االنترنت ) برنامج ابن الهي م ( -13

 مرحلة البكالور وس    تايجة بنإحصايي -1٤

لجنة االمن و االمان الحيومل و تدر ب منسووووووووووقى االقسووووووووووام و تقييم املعامل و واووووووووووع خط  لتطوبر   تفعيل -15

 العامل

الكلية بصوووودد االعداد ملقر لنادمل علمى لتبنى املواهب العلمية والتانولوجيا املفيدة من آراء وأ كار ذلك  -1٦

 لتنمية مواهب  الب الكلية .

 األنشطة الطالبية بالكلية    لطالب ودليل  تحديث دليل ا -17

 االجتما  مع السادة اولياء االمور  لال ال  رؤ ة ورسالة الكلية الحالية واملعدلة والدعم الطالبى . -1٨

   يشايل لجنة ملراجعة املعامل الخاصة باألقسام العلمية بالكلية . -1٩

 يشايل لجنة ملراجعة كنتروالت الكلية . -20

 ا ل الطبية لخدمة البيئة وتنمية املجتمع .اركة فى القو إلشراف واملشاإلعداد وا -21
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قواموت شووووووووووووئون الطالب بوالتعواون مع االدارة الطبيوة بوالجوامعوة بعقود نودوات ت قيفيوة عن الوقوايوة من  -22

 االمراض املعدية وكذلك الوقاية من اصابات الفم واالسنان وذلك لجميع الفر  الدراسية .

لكلية وكذلك لجنة  يمة لدراسووووووووووووة حالة الطالب املتع رين بايشووووووووووووايل لجان تابعة لدعم العملية التعل -23

 ملتابعة الطالب املتفوقين بالكلية وعمل ندوات لهم ويسليمهم جوايز يشجيعية    
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covid19

املباشور مع الطالب السوتقبال االسوئله وتم    تم التواصول مع جميع  رؤسواء األقسوام إليجاد  ر  اخرمل للتواصول  -

 ملواد الكليه لسهولة التواصل.   Google classroom   وعلى تطبيو   وايساب   عمل جروبات

عليها املادة العلمية و موجوده بالكلية  و بماتب النايب    CDسووويناء وتم يسوووليم    تم حصووور  الب العريش وشووومال  -

  .pdfكا 

ا حصوووووووووووور مشوووووووووووواالت الطالب و  التووواليوووة لحووول  اإلجراءات  ب وتم اتخووواذا  حلهوووا بنووواء علي النقوووا  مع الطال تم أيضوووووووووووووووً

 :  املشاالت

 التواصل املستمر مع  الب االتحاد لحل املشاالت -1

 .محاارات مراجعة على ما تم دراستهتم تطبيو أسبو  بدون  -2

 لكا ة النقا  -3
ً
 ط الهامة..جارمل تطبيو بنك أسئلة ملساعدة الطالب في تلك املرحلة وأن ياون شامال

 ز ادة التواصل بين السادة أعضاء هيئة التدريس و الطالب لتقر ب املعلومات وتفهم األجزاء الهامة.  -٤

5-   
م
درَّس بالكليةاإللتزام باملحاارات في وقاها امل  حدد وبالاّم الذي كان يم

 اليات التقييم للفر  من االولى الى الرابعة  -أ 

ال انى من املجمو  التراكمى و تم تقييم  والشوووووووفو ة وأسوووووووتبعاد درجات الفصووووووول    إلغاء كا ة االمتحانات التحر ر ة

 جميع مقررات الفصل الدراس ى ال انى )ناجح أو راسب( فى املشرو  البحثى  

 مشرو  بحثى للطالب     -أ 

 يتم تقييم املشرو  البحثي املقدم بتقدير )ناجح او راسب(.   •

 ف التراكمي(.ال يحسب درجات على املشرو  البحثي )ال يضا •

وعطى الطالب صوووووووواحب البحث الراسووووووووب  رصووووووووة ثانيه و وعد بعدها راسووووووووبا اذا لم يجتاز املعايير املحددة   •

 لذلك.  

 2020\5\7ص ى يوم  يعلن تفاصيل معايير البحوث بحد اق •

يقوم كنترول الفرقة باعداد قوايم الطالب مبينا  يه اسماء املقررات لكل  الب و تم اعتمادها   .1

ية وعميد الكلية و تم يسليمها الى االدارة العامة لشئون الطالب املركز ة ملراجعاها  من وكيل الكل

 2020-5-7للطالب فى موعد غايته  على ان يتم اعالنها  

 يقدم بكل مقرر مشرو  بحثي للطالب ) وعد البحث ورقة امتحانية لكل  الب (   .2

مواووعات املقررو فضل   يقوم كل اسوتاذ مقرر باختيار خمسوة مشوروعات بح ية كحد أدنى من .3

 التجاهات الحدي ة للبحث العلمي.ان تاون من بنك املعر ة ولها عالقة با
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لفرقة لعراووووووووووووها على الطالب يتم ر ع موااوووووووووووويع  يتم يسووووووووووووليم املواوووووووووووووعات املختارة الى كنترول ا .٤

االبحواث على املنصووووووووووووات االلاترونيوة التى كوان ير ع عليهوا املقررات الودراسوووووووووووويوة  وال  ترة يعليو  

 قعاو املدراسة على  ال

   (   Linkاسماء املنصات االلاترونية )    -ب 

   /http://vet.suez.edu.egكل املواقع مر وعة على موقع الكلية االلاترونى و  

 الفرقة االولى    

https://drive.google.com/drive/folders/1c8P7hT6dIyhYnQZhnqk5R2TEq983Vr0U 

 الفرقة ال انية

https://drive.google.com/drive/folders/1yZ52ydC6h1ybcnOZPp-HBndbfRPB-a6o 

 الفرقة ال ال ة

https://drive.google.com/drive/folders/1WiLM7Nfcf6uKzfjuNRrABtS1HihdCo7F 

 الفرقة الرابعة

https://drive.google.com/drive/folders/1X8j8IdKt873itPOG8Itwvc5qhfSNIXB3 

 
 

 

 

 

 

 

http://vet.suez.edu.eg/
https://drive.google.com/drive/folders/1c8P7hT6dIyhYnQZhnqk5R2TEq983Vr0U
https://drive.google.com/drive/folders/1yZ52ydC6h1ybcnOZPp-HBndbfRPB-a6o
https://drive.google.com/drive/folders/1WiLM7Nfcf6uKzfjuNRrABtS1HihdCo7F
https://drive.google.com/drive/folders/1X8j8IdKt873itPOG8Itwvc5qhfSNIXB3
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 تقر ر عن مجهودات قطا  شووووووووووئون التعليم و الطالب بشووووووووووان االحصوووووووووواييات و البيانات عن اعداد الطالب واملقررات  املر وعة على الجوجل درايف و 

 2020  مجهودات الكلية فى ا ال  املنصات االلاترونية حتى نهاية مارس: ية االلاترونى املطلوبة اثناء ر ع املقررات و حصرها للفر  الخمسموقع الكل

 مرحلة البكالور وس

املوووووووووووووووورحوووووووووووووووولووووووووووووووووة    ر  الر ع و التواصل املوثقة  

 الدراسية

موووتووووسوووووووووووووو   

الووووونسوووووووووووووووووبووووووة  

املوووووووووووئوووووووووووو وووووووووووة  

 للتواصل  

موووووووتووووووووسوووووووووووووووووو   

عووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودد  

املوتوواصوووووووووووولويون  

 الاترونيا

  عووووووووووووووووووووووووووووووووودد

 طالب                  ال

متوسوووووووووووو   

الوونسوووووووووووووبووووووة  

 املئو ة

عووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودد  

املووووقووووررات  

 املر وعه

عووووووووووووووووووووووووووووووووووودد  

 املقررات

 الفرقه

https://drive.google.com/drive/folders/

1c8P7hT6dIyhYnQZhnqk5R2TEq983Vr0

U د/ عبير عبد الوهاب.و اعن  ر 

موووووووووووووووووورحوووووووووووووووووولووووووووووووووووووة  

 البكالور وس

 األولى 7 7 100% 223 100% 100%

https://drive.google.com/drive/folders/

-HBndbfRPB-1yZ52ydC6h1ybcnOZPp

6oaطيفعن  ر و د/ احمد عبد الل 

 ال انية 5 5 100% 125 100% 100%

https://drive.google.com/drive/folders/

1WiLM7Nfcf6uKzfjuNRrABtS1HihdCo7

Fعن  ر و د/ عادل النبتيتى 

 ال ال ة ٦ ٦ 100% ٦٩ 100% 100%

 الرابعة ٩ ٩ 100% 10٤ 100% 100% 

https://drive.google.com/drive/folders/1c8P7hT6dIyhYnQZhnqk5R2TEq983Vr0U
https://drive.google.com/drive/folders/1c8P7hT6dIyhYnQZhnqk5R2TEq983Vr0U
https://drive.google.com/drive/folders/1c8P7hT6dIyhYnQZhnqk5R2TEq983Vr0U
https://drive.google.com/drive/folders/1yZ52ydC6h1ybcnOZPp-HBndbfRPB-a6o
https://drive.google.com/drive/folders/1yZ52ydC6h1ybcnOZPp-HBndbfRPB-a6o
https://drive.google.com/drive/folders/1yZ52ydC6h1ybcnOZPp-HBndbfRPB-a6o
https://drive.google.com/drive/folders/1WiLM7Nfcf6uKzfjuNRrABtS1HihdCo7F
https://drive.google.com/drive/folders/1WiLM7Nfcf6uKzfjuNRrABtS1HihdCo7F
https://drive.google.com/drive/folders/1WiLM7Nfcf6uKzfjuNRrABtS1HihdCo7F
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https://drive.google.com/drive/folders/

1X8j8IdKt873itPOG8Itwvc5qhfSNIXB3 

 ن  ر و د/ احمد محمد صال  الدين

https://drive.google.com/drive/folders/

1rSFoq2WQ1SEwW_XJx7TsfXGFV9vGrfK

1 

 عن  ر و د/ مروه عبد املنعم

 الخامسة ٨ ٨ 100% 102 100% 100%

الوكولويووووووة   مووقوع  املوقوررات عولوى  ر وع جومويوع  توم  كومووووووا 

تحووووت عنوان التعليم  االلاترونى للفر  الخمس  

 االلاترونى

www.vet.suez.edu 

ارسووووووووووووال اسووووووووووووطوانات مدمجة لطالب شوووووووووووومال   تم

سيناء لجميع املقررات للفر  الخمس مع ارسال  

نسوخة ملاتب نايب شوئون التعليم كما تم  باعه  

املحووووااوووووووووووورات من خالل  الب االتحوووواد لزمال هم 

مشوووووووووووواالت فى تحميوول املحووااوووووووووووورات    الووذين لووديهم

 الاترونيا

 االجمالى  35 35 100% ٦22 100% 100% 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1X8j8IdKt873itPOG8Itwvc5qhfSNIXB3
https://drive.google.com/drive/folders/1X8j8IdKt873itPOG8Itwvc5qhfSNIXB3
https://drive.google.com/drive/folders/1rSFoq2WQ1SEwW_XJx7TsfXGFV9vGrfK1
https://drive.google.com/drive/folders/1rSFoq2WQ1SEwW_XJx7TsfXGFV9vGrfK1
https://drive.google.com/drive/folders/1rSFoq2WQ1SEwW_XJx7TsfXGFV9vGrfK1
http://www.vet.suez.edu/
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 االليات    –أ 

يتم انشووووووووووواؤها خصووووووووووويصوووووووووووا السوووووووووووتالم األبحاث من خاللها    يقوم الانترول عن  ر و  ايميالت -

ث مقررات الفرقووووة على الطالب و تم اعالم  )ايميوووول لكوووول مقرر ( بعرض مواوووووووووووووعووووات أبحووووا

ذج الرسووووومية التى سووووووف يتم اسوووووتخدامها  الطالب جيدا بطر قة التواصووووول وامدادهم بالنما

 لعمل األبحاث حسب لغة املقرر.

 من البيانات االتية :  البد و أن يحتومل البحث على مجموعة   -

 ها اال االيىالبيانات األساسية  الصفحة االولى مخصصة للانترول ال ياتب  ي ✓

 اسم املقرر(.   –الفرقة    –اسم الكلية    –رقم الجلوس    –الرقم القومي    –)اسم الطالب  

 بيانات البحث   ✓

 التقييم املعيار الباب

 %10 صفحة العنوان عنوان البحث   .1

 %10 كلمة  100 يما ال يز د عن   مقدمة عن البحث   .2

 %10  يما ال يز د عن خمسة عناصر عناصر البحث   .3

 %٤0 750الى    500من   بحث  متن ال .٤

 %20 كلمة  100 يما ال يز د عن   النتايج والخالصة   .5

 %10 تذكر املصادر و املراجع املصادر   .٦

 من اجمالى التقييم  %٦0حالة حصوله على    وعد الطالب ناجحا فى

 ياتب املشرو  البحثي بلغة املقرر مواو  البحث فى النموذج املعد لذلك.  -٨

على االيميول االكواديمى    2020\٦\7وملودة اسووووووووووووبو  ينتهى في    2020\5\31حواث يوم األحود  يبودأ يسووووووووووووليم األب -٩

 الذمل تم انشاؤه لكل مقرر الى كنترول الفرقة
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 االيميالت    –اسماء املنصات االلاترونية  

 املنصات االلاترونية لر ع مواوعات االبحاث / ومسئول التواصل ) املنسو (

http://vet.suez.edu.eg/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1c8P7hT6dIyhYnQZhnqk5R2TEq983Vr0U 

 عن  ر و د/ عبير عبد الوهاب

https://drive.google.com/drive/folders/1yZ52ydC6h1ybcnOZPp-HBndbfRPB-a6o 

 عن  ر و د/ احمد عبد اللطيف

https://drive.google.com/drive/folders/1WiLM7Nfcf6uKzfjuNRrABtS1HihdCo7F 

 عن  ر و د/ عادل النبتيتى

 

https://drive.google.com/drive/folders/1X8j8IdKt873itPOG8Itwvc5qhfSNIXB3 

 عن  ر و د/ احمد محمد صال  الدين

https://drive.google.com/drive/folders/1rSFoq2WQ1SEwW_XJx7TsfXGFV9vGrfK1 

 عن  ر و د/ مروه عبد املنعم

 الانترول  ايميالت ر ع االبحاث والتواصل مع

 الفرقة االولى  

وسوووووووووتخدم هذا االيميل للرد على امل اسوووووووووتفسوووووووووار من الطالب بامل شوووووووووان يخص االبحاث املر وعة و لتسوووووووووهيل  

 تواصل الطالب مع الانترول

1.st_control@vet.suez.edu.eg 

 ب االبحاث فى كل مقرر على حدمل يستخدم هذه االيميالت لير ع عليها الطال 

  مقرر الوراثة

gen_st_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر التشر ج

uez.edu.eganat_st_cont20@vet.s Username: 

http://vet.suez.edu.eg/
https://drive.google.com/drive/folders/1c8P7hT6dIyhYnQZhnqk5R2TEq983Vr0U
https://drive.google.com/drive/folders/1yZ52ydC6h1ybcnOZPp-HBndbfRPB-a6o
https://drive.google.com/drive/folders/1WiLM7Nfcf6uKzfjuNRrABtS1HihdCo7F
https://drive.google.com/drive/folders/1X8j8IdKt873itPOG8Itwvc5qhfSNIXB3
https://drive.google.com/drive/folders/1rSFoq2WQ1SEwW_XJx7TsfXGFV9vGrfK1
mailto:1.st_control@vet.suez.edu.eg
mailto:gen_st_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:anat_st_cont20@vet.suez.edu.eg
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 مقرر الهستولوجيا

his_st_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر الفيزياء

phys_st_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 لليمقرر الحاسب ا

comp_st_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر اللغة االنجليزية

eng_st_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر حقو  إنسان

hum_st_cont20@vet.suez.edu.eg sername:U 

 

 الفرقة ال انية

 كنترول الفرقة ال انية

2.nd_control@vet.suez.edu.eg Username: 

 

رد على امل اسوووووووووتفسوووووووووار من الطالب بامل شوووووووووان يخص االبحاث املر وعة و لتسوووووووووهيل  لااليميل ل  وسوووووووووتخدم هذا

 التواصل مع الطالب.

 يستخدم االيميالت التالية لير ع عليها الطالب االبحاث فى كل مقرر على حدمل 

et.suez.edu.egnut_nd_cont20@vUsername:  

  مقرر الفسيولوجيا

phy_nd_cont20@vet.suez.edu.egUsername:  

 مقرر التشر ج

ganat_nd_cont20@vet.suez.edu.eUsername:  

 مقرر سلوكيات

beh_nd_cont20@vet.suez.edu.egUsername:  

mailto:his_st_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:phys_st_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:comp_st_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:eng_st_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:hum_st_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:2.nd_control@vet.suez.edu.eg
mailto:nut_nd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:phy_nd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:anat_nd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:beh_nd_cont20@vet.suez.edu.eg
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 مقرر الايمياء

chem_nd_cont20@vet.suez.edu.egUsername:  

   الفرقة ال ال ة

 كنترول الفرقة ال ال ة

3.rd_control@vet.suez.edu.eg Username: 

 

وسوووووووووتخدم هذا االيميل للرد على امل اسوووووووووتفسوووووووووار من الطالب بامل شوووووووووان يخص االبحاث املر وعة و لتسوووووووووهيل  

 التواصل مع الطالب

 البحاث فى كل مقرر على حدمل ية لير ع عليها الطالب ا يستخدم االيميالت التال - 

 :   قرر إنتاج حيوانيم

anim_rd_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر الفارما

phar_rd_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر الباتريا

bact_rd_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر  يرولوجي

_rd_cont20@vet.suez.edu.egviro Username: 

 مقرر الباثولوجي

path_rd_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر الطفيليات

vet.suez.edu.egpara_rd_cont20@ Username: 

 

 الفرقة الرابعة

 الرابعةكنترول الفرقة  

4.th_control@vet.suez.edu.eg Username: 

mailto:chem_nd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:3.rd_control@vet.suez.edu.eg
mailto:anim_rd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:phar_rd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:bact_rd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:viro_rd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:path_rd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:para_rd_cont20@vet.suez.edu.eg
mailto:4.th_control@vet.suez.edu.eg
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 يستخدم هذه االيميالت لير ع عليها الطالب االبحاث فى كل مقرر على حدمل 

 رر على حدمل ع عليها الطالب االبحاث فى كل مق يستخدم االيميالت التالية لير    - 

   مقرر ألبان

milk_th_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر والدة

cont20@vet.suez.edu.egobst_th_ Username: 

 مقرر جراحة

surg_th_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر باثولوجي

du.egpath_th_cont20@vet.suez.e Username: 

 مقرر الحياة البرية

wild_th_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر الباتولوجيا االكلينياية

suez.edu.egclin_th_cont20@vet. Username: 

 مقرر البا نة

abdom_th_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر  ب شر ي

foren_th_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 مقرر أسماش

fish_th_cont20@vet.suez.edu.eg Username: 

 

 في حالة استالم البحث برسالة يفيد استالم البحثيقوم كنترول الفرقة بالرد على الطالب    -10

 تاذ املقرر.يقوم كنترول الفرقة بتسليم أبحاث كل مقرر إلى اس  -11

يقوم أسووووووووووووتواذ املقرر بتقييم األبحواث واعداد قايموة رسووووووووووووميوة ب سوووووووووووومواء الطالب الذين اجتوازوا املشوووووووووووورو     -12

 البحثي و الذين لم يجتازوا هذا املشرو , و تم يسليم النتيجة الى كنترول الفرقة.
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ايج ورقية  ويسووليم النت  يقوم الانترول مراجعة األبحاث املقدمة من الطالب ومراجعة و اعتماد النتيجة  -13

غووووووايتووووووه   في موعوووووود  للوموراجعووووووة  الطوالب  التوعولويوم و  لشووووووووووووئوون  العووووووامووووووة  االدارة  الى  الكولويووووووة  معوتوموووووودة من عمويوووووود 

1٦\٤\2020  . 

 يتم مراجعة النتايج و اعتمادها من ادارة الجامعة و يسليمها للكليات إلعالنها للطالب.  -1٤

 ز املعايير )الحقا(.التي لم تجتايتم تحديد موعد دور ثاني للطالب أححاب األبحاث    -15

تحتسوووووب نتيجة املسوووووتومل أو الفرقة اعتمادا على نتيجة الفصووووول األول في حالة اجتياز الطالب املشووووورو     -1٦

 البحثي.

بووإعووداد قووالووب )نموذج( للبحووث املطلوب و اعالنووه للطووالووب لاللتزام بهووذا النموذج عنوود  MISيقوم مركز    -17

 اعداد البحث.  

 لة أو املنقولة و وعد صاحبها راسبا.بحاث املماثال وعتد باأل   -1٨

 

 د  اعداد الطالب الذين قاموا بتسليم االبحاث    –ج  

حتى    31/5/2020تم تطبيو قرار الوزارمل وبموا قووة مجلس الكليووة على ان مواعيوود ر ع االبحوواث بوودايووة من  

7/٦/2020 

 جدول االمتحانات للفرقة الخامسة النظر ة والشفو ة والعملية   -1

 

 التار خ اليوم

 الخامسة

االمتحووووانووووات النظر ووووة من 

10  -  12 

االمتحانات الشووووووفهية  

   12.15من  

 ححة   ححة 1/7/2020 االربعاء

 امراض معدية امراض معدية 5/7/2020 االحد

 امراض دواجن امراض دواجن ٨/7/2020 االربعاء

 جراحة   جراحة   12/7/2020 االحد

 امراض مشتركة امراض مشتركة 15/7/2020 االربعاء

 لحوم لحوم 1٩/7/2020 االحد

 والدة والدة 22/7/2020 االربعاء
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 با نة   با نة   2٦/7/2020 االحد

 ملحوظة :

 تواجد الطالب من الساعة التاسعة صباحا ) ال وسمج بالتجمعات الطالبية ( 

 تبدأ االمتحانات فى الساعة العاشرة صباحا 

 حانة األدوات التى يحتاج اليها فى االمتعلى كل  الب احضار بطاقة الكلية وكا  

 ال وسمج بدخول االمتحانات بدون الكارنيه 

 على جميع الطالب اال ال  على لوحة اإلعالنات ملا قد يطرأ من يغير 

 .تجرمل االمتحانات الشفو ة فى نفس أيام االمتحانات التحر ر ة بمعر ة األقسام العلمية   

 اللجنة قطعيا .ممنو  دخول التليفون املحمول داخل   

 االمتحانات الشفهية سوف يعقد بنفس قاعات االمتحانات النظر ة 

الفرقوة الرابعوة (   –الجراحوة   –الفرقوة ال وال وة    –االمتحوانوات سوووووووووووووف يعقود فى عودد اربع قواعوات ) الوالدة   

 متر .  2 الب لكل قاعه ومحققا ملسا ة بينيا    25بواقع  

 الدرس مادة املعدية (رتفا   فيف فى درجات الحرارة ) قاعة  تجهيز قاعة للحاالت التى تظهر عليه اتم   

 جدول مراجعة الدروس العملية للفرقة الخامسة

 التار خ  اليوم
 الفترة األولى

 ظهًرا  12  –صباًحا   10

  اصل زمني

 ظهًرا  1–12

 الفترة ال انية

 عصًرا  3  –ظهًرا    1

 27/7 االثنين

 األمراض البا نة )عملي أ(

ت
عا
قا
 ال
يم
عق
ي

 

 دة والتناسليات )عملي أ(وال ال

 األمراض البا نة )عملي ب( الوالدة والتناسليات )عملي ب(

 األمراض املعدية )عملي جو( األمراض املشتركة )عملي جو(

 األمراض املشتركة )عملي د( األمراض املعدية )عملي د(

 2٨/7 ال الثاء

 رانب )عملي أ( ب الطيور واأل  ححة الحيوان والبيئة )عملي أ(

 ححة الحيوان والبيئة )عملي ب(  ب الطيور واألرانب )عملي ب(

الوولووحوووم   عوولووى  الموووووووووووووحوويووووووة  الوورقووووووابووووووة 

 )عملي جو(
 الجراحة البيطر ة )عملي جو(

 الجراحة البيطر ة )عملي د(
الوولووحوووم   عوولووى  الموووووووووووووحوويووووووة  الوورقووووووابووووووة 

 )عملي د(



 

 

 

 38 

 2٩/7 االربعاء

 ة )عملي أ(املعدي  األمراض األمراض املشتركة )عملي أ(

 األمراض املشتركة )عملي ب( األمراض املعدية )عملي ب(

 الوالدة والتناسليات )عملي جو( األمراض البا نة )عملي جو(

 األمراض البا نة )عملي د( الوالدة والتناسليات )عملي د(

 ٤/٨ ال الثاء

الوولووحوووم   عوولووى  الموووووووووووووحوويووووووة  الوورقووووووابووووووة 

 )عملي أ(
 ة )عملي أ(الجراحة البيطر 

 الجراحة البيطر ة )عملي ب(
الوولووحوووم   عوولووى  الموووووووووووووحوويووووووة  الوورقووووووابووووووة 

 )عملي ب(

  ب الطيور واألرانب )عملي جو( ححة الحيوان والبيئة )عملي جو(

 ححة الحيوان والبيئة )عملي د(  ب الطيور واألرانب )عملي د(

 

 جدول االمتحانات العملية للفرقة الخامسة

 اليوم
التوووواري 

 خ

 فترة األولىلا

 ظهًرا  12  –صباًحا   10
  اصل زمني

 الفترة ال انية

 عصًرا  3  –ظهًرا    1

 األمراض املعدية 5/٨ األربعاء

ت
عا
قا
 ال
يم
عق
ي

 

 ححة الحيوان والبيئة

   

 ٦/٨ الخميس

الرقابة الموووحية على اللحوم  

 ومنتجاتها

 

 الطيور واألرانب ب  

 ةالجراحة البيطر  األمراض املشتركة ٨/٨ السبت

 الوالدة والتناسليات األمراض البا نة ٩/٨ األحد
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 MCQ).( جمیع أسئلة االمتحانات التحریریة، ھي أسئلة مواوعیة بنظام▪

معایير التقویم    وترا ي  سؤال لكل ساعة امتحانیة،٤0تحتوي الورقة االمتحانیة على ما ال یقل عن  ▪

 .والووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس 

اإللوووووووووووویوووووووووووواووووووووووووتوووووووووووورونووووووووووووي ▪ الووووووووووووتموووووووووووووووووووووووحوووووووووووویووووووووووووج  بوووووووووووونووووووووووووظووووووووووووام  اإلجووووووووووووابووووووووووووة  ورقووووووووووووة  تموووووووووووووووووووووووحوووووووووووویووووووووووووج   .یووووووووووووتووووووووووووم 

املوووخوووتوووص▪ لووولووواووونوووتووورول  الووونووومووووذجووویووووووة  أورا  األسوووووووووووووووئووولووووووة واإلجووووووابووووووة  املووووووادة  أسوووووووووووووووتوووووواذ   .یوووتوووم يسووووووووووووووولووویوووم 

مع    االحتفووواأ بووو ورا  األسووووووووووووئلوووة داخووول دوالیوووب مغلقوووة، داخووول مقر الانترول ویحظر التعوووامووول  یتم▪

ملووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودة   األقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 72األورا   عووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي   .اعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

الووووووونوووووووتوووووووايوووووووج▪ ورصووووووووووووووووووود  الوووووووتموووووووووووووووووووحووووووویوووووووج  بوووووووعووووووومووووووولووووووویوووووووة  املوووووووخوووووووتصوووووووووووووووووووون  الووووووواووووووونوووووووتووووووورول  وووووووم   .أعضووووووووووووووووووواء 

 م   ترة تواجد   یلتزم أعضوواء الانترول بمعایير السووالمة والوقایة (ارتداء قنا  الوجل والقفاز  وال▪

 .)داخل الانترول

الوووووتمووووووووووووووووحووووویوووووج اإللووووویووووواوووووتووووورونوووووي ▪ قوووووواعووووووات  الووووواووووونوووووتووووورول وداخوووووول  األیوووووودي داخوووووول   .توووووتووووووا ووووور موووووطووووووووووورات 

الو ▪ املوتوبوعووووووة توعوووووواموووووول  یوتوم  السوووووووووووووالمووووووة والووقووووووایووووووة  موعووووووایويور  االسوووووووووووووتوالم و وو  عونوووووود  أورا  اإلجووووووابووووووة   .موع 

والولوجووووووان▪ املوواد  بویووووووانووووووات  عولویووووووووا  يوغولویوف، موووووودون  أظورف  بوووووو ورا  اإلجووووووابووووووة داخوووووول   .یوتوم االحوتوفوووووواأ 

  اد جووداول للتمووووووووووووحیجل لتجنووب تاوودس السووووووووووووووادة املموووووووووووو حين داخوول قوواعووات التمووووووووووووحیجیتم إعوود▪

 االلاترونى

 :طالبإعالن الجداول على ال

االمتحانات    یتم االسووووووووووتفادة من كا ة الوسووووووووووايل اإللیاترونیة الرسوووووووووومیة وغير ا أثناء إعالن جداول ▪

لوووووووووووووزیوووووووووووووارة الوووووووووووووحووووووووووووواجوووووووووووووة  دون  الوووووووووووووطوووووووووووووالبل  الوووووووووووووجوووووووووووووامووووووووووووو وووووووووووووي  عووووووووووووولوووووووووووووى  لووووووووووووولوووووووووووووحووووووووووووورم   .الوووووووووووووطوووووووووووووالب 

داخل    یوضووووح اإلعالن توزلع الطالب على اللجان، ومخط  تواجد اللجانل لسوووووولة حركة الطالب▪

 الكلية  

 قبوول موعوود االمتحووان بسووووووووووووواعووة واحوودة علي األقوولل  ة أن یتواجوود الطووالووبیتضوووووووووووومن اإلعالن اوووووووووووورور ▪

الوووووووووكووووووووولووووووووویوووووووووة  داخووووووووول  والوووووووووتوووووووووحووووووووورش  الوووووووووطووووووووو وووووووووي،  الوووووووووفوووووووووحوووووووووص  عووووووووومووووووووولووووووووویوووووووووة  أثووووووووونووووووووواء  الوووووووووتووووووووواووووووووودس   .ملووووووووونوووووووووع 

 اإلعالن على إلتزام الطالب بمعووووایير السووووووووووووالمووووة والوقووووایووووةل من اوووووووووووورورة ارتووووداء قنووووا  الوجوووول   یؤكوووود▪

 .واالقتراب من بعضوم البعضوالقفاز  وال  ترة تواجد م داخل اللجان، ومنع االزدحام  
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 :تجويز لجان االمتحان  

یوووووووتووووووونووووووواسوووووووووووووووووووب▪ بوووووووموووووووا  الووووووولوووووووجوووووووان  قووووووواعوووووووات  والشوووووووووووووووووووعوووووووب   اخوووووووتووووووویوووووووار  األقسوووووووووووووووووووام  أعوووووووداد  وووووووالب   .موووووووع 

وكوذلوك    یتم مراعواة عوامول السووووووووووووالموة والوقوایوة والنظوا وة والتطوير الودوري بعود إجراء كول امتحوان،▪

الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودة  الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة   .موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواة 

 االربع  التجا اتقل بين كل  الب وآخر مجاور لل في امتر علي األ1.5یتم مراعاة ترش مسا ة  ▪

االمووووووووتووووووووحووووووووانووووووووات  ووووووووقوووووووو   یووووووووتووووووووم▪ إجووووووووراء  ألمووووووووور  الوووووووولووووووووجووووووووان  قوووووووواعووووووووات  تووووووووخصووووووووووووووووووووص  أن   .مووووووووراعوووووووواة 

املووطووووورات▪ تووتوولووفوووووووووا  ال  بووالسوووووووووووووتوویوواوویووووووة حووتووي  حووووووا ووظووووووات م  الووطووالب داخوووووول  جوولوووس  أرقووووووام   .یووتووم واوووووووووووووع 

تتجواوز   راعواة أنیتم تجويز لجوان خواصووووووووووووةل للطالب املصووووووووووووابين بو عراض ارتفوا  درجوة الحرارةل مع م▪

 .م2املسا ة بين  الب وآخر أك ر من  

 :ز مبني الكلیةتجوي

الحركة    یتم واع عالمات إرشادیة واضحة للطالب لتوجیووم نحو مقار لجان االمتحاناتل لتنظیم▪

والوووووووووووووووطووووووووووووووورقوووووووووووووووات والسوووووووووووووووووووووووووواللوووووووووووووووم  الوووووووووووووووقووووووووووووووواعوووووووووووووووات  مووووووووووووووودخووووووووووووووول  فوووووووووووووووي  الوووووووووووووووتوووووووووووووووزاحوووووووووووووووم   .وتوووووووووووووووفوووووووووووووووادي 

خطوات  (على أسووووالیب الوقایة والسووووالمة  یتم واووووع لوحات إرشووووادیةل لتعلیم وتدریب كا ة األ راد  ▪

عند مدخل الكلیة   )وآداب العطس والسووووعال وكیفیة ارتداء الامامات و التخلص منوا  تطوير األیدي

 .ومداخل القاعات

 .تو ر إمكوووانیوووة حصووووووووووووول الطالب على أدوات الوقوووایوووة داخووول املنوووا وووذ واألكشوووووووووووووواش بوووالحرم الجوووام ي▪

در ▪ الوواشوووووووووووووف عوولووى  ومووعوووووودات  توووا وور أجوووووزة  ملووبوونووىیووتووم  األ ووراد  دخووول  أثوونوووووواء  الووحوورارة   .الووكوولوویووووووة   جووووووة 

الوووووكووووولووووویووووووة ▪ٍ    مووووووداخوووووول  الوووووتوووووعوووووقووووویوووووم اإللووووویووووواوووووتووووورونووووویووووووة عووووونوووووود  بووووووابووووووات  مووووون  كوووووواف  عوووووودد  توووووو ووووويووووور   .یوووووتوووووم 

الووووووولوووووووجوووووووان▪ وموووووووداخووووووول  املووووووویووووووواه  ودورات  الوووووووعووووووواموووووووة  األمووووووواكووووووون  فوووووووي  األیووووووودي  موووووووطووووووووووووووورات  توووووووو ووووووويووووووور   .یوووووووتوووووووم 

االمووووووووووتووووووووووحووووووووووانووووووووووي▪ الوووووووووویوووووووووووم  نوووووووووووووووووووووایووووووووووة  و  بوووووووووودایووووووووووة  فووووووووووي  والسوووووووووووووووووووووواللووووووووووم  الووووووووووطوووووووووورقووووووووووات   .يووووووووووعووووووووووقوووووووووویووووووووووم 

الوقو توو ويور صووووووووووووونووووووادیو ▪ الوتوخولوص مون أدوات  و وسوووووووووووووالل  لولوطوالب  لویوتوصسووووووووووووور  بوووووو مووووووانمووووووامووووووةل   .الووقووووووایووووووة 

الووووووووقوووووووومووووووووامووووووووة▪ موووووووون  الووووووووتووووووووخوووووووولووووووووص  عوووووووونوووووووود  والوووووووووقووووووووایووووووووة  السوووووووووووووووووووالمووووووووة  مووووووووعووووووووایوووووووويوووووووور  بووووووووإتووووووووبووووووووا    .االلووووووووتووووووووزام 

 متووووابعووووة املوظفين وأ راد األمن لعملیووووة تنظیم دخول الطالب إلى لجووووان االمتحووووانووووات مع الحفوووواأ ▪

فووووووووي   وآخوووووووور  كوووووووول  ووووووووالووووووووب  بوووووووويوووووووون  ونصوووووووووووووووووووف  (مووووووووتوووووووور  آموووووووونووووووووة  سوووووووووووووووووووا ووووووووات  الووووووووواحوووووووودعوووووووولووووووووى   .)الصوووووووووووووووووووف 

 إصابتوم  ایة في اللجان الخاصة للطالب مواع االشتباه فيمراعاة أعلى معایير السالمة والوق▪



 

 

 

 42 

الووووووكوووووولوووووویووووووة ▪ داخوووووول  املوووووواء  شوووووووووووووووووورب  توووووونوووووواول  عوووووونوووووود  الشووووووووووووووووووخصوووووووووووووووووویووووووة  اسووووووووووووووووووتووووووخوووووودام األدوات   .مووووووراعوووووواة 

  وعقوبةتحذیر الطالب من إثارة الفوضوووو ى وترویج اإلشوووواعات بما یخل بسووووالمة العملیة اإلمتحانیة،▪

 ذلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك 

 :االمتحانیةالوقایة أثناء إجراء العملیة  

مدخل    الاشوووووف الط ي الظا ري علي كا ة األ راد ( الب وموظفون وأعضووووواء  یئة التدرلس) عند▪

الوووووووحووووووورارة  قووووووویووووووواس  جووووووووووووووواز  اسووووووووووووووووووتوووووووخووووووودام  عووووووولوووووووي  املووووووووظوووووووفووووووويووووووون  مووووووون  عووووووودد  تووووووودریوووووووب  بوووووووعووووووود   .الوووووووكووووووولووووووویوووووووة 

داخول     ترة تواجود م إعالم جمیع الطالب م واملراقبين بضوووووووووووورورة ارتوداء قنوا  الوجول و القفواز  وال▪

 .الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان

مشوووواركتوم    في حال اكتشوووواف ارتفا  درجة حرارة أي من أعضوووواء  یئة التدرلس أو املوظفين  ال تتم▪

االمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات أعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال   .فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

الخووواصوووووووووووووووة    الطوووالوووب الوووذي تظور علیووول أعراض أو ارتفوووا  في درجوووة الحراره یتم اختبووواره في اللجنوووة▪

 .بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزل 

 والقفازخل القاعات قنا  الوجه  ء  یئة التدرلس املتواجدون دایرتدي املراقبون والسادة أعضا▪

الوووووووووووووووووخوووووووووووووووووا ▪ بوووووووووووووووووقووووووووووووووووولووووووووووووووووومووووووووووووووووول  الوووووووووووووووووحضووووووووووووووووووووووووووووور  كشووووووووووووووووووووووووووووف  فوووووووووووووووووي  الوووووووووووووووووطوووووووووووووووووالوووووووووووووووووب   .یووووووووووووووووووقوووووووووووووووووع 

تووووووووووووووزاحووووووووووووووم▪ او  توووووووووووووودا ووووووووووووووع  أي  ودون  بووووووووووووووتسوووووووووووووووووووووووووولسوووووووووووووووووووووووووول  الووووووووووووووطووووووووووووووالب  انصووووووووووووووووووووووووووراف   .یوووووووووووووورا ووووووووووووووي 

 الجام ى  یغادر الطالب الحرم الجام ي  ور انتواء االمتحان و ال یسمج بالتجمعات داخل الحرم▪

تباعد املراقبين   ب ملسووووووووووووا ة ال تقل عن متر ونصووووووووووووف، وكذلك الحر  علياعد الطال تباعد مق  الحر  علي▪

ونصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووف  مووووووووووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووووووووور  عوووووووووووووووووووووووووون  تووووووووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووووووول  ال  ملسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ووووووووووووووووووووووووووة  الووووووووووووووووووووووووووطووووووووووووووووووووووووووالب   .عوووووووووووووووووووووووووون 

للمحا ظة على  دوء    في حالة الشووووووك في وجود إصووووووابة أحد األ رادل یجب التعامل مع األمر بودوء وحامةل▪

االموووووووووووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووووووووووحوووووووووووووووووووووووووووانووووووووووووووووووووووووووویوووووووووووووووووووووووووووة  والوووووووووووووووووووووووووووعووووووووووووووووووووووووووومووووووووووووووووووووووووووولووووووووووووووووووووووووووویوووووووووووووووووووووووووووة  الوووووووووووووووووووووووووووطوووووووووووووووووووووووووووالب   .واسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووووووووووقووووووووووووووووووووووووووورار 
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 خر طة توزيع  الب الفرقة الخامسة على اللجان اإلمتحانية بكلية الطب البيطرمل جامعة قناة السويس..

سوووووووووووبتمبر وحتى    1عقد اإلمتحانات النظر ة و الشوووووووووووفهية و العملية لطالب مرحلة البكالور وس فى الفترة من    -

(  وووالوووب و وووالبوووة يؤدون اإلمتحوووانوووات حيوووث أن  ٩٨ وووة االجراءات االحتراز وووة. ) ير كوووامع تو   م  2020وبر  أكت  17

 اإلمتحانات العملية سوف تبدأ بعد أجازة عيد األاحى املبارش..

 

 

 

(  الب و البة بالفر  من    527  امتحانات سونوات النقل لطالب كلية الطب البيطرمل لفر  النقل  ) -

نوا   العمليوة. كموا تم االمتحوانوات النظر وة بنظوام االبحواث و التى  األولى إلى الرابعوة بعود اسووووووووووووتاموال امل

 تم استقبالها على ايميالت كل كنترول  رقة.

بداية التدر ب الصوووووووويفى لطالب الناجحون و منقولون للفرقة الرابعة و الخامسووووووووة سووووووووتبدأ فى الفترة     -

 كن التدر ب املتاحة.م و سوف يتم تحقيو رغبة الطالب ب ما2020أكتوبر    17سبتمبر إلى    17من  
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لطالب كليوة الطوب البيطري جوامعوةالقنواة مسووووووووووووتمر وتحوت    2020 براير   2٩ز وارات ميودانيوة السووووووووووووبوت  -

قابة علي االغذية بالكلية اليوم السوووووووووبت  اشوووووووووراف دكتور سوووووووووعيد كمال ابو الغي  املدرس بقسوووووووووم الر 

يث  البيوة ميودانيوة للمجزر املركزي بوابو خليفوة لطالب الفرقوة الخوامسووووووووووووة ح براير قوا لوة   2٩املوا و  

تم توودر ووب الطالب عمليووا علي الووذبيحووة تم شوووووووووووور  وايضوووووووووووووا  مووا يتم عملووه بوواملجزر بوودايووة بووالاشووووووووووووف  

ء الووذبيحووة و شووووووووووووروط الووذبج األمن و  الظوواهري علي الحيوان وعمليووة الووذبج والاشووووووووووووف علي اعضووووووووووووووا

و عوامل االمن و السوووالمه تلي ذلك شووور  عن الحاالت التي يتم  الشوووروط الموووحيه التي يجب توا رها  

عدام كلي او جزئي واقسووووام املجزر ونظام الصوووورف  لتاهيل واعداد الطالب للمنا سووووة في سووووو   لها اال 

 للعمل باملجازر العمل واكسابهم الخبرات واملهارات املهنية والعملية  

 

  
 

مسوووووووتمر اسوووووووبوعيا تحت    الطب البيطري جامعةالقناةمارس  ز ارات ميدانية لطالب كلية    7السوووووووبت   -

اشووووراف االسووووتاذ الدكتور حسووووني عبداللطيف اسووووتاذ الرقابة المووووحية علي االغذية والدكتورة هبة  

شوووواهين املدرس بقسووووم الرقابة علي االغذية بالكلية  قا لة  البية ميدانية الفرقة الخامسووووة ملصووووانع  

خل املصوووووونع والخطوات  تصوووووونيع اللحوم والدجاج دا  شووووووركة ا ياب حيث تم ز ارة والتعرف علي  ر  

التي يجب اتباعها  لحفظ االمن واالمان الحيوي داخل املصووونع لتاهيل واعداد الطالب للمنا سوووة في  

سووووووووووووو  العموول واكسووووووووووووووابهم الخبرات واملهووارات املهنيووة والعمليووة للعموول  بمصووووووووووووووانع اللحوم والوودجوواج  

 ومنتجاتها
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   ار انشطة املشرو  الطالبىتجهيز عنبر االرانب الستمر  -

يناير اسووووتمرار العمل بعنبر االرانب اسووووتعدادا.لدورة جدبدة تحت يشووووجيع وتوجية  31اليوم الجمعة املوا و  

من عميدة الكلية ا.د داليا.منصوووووووور واشوووووووراف ا.د سوووووووعدية عبد الفتا  وكيل الكلية لشوووووووؤون خدمة املجتمع  

ن الطلبة احمد محمد سوالم و  ي للمزرعة بر قة مجموعة موبمتابعة وحضوور ا.د ابراهيم حجاب  املدير الفن

 محمد معالي وأحمد عا ف  ؤاد

 للتدر ب علي كيفية تطهير  العنبر  شارا للعمال مهدي وسيد علي املجهود االك ر من رائع
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 برامج مميزة بنظام الساعات املعتمدة هى:  3 -

 برنامج األدو ة واملستحضرات الطبية البيطر ة    ❖

 

برنووووامج تميز الحيوووواة البريووووة و ووووب حوووودايو الحيوان األوحوووود على مسووووووووووووتومل الجووووامعووووات   ❖

م ويعتبر البرنوووووامج  2020/  ٦/  2٩( بتوووووار خ  1٨5٩املصوووووووووووور وووووة و قوووووا للقرار الوزارمل رقم )

ص  األوحود على مسووووووووووووتومل جميع الجوامعوات املصوووووووووووور وة والشوووووووووووور  األوسوووووووووووو  و الوذمل يخت

ريوووة والتنو  البيولوجى و إدارة  بووودراسوووووووووووووووة رعوووايوووة وعالج أمراض الحيوانوووات والطيور الب

  املحميات الطبيعية و حدايو الحيوان و ندوة لشوور  تفصوويلى عن هذه البرامج والهدف 

م »بيطري  2020/   ٨/  10منهوا ومميزاتهوا وكيفيوة اإللتحوا  بهوا وذلوك يوم اإلثنين املوا و  

 مج »الحياة البرية و ب حدايو الحيوان«قناة السويس« تطلو برنا

 

 احة الحيوانات املنزلية  برنامج جر    ❖

م بشوووووووووووووو ن إصوووووووووووووودار الاليحووة الووداخليووة لكليووة  2020/  ٨/  23بتووار خ    2٨٦٤القرار الوزارمل  رقم  

لطب البيطرمل جامعة قناة السووووووووووويس مرحلة البكالور وس بالنظام الفصوووووووووولى ) الفصووووووووووليين  ا

 يين( وإاا ة برنامج تميز جراحة الحيوانات املنزلية بنظام الساعات املعتمدةالدراس
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 نه االجتماعيه:اللجأوال  

 اسم الطالب املركز املسابقه م

 اول  البات الشطرنج 1

 ثاني  البات

 ثالث  البات

 بسنت حبيش ي شفيو

 يارا عادل عالم

 كرستينا ناصر رمزي 

 الطالب امل الي 2

 الطالبه امل اليه

 اول 

 اول 

 ثالث

 احمد محمد كامل

  ا مه الزهراء ناصر ابوالفتو 

 مياده ايمن محمد محمد

 

 

 ثانيا :اللجنه ال قا يه

 

 اسم الطالب املركز املسابقه م

 آيه صبري عبدالعز ز امين ثالث مراسل تليفز وني 1

املسووووووووووووووووووابووقووووووه   القرآن الار م 2 املووؤهوولووووووه  اول 

 السبو  الفتيات بالفيوم

 حنين ابراهيم سيد

 ثال ا : اللجنه العلميه

 

 اسم الطالب املركز املسابقه م

 ز اد ايهاب ابراهيم ثالث مجلة الحاي  1

 يارا عادل عالم
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 رابعا : اللجنه الفنيه

 

 اسم الطالب املركز املسابقه م

ملوووووووونوووووووتوووووووخوووووووب             الجامعه جوت تالنت 1 االنضووووووووووووووووووومووووووووام 

 الجامعه

 هبه وليد السيد السيد

 

 خامسا : لجنة الجواله والخدمه العامه

 

 اسم الطالب املركز املسابقه م

الوووووووجووووووووالووووووويووووووون   1 موووووووهووووووورجوووووووان 

جواالت على مسووووووووتومل  وال

 جامعهال

 اول 

 اول املسامر امل الي

 اول املسامره امل اليه

 القايده امل اليه

 التميز

 الطب البيطري عشيرة كلية  

 مينا مالش سامي

 روان سمير عبدالعز ز

 أر ج ياسر جامع

 احمد حماده رأ ت
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قام ماتب رعاية الطالب بالكليه تحت إشراف أ.د/ داليا منصور    1٦/10/201٩* إنه في يوم األربعاء املوا و  

رييس الجوامعوه وبوالتنسوووووووووووويو مع املخوابرات الحربيوه   –عميود الكليوه ورعوايوة  أ.د/  وار  راشووووووووووووود رحمي  -حوامود 

إلى تبة الشووووووجره لترسوووووويخ رو     ه( إثنان وخمسووووووون  الب و البه بعمل ز ار   52واالسووووووتطال   بمشوووووواركة عدد )

 املوا نه لدي الطالب وتمجيد لذكرمل انتصارات أكتوبر املجيد

* را و الفوج الرايوود / محموود عبوودالرحمن محموود من املخووابرات الحربيووه واالسووووووووووووتطال  إلى املوقع  والسوووووووووووويوود  

 العميد /وايل سامي مدير أمن الكليه  

 ة الشجره وتولى الجنود عملية الشر  والتوايج للطالب  ب* وصل الفوج في تمام الساعه الحادية عشر إلى ت

بداية من تار خ املوقع حتى االنتصار واسترداده من العدو وذلك بفضل القياده املصر ه الحايمه بالتخطي   

 والتنفيذ واحراز النصر وكيف تولى القاده مسؤلية اتخاذ وتنفيذ القرار

( دوشومه بجانب العديد من املمرات التي  2اون املوقع من عدد )ت*   تجول الفوج في املوقع بر قة الجنود و ي

 اتخذها العدو مقر للقياده في الحرب واستمتع الطالب بالشر  التفصيلي للموقع  

     

 الب لتم يل    ٦لتصووووعيد عدد  ه على مسووووتومل الكليه  يقامت اللجنه االجتماعيه بالكليه بعمل مسووووابقة داخل

 مستومل الجامعه    يالكلية عل 

 الفرقه االسم م الفرقه االسم م

 الرابعه  ا مه الزهراء ناصر أبو الفتو  ٤ الخامسه  أحمد محمد عبد الفتا  1

 الخامسه  مياده أيمن محمد محمد 5 ال ال ه محمد محمود كامل مرشد 2

 ال انيه نيره حسن أحمد محمد ٦ ال ال ه ن عليمنصور حسي  عبدللا 3

 

 



 

 

 

 51 

شوووووووووواركت الكليه بمسووووووووووابقة الطالب والطالبه امل اليه على مسووووووووووتومل الجامعه بناءا على نتيجة املسووووووووووابقه التي  

 -كالتالي :بالكليه وأسماؤهم    بقسم رعاية الطالب  نظماها اللجنه العلميه

 الفرقه االسم م

 الخامسه أحمد محمد عبدالفتا  محمود 1

 الخامسه مياده أيمن محمد محمد 2

 الرابعه  ا مه الزهراء ناصرأبوالفتو  محمد 3

 ال ال ه محمد محمود كامل مرشد ٤

 ال ال ه عبدللا منصور حسين علي 5

 ال انيه أحمد محمدنيره حسن   ٦

   ووووووواز الطالب /أحمد محمد عبد الفتا  بالفرقه الخامسه باملركوووووووز األول ) لبه (على مسوووووووتومل الجامعوووووووهد  وق

جنيوووووووه ه شهووادة تقوودير وتووم تار مووه من تار مه من قبل أ.د/ محمد شقيوودف نووايب رييوس  500وقد حصوول على  

/  ا مه الزهراء ناصر أبوالفتو  باملركز األول    الجامعووووه لشئووووون التعليووووم والطووووالب كمووووووووووووا  ووووووووووووووووووووووووووووووووازت الطالبووووه

نيه ه شووهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووادة تقدير من قبل أ.د/ محمد  ج500 البات على مسووتومل الجامعه وقد حصوولت على مبل   

شقيدف نايب رييس الجامعه لشئون التعليم والطالب كما  ازت الطالبه / مياده أيمن محمد محمد باملوركز  

جنيه ه شهادة تقدير من قبل أ.د/ محمد  ٤00الجامعه وقد حصلت على مبل   ال وووووووووالووووووث  البات على مستومل  

 ن التعليم والطالبشقيدف نايب رييس الجامعه لشئو 

 -من :  * بدأت الندوه في تمام الساعه الحاديه عشر صباحا بحضور كال 

 أ. د/ سعديه عبد الفتا              وكيل الكليه لشئون البيئه وخدمة املجتمع  -1

 وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث          حمد أنور   أ.د/ أ  -2

 أ/ نضال كمال عبدالحميد                 مدير رعاية الطالب  -3

 اللجنه االجتماعيه والعلميه  أ/ عفاف علي محمد                       مسئول   -٤
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 -* وقد حاار  يها كال من :

 أ.د/ السيد محمد عر ه  -1

 مد سالم  أ.د / رجب مح  -2

 أ.د/ شيماء ربيع محمد  -3

 

لجامعه  على مسوووتومل ا  1٦/12/201٩يوم االثنين املوا و    شووواركت الكليه بمسوووابقة دوري املعلومات العلميه

ي باالداره العامه لرعاية الطالب وقد شووووووووارش بهذه املسووووووووابقه  والتي نظماها ادارة النشوووووووواط العلمي والتانولوج

 كليات وهم :10

  –التمر ض    –الزراعووه    –الصوووووووووووويوودلووه    –التجوواره   –الطووب البيطري   –الطووب البشووووووووووووري    –الداب    –) التربيووه  

 االلسن ( الجدير بالذكر أن الفر و يتاون من  الب و البه وهم :  –دسه  الهن

 عبدالفتا                          الفرقه الخامسهاحمد محمد    -1

 منه ر اض محمد                              الفرقه ال انيه  -2

       

 

واسماء الطالب املشاركين كالتالي    17/12/201٩بمسابقة مجلة الحاي  يوم ال الثاء املوا و    شاركت الكليه

: 

 يارا عادل عالم                              ) الفرقه الرابعه (  -1

 ز اد ايهاب ابراهيم                          )الفرقه ال انيه (  -2

ظماها ادارة النشووووووواط العلمي و التانولوجي باالداره العامه لرعاية  ركت الكليه بهذه املسوووووووابقه والتي نشوووووووا  وقد

 الطالب  

 وقد  ازت الكليه باملركز ال الث على مستومل الجامعه
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بعدد    15/10/201٩امعه  وذلك يوم ال الثاءاملوا و  شووووووواركت الكليه بمسوووووووابقه الشوووووووطرنج على مسوووووووتومل الج

 - البات ( و ر و الطلبه ماون :  3 لبه ه    3 ر قين )

 ميشيل نبيل تقاوي                      الفرقه الخامسه    -1

 بالل  ايهاب السعيد                   -2

 احمد محمد  محمود عاشور   -3

   - ر و الطالبات :

 بعهالفرقه الرا                         يارا عادل عالم       -1

 كريستينا ناصر رمزي                   الفرقه ال انيه  -2

 بسنت حبيش ي شفيو                    الفرقه الرابعه  -3

 * ازت الكليه باملركز األول وال اني وال الث  البات والفايزات هن :

 الول بسنت حبيش ي شفيو                     املركز ا

 املركز ال اني            يارا عادل عالم                 

 كرستينا ناصر رمزي                   الفرقه ال انيه

 *قام السيد أ.د/ محمد شقيدف  بتار م الطالب الفايز ن باملسابقه وكانت الجوايز كالتالي :

 250املركز ال الث    –  300املركز ال اني     -  350املركز األول  

   

( من  لبة    ٦وقد شارش )    2/12/201٩شاركت الكليه بمسابقة الشطرنج على مستومل الجامعه يوم االثنين  

 الكليه باملسابقه بعد  وزهم باملسابقه على مستومل الكليه وهم :

 الفرقه الرابعه  يارا عادل عالم                             -1  

 كريستينا ناصر رمزي                    الفرقه ال انيه  -2

 بسنت حبيش ي شفيو                      الفرقه الرابعه  -3

 ميشيل نبيل تقاوي                        الفرقه الخامسه    -٤  

 السعيد                        الفرقه ال انيه بالل  ايهاب  -5

 د عاشور              الفرقه ال انيه    حمد  محمو احمد م  -٦
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 * وقد حصلت الكليه على املراكز التيه :

 ( جنيه  350املركز األول            بسنت حبيش ي شفيو                      الفرقه الرابعه           )  -

 ( جنيه  300لفرقه الرابعه            )ي           يارا عادل عالم                            ااملركز ال ان  -

 ( جنيه  250املركز ال الث          كريستينا ناصر رمزي                    الفرقه ال انيه              )  -

     

 10/11/201٩اليوم األول   

* بدأت الورشوووووووه في تمام السووووووواعه التاسوووووووعه صوووووووباحا شوووووووارش  الب الكليه بالورشوووووووه والتي كان مقرها االداره  

 العامه لرعاية الطالب بالجامعه

 وحاار  يها: 

 م / جيهان عبدالن ي عبده    -1

 أ / عمر امام  -2

 سماعيليهمن قبل جهاز تنمية املشروعات الصغيره ومتناهية الصغر باال و املنتدبين    

 * وكانت املحااره عن :  

 *مجاالت عمل الجهاز : واع وتطو ر السياسات والخط  االستراتيجيه

 * بالنسبه لرايد األعمال يجب التركيز على اليي :

 املده الزمنيه  -3              موقعك                       -2جمهورش                          -1

  ر  التوصيل  -٦ب                       الهيكل والترتي  -5        محتومل الرساله           -٤

 ما يجب  عله وما ال يجب  عله    -7

   

 11/12/201٩اليوم ال اني  

والتي كانت حول تقييم    * بدأت الورشوووووووه في تمام السووووووواعه التاسوووووووعه صوووووووباحا شوووووووارش  الب الكليه بالورشوووووووه

 النفس

 * حاارت  يها  : م/ جيهان عبدالن ي عبده
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كوووخصووويتك (    تحدثت عن تقييم النفس من خالل شووور  الشوووخصووويات االنسوووانيه املختلفه بعنوان ) اعرف *

 التعرف على نقاط القوه                       -1من خالل 

 التعرف على نقاط الضعف والتي تحتاج الى تطو ر  -2

 العمل على تطو ر الشخصيه ومواجهة التحديات    -3

 امل بعضها لبعضات عمل من الشخصيات التي ت* معر ة كيفية تاو ن مجموع

 * اعرف كخصيتك 

 صيه  )  ردي (تطبيو التعرف على الشخ

وذلك من خالل نموذج أسووووووووووئله للاشووووووووووف عن سوووووووووومات كل كووووووووووخصوووووووووويه وقد قسوووووووووومت الشووووووووووخصوووووووووويات إلى أربع  

 كخصيات وهم :

 الشخصيه النشطه                   ( A) حرف  -1

 ه الناقلهالشخصي                  ( R)  حرف  -2

 الشخصيه املحلله                 ( T)حرف    -3

 الشخصيه الواقعيه                 ( P)حرف    -٤

 ( سؤال ومن خالل االجابه على هذه األسئله يتم التعرف على كخصية كل  رد    ٨0* النموذج عباره عن )  

 *اناهت الورشه في تمام ال انية عشر ظهرا

 

بيووه بووالجووامعووه بتنفيووذ انتخووابووات اتحوواد الطالب لكوول كليووه  في إ ووار خطووة الجووامعووه وماتووب االتحووادات الطال 

 بالجامعه  لتعيين أمين وأمين مساعد على مستومل الكليه وعلى مستومل الجامعه  

الطالبيووه خالل ذلووك العووام لكوول الكليووات    *قووامووت اإلداره العووامووه لرعووايووة الطالب بتوزيع جوودول االنتخووابووات

 لتنفيذها

 1٤/11/2020إلى يوم الخميس املوا و  30/10/201٩األربعاء املوا و    والتي تحدد لها الفتره من  يوم

من السوووووووووووواعوه التواسووووووووووووعوه صووووووووووووبواحوا حتى السوووووووووووواعه    30/10/201٩*تم  تج بواب الترشوووووووووووويج يوم األربعواء املوا و  

 (  الخامسه مساءا ) قفل باب الترشيج  
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( صوووووووووورة كارنيه ه  2صووووووووووره كوووووووووخصووووووووويه للطالب ه )  (  2*يقوم الطالب بملئ اسوووووووووتمارة ترشووووووووويج مر قه بعدد )

 (صورة بطاقة رقم قومي و تسلم الطالب إيصال استالم استماره  من املوظف مسئول الفرقه   2)

قاضوووو ي  * وض السوووويد أ.د/ محمد شووووقيدف نايب رييس الجامعه لشووووئون التعليم والطالب السوووويد / عادل ال

ت كوووول سووووووووووووووواعتين ور عهووووا إلى غر ووووة العمليووووات بماتووووب  من اإلداره العووووامووووه لرعووووايووووة الطالب بتجميع البيووووانووووا

 اإلتحادات الطالبيه باإلداره العامه لرعاية الطالب  

*قامت السوووووووووويده أ.د/ داليا منصووووووووووور حامد عميد الكليه باملرور كل سوووووووووواعتين للمتابعه واال مئنان على سووووووووووير  

 العمليه االنتخابيه  

لشووووووووووووئون التعليم والطالب بواملرور على الكليوه ملتوابعوة سووووووووووووير    *قوام أ.د/ محمود شووووووووووووقيودف نوايوب رييس الجوامعوه

 العمليه االنتخابيه  

*تم قفل باب الترشوووويج في السوووواعه الخامسووووه مسوووواءا وتم بعدها ر ع األسووووماء من خالل القنوات االلاترونيه  

عاية  ء الطالب املركوووووحين إلى اإلداره العامه لر املخصوووووصوووووه لذلك. وكذلك يسوووووليم النماذج املسوووووجل بها أسوووووما

 الطالب ملراجعاها وتمحيحها وإجراء الاشف األمني عليها .

 

 3/11/201٩يوم االحد املوا و  

 * تم اعالن عن الاشوف املبدييه للطالب املركحين بالكليه وكان عددهم كالتالي :

 العدد الفرقه م

 20 األولى 1

 1٨ ال انيه 2

 1٤ ال ال ه 3

 13 الرابعه ٤

 12 الخامسه 5

 

*قام السوووووووووويد / عادل القاضوووووووووو ي من اإلداره العامه لرعاية الطالب بتجميع البيانات كل سوووووووووواعتين ور عها إلى  

 غر ة العمليات بماتب اإلتحادات الطالبيه باإلداره العامه لرعاية الطالب  
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ر  اعتين للمتابعه واال مئنان على سووووووووووي *قامت السوووووووووويده أ.د/ داليا منصووووووووووور حامد عميد الكليه باملرور كل سوووووووووو 

 العمليه االنتخابيه  

 

 ٤/11/201٩يوم االثنين  

 تلقي و حص الطعون  

 (  عن بالفرقه الرابعه    1مدير ماتب رعاية الطالب  عدد )    –تلقى االستاذ /نضال كمال عبدالحميد  

 وتم قبول الطعن واستبعاد الطالب

 5/11/201٩يوم ال الثاء  

 هاييه  اعالن الاشوف الن

 * تم اعالن الاشوف النهاييه للطالب املركحين بالكليه وكان عددهم كالتالي :

 العدد الفرقه م

 20 األولى 1

 1٨ ال انيه 2

 1٤ ال ال ه 3

 12 الرابعه ٤

 12 الخامسه 5

 

 ٦/11/201٩يوم األربعاء  

 * الدعايه االنتخابيه

 7/11/201٩يوم الخميس  

 النتايجفرز واعالن  االولى وال  انتخابات الجوله

 * بدأت من الساعه التاسعه صباحا حتى الخامسه مساءا  في جميع الفر  ماعدا الفرقه ال ال ه ) تزكيه (

 وأسفرت االنتخابات على  وز اليي :
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 العدد الفرقه م

 1٤ األولى 1

 1٤ ال انيه 2

 )تزكيه(  1٤ ال ال ه 3

 11 الرابعه ٤

 10 الخامسه 5

 

 21/11/201٩يوم ال الثاء  

 انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستومل الكليه

 عصرا النتخاب أمين و أمين مساعد لكل لجنه على حدا  3  حتى    ٩* تم  تج باب التركح من الساعه  

 (  1٤و أسفرت النتيجه على  وز الطالب  بقا بالجدول املر و ) نموذج  

 13/11/201٩يوم األربعاء  

 لى مستومل الكليهونايب رييس االتحاد ع  انتخابات رييس االتحاد

 عصرا النتخاب رييس اتحاد  الب الكليه ونايبه      3  حتى    ٩* تم  تج باب التركح من الساعه  

 عصرا وأسفرت عن  وز    3  حتى    ٩وذلك من الساعه  

 رييس اتحاد  لبة الكليه       الفرقه الخامسه            –الطالب / محمد احمد محمد ابوز د  

 الفرقه الخامسه                 نايب رييس االتحاد    -/ مياده ايمن محمد محمد     البالط

     

 



 

 

 

 59 

الطالبية للعام    دوسووومبر اسوووتعداد كلية الطب البيطرمل جامعة قناة السوووويس ألنتخابات اإلتحادات  ٩يوم   -

جوامعوة و أ/ عبودللا عوامر د/ محمود غنيم منسووووووووووووو عوام األنشووووووووووووطوة الطالبيوة بوالم  ز وارة  2020/2021الجوام ى  

 مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الطالب و أ/ أبتسام سليم املشرف على كلية الطب البيطرمل  

 

  

  
 

 

م وز ووارة  2020/2021م إنتخووابووات اإلتحوواد الطالبيووة للعووام الجووام ى  10/12/2020تم يوم الخميس املوا و  

أ.د/ محمد شوووووقيدف  نايب رييس الجامعة لشوووووئون التعليم والطالب ود/ محمد غنيم منسوووووو عام األنشوووووطة  

 بية بالجامعة و أ/ عبدللا عامر مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الطالب.الطال 
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كليوة أن إنتخوابوات اإلتحوادات الطالبيوة يسووووووووووووير و قوا للجودول الزمنى  نصووووووووووووور حوامود عميود الأكودت أ.د/ داليوا م

  20و وقايية مشووددة لضوومان سووالمة الطالب وأن سووياتها تابعت يوم األحمد املوا و    وسوو  إجراءات أحتراز ة

ل ة عصووووورا لتبدأ  دوسووووومبر إجراء الجولة األولى اإلنتخابات بالكلية حيث تم الفرز وإعالن النتايج السووووواعة ال ا

إلنتخابية داخل  دوسوووومبر جولة اإلعادة وقد حرصووووت سوووويادتها على متابعة العملية ا  21اليوم اإلثنين املوا و  

الكليوووة والتووو كووود من اإللتزام من قبووول القوووايمين على العمليوووة اإلنتخوووابيوووة بوووالكليوووة وبووواإلجراءات اإلحتراز وووة من  

تطهير ويعقيم وتبوواعوود إجتمووا ى وقوود أكوودت سوووووووووووويووادتهووا أن عمليووة الفرز وإعالن النتووايج تمووت تحووت إشووووووووووووراف  

ة وأاا ت سيادتها بعد اإلناهاء من جولة اإلعادة  اللجان اإلنتخابية بالكلية مع متابعة مستمرة ساعة بساع

دوسوووووووومبر إنتخابات أمناء اللجان ومسوووووووواعديهم على مسووووووووتومل الكلية و وم األربعاء    22يتم يوم ال الثاء املوا و  

دوسومبر تجرمل إنتخابات رييس اإلتحاد ونايبه على مسوتومل الكلية لينتهى املاراثون األنتخابى أمناء اللجان    23

 رييس اإلتحاد ونايبه على مستومل الجامعة.ومساعديهم و 
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جولووووة اإلعووووادة ل نتخووووابووووات    21/12/2020وسوووووووووووو  إجراءات إحتراز ووووة وإقبووووال إنتخووووابى من الطالب تم يوم  

 الطالبية على اللجنة ال قا ية للفرقة ال ال ة.        

 

  

  

  

 

والنوايبوة على مسووووووووووووتومل كليوة الطوب  دوسوووووووووووومبر عمول اتخوابوات رييس اإلتحواد   23تم يوم األربعواء املوا و   -

البيطرمل وتم سوووووير العملية اإلنتخابية وسووووو  إجراءات إحتراز ة ووقايية مشوووووددة حرصوووووا على سوووووالمة  

  /الطالب واسووووفرت نتيجة اإلنتخابات على  ووز الطالب / محمد عصووووام السوووويد عبدالعال والطالبة  

 أر ج ياسر نايب رييس ال نتخابات .
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 ن املساعد بالكلية  إنتخابات األمين واألمي -

 اللجنة الر ااية   •

 أحمد حمادة رأ ت                   أمين -

 أسامة ربيع أحمد               أمين مساعد  -

 اللجنة ال قا ية   •

 السيد أمان للا                       أمين   -

 أمين مساعد             ا مة الزهراء ناصر   -

 اللجنة الفنية   •

 أمين              أدهم أنور  ارو          -

 محمد أحمد السيد                أمين مساعد   -

 اللجنة اإلجتماعية   •

 محمد مدحت  ارو                  أمين  -

 أحمد  ار  يوسف              أمين مساعد  -

 اللجنة العلمية   •

 منى أسامة أحمد                       أمين   -

 حنين يوسف محمد صالح       أمين مساعد  -

 جنة األسر  ل •

 أنس محمد وجيه                     أمين   -

 أحمد محمد وسرمل                أمين مساعد   -

 لجنة الجوالة   •

 محمد عصام محمد السيد               أمين  -

 أمين مساعد           أر ج ياسر محمد              -
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تم تجهيز املعدات والخشب وتحميلها على الجدار الخا  بالكليه     20/1/201٩*انه في يوم الخميس املوا و  

وبعدها  اسوتالم املراتب واملخدات والبطا ين والخيمه    والذهاب الى ارض الجواله  واسوتالم االرض الخاصوه

 الخاصه   

وعمل الادجات للمراتب وتنظيم األرض واليوم ال اني بدأ    *تم تحديد األرض وبدأ الطالب في نصووووووووب الخيمه

 الطالب اول املسابقات الدينيه ويسميع القرآن الار م واالحاديث للبنين والبنات

 وحصل الطالب على اعلى الدرجات وحصلت املسلمات على املركز االول    تم يسليم املسلمات  املطلوبه

 ال اني  *تم يسليم الطالب الزي الاشفي في اليوم  



 

 

 

 64 

*اليوم ال والوث كوان اال تتوا  الاشووووووووووووفي و وابور الصووووووووووووبوا  وبودأ نشوووووووووووواط  اليوم وتوزيع املهوام وتنظيم النودوات  

م عدو  100والموحه العامه وانشوطه ر ااويه مختلفه )والحلقات النقاشويه عن العادات والتغذيه السوليمه  

 –كرة قدم خماس ي    –

وجلسووووه عن اهم االصووووابات الر ااوووويه وكيفية التعامل  رمي دقما  (    –شوووود حبل   –تنس  اوله    –كرة  ايره  

 معها 

* اليوم الرابع  ابور الصوووووبا  واال تتا  الرسووووومي ملعسوووووار الجوالين والجواالت بحضوووووورأ.د/ رييس الجامعه  

أ.د/ نوايوب رييس الجوامعوه و أ.د/ عموداء الكليوات وموظفي رعوايوة الطالب بوالجوامعوه تم ر ع علم الودوره وعلم  و 

  –اط الصوووووووور التذكار ه مع كل العشووووووواير وا تتج املعرض الفني لجميع العشووووووواير شوووووووامل )  ني  مصووووووور وتم التق

 بيئي (   –ذكر ات    –ر اض ي    –ثقافي    –كشفي  

 ني وبدأالفلكلور الشع ي ) احتفاال باليوبيل الفض ي ( وتقديم  بو ومشروب  * تم تقييم األرض واملعرض الف

لقناه بشووووووووووووكل جما ي  مع الو ود واظهار رو  كل و د مع االز اء  *تم تقديم  قره على  ر قة احتفاالت مدن ا

 الخاصه بالفلوكلور 

ا ) دور الحركه الاشفيه  *تم اعداد نشره عن اخبارالدوره ملنتدمل ال الث لجوالي وجواالت الجامعه  مواعه

نميووه  في تحقيو اهووداف التنميووه املسووووووووووووتوودامووه مع تقووديم مقتر  ملبووادره عن الاشووووووووووووفيووه في تحقيو اهووداف الت

املسوووتدامه مع تقديم  مقتر  ملبادره احد االهداف ( وفي نهاية اليوم تم عمل السووومر ومشووواركة بعض الكليات  

 في السمر  

قطع مختلفه لكل كليه وعمل ملصوووووووووو  ني ملدة    3اعات وتقديم  سووووووووو   5*بدأت الورشوووووووووه الفنيه للطالبات عدة  

 ر  وبعدها حلقة السم  –مشرو  خدمه عامه    –ساعتين ونصف وبعدها  

 * يوم ال الثاء تم عمل الورشه الفنيه للطالب و الطهي الخلوي ثم السمر  

 * يوم االربعاء مسابقات الخدمه العامه وحفل  الختام  

 االول * حصلت  الكليه على املركز  

 التميز    –أحسن قايده    –املسامره امل اليه    –املسامر امل الي  
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 2٤/10/201٩أوال :الدوره التنشيطيه لارة القدم خماس ي يوم الخميس املوا و  

 لعبت الكليه أمام معهد التمر ض  –*تم التواجد في مالعب كلية  ب األسنان لجميع الكليات  

 صفر لصالح تمر ض    -1*نتيجة املباراه   

 ( العبين وهم :  ٤*تم االشتراش بعدد )  

 الفرقه االسم م

 الرابعه مود ربيع محمدمح 1

 ال ال ه محمد  رج عبدالعز ز 2

 الرابعه السيداوي محمد نجا    3

 ال انيه معتز السيد عبدالحي ٤

 ال انيه معتز سعد عبدالتواب 5

 ال ال ه عبدالعز ز  ار  عيد ٦

 الرابعه محمد احمد محمد احمد عطا 

 

 1٦/10/201٩ربعاء املوا و  لارة القدم خماس ي يوم اال   ثانيا : الدوره التنشيطيه

 * تمت القرعه بحضور الكليات املشاركه في تمام الساعه العاشره صباحا    

 * كلية الطب البيطري أمام كلية الصيدله  

 لصالح كلية الصيدله  3/1*نتيجة املباراه      
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 (  الب وهم :  ٦* تم االشتراش بعدد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/10/201٩الدراجات يوم ال الثاء املوا و    ثال ا:سبا 

 أ.د/ رييس الجامعه    –لكليات  *أقيم سبا  الدراجات في حضور الساده عمداء ا

 ظهرا  12* بدأ السبا  من مدخل بوابة ع مان الى كلية التمر ض الساعه العاشره والنصف وانتهى الساعه  

 1/10/201٩و  رابعا :تنس الطاوله  وكرة السرعه يوم ال الثاء املوا 

 الفرقه الخامسه  -شارش الطالب / اسالم عواد منصور   

 الفرقه الرابعه  -وش محد  شارش الطالب / محمد مبر

 خامسا : مسابقة أسرة  الب من اجل مصر ) كرة القدم (

 مالعب كلية  ب االسنان  25/11/201٩* يوم االثنين املوا و  

كليه في مبار ات أسووورة  الب من اجل مصووور تحت اشوووراف  * شووواركت الكليه بمنتخب من الفر  الخامسوووه بال  

 لرعاية الطالب  ادارة االسر الطالبيه باالداره العامه

 لصالح  ر و االسره  3/1* اناهت نتيجة املباراه    

 

 

 الفرقه اإلسم م

 الرابعه محمود ربيع محمد 1

 ال ال ه محمد  رج عبدالعز ز 2

 الرابعه محمد نجا  السيداوي  3

 الرابعه محمد احمد محمد عطا ٤

 ال انيه معتز السيد عبدالحي 5

 ال ال ه عبدالعز ز  ار  عيد ٦
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(share with us..) 

  نفيذمسئول الت املسابقه

 املكان اليوم الطالب املساعد األساس ي

دوري    

 معلومات

 

مسووووووووووووووووووووابوووووووووقوووووووووة    (

 األوايل (

هوووووووووووووووونوووووووووووووووود   أ /آمال محمود  / أ 

 مصطفى

 ووا مووه الزهراء  

 ناصر

17/2/2020 

 

قوواعووة املنوواقشوووووووووووووات  

 بالكليه

/  وووووووووا وووووووووموووووووووه   أ / عفاف علي الشطرنج ا 

 شعراوي 

أحووووووومووووووود   هوووووووالوووووووه 

 عبدالعظيم

الوفورقووووووه   17/2/2020 موووووودرج  بوهوو 

 الخامسه

الووووتووووبوووور   حوووو  موووولووووووة 

 بالدم

مواورم    أ / عفاف علي أسوووووووووووووموووووواء 

 سعد

أ.د/  17/2/2020 مووووووووبوووووووونووووووووى  بووووووووهووووووووو 

 عبدالحميد شل ي

قوووووووووووووووودم     كوووووووووووووووورة 

 خماس ي

لووووووووووووووولوووووووووووووووفووووووووووووووور     (

 الخمس (

كوووووووووووووومووووووووووووووال   / أ 

 عبداملجيد

مالعوووب كرة القووودم   1٦/2/2020 أحمد حماده أ /أحمد صال 

 بالكليه

 (  1ملعب رقم )    

قوووووووووووووووووودم   كوووووووووووووووووورة 

 خماس ي

) لبه × أعضاء  

 هيئة تدريس(

كوووووووووووووووووومووووووووووووووووووال أ/  

 عبداملجيد

مالعوووب كرة القووودم   17/2/2020 محمد عطا ا/ ابراهيم علي

 بالكليه

 (  2ملعب رقم )  

عوبوووووود   تنس  اوله /كومووووووال  أ 

 املجيد

خوووووووووووووووووووالووووووووووووووووووود   ا/ 

 عبدالار م

 بهو قاعة الجراحه 17/2/2020 شدمل هشام

 بهو قاعة الوالده

كوووووووووووووومووووووووووووووال  شد الحبل  / أ 

 عبداملجيد

طج األخضوووووووووور  املسوووووووووو  17/2/2020 السيد أمان ا/ سيد حالوه

 بالكليه
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الوفورقووووووه   17/2/2020 أدهم انور   ا/ يغر د سليم املعرض الفني موووووودرج  بوهوو 

 الرابعه

 باملسطج األخضر بالكليه  2020/  2/  1٨  -1٦* معسار اعداد الجوالين والجواالت لدورة الرهوط  

 ه( عصرا باملسطج األخضر بالكلي  5وووو  ٤الساعه )  17/2/2020* حفلة السمر يوم االثنين  

 يسليم الاؤوس للفايز ن ه شهادة تقدير للمشاركين  1٨/2/2020*حفل الختام يوم ال الثاء املوا و  

 ماكن ممارسة األنشطهأ

******** 

 املاوووووووووووان النشوووووووواط

 الر اض ي

 كرة قدم  -          

 كرة سله  -          

 كرة يد    -          

 كرة سرعه  -          

 حبل  شد ال  -          

 مصارعة الذراعين  -          

 تنس  اوله  -          

 

 (2،1ملعب كرة القدم بالكليه )

 ملعب كرة السله بالكليه

 ملعب كرة اليد بالكليه

 املسطج األخضربالكليه

 املسطج األخضربالكليه

 بهو مبنى أ.د/ عبدالحميد شل ي

 بهو مبنى أ.د/ عبدالحميد شل ي

 ال قافي

 لوماتدوري املع  -        

 حفظ وتجو د القرآن الار م  -        

 

 قاعة املناقشات بالكليه  

 قاعة املناقشات بالكليه

 العلمي

 دوري املعلومات  -        

 

 قاعة املناقشات بالكليه

 االجتما ي

 الشطرنج  -        

 الطالب والطالبه امل اليه  -        

 

 ماتب الدعم األكاديمي بالكليه

 كليه لشئون التعليم والطالبماتب أ.د/ وكيل ال

 الفني

 املعرض الفني  -      

 

 بهو مدرج الفرقه الرابعه بالكليه
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 برو ات املسر   -      

 برنامج اكتشاف املواهب بالكليه  -      

 بدروم مبنى أ.د/ عبدالحميد شل ي

 بدروم مبنى أ.د/ عبدالحميد شل ي

 

 األسر  

 مسابقات األسر  -        

 

 عبد الحميد شل ي بهو مبنى أ.د/

 الجواله والخدمه العامه

 معسار االعداد    -        

 الخدمه العامه        -        

 

 املسطج األخضربالكليه

 يشجير أرض الكليه
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 عيهأوال :اللجنه االجتما

 اسم الطالب املركز املسابقه م

  الباتاول   الشطرنج 1

 ثاني  البات

 ثالث  البات

 بسنت حبيش ي شفيو

 يارا عادل عالم

 كرستينا ناصر رمزي 

 الطالب امل الي 2

 الطالبه امل اليه

 اول  

 اول 

 ثالث

 احمد محمد كامل  

  ا مه الزهراء ناصر ابوالفتو 

 مياده ايمن محمد محمد

 

 نه ال قا يهثانيا :اللج

 اسم الطالب املركز املسابقه م

 آيه صبري عبدالعز ز امين ثالث مراسل تليفز وني 1

املووؤهوولووووووه   القرآن الار م 2 املسووووووووووووووووووابووقووووووه  اول 

 السبو  الفتيات بالفيوم

 حنين ابراهيم سيد

 ثال ا : اللجنه العلميه

 

 اسم الطالب املركز املسابقه م

 هيمز اد ايهاب ابرا ثالث مجلة الحاي  1

 يارا عادل عالم

 الفنيهرابعا : اللجنه  

 

 اسم الطالب املركز املسابقه م

ملوووووووونوووووووتوووووووخوووووووب             الجامعه جوت تالنت 1 االنضووووووووووووووووووومووووووووام 

 الجامعه

 هبه وليد السيد السيد
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 خامسا : لجنة الجواله والخدمه العامه

 

 اسم الطالب املركز املسابقه م

الوووووووجووووووووالووووووويووووووون   1 موووووووهووووووورجوووووووان 

والجواالت على مسووووووووتومل  

 جامعهال

 اول  

 امل الي  اول املسامر  

 اول املسامره امل اليه

 القايده امل اليه

 التميز         

 عشيرة كلية الطب البيطري 

 مينا مالش سامي

 روان سمير عبدالعز ز

 أر ج ياسر جامع

 احمد حماده رأ ت

     

 

 

 علي املركز ال اني في دورة الرهوط علي مستوي الجامعةكلية الطب البيطري    حصول  -

 حصول القايد محمد عصام علي لقب مسامر م الي علي مستوي رهوط جامعة قناة السويس.   -

 حصول الكلية على اول جوالة على مستومل الجامعة -

ة الرهوط ال وال وة على  حصووووووووووووول كليوة الطوب البيطرمل جوامعوة قنواة السووووووووووووويس على املركز الرابع فى دور  -

 مستومل الجامعة

 جوالة م الية على مستومل اللقاء : هبه وليد السيد -

 جوالة م الية على مستومل الره  : يارا عادل عالم -

 جوال م الى على مستومل الره  : أحمد رمضان شعبان -

على  جوامعوة قنواة السووووووووووووويس على املركز الرابع فى دورة الرهوط ال وال وة    حصووووووووووووول كليوة الطوب البيطرمل  -

 مستومل الجامعة

 قايد الره  / أحمد حمادة   -

 قايدة الره  / روان سمير  -
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ز ارة و د كلية الطب البيطري جامعة بنها الي كلية الطب البيطري جامعة قناة السوووووووووووويس في ا ار برتوكول   -

 التعاون بين الكليتين لتبادل الطالب وتبادل الخبرات  

 

  

 
 

 



 

 

 

 73 

و ك س العميد في االنشوووووووطه الطالبيه لو د التبادل الطالبي بين كليتي الطب    توزيع شوووووووهادات التقدير  -

 امعه قناه السويس و جامعه بنها و في نهايه األسبو  تم  البيطري ج

 

  

ات فى العلوم  حصووووووووووووول الطوالبوة/  وا موة الزهراء نواصوووووووووووور أبو الفتو  على املركز األول فى دورمل املعلومو  •

م وسووف يشوارش فى  ر و الجامعة ملسوابقة  2020/  10/12تصوفيات الخميس املوا و   والجغرا يا فى

 اإلبدا   

 

شوووووووووواركت الكليه بمسووووووووووابقة الطالب والطالبه امل اليه على مسووووووووووتومل الجامعه بناءا على نتيجة املسووووووووووابقه التي  

 -م كالتالي :نظماها اللجنه العلميه بقسم رعاية الطالب بالكليه وأسماؤه

 املركز الفرقه االسم م

نوووووواصووووووووووووورأبوووالووفووتووو     .1 الووزهووراء   ووووووا وومووووووه 

 محمد

 االول  االخامسه

 االول  ال ال ه بالل    .2

 ال انى الرابعة محمد محمود كامل مرشد  .3

 ال انى الراوعة منى اسامة  .٤
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كمال    ال الث فى( ش  واملركز  70حصوووووووووول الطالب / إسوووووووووالم محمد جمعة لحصووووووووووله على املركز ال انى الوزن )

 (  70األجسام بنش تارار )  

 

 
 مشاركة كلية الطب البيطرمل باألنشطة الر ااية و ر و كرة اليد
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على    ٩مسوووووووووووابقة إبدا     حصوووووووووووول الطالبة / إسوووووووووووراء غر ب أبو ال جاج لحصوووووووووووولها على املركز األول فى -

  ٩انى فى مسوووووابقة إبدا   مسوووووتومل الجامعة وحصوووووول الطالبة / أسوووووماء سوووووليمان محمود على املركز ال 

 على مستومل الجامعة

على مسوووتومل    3٦و    2٦حصوووول كلية الطب البيطرمل على املركز األول فى املعسوووار الاشوووفى واإلرشوووادمل   -

 ور  وأ.د/ أمينة دسوقى علىالجامعة وتم إستالم الدر  فى حضور أ.د/ داليا منص

 

 

  
وحصول    2٦والجواالت ال    3٦الجوالين ال  حصول كلية الطب البيطرمل على املركز األول فى مهرجان   -

 الطالب على املرتاز فى املهرجان وهم  

 جوال م الى على مستومل املهرجان / محمد عبدالعز ز األحمدمل •

 جوالة م الية على مستومل املهرجان / هبه وليد السيد   •

 قايد م الى على مستومل املهرجان / محمد عصام •

 ج ياسر جامعقايدة م الى على مستومل املهرجان / أر  •

 جوال م الى على مستومل العشيرة / عبدالرحمن محمد جريش •

 جوالة م الى على مستومل العشيرة / أسماء مارم   •
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وحصووووووووووووول  الل الكليوة على املراكز االولى .بعود  مشوووووووووووواركاهم الفعوالوة فى مسووووووووووووابقوة دورمل املعلوموات فى   -

 مسابقة امللعب الابير  

م إ تتووا  دورة  2020/  10/  12امعووة تم اليوم اإلثنين املوا و  تحووت رعووايووة أ.د/ أحموود زكى رييس الجوو  -

ئون التعليم والطالب و أ.د/  الره  ال ال ة و بحضووووووور أ.د/ محمد شووووووقيدف نايب رييس الجامعة لشوووووو 

داليا منصور عميد كلية الطب البيطرمل و أ.د/ أمينة الدسوقى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  

ر وود سووووووووووووليم و أ/ كمووال عبووداملجيوود و السوووووووووووووادة عمووداء الكليووات والطلبووة و  كليووة الطووب البيطرمل و أ/ يغ

 الطالبات بكليات جامعة قناة السويس,

 م يوم لألنشطة لطالب و البات الفرقة األولى مع  الب اإلتحاد2020/  11/  11األربعاء املوا و   -

 دورمل املعلومات (    -تنس  اولة    -كرة السرعة    -كرة السلة    -وممارسة األنشطة التية ) كرة قدم   -

 بمشاركة أعضاء هيئة التدريس و قسم رعاية الشباب : -

 أ/ نضال كمال    مدير رعاية الشباب  -1 -

 سمير جادش/ تامر    -2 -

 أ/ يغر د سليم    -3 -

 ش/ كمال عبداملجيد عبداملطلب.  -٤ -

 

الطب البيطري جامعه قناه السوووووويس ببدايه الفصووووول الدراسووووو ي ال اني مع مجموعه انشوووووطه    احتفاالت كليه

 جواله و  هي خلوي ثقافي و ر اض ي و  ني   البيه
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 املؤتمر الطالبي ال الث لقسم الفسيولوجيا  
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ال اني الطالبي لقسم  ب الطيور واالرانب    يقدم  املؤتمر م  ب الطيور واالرنب  املؤتمر الطالبي ال اني لقس  -

 مارس الساعة الواحدة ظهرا بقاعة املناقشات ) الجودة( بالكلية  ٩انعقد يوم االثنين املوا و  
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جوووووامعوووووة قنووووواة    -( بكليوووووة الطوووووب البيطرمل  30د عوووووة )الووووو   م حفووووول خر جى2020/  10/  2٩أقيم يوم الخميس  

السووويس و بحضووور أ.د/ داليا منصووور عميد الكلية و أ.د/ عيد موسوو ى وكيل الكلية لشووئون الدراسووات العليا  

والبحوث و أ.د/ محمد الشووووووووووبراومل وكيل الكلية لشووووووووووئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة وأ.د/ أمينة الدسوووووووووووقى  

 والطالب و أ.د/ رانيا عبده أبو حطب مدير وحدة الخر جين.يم  وكيل الكلية لشئون التعل

 وشرف الحفل بحضور كال من :  

 أ.د/ إيهاب هالل نقيب األ باء البيطر ين بمحا ظة بورسعيد.  -

 أ.د/ حامد األقنص وكيل الوزارة و نقيب البيطر ين باإلسماعيلية.   -  

 مى لوزارة الزراعة.أ.د/ محمد القر  مم ل النقابة العامة و املتحدث الرس  -

 و قاموا سيادتهم بتوزيع شهادات التقدير على الخر جين وس   رحة أهليهم وزويهم.
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أحمد زكى رييس جامعة قناة السووووويس  م بحضووووور أ.د/  2021-2020 اعليات إ تتا  العام الجام ى الجديد  

وأ.د/ محمد شوووووووقيدف نايب رييس الجامعة لشوووووووئون التعليم والطالب وأ.د/ داليا منصوووووووور عميد كلية الطب  

معة قناة السوويس وأ.د/ أمينة الدسووقى وكيل الكلية لشوئون التعليم والطالب وأ.د/ عيد موسو ى  البيطرمل جا

الشبراومل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بكلية    وكلية الكلية للدراسات العليا وأ.د/ محمد

لفيف من أعضووووووووووووواء هيئوة  الطووب البيطرمل وأ.د/ ثنوواء مختووار النحلووة موودير وحوودة اوووووووووووومووان الجودة و اإلعتموواد و 

التوودريس والهيئووة املعوواونووة و  الب اإلتحوواد ورعووايووة الشووووووووووووبوواب ووحوودة الوودعم األكوواديمى كليووة الطووب البيطرمل  

السووووووووويس والجهاز اإلدارمل بالكلية وقد بدأ معالى أ.د/ أحمد  زكى رييس الجامعة بتقديم الشووووووووار  جامعة قناة 

لجودة لحصوووووووووووول الكلية على الجودة و اإلعتماد للمرة  لسوووووووووووعادة أ.د/ ثناء مختار النحلة مدير وحدة اووووووووووومان ا

دد سوووووووويادته خالل  ال انية وقد أشوووووووواد سوووووووويادته باملسووووووووتومل الفنى الراقى لألنشووووووووطة الطالبية املختلفة حيث شوووووووو 

لقاءاته بالطالب على ارورة اإللتزام باإلجراءات اإلحتراز ة املتعارف عليها واملعلن عنها داخل الكلية وارورة  

ة الطالبية ولان و و اووووواب  تحقو سووووالمة جميع أعضوووواء املجتمع الجام ى بحيث يسووووير  ممارسووووة األنشووووط

أن تت ثر ب مل ظروف حوووووحية عاملية قد يسوووووتمر ملدمل  خطتى التعليم الهجين و النشووووواط الهجين بالتوازمل ودون  

  غير معلوم وأاووووووووووواف أن الجامعة تحر  على تحفيز الطالب على ممارسوووووووووووة األنشوووووووووووطة الطالبية املختلفة من

خالل تقوديم مكوا ومت مواديوة مجز وة إلى جوانوب الودعم املعنومل و تو ير كوا وة مسووووووووووووتلزموات االنشووووووووووووطوة الطالبيوة  

 املختلفة

 

م بكلية الطب البيطرمل جامعة 2020/  10/  17م  السبت املوا و  2021/  2020لجديد  بدء العام الدراس ى ا  -

و أ.د/ أمينة الدسوووووووووووقى وكيل الكلية  قناة السووووووووووويس اسووووووووووتقبلت اليوم أ.د/ داليا منصووووووووووور حامد عميد الكلية  

تاذ  لشوووووووئون التعليم والطالب و أ.د/ عبدالحميد كامل األسوووووووتاذ قسوووووووم االنسوووووووجة أ.د/ ثناء مختار النحلة األسووووووو 

بقسوم التشور ج واألجنة و مدير وحدة اومان الجودة وأ.د/ صوابر محمد شوار األسوتاذ بقسوم التشور ج واألجنة  

م الخلية واألنسوجة ود/ شور ف عبدالرحمن معوض االسوتاذ املسواعد  و أ.د/ أمل عر ات مختار األسوتاذ بقسو 

البريوة و حودايو الحيوان و    بقسووووووووووووم تنميوة ال روة الحيوانيوة و د/ أحمود محمود صووووووووووووال  املودرس بقسووووووووووووم الحيواة

السوووووووادة أعضووووووواء هيئة التدريس و الهيئة املعاونة و م/ مدحت خليفة أمين الكلية والسوووووووادة اإلدار ين بماتب  

 ة و  ر و الرعاية الطبية  شئون الطلب

 ( قاعات و تطبيو كامل ل جراءات اإلحتراز ة.3(  الب من الفرقة األولى و البرامج املميزة على )300عدد )
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وقد تقدمت أ.د/ داليا منصوووووور الدعوة لكا ة الطالب للمشووووواركة فى كا ة األنشوووووطة الطالبية و التى يسووووواهدف  

اإلبدا  واإلبتكار وأكدت على اووورورة الجدية من أول يوم دراسووو ى  اإلهتمام بتنمية مواهب الشوووباب وبطاقات  

 واإللتزام بالخر طة الزمنية للعام الدراس ى.

مودار األسووووووووووووبوعين القوادمين خطوة تتضوووووووووووومن اللقواءات التعر فيوة وإسووووووووووووتقبوال    هوذا و أن الكليوة واووووووووووووعوت علي

 الطالب الجدد

 

ة قناة السووووووووووويس  نخبة من أعضوووووووووواء  م بكلية الطب البيطرمل جامع2020/  10/  1٨يوم األحد املوا و   -

هيئة  التدريس والهيئة املعاونة بإسووووووووووووتقبال  لبة الفرقة األولى وال انية والخامسووووووووووووة مع تطبيو كا ة  

 راءات اإلحتراز ة.اإلج

  تحووت إشووووووووووووراف رايوود األسوووووووووووورة أ.د/ عبير شوووووووووووول ى  vet 2bم أسوووووووووووورة.2020/  10/  1٩يوم اإلثنين املوا و   -

بالترحيب بالطالب الجدد والاهنئة بالعام الدراسوووو ى الجديد. و بتنظيم ورشووووة عمل عن الشووووخصوووويات  

ة لرواد وعظماء من  الناجحة و املميزة من خر جى الكلية وأهم مجاالت العمل وعرض السوووووووووووويرة الذاتي

مختلف املجوووواالت حققوا إنجووووازات كبيرة وكووووانووووت البوووودايووووة  ووووب بيطرمل واصووووووووووووبحوا رواد وعظموووواء فى  

 هماهم على املستومل املحلى والعاملى.م

 

م بكلية الطب البيطرمل جامعة قناة السوووووووويس اسوووووووتقبلت اليوم  2020/  10/  20يوم ال الثاء املوا و     -

و أ.د/ أمينة الدسوووووووووقى وكيل الكلية لشووووووووئون التعليم والطالب    أ.د/ داليا منصووووووووور حامد عميد الكلية

ملشووووتركة وسوووولوكيات الحيوان أ.د/ عبير شوووول ى  وأ.د/ أحمد حسوووون األسووووتاذ بقسووووم المووووحة واألمراض ا

و كووووووووخصوووووووويات و رموز ناجحة من األ باء البيطر ين و بمشوووووووواركة رعاية الشووووووووباب    vet 2 bرايد أسوووووووورة  

ة التى يشووووووووومل أيضوووووووووا اإلبدا  واإلبتكار و تم الت كيد على اإللتزام  للمشووووووووواركة فى كا ة األنشوووووووووطة الطالبي

 بالخر طة الزمنية للعام الدراس ى...
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 م  1٩/11/2020يوم الخميس املوا و  

نايب رييس الجامعة    شووووووقيدفتحت رعاية أ.د/ أحمد زكى رييس جامعة قناة السووووووويس وإشووووووراف أ.د/ محمد 

لشووووئون التعليم والطالب وإشووووراف أ.د/ داليا منصووووور عميد الكلية  وأ.د/ أمينة دسوووووقى وكيل الكلية لشووووئون  

التعليم والطالب وبمووووووحبة أعضوووووواء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بقسووووووم األدو ة أ.د/ مصووووووطفى  ايز و أ.د/  

تعليمية بمعهد بحوث الموووووحة الحيوانية بالدقى القاهرة  رة العبدالفتا  محمد وأ.د/ وليد  تحى وكانت الز ا

وتحت إشووراف أ.د/ ممتاز شوواهين رييس املعهد وتنسوويو أ.د/ عصووام مدير التدر ب ولفيف من أسوواتذة املعهد  

ثم تموووت ز وووارة حوووديقوووة الحيوان بوووالجيزة وبووودعوة كر موووة من معوووالى اللواء دكتور/ محمووود رجوووائى  .    املتميزين  

و الحيوان حيووث اسووووووووووووتمتع الطالب بوواملعلومووات القيمووة و رؤ ووة أجنوواس من الحيوانووات  لحوودايالرييس العووام  

الواردة حدي ا إلى الحديقة و ز ارة املتحف الابير و الحديقة التعليمية و نود أن نوجه الشوووووار لسوووووعادة اللواء  

اسووووووووووووتمتع    ت حيوثمحمود رجوائى للمسووووووووووووتومل الراقى الوذمل وصوووووووووووولوت إليوه الحوديقوة و الرعوايوة الفوايقوة للحيوانوا /

 الطالب بيوم ورحلة سعيدة تجمعت  يها األنشطة التعليمية والتر يهية...

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 85 

 

" كيفية إعداد محااوووورة صوووووتية " و حااوووورها  أ.د/ ثناء مختار النحلة مدير وحدة    ورشووووة عمل عن : -1

ى حضوووووووور أ.د/ داليا منصوووووووور عميد الكلية  اووووووومان الجودة و د/ محمد معروف بقسوووووووم الفيرولوجيا ف

وأ.د/ عيد موسووو ى وكيل الكلية لشوووئون الدراسوووات العليا والبحوث وأ.د/ أمينة الدسووووقى وكيل الكلية  

 م والطالب والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة.لشئون التعلي

 

ختوار النحلوة مودير وحودة  ورشوووووووووووووة عمول عن : " كيفيوة إعوداد بنوك االسووووووووووووئلوة " و حوااوووووووووووورهوا  أ.د/ ثنواء م -2

اووووووووووووموووان الجودة و أ.د/ أمووول عر وووات رييس قسووووووووووووم الخليوووة واألنسووووووووووووجوووة و د/ محمووود معروف بقسووووووووووووم  

د الكليوة وأ.د/ عيود موسوووووووووووو ى وكيول الكليوة لشووووووووووووئون  الفيرولوجيوا فى حضووووووووووووور أ.د/ داليوا منصووووووووووووور عميو 

والسوووووووووادة    الدراسوووووووووات العليا والبحوث وأ.د/ أمينة الدسووووووووووقى وكيل الكلية لشوووووووووئون التعليم والطالب

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة.

 

تم يوم ال الثاء املوا و    اسوووووووووتمرار ألداء كلية الطب البيطرمل جامعة قناة السوووووووووويس فى أداء دورها الخدمى  -3

 م ندوة دينية تحت عنوان  " بالعلم واإليمان نبنى األو ان" وحاار  يها :   2020/  11/  10

  تحى بجامعة األزهر ضيلة الشيخ الدكتور/ محمد    -

  ضيلة الشيخ الدكتور/ محمد صال  بجامعة األزهر  -

 األزهر ضيلة الشيخ الدكتور/ إسالم ايف للا بجامعة    -

وبحضووووووووووووور أ.د/ أمينوة دسوووووووووووووقى وكيول الكليوة لشووووووووووووئون التعليم والطالب و د/ نهى سوووووووووووويود عبود النعيم منسووووووووووووو  

 الفرقة األولى و قسم رعاية الشباباألنشطة الطالبية والسادة أعضاء هيئة التدريس و  الب  

 أ/ نضال كمال    مدير رعاية الشباب  -1

 أ/  ا مة شعراومل   -2

 ش/ تامر سمير جاد  -3

 أ/ يغر د سليم    -٤

 ش/ كمال عبداملجيد عبداملطلب.  -5

 و ر و أمن الكلية مع تطبيو كا ة اإلجراءات اإلحتراز ة.
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 تحديث اليحة مجلة الكلية   ❖

 

  Suez Canal Veterinary Medical Journal (SCVMJ)جامعة قناة السويس    –مجلة كلية الطب البيطري  

مة تصووووووووودرها كلية الطب البيطري وتنشووووووووور البحوث واملقاالت العلم
ّ
ية  هي دور ة علمية نصوووووووووف سووووووووونو ة محا

ة والبيولوجيووووة  ودراسووووووووووووووووة الحووووالووووة واملقوووواالت العلميووووة، في ميووووادين العلوم الطبيووووة البيطر ووووة والعلوم الطبيوووو 

   والزراعية ذات الصلة، بعد تحايمها وتقو مها.

 On(  ورقم إيودا  الاتروني  ٦2٩٨-1110)   ISSN(  ورقم إيودا  دولي   1٩٩٨-٨2٨للمجلوة رقم إيودا  محلئ  )

line ISSN   (2٦٨2-32٨٤)    

تحر راملجلوووة بووالعمووول على  ( قووامووت إدارة الكليوووة بووالتعووواون مع هيئوووة  2020  -201٩في خالل العوووامين الخر ن )

 على النحو التالي:
ً
 تطو ر املجلة إدار ا و نيا

 /http://scvmj.journals.ekb.egر ع املجلة على بنك املعر ة املصري وموقعها األلاتروني هو:   ❖

لخبرات العلميووووة من الجووووامعووووات يعز ز وتنو  املحامين املعتموووودين للمجلووووة لتشووووووووووووموووول العووووديوووود من ا ❖

والهيئووات العلميووة املحليووة واألقليميووة والوودوليووة إلى جووانووب نخبووة العلموواء املحامين من داخوول الكليووة  

 والجامعة.

http://scvmj.journals.ekb.eg/
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 Editorial boardة لقايمة  يعز ز هيئة التحر ر بإاا ة كادرات محلية واقليمية ودولي ❖

 خفض تكلفة النشر للناشر ن من داخل الكلية والجامعة. ❖

تحديث اليحة العمل باملجلة وكذلك الاليحة املالية بما يتاليم مع املسوووووتجدات بالجامعة  واعتمادها   ❖

 من الجهات املختصة بالجامعة.

 تطو ر  باعة املجلة لتصبج بنظام الديجيتال امللون. ❖

  7/ ٦الى املجلس األعلى للجوامعوات لتقييمهوا وقود حصوووووووووووولوت العوام املواضوووووووووووو ي على تقييم    إرسووووووووووووال املجلوة ❖

 يث أن املجلة لم تان مبوبة الى التخصصات املختلفة(.)ح

أعلن املجلس األعلى للجووامعووات لفتج بوواب يعووديوول التقييم، وقوود قووام الزمالء أعضووووووووووووواء    2021في ينوواير  ❖

وعة الاترونيا وكذا املطبوعة  بقا  ملتطلبات املجلس  هيئة التحر ر بتعديل جميع اعداد املجلة املر 

 بقا  ملا    2021، وفي انتظار التعديل قبل يونيو    7/7جة التقييم لتصوووووبج  األعلى ومخا بتة لتعديل در 

 جاء باتاب املجلس األعلى للجامعات في هذا الش ن.

 هم على النشر باملجلة.قام الزمالء أعضاء هيئة التحر ر بمخا بة الدول العربية واألقليمية لحس ❖

 ا ة متطلبات إدرج املجلة  امن قايمةيقوم  ر و هيئة تحر ر املجلة بعمل الالزم نحو استيفاء ك ❖

❖   Scopus journal list    2021ون مل أن ننتهي من هذا األمر خالل النصف األول من هذا العام. 

❖ Indexed data base of the journal 
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جامعة قناة السووووووويس يوم األحد    -العليا بكلية الطب البيطري املؤتمر ال اني لطالب الدراسووووووات  عقد   -

 التطبيو".  -االبتكار-تحت عنوان " التميز  بقاعة املناقشات بالكلية  2020 براير    23

 

  
 

احمد بقسم التغذية والتغذية االكلينياية  قبول املشرو  البحثي املقدم من الدكتور/ محمد السيد   -

 2020املشروعات  في مسابقة رالي  

ترشوووووووووووويج الودكتور محمود محمود عبودالودايم رز  لحصووووووووووووول علي جوايزة جوامعوة قنواة السووووووووووووويس للتميز   -

 البحثي

من    3التقوودم ملنج املوواجسووووووووووووتير اوووووووووووومن مبووادرة التعليم العووالي ملنج الوودراسوووووووووووووات العليووا للمهنيين بعوودد   -

 .2021و    2020عامي    املعيدين خالل

 يشايل  ر و العالقات الدولية بالكلية. -

 يشايل لجنة النشر الدولي واستقطاب املشاريع البح ية -

 من سبتمبر  يشايل لجنة أخالقيات البحث العلمي واعتماد اليحاها   -
ً
 2020وبدأ العمل اعتبارا

  2020وحتي دوسووووومبر    201٩تم يشوووووايل ومنج رسوووووايل املاجسوووووتير والدكتوراة خالل الفترة من سوووووبتمبر   -

 :بالبيانات التية

  الب  32  :  يشايل دكتوراة  الب  3٩:    يشايل ماجستير 

  الب  2٩  :منج دكتوراة  الب  32  :منج ماجستير
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ر عدد من املؤتمرات املختلفة في مجاالت الطب البيطري املتنوعة  عضوو هيئة تدريس بحضوو   35قام   -

 مو التعليم العالي و توكيد امان جودة التعلي

عضووووووووو هيئة تدريس وهيئة معاونة دورات تدر بية متنوعة في مجال التخصووووووووص واملهارات    2٨حضوووووووور   -

 البح ية واملعملية و التحول الرقمي والقياس والتقو م.

ة تدريس في القاء محااووووووووووورات متخصوووووووووووصوووووووووووة في دورات تدر بية في مجال  اعضووووووووووواء هيئ  5شوووووووووووارش عدد   -

 التخصص.

من اعضووووووووووووواء هيئوة التودريس بوالكليوة    ٤ميوة: تم ترشوووووووووووويج  ترشوووووووووووويحوات للمنج الودراسوووووووووووويوة واملهموات العل -

 منج ما بعد الدكتوراة في الواليات املتحدة ودولة الصين الشعبية.  للحصول علي
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 ة وتفعيلها بالتشايل الجديد بالكلي  اليحة لجنة اخالقيات البحث العلمى -

 اصدار اليحة الكلية للدراسات العليا بالساعات املعتمدة -

لجنة اعداد اليه تطبيو التعليم الهجين لبرامج    مشاركة وكيل الكلية للدراسات العليا كعضو فى -

 الدراسات العليا بالجامعة

لدراسات العليا بالجامعة  مشاركة وكيل الكلية للدراسات العليا ش مقرر املؤتمر السنومل لطالب ا -

 .م 2020دوسمبر    2٩فى  

 )دوسمبر  2٩و    2٨تار م عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة فى مؤتمرمل الجامعة )يومى   -

 تار م عدد من األساتذة الختيارهم فى لجان الترقيات باملجلس األعلى للجامعات  -

لطب البيطري والعالج الطبي ي والتمر ض  أد ثناء النحلة ، عضو اللجنة العليا لقطاعات كليات ا -

 باملجلس األعلى للجامعات

  2٩و    2٨تمرمل الجامعة ،  مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس فى لجان التنظيم والتحايم ملؤ  -

 .دوسمبر

يشايل لجان ل العالقات الدولية و لجنة النشر الدولى واستقطاب املشاريع البح ية و لجنة اللوايج   -

 يدة واملشتركة مع جهات أجنبيةللبرامج الجد 

 .م دون حاالت غش مع إجراء كا ة اإلجراءات االحتراز ة 2020إتمام امتحانات دور دوسمبر   -

 2٨3، دبلومات    31، ماجستير    ٨ى برامج الدراسات بالتفصيل ، دكتوراه  التسجيالت عل  -

 الندوات االلاترونيه باملشاركة مع وحدة خدمة املجتمع  -

 وبرياسة أد ثناء النحلة   2020ول دور دوسمبر  إتمام اعمال الانتر -

 نشاط املعمل املركزي خالل هذه الفترة  -

 نشاط مجلة الكلية خالل هذه الفترة -

 در بيه التى تحصل عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة الدورات الت -

 املنج واملهمات العلمية والبع ات الخارجية  -
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املعاونة فى املؤتمرات والنشا ات البح ية املختلفة اونالين  مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة   -

 ووجها لوجه

 ى املاتبة الرقمية بالجامعةر ع جميع بيانات الساده اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم عل  -

  الحصر والفهرسة الدور ة ل الاتب بماتبة الكلية  -
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بهودف الوقوف على إمكوانيوات املعوامول داخول جوامعوة قنواة السووووووووووووويس سووووووووووووواء اإلمكوانيوات البشوووووووووووور وة أو البنيوة  

ابر ل الدكتورة/ ماجدة  جرس رييس جامعة قناة السوووووووووويس بتفقد    7التحتية قامت اليوم ال الثاء املوا و  

 معمل الفيرولوجي بكلية الطب البيطري  

د الدايم اسوووتاذ الفيروسوووات بالكلية إلى أن املعمل يهدف أيضوووا إلي تدر ب الطالب  واشوووار الدكتور/ محمد عب

علي معر ة املبادئ األسوووووووووووواسووووووووووووية إلسووووووووووووتخدام التقنيات الحدي ة سووووووووووووواء لطالب الدراسووووووووووووات العليا أو مرحلة  

 البكالور وس.
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On Line)  

 اإلجمالي الدكتوراه املاجستير الدبلوم املتطلبات م

الووووووووووووتوووووووووووودريوووووووووووس   1  وووووووووووور  

 للمقررات

الوايس    تم عمل جروبات علي

وجووووووجوووووول  والووووواوووووالس روم  أب 

 درايف وارسال املادة العلمية

جروبووووات علي الوايس  

 أب والاالس روم

عوووووووووووولووووووووووووي  جووووووووووووروبووووووووووووات 

أب  الووووووووووووووووووووووووايوووووووووووووووووووووووس 

 لاالس روموا

 

أليوووات التواصووووووووووووووول مع  2

 الدراسين 

يتم التواصل من خالل البريد 

 االلاتروني

مووون  الوووتوووواصوووووووووووووووووول  يوووتوووم 

الوووووووووووووووبوووووووووووووووريووووووووووووووود  خوووووووووووووووالل 

لكل  الب   األلاتروني

املووووووقووووووررات   الخووووووتووووووالف 

 
ً
لكووووول مسووووووووووووجووووول  بقوووووا

ملواوووووووووووووعوواتووه لقوواءات  

 علي الزووم

الوتوواصوووووووووووووووووول مون   يوتوم 

الوووووووووووووبوووووووووووووريووووووووووووود   خوووووووووووووالل 

لووووووكوووووول   األلوووووواووووووتوووووورونووووووي 

الخوووووووووتوووووووووالف   وووووووووالوووووووووب 

لوووووووووووكووووووووووول  املوووووووووووقوووووووووووررات 

 مسووووووووووووووووووو 
ً
جوووووووول  ووووووووبووووووووقووووووووا

ملواووووووووعاته لقاءات  

 علي الزووم

 

الصوووووووووغية االلاترونية  3

 لعرض املادة

Ppt 

pdf 

Ppt 

pdf 

Ppt 

pdf 

املحااووووووووووورة  

مسوووووووووووووووجوووولووووووة  

screen 

recorder 

الوسوووووووويلة االلاترونية  ٤

املووووووووحووووووووتوووووووووي  إلتوووووووواحووووووووة 

 العلمي 

Ppt 

pdf 

Ppt 

pdf 

Ppt 

pdf 
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 اإلجمالي الدكتوراه املاجستير الدبلوم املتطلبات م

املخرجووووات النهوووواييووووة لتطبيو  5

 نظم التعليم

    

  ٤٨ 110 ٦٨ عدد أعضاء هيئة التدريس 6

توووووووم  عووووووودد   7 الوووووووتوووووووي  املوووووووقوووووووررات 

 تدريسها

23 7٦٨ ٨ 1٦٩ 

 1٦٩ ٦٨ 7٨ 23 عدد املقررات املر وعة 8

 11٦ 17 1٩ ٨0 عدد الطالب 9

املووووووتووووووفوووووواعوووووول  10 الووووووطووووووالب  عوووووودد 

 الاترونيا

٨0 1٩ 17 11٦ 

  %100 %100 %100 رونيانسبة التفاعل الات 
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 الفرقة 
عدد 

 املقررات

عدد املقررات  

 املر وعة

متوس  النسبة  

 املئو ة

 عدد

 الطالب 

متوس   

عدد 

اصلين املتو 

 الاترونيا

متوس   

النسبة 

 املئو ة

 للتواصل 

املرحلة 

 الدراسية
  ر  الر ع والتواصل املوثقة

 % 100 % 100 ٨0 % 100 23 23 الدبلومات

 

 

 

 

 

مرحلة 

 الدراسات

 العليا

جوجل درايف و جروبات علي 

 الوايس اب والاالس روم 

 % 100 % 100 1٩ % 100 7٨ 7٨ املاجستير 

ريد  يتم التواصل من خالل الب

االلاتروني لكل  الب الختالف  

املقررات لكل مسجل  بقا  

 ملواوعاته

 % 100 % 100 17 %  100 ٦٨ ٦٨ الدكتوراه

يتم التواصل من خالل البريد  

االلاتروني لكل  الب الختالف  

املقررات لكل مسجل  بقا  

 ملواو  الرسالة 

 نسبة

 الر ع
100 % 1٦٩ 100 % 11٦ 100 % 100 % 

ر ابر ل تم ت جيل امتحانات دو 

كاجراء   2020مايو  5حتى   2020

احترازي بموا قة مجلس الكلية 

 الطارئ 
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 الدكتوراه املاجستير الدبلوم القسم العلمى م

1 
واملنووووواعوووووة  الباتريوووووا  

 والفطر ات
2٦ 3 3 

2 
الرقوابوة المووووووووووووحيوة  

 على االغذية
15 ٦ 2 

3 
الووووووووبوووووووواثووووووووولوووووووووجوووووووويووووووووا  

 االكلينياية
- 2 2 

٤ 
الووووووووووطوووووووووويووووووووووور    ووووووووووب 

 واالرانب
- 7 - 

 -  3 211 الايمياء الحيو ة 5

 - - 1٤  ب الحيوان ٦

7 
الجراحة والتخدير  

 واألشعة
3 - - 

 - 3 - االدو ة ٨

 - 3 - الطب الشر ى  ٩

 1 - ٤ التوليد والتناسل  10

11 
الووووووووبووووووووريووووووووة الووووووووحوووووووويوووووووواة  

 وحدايو الحيوان
٨ 2 - 

 - 1 - الطفيليات 12

 - 1 - الفيروسات 13

اجموووووالى االعوووووداد املتقووووودموووووة لكوووول  

 برنامج
2٨3 31 ٨ 

اجمووالى االعووداد املتقوودمووة لجميع  

 البرامج 

وتم اعتمادهم الاترونيا وإستالم  

 ملفاتهم

322 
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االعووداد املتقوودمووة لجميع    اجمووالى 

 البرامج 

يسوووووووووووووتو  اعوتومووووووادهوم ولوم  اوموووووول  وتوم 

 ملفاتهم

27 

لوووولوووومووووتووووقوووووودمووويووون   الوووواوووولووووى  االجوووومووووووالووووى 

 م 2020للتسجيل دور سبتمبر 
3٤٩ 

 العدد البرنامج )دبلوم( القسم العلمى م

 211 الايمياء الحيو ة الحيو ةالايمياء   1

2 
واملووووووووونووووووووواعوووووووووة   الوووووووووبووووووووواوووووووووتوووووووووريوووووووووا 

 والفطر ات

روبوووووويووووووولوووووووجوووووويووووووا  املوووووويوووووواوووووو

 البيطر ة
2٦ 

3 
عولوى   الموووووووووووووحويووووووة  الورقووووووابووووووة 

 االغذية

الرقابة المووووووووووووحية على 

 االغذية
15 

 1٤ الحيوانات املنزلية  ب الحيوان ٤

5 
والووووووووتووووووووخووووووووديوووووووور   الووووووووجووووووووراحووووووووة 

 واألشعة
 3 الجراحة البيطر ة

٦ 
والووووووتوووووونوووووواسوووووووووووووووووول   الووووووتووووووولوووووويوووووود 

 والتلقيج االصطنا ى
 ٤ التناسليات

7 
وحوووووودايوووو   الوووبوووريووووووة  الوووحووويوووووواة 

 الحيوان

البريوووة وحووودايو    الحيووواة

 الحيوان
٨ 

وتم اعتموووادهم الاترونيوووا ولهم ملفوووات   الووودبلومووواتاجموووالى عووودد املتقووودمين لبرامج  

 ورقية بالدراسات العليا
2٨3 

وتم اعتموادهم الاترونيوا ولم وسووووووووووووتاملوا    الودبلومواتاجموالى عودد املتقودمين لبرامج  

 امللفات  الورقية بالدراسات العليا
27 

 310 الدبلومات  مين على برامجاجمالى عدد املتقد
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 املاجستير  القسم العلمى م

 7  ب الطيور واالرانب 1

 ٦ الرقابة المحية على االغذية 2

 3 الباتريا واملناعة والفطر ات 3

   3 الايمياء الحيو ة ٤

 3 االدو ة 5

 3 ر ىالطب الش ٦

 2 الباثولوجيا االكلينياية 7

 2 وحدايو الحيوانالحياة البرية   ٨

 1 الطفيليات ٩

 1 الفيروسات 10

 املاجستيراجمالى عدد املتقدمين لبرامج 

 وتم اعتمادهم الاترونيا ولهم ملفات ورقية بالدراسات العليا
31 
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 املاجستير القسم العلمى م

 3 الباتريا واملناعة والفطر ات 1

 2 الرقابة المحية على االغذية 2

 2 الباثولوجيا االكلينياية 3

٤ 
والوووووتووووولوووووقووووويوووووج   والوووووتووووونوووووواسوووووووووووووووووول  الوووووتوووووولووووويوووووود 

 االصطنا ى
1 

 الدكتوراهاجمالى عدد املتقدمين لبرامج 

سوووووووووووووووات وتم اعتمووووادهم الاترونيووووا ولهم ملفووووات ورقيووووة بووووالوووودرا 

 العليا

٨ 
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األول لقطووا  شووووووووووووئون خوودمووة املجتمع وتنميووة البيئووة بكليووة الطووب البيطرمل جووامعووة قنوواة   امللتقي العلمى -1

ن " نموذج تكوواملي لالسووووووووووووتخوودامووات  ينوواير بقوواعووة املتوواقشوووووووووووووات بعنوا  12السووووووووووووويس اليوم االحوود املوا و 

املختلفووة للطحووالووب البحر ووة" تحووت رعووايووة أ.د/ موواجوودة  جرس رييس الجووامعووة وأ.د/ أحموود زكى نووايووب  

عوة لشووووووووووووئون خودموة املجتمع وتنميوة البيئوة وإشووووووووووووراف عوام أ.د/ داليوا منصووووووووووووور عميود الكلية  رييس الجوام

 املجتمعوإشراف أ.د/ سعدية عبد الفتا  على وكيل الكلية لشئون خدمة  

بحضووووووووووووور كوكبوة من البواح ين واعضووووووووووووواء هيئوة التودريس والهيئوة املعواونوة من داخول الجوامعوة من كليوة  

ة العلوم وكليووة علوم البحووار ومعهوود االسووووووووووووتزرا  السوووووووووووومكي واملركز  الطووب البيطري وكليووة الزراعووة وكليوو 

وشووووووركة    القومي للبحوث ومعهد بحوث المووووووحراء ومشوووووورو  االسووووووتزرا  السوووووومكي لهيئة قناة السووووووويس

سوووووووووووويسووووووووووووتيول تلياووم حيوث تنواول امللتقي نبوذة عن انوا  الطحوالوب واسووووووووووووتخودامواتهوا املختلفوة في مجوال  

والحيوانات املختلفة وتم عرض املحاور البح ية من أ.د/ أبوالخير    ال روة السوووووووووومابة والداجنة واالرانب

وأ.د/ أحمد حسوووون  اسووووتاذ باملركز القومى للبحوث وأ.د/ حسوووون الشوووواعر اسووووتاذ بمعهد بحوث المووووحراء  

اسووووووووتاذ المووووووووحة واالمراض املشووووووووتركة بكلية الطب البيطري جامعة قناة السووووووووويس وسوووووووووف يلى امللتقى  

 مجموعة من ور  العمل  

بتنظبم امللتقي اعضوووووووووووووواء وحوودة خوودمووة املجتمع بووالكليووة الووذين بووذلوا جهوودا كبيرا في نجووا  امللتقى  قووام  

 د عبير عبدالوهاب نايب مدير الوحدة  العلمى الدكتور/ عادل النبتيتي مدير الوحدة  وا.

والدكتور احمد صوووووووووال  مقدم امللتقي والدكتور مصوووووووووطفي مندور والدكتورة هبة عبد الراز  والدكتور  

 مد حا ظ والدكتور محمد سبا اح
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 يناير  1٩ندوة ت قيفية تحت عنوان  ) التخطي  االستراتيجي للهيئة املعاونة بالكلية ( االحد   -2
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ثناء النحلة مدير وحدة الجودة بالكلية     يها ا.د حمدي الجوادي اسوتاذ الطفيليات وخبير الجودة وا.د  حااور 

 مدرس مساعد ومعيد  من االقسام العلمية بالكلية  22و بحضور إدارة الكلية وعدد  

 

  
 

ت الودراسوووووووووووويوة (  نودوة بكليوة الطوب البيطري جوامعوة القنواة تحوت  ) املعوايير االكواديميوة والبرامج واملقررا -3

جديد اعتماد الكلية و قد حااوووووووور  يها ا.دهشووووووووام السووووووووعيد  يناير اسووووووووتعدادا لت  21بالكلية اليوم ال الثاء  

اسووووووووووووتوواذ ورييس قسووووووووووووم التشوووووووووووور ج بووالكليووة وخبير الجودة وا.د ثنوواء النحلووة موودير وحوودة الجودة بووالكليووة  

يول الكليوة لشووووووووووووؤون خودموة  بحضووووووووووووور ا.د داليوا منصووووووووووووور عميود الكليوة وا.د سووووووووووووعوديوة عبود الفتوا  علي وك

عضوووووووووووو  من اعضووووووووووواء هيئة التدريس    ٦0للدراسوووووووووووات العليا  وعدد   املجتمع وا.د احمد انور وكيل الكلية  

 بالكلية من االقسام العلمية.
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ورشوووووة العمل التي عقدت بقطا  شوووووؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة وحدة اداراة االزمات والاواراث   -4

 تحت عنوان:  12/2/2020  طري جامعة قناة السويس  االربعاءبكلية الطب البي

)  كيفيوووة االخالء من املبووواني اثنووواء الحرايو ( حوووااوووووووووووور  يهوووا اللواء  اري شوووووووووووول ي مووودير الحموووايوووة املووودنيوووة  

عضووووووووووووومن اعضووووووووووووواء هيئوة النودريس   ٩1بوالجوامعوة  بحضووووووووووووور ا.د ثنواء النحلوة مودير وحودة الجودة وعودد 

ه بتعر ف   الحرايو واسووووباب الحرايو  اري و الب الكلية حييث قام سوووويادتوالهيئة املعاونة والجهاز االد

وكيفيوة التعوامول مع الحرايو والتودر وب العملي علي كيفيوة اسووووووووووووتخودام الطفوايوات اثنواء الحرايو وكيفيوة  

صوووووووووووويوواناهووا وانوا  الطفووايووات وكيفيووة اخالء املبني اثنوواء الحرايو وكيفيووة تقسوووووووووووويم االدوار علي العوواملين  

 اثناء االخالء.بالكلية   
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 ورشه عمل تحت عنوان: ) التعامل االم ل مع الحاالت الطارية واالسعا ات االولية لها( -5

 والتدر ب العملي االستاذة هالة رشوان مدير تدر ب هيئة التمر ض باملستشفيات الجامعية بالجامعة  

 

 
 

 

صووووووووواالت بقاعة مجلس الكلية ودهبة السوووووووويد  بالتعاون مع قطا  شوووووووووؤون خدمة املجتمع وحدة التدر ب واالت

 مدير وحدة التدر ب بالكلية  

 ندوة  تحت عنوان: ) زوور ا في املدارس (   -6
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قطوا  شووووووووووووؤون خدمة املجتمع باملدارس تقودم   ار جديد وتوعيوة بيئوة جديدة لجوامعوة قنواة السووووووووووووويس وقام  

  2٤س االسووووماعيلية اليوم االربعاء   حااوووورة الدكتور احمد محمد صووووال  مدرس الحياة البرية بمدار بالقاء امل 

  براير

ينوواير ال ووانو ووة وبتجمع العووديوود من موودارس محووا ظووة االسووووووووووووموواعيليووة بهوودف    25تم عموول النوودوة في موودرسوووووووووووووة  

 ي  توايج اهمية الحياة البرية ودور الحيوانات البرية في الحفاأ على التوازن البيئ

 

  

  
 

 

عن الحيواة البريوة لطالب و  والبوات املودارس اإلعوداديوة و ال وانو وة     -نودوة تحوت عنوان )إنهوا حيواة واحودة(    -7

يناير ال انو ة بنات،  و حااووووووووووور  يها الدكتور أحمد محمد صوووووووووووال  الدين مدرس الحياة البرية  و    25بمدرسوووووووووووة  

انووات البريووة في الحفوواأ على التوازن  حوودايو الحيوان ببيطري القنوواة بعنوان إنهووا حيوواة واحوودة عن دور الحيو 
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البيئي،  حيث تطر  ملواوعات يشابه السلوش بين الحيوانات البرية و اإلنسان م ل سلوش اإلي ار لدمل  اير  

البطر و  و الغراب، وتقديم الهدايا عند عصووفور الشوووش و  اير الاردنال، والاذب عند حيوان أبو سوووم، و  

 في الحفاأ على التوازن البيئيالحفار. كما أكد على دور الحيوانات  السرقة املوجودة في  اير البوم  

 

  
 

 تحت عنوان"يغييرات صغيرة & ت ثيرات كبيرة"    -ندوة زور ا بكلية الطب البيطري   -7

 بمشاركة  الب اللجنة العلمية بالكلية

 

  
 

عنوان ) حول    يروس كورونوا (  بمودرسووووووووووووة السووووووووووووالم ال وانو وة للبنوات في اوووووووووووووء املشوووووووووووواركوة   نودوة  تحوت -8

مة كلية الطب البيطري وجامعة قناة السوووووووووووويس خارج  اسووووووووووووار الجامعة  للمجنمع  املجتمعية تمتد خد
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 بهودف نشوووووووووووور الو ي والحوذر لتجنوب الوبواء الخطير الوذي يعواني    2020/   3/   3الخوارجي   ال الثواء املوا و  

ت  منه دولة الصووووووووين والا ير من دول العالم   بالتنسوووووووويو والتعاون  امل مر مع ادارة االتصوووووووواالت واملؤتمرا 

 قطا   شؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  

  البة وبعض السادة املعلمين  وقد حاار  يها كل من :  55وبحضور   

 ة الطب البيطري األستاذ الدكتور/ محمد الشهيدي  أستاذ الفيروسات بكلي

 والدكتورة/ إيمان كمال السيد   مدرس الفيروسات بكلية الطب البيطري   

  

  
 

 

الدعم االكاديمي بالكلية تحت عنوان )التحصوووووووينات و يروس كورونا( القاها الدكتور    دوة من  ماتبن -9

 د محمد  وزي استاذ م الفيرولوجي و بمشاركة دكتور احمد صال  في التنظيم و الب اللجنة العلمية
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السووووووووووووووواعوووة    م من2020/  ٦/  25أول نووودوة من نووودوات وحووودة خووودموووة املجتمع اليوم الخميس املوا و   -10

من سووووولسووووولة الندوات و الدورات التى يعقدها    zoomمنة مسووووواءا حتى العاشووووورة مسووووواءا  على برنامج  ال ا

بواحوث و خر ج من   ٩3وحودة خودموة املجتمع بكليووة الطووب البيطرمل جوامعووة قنوواة السووووووووووووويس و بحضووووووووووووور 

أ.د/    داخل وخارج مصوووور و تهدف سوووولسوووولة الدورات خدمة شووووباب الباح ين و خر جى الكلية و قد حااوووور 

جدالدين محمد استاذ الفسيولوجيا بكلية الطب البيطرمل ورييس وحدة البروتينات والتم يل  سامج م

 (  57357الغذائى بمستشفى )  

 تحت عنوان :  

  (PROTEOMICS TECHNOLOGY FOR TOP NOTCH RESEARCH TARGETS  ) 

حدة خدمة املجتمع و أ.د/ عبير  و بحضوووووووور أ.د/ داليا منصوووووووور حامد عميد الكلية و د/ عادل النبتيتى مدير و 

 عبد الوهاب نايب مدير الوحدة والسادة األ اال أعضاء الوحدة :

 د/ مصطفى مندور 

 د/ هبه عبدالراز   

 د/ أحمد حا ظ

 د/ محمد سبا   

 د/ أحمد صال 

 فى خالل ساعات قليلة من بدء اإلعالن.  واكتمل العدد املطلوب للتسجيل

الرب     Google formsبداية من يسووووووجيل الحضووووووور إلاترونيا عن  ر و :  تم كل شوووووو ىء فى الندوة إلاترونيا  

 بعموول    أوتوموواتيكووا
ً
بين التسووووووووووووجيوول وإرسووووووووووووووال لينووك النوودوة على موقع الزووم للسووووووووووووووادة املشوووووووووووووواركين إمتوودادا
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إسوووووووتقصووووووواءا رأمل إلاترونى   ور نهاية الندوة لكل من شوووووووارش بالحضوووووووور والذمل تم ربطه هو الخر إلاترونيا  

 الحضور للمشاركين  ور إستامال اإلستقصاء..  بإرسال شهادات
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 تحت عنوان:  Zoomسلسلة ندوات إلاترونية عن بعد عبر البث املباشر من خالل برنامج     -11

  (Husbandry, Handling, and basic techniques in laboratory Animals) 

 ول على شهادة الحضور .الحضور مجانى وشترط حضور كل املحاارات املوجودة فى اإلعالن للحص

 

 
 

 فى الفترة  
ً
تمت الندوة على مدار خمسوة محااورات إلاترونية عبر برنامج الزووم بواقع محااورتين أسوبوعيا

م  كما تم بث املحااورات مباشورة أثناء انعقادها من غير صوفحة الوحدة  2020يوليو/    13يونية إلى    2٩من  

  320ا ما يقرب من  لحضووووووووووور الندوة بكامل محااوووووووووورته  على موقع التواصوووووووووول اإلجتما ى  يس بوش . سووووووووووجل

بواحوث وبواح وة من كليوات جوامعوة قنواة السووووووووووووويس املختلفوة وعودد من الجوامعوات ومراكز البحوث املصوووووووووووور وة  

 والعربية أيضا باإلاا ة إلى عدد من الحضور الذمل تابع املحاارات عبر البث املباشر بدون يسجيل .

 Googleإلاترونيوا عن  ر و   رونيوا بودايوة من يسووووووووووووجيول الحضووووووووووووور هوذا وقود تموت كول تجهيزات النودوة إلات

forms    الرب  املباشوووووربين التسوووووجيل إرسوووووال رواب  حضوووووور جميع املحااووووورات على موقع الزووم للسوووووادة,

املشوووووووووووووواركين عبر البريووود اإللاترونى إمتووودادا بعمووول إسووووووووووووتبيوووان إلاترونى  ور نهوووايوووة النووودوة لكووول من شووووووووووووووارش  

تياجاهم التدر بية فى الفترة القادمة والذمل تم  مقترحات املتدربين ومعر ة إحبالحضوووووووووور للوقوف على أراء و 
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ربطه هو الخر إلاترونيا بإرسوووال شوووهادات الحضوووور للمشووواركين  ور إسوووتامال اإلسوووتبيان عن  ر و البريد  

 اإللاترونى.

-   

 السادة املحاارون  بالندوة :  

 ة.استاذ الفسيولوجى بالكلي  -أ.د/ أمال مختار النحلة  

 أستاذ مساعد رعاية و سلوكيات الحيوان بالكلية.   –و د/ إبراهيم مجدمل حجاب  

على ما بذلوه من جهد خالل األيام السوووووووووووابقة فى تحضوووووووووووير وعرض املحااووووووووووورات ذات املحتومل األك ر من رائع  

 بشهادة جميع الحضور 

 رائعأخيرا خالص الشار والتقدير لكل أعضاء الوحدة الارام على التنظيم األك ر من  

 دير وحدة خدمة املجتمع.م  -د/ عادل النبتيتى    -

 نايب مدير الوحدة.  -أ.د/ عبير عبدالوهاب    -

 والسادة األ اال أعضاء الوحدة :

 د/ مصطفى مندور  -  

 د/ هبه عبدالراز   -  

 د/ احمد حا ظ -  

 د/ محمد سبا  -  

 د/ أحمد صال  -  

   

 

م يحاار يها د/ حنان حسن سليمان  2020/  10/  7"  " استشراف املستقبل   ورشة عمل تحت عنوان :  -1٤

بحضووووور أ.د/ داليا منصووووور عميد الكلية و أ.د/ عيد موسوووو ى وكيل الكلية لشووووئون الدراسووووات العليا والبحوث  

وأ.د/ ثناء مختار النحلة مدير وحدة اوومان الجودة وأ.د/ أمال مختار النحلة والسووادة أعضوواء هيئة التدريس  

 طبيو كا ة اإلجراءات اإلحتراز ة.الهيئة املعاونة مع تو 
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عوووووووووووووووودد  املحاار  اسم الندوة  

الووووووووووووووووووووووووح 

 اور 

 التار خ

اسووووووووووتخدام الخاليا الجذعية فى عالج املرض السووووووووووارمل :   1

 بين الواقع وامل مول 

د/ عصوووووووووووووووووام عبووووود  0ا

 العليم  

السووووووووووووووووووووبوووووووووت   100

25/7 

موووعووووض  0ا سالمة وجودة االضحية   2 عووولوووى   / د 

 احمد  

الوووووووووو ووووووووووالثوووووووووواء   100

2٨/7 

لور وس املتميزة التى تنفرد بهووووا كليووووة الطووووب  برامج البك 1

 البيطرمل 

برنوووامج    -) برنوووامج األدو وووة واملسووووووووووووتحضوووووووووووورات البيطر وووة  

 الحياة البرية و ب  حدايو الحيوان (  

   - د/ داليا منصور  0ا

 د/ وليد  تحى  0و ا-2

ا-3 عووووووا ف 0وووووووووووووووووووووووو  د/ 

 محمد 

االثووووووووووونوووووووووويوووووووووون   100

10/٨/20

20 

2   ( الووووووجووووووذعوووووويووووووة  الووووووخوووووواليووووووا  أسوووووووووووووووووواسووووووووووووووووويووووووات  فووووووى  مووووووقوووووودمووووووة 

INTRODUCTION TO STEM CELL BASICS) 

د/  عصوووووووووووووووام عبوووود  0ا

 العليم  

السووووووووووووووووووووبوووووووووت   100

15/٨/20

20   

التحديات التى تواجه ال روة السووووووووماية فى مصوووووووور و ر    3

 التغلب عليها  

الووووودين  0ا د/ صووووووووووووال  

 مصيلحى  

الوووووووووو ووووووووووالثوووووووووواء   100

25/٨/20

20   

اسوتخدام الخاليا الجذعية فى نمذجة االمراض والعالج   4

 الخلومل 

عبووووود  د/ عصوووووووووووووووووام  0ا

 العليم

السووووووووووووووووووووبوووووووووت    100

2٩/٨/20

20   

د/ صوووووووووووووووابر محموووود 0ا خطوات النشر فى املجالت العلمية 5

 ابوز د

 السبت 100

12/9/202

0 

التعر ف ببرامج دبلوم الووودراسووووووووووووووات العليوووا التى تمنحهوووا   6

( دبلوما ب قسام مختلفة    ٨عبارة عن عدد )    الكلية  وهى

   -على النحو التالى :

رؤسواء االقسوام التى  

درجووووووووووووات  تووووووووووووموووووووووووونووووووووووووج 

 الدبلوم  

نوووووووووويوووووووووون   االثووووووووووو  100

21/٩/20

20   
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 االرشاد البيطرمل   -2االغذية       الرقابة المحية على    -1

الطفيليوات    -٤التنواسووووووووووووليوات والتلقيج االصووووووووووووطنوا ى   -3  

 التطبيقى

 الامياء الحيو ة   -٦املياروبيولوجيا االكلينياية          -5

البووووواثولوجيووووا  -7الحيووووواة البريوووووة وحووووودايو الحيوان       -7

 االكلينياية  

مسوببات ااوطراب الغدد الصوماء وت ثيرها على التم يل   7

 املناعة    –وظايف الغدد التناسلية    –الغذائى  

 د/ هبة عبد الراز   

أ مسوووووووووووووووواعووووود  قسووووووووووووم  

 يولوجىالفس

االثووووووووووونوووووووووويوووووووووون    100

2٨/٩/20

20   

8 INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS       وهى

 ت(    عبارة عن  سلسلة من الندوات ) خمسة ندوا

حووووووا وووووظ  احوووووموووووود  د/  

 األسود

سووووووووووووووووووتوووووووموووووووبووووووور   100

وأكوووووووووتووووووووووبووووووووور 

2020 

لووووودراسوووووووووووووووووة أمراض   9 النمووووواذج الحيوانيوووووة املسووووووووووووتخووووودموووووة 

وأمراض القلب    االنسوووووووووووان : السووووووووووومنة والتم يل الغذائى

 واالوعية الدمو ة  

 

مووووووخووووووتووووووار 0ا امووووووال  د/ 

 النحلة

عووووبوووووود 0م0ا هووووبووووووة  د/ 

 الراز   

 ال الثاء   100

13/10/20

20 
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عنوان " إدارة الوقت " يحااوووووووووووورها  أ.د/ آمال مختار النحلة وقامت أ.د/    تم عمل ورشووووووووووووة عمل  تحت -

داليا منصوووورعميد الكلية  و أ.د/ محمد الشوووبراومل وكيل الكلية لشوووئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  

دعواء حسوووووووووووونى مودير وحودة التودر وب واملهنودس / مودحوت خليفوة أمين   بتار م سوووووووووووويوادتهوا فى حضووووووووووووور د/

 ء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والجهاز اإلدارمل.الكلية والسادة أعضا

 

  

  
 

تحت رعاية أ.د/ داليا منصووور عميد الكلية  وإشووراف أ.د/ محمد شووبراومل وكيل الكلية لشووئون خدمة   -

  2٩/12/2020يوم  ة عموووول  تحووووت عنوان " إدارة الوقووووت "  املجتمع وتنميووووة البيئووووة  تم عموووول ورشووووووووووووووو 

يحووااوووووووووووورهووا  د/ عفوواف عطيووة املوودرب املعتموود بوواملركز فى برامج التنميووة املهنيووة  (  ٦0بحضووووووووووووور عوودد )  

وتنمية الذات مركز تنمية املوارد البشور ة  فى حضوور د/ دعاء حسونى مدير وحدة التدر ب و د/ محمد  

/ مدحت خليفة أمين الكلية والسوووووووووووادة أعضووووووووووواء هيئة التدريس    معروف مدير وحدة اإلبتكار املهندس

 عاونة والجهاز اإلدارمل.والهيئة امل
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تحت رعاية أ.د/ داليا منصووور عميد الكلية  وإشووراف أ.د/ محمد شووبراومل وكيل الكلية لشووئون خدمة   -

  2٩/11/2020)التفاير االبتكوواري ( يوم  املجتمع وتنميووة البيئووة  تم عموول ورشوووووووووووووة عموول  تحووت عنوان  

 ( من الجهاز االدارمل  3٦بحضور عدد )  
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تحوت رعوايوة أ.د/ أحمود زكى رييس جوامعوة قنواة السووووووووووووويس وإشووووووووووووراف أ.د/ داليوا منصووووووووووووور عميود الكلية   -

جتمع وتنمية البيئة  و أ.د/ عا ف محمد كامل  وأ.د/ محمد شوووووووووووبراومل وكيل الكلية لشوووووووووووئون خدمة امل 

اسووووووووووووتوووواذ ورييس قسووووووووووووم الحيوووواة البريووووة وحوووودايو الحيوان وموووودير املركز اإلقليمى ألبحوووواث املحميووووات  

بيعيوة .  أقوام املركز اإلقليمى التودر  ى والبحثى املحميوات الطبيعيوة بكليوة الطوب البيطرمل جوامعوة الط

ورعوايوة الحيوانوات البريوة املربواه فى األسوووووووووووور " بوالتعواون مع  قنواة السووووووووووووويس دورة تودر بيوة بعنوان "  وب  

مبر تدر ب عملى  نو   30نو مبر بقسووووووووووووم الحياة البرية و وم    2٨/2٩حديقة الحيوان بالجيزة وذلك يوم  

 بحديقة الحيوان بالجيزة.  
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من جووامعووة  إيمووانووا   HPTLCإ تتووا  أولى الوودورات التوودر بيووة حول " وحوودة الفصووووووووووووول الاروموواتوجرافى  

قناة السوووووووووووويس بضووووووووووورورة تدر ب الطالب وأ راد القطاعات البح ية داخل الجامعة وخارجها برعاية  

دوسوووووووووووومبر ) الوودورة التطبيقيووة    ٩ودعم أ.د/ أحموود زكى رييس الجووامعووة إقتتج اليوموود األربعوواء املوا و  

كزمل بكليوة  عموول املر والتى يعقوود بووامل  HPTLCعلى كيفيووة اسووووووووووووتخوودام وحوودة الفصووووووووووووول الاروموواتوجرافى  

 الطب البيطرمل على مدار يومين.
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م إستضا ة لجنة الخطة االستراتيجية لجامعة قناة السويس بقاعة  2020/  12/  20تم اليوم األحد املوا و  

ومركز التطو ر    املناقشووووووات بكلية الطب البيطرمل لعرض مسووووووودة الخطة على املبعوثين و مركز النشوووووور الدولى

 التعليمى
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من خووودموووات للمجتمع املووودني والي التعليم قبووول الجوووام ي لطالب مووودرسوووووووووووووووة الشووووووووووووهيووود عمرو وهيوووب للتعليم  

مارس في إ ار نشوووووووواط قطا   ٩ الب و البة في رحاب كلية الطب البيطري اليوم االثنين    ٤0األسوووووووواسوووووووو ي عدد  

يد كليوة الطب  املجتمع وتنميوة البيئوة  قابلوت األسووووووووووووتواذة الدكتورة / داليوا  منصووووووووووووور حامد عمشووووووووووووئون خدمة 

البيطري الطالب و رحبووووت بهم وأكوووودت أن كليووووة الطووووب البيطري من الكليووووات الهووووامووووة والووووذي يلتحو بهووووا من  

دهوا يتخرج  املتفوقين في ال وانو وة العواموة والكليوة بهوا العوديود من األقسووووووووووووام والودراسووووووووووووة بهوا خمس سوووووووووووونوات بعو 

م الحيوواة البريووة وفي متحف الحيوواة  الطووالووب  بيووب بيطري ولووه مجوواالت ك يرة في العموول بوودات الجولووة بقسوووووووووووو 

 البرية  

قووام الوودكتور/ احموود صووووووووووووال   موودرس الحيوواة البريووة بووالكليووة بعرض مقتنيووات املتحف ومووايحو ووة من   •

نات والطيور البرية من  عينات محنطةثم تلي ذلك عرض  يلم تواووووووووويحي عن االنوا  املختلفة للحيوا

 حيث الخصايص واالهمية

 

ن في إسووووووتقبالهم األسووووووتاذ الدكتور / صووووووابر محمد شووووووار  األسووووووتاذ املتفرغ  الز ارة ملتحف التشوووووور ج وكا •

بقسووم التشوور ج  حيث حعهم علي التفو  وعرض لهم مقتنبات متحف التشوور ج من هياكل وحيوانات  

 محفوظة

الا ير من الحيوانوات والطيور متفقودين املزرعوة بمووووووووووووحبوة   توجوه الطالب ملزرعوة الكليوة التي تضووووووووووووم •

مد بخيت حيث قامت بالشووووووووووور  والتبسوووووووووووي  القسوووووووووووام املزرعة والخدمات التي  الدكتورة / راشوووووووووووة اح

 تقدمها للمجتمع

 منسو الجولة األستاذة / أسماء السيد سليم
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بيطر وووة بكليوووة الطوووب البيطري يسووووووووووووتقبووول الحووواالت املراوووووووووووويوووة لجميع الحيوانوووات يشوووووووووووومووول كوووا وووة  العيوووادات ال

 التخصصات و يقدم الخدمة نخبة من خبراء اعضاء هيئة التدريس  
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 اوال :مجووووال الرعايه المحيه للحيوان.

و  -1 الموووووووووووووووووووووحووووووووويوووووووووه  الووووووووورعوووووووووايوووووووووه  بووووووووو موووووووووجوووووووووال  لووووووووولوووووووووحووووووووويووووووووووان  الوووووووووبووووووووويوووووووووطووووووووور وووووووووه. الوووووووووبووووووووويوووووووووطووووووووور وووووووووه   الوووووووووعووووووووويوووووووووادات 

الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووطووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه.-2  الصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 

كووووووووووووووووووووووووووووووووومووووووووووووووووووووووووووووووووونووووووووووووووووووووووووووووووووودوب.-3 االدو وووووووووووووووووووووووووووووووووه  بووووووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووووووع  موووووووووووووووووووووووووووووووووراكوووووووووووووووووووووووووووووووووز  و   شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووركوووووووووووووووووووووووووووووووووات 

الووووووووووووبوووووووووووواثووووووووووووولوووووووووووووجوووووووووووويوووووووووووا. -٤ و  الووووووووووووبوووووووووووويووووووووووووولوووووووووووووجوووووووووووويووووووووووووا  و  الوووووووووووواوووووووووووويووووووووووووموووووووووووويووووووووووووايوووووووووووويووووووووووووه  الووووووووووووبوووووووووووويووووووووووووطوووووووووووور ووووووووووووه   املووووووووووووعوووووووووووواموووووووووووول 

 مجال تربيه الخيول و مراكز الهجن و نوادمل الفروسيه.-5

 

 و حيوانات التجارب  ثانيا: مجوووال االنتاج الحيوانى و الداجنى و السمكى

الوووووووووووووووووووووووبووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووض. -1 انوووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووواج  و  الووووووووووووووووووووووودواجووووووووووووووووووووووون  توووووووووووووووووووووووربووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووه  و  انوووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووواج   موووووووووووووووووووووووزار  

الووووووووووووووووووووووووووووووووووجوووووووووووووووووووووووووووووووووومووووووووووووووووووووووووووووووووووال.-2 و  كوووووووووووووووووووووووووووووووووواألبووووووووووووووووووووووووووووووووووقووووووووووووووووووووووووووووووووووار  الووووووووووووووووووووووووووووووووووتسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووموووووووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووووووون   مووووووووووووووووووووووووووووووووووزار  

لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب. -3 املووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف  االنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواج   موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزار  

االسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواش. -٤ توووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووربووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه  و  انوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواج   موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزار  

الوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام.-5 اكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار  و  تووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووربوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه   مووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزار  

 مجال الرعايه التناسليه و نقل االجنه.-٦

 انات التجارب.مجال تربيه و انتاج حيو   -7  

 

 

االغووووووووووووووووووووووووذيوووووووووووووووووووووووه ثووووووووووووووووووووووووا عوووووووووووووووووووووووولووووووووووووووووووووووووى  الموووووووووووووووووووووووووووووووووووحوووووووووووووووووووووووويووووووووووووووووووووووووه  املووووووووووووووووووووووووراقووووووووووووووووووووووووبووووووووووووووووووووووووه  :مووووووووووووووووووووووووجووووووووووووووووووووووووال   لوووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووا 

الوووووووووووووووووودواجووووووووووووووووون. -1 و  الووووووووووووووووووحوووووووووووووووووويوووووووووووووووووووان  مسوووووووووووووووووووووووووووووالووووووووووووووووووخ  فووووووووووووووووووى  الوووووووووووووووووولووووووووووووووووووحوووووووووووووووووووم  عوووووووووووووووووولووووووووووووووووووى   الوووووووووووووووووواشوووووووووووووووووووووووووووووف 

املوووووووووووواكوووووووووووووالت.-2 و  اال ووووووووووووعوووووووووووومووووووووووووه  عوووووووووووولووووووووووووى  لوووووووووووولوووووووووووومووووووووووووراقووووووووووووبووووووووووووه  الووووووووووووبشووووووووووووووووووووووور ووووووووووووه  املسوووووووووووووووووووووووتشوووووووووووووووووووووووفوووووووووووويووووووووووووات   فووووووووووووى 

املووووووووووووووووووووواكووووووووووووووووووووووالت.-3 و  اال وووووووووووووووووووووعوووووووووووووووووووووموووووووووووووووووووووه  ملوووووووووووووووووووووراقوووووووووووووووووووووبوووووووووووووووووووووه  الووووووووووووووووووووواوووووووووووووووووووووبووووووووووووووووووووورمل  الوووووووووووووووووووووفووووووووووووووووووووونووووووووووووووووووووواد    فوووووووووووووووووووووى 

 فى ححه البيئه بالقرمل و املدن.-٤

 الغذاييةء فى شركات املواد  سالمه الغذا  -5
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 رابعا :مجال حمايه البالد من االمراض الوا ده و مكا حه االوبئه

املووووووووووووووونوووووووووووووووا وووووووووووووووذ.-1 و  الوووووووووووووووحووووووووووووووودود  و  املووووووووووووووووانوووووووووووووووى  و  املوووووووووووووووطوووووووووووووووارات  فوووووووووووووووى  الوووووووووووووووبووووووووووووووويوووووووووووووووطووووووووووووووورمل   الووووووووووووووو وووووووووووووووجووووووووووووووور 

االوبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووئوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه. -2 توووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووقصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى  و  موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه   اداره 

  حص الحيوانات املستورده الحيه و املذبوحه و االسماش و االلبان.-3

 

الووووووووووووووووووووووووووووووووووووغووووووووووووووووووووووووووووووووووووذايوووووووووووووووووووووووووووووووووووويووووووووووووووووووووووووووووووووووووه خووووووووووووووووووووووووووووووووووووامسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا   صوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونوووووووووووووووووووووووووووووووووووواعووووووووووووووووووووووووووووووووووووات   :مووووووووووووووووووووووووووووووووووووجووووووووووووووووووووووووووووووووووووال 

الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم. -1 انوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواج  شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووركوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات  و   مصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع 

 مصانع االلبان و منتجاتها.-2

 

االعووووووووووووووووووووووووالف  مووووووووووووووووووووووووجووووووووووووووووووووووووال  و  االدو ووووووووووووووووووووووووه  صووووووووووووووووووووووووووووووووووونوووووووووووووووووووووووواعووووووووووووووووووووووووات  :مووووووووووووووووووووووووجووووووووووووووووووووووووال   سوووووووووووووووووووووووووووووووووووادسوووووووووووووووووووووووووووووووووووا 

الوووووووووووووووووووووووووووووبووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووطوووووووووووووووووووووووووووورمل. -1 و  الوووووووووووووووووووووووووووووبشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورمل  الووووووووووووووووووووووووووووودواء  انوووووووووووووووووووووووووووووتووووووووووووووووووووووووووووواج   مصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووانوووووووووووووووووووووووووووووع 

الوووووووووووووووووبووووووووووووووووويوووووووووووووووووطووووووووووووووووورمل. -2 و  الوووووووووووووووووبشوووووووووووووووووووووووووووورمل  لووووووووووووووووولووووووووووووووووودواء  الوووووووووووووووووتسووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووو  و  الووووووووووووووووودعوووووووووووووووووايوووووووووووووووووا   موووووووووووووووووجوووووووووووووووووال 

الووووووووووووووووووووووووووووووووووولوووووووووووووووووووووووووووووووووووقووووووووووووووووووووووووووووووووووواحوووووووووووووووووووووووووووووووووووات. -3 و  االمصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووال  تصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونووووووووووووووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووووووووووووووع   موووووووووووووووووووووووووووووووووووجوووووووووووووووووووووووووووووووووووال 

تووووووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووووونوووووووووووووووووووووووويوووووووووووووووووووووووو -٤ الشوووووووووووووووووووووووووووووووووووو مووووووووووووووووووووووووجووووووووووووووووووووووووال  و  بوووووووووووووووووووووووواملصووووووووووووووووووووووووووووووووووووانووووووووووووووووووووووووع  الووووووووووووووووووووووووجوووووووووووووووووووووووووده   ركووووووووووووووووووووووووات. ات 

 مصانع تجهيز و انتاج االعالف.-5

 

املسوووووووووووووووووووووووووووولووووووووووووووووحووووووووووووووووه  الووووووووووووووووقوووووووووووووووووات  و  الووووووووووووووووقضوووووووووووووووووووووووووووواء  و  املوووووووووووووووودنوووووووووووووووويووووووووووووووووه  االحوووووووووووووووووال   سووووووووووووووووووووووووووووابووووووووووووووووعووووووووووووووووا:ادارات 

الووووووجوووووورايووووووم. -1 عوووووون  الووووووجوووووونووووووايوووووويووووووه  الووووووتووووووقووووووار وووووور  لوووووواووووووتووووووابووووووه  الووووووجوووووونووووووايوووووويووووووه  االدلووووووه  الشوووووووووووووووووور ووووووى و  الووووووطووووووب   قسووووووووووووووووووم 

املسووووووووووووووووووووووووووووووووووووولووووووووووووووووووووووووووحووووووووووووووووووووووووووه. -2 الووووووووووووووووووووووووووقوووووووووووووووووووووووووووات  فووووووووووووووووووووووووووى  الووووووووووووووووووووووووووغووووووووووووووووووووووووووذائووووووووووووووووووووووووووى  االموووووووووووووووووووووووووون   مشووووووووووووووووووووووووووووووووووووواريووووووووووووووووووووووووووع 

 حراسه.الخيول و كالب االمن و الفى هيئه الشر ه لرعايه  -3

 

 ثامنا: مجال التعليم والبحث العلمى

 معيد فى كليه الطب البيطرمل. -1

 باحث فى املراكز البح يه  لمحه الحيوان و االنتاج الداجنى. -2

 

 تاسعا: مجال املحميات الطبيعيه و حدايو الحيوان
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يو حيوان  لسوووووووووووويووواحيوووة التى بوووداخلهوووا حوووداو املحميوووات الطبيعيوووة او املنشووووووووووووووات ا   التتعين في حووودايو الحيوان 

 مصغرة

 

 

 

ينظمها قطا  خدمة    يحر  قطا  خدمة املجتمع بالكلية على اإلشووووووتراش فى قوا ل اإلحووووووحا  البيئى والتى    

التى تجوب كا ة املنا و فى  م للفصول الدراسو ى األول و 2020املجتمع وتنمية البيئة بالجامعة للعام الجام ى  

املحا ظات القناة وسووووووووويناء بهدف اإلرتقاء بمسوووووووووتومل الخدمات الطبية باملنا و النايية واملسووووووووواهمة فى تنمية  

مشووووووووواركة األقسوووووووووام   ملنا و فى ظل اإلمكانيات املتاحة.املجتمعات ونشووووووووور الو ى الصوووووووووحى بين جمو  موا نى ا

م حتى  17/2/2020لبيطر وووووة واملقتر  تنفيوووووذه عن الفترة  املعنيوووووة في قوا ووووول اإلحووووووووووووحوووووا  البيئي والقوا ووووول ا

م حضووور السووادة املشوواركين فى بعض من القوا ل ثم توقفت القوا ل بسووبب الظروف الطارية  2020/٤/13

   0التي تمر بها البالد
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 تطو ر ملحوأ باملزرعة لز ادة دورها اإلنتاجي والخدمي والتعليمي-1

ة من خالل  مووا تمتلاووه من امكووانيووات  للمشووووووووووووواركووة في خطووة الوودولووة لالمن الغووذائي ملواجهووة اثر  يسوووووووووووو ي  الكليوو   

سوووواهمه االيجابية  انتشووووار  يروس كورونا املسووووتجد من الوحدات املنتجة للمواد الغذايية والتي من شوووو نها امل

اتها من األلبان واللحوم  لتو ير احتياجات اإلقليم من املنتجات الغذايية املختلفة ويس ي الكلية لطر  منتج

 والسمان واالرانب واملاعز عالية الجودة باسعار تنا سية للموا نين  

 و قد شهدت املزرعة التعليمية تطور كبير من حيث:

 دورة مياه (  –حجرات     5أل باء البيطر ين  ) بعددر ع كفاءة املبانى االدار ة ل-

 و دورات املياه الخاصة بهم  ر ع كفاءه حجرات مبيت العمال و االسقف املعلقة  -

 دهان كا ة عنابر مبيت الحيوانات و يعديل االسوار واالبواب و الار تال  -

 بناء عنبر للفطام  بكا ة االحتياجات    -

 متر و كشا ات االنارة على العنابر  ٨لة لكا ة اعمدة اإلنارة  ر ع كفاءة اعمدة االنارة شام  -

 باملزرعةر ع كفاءه غر ة الاهرباء الرييسية    -

 ر ع كفاءة املحلب من حيث الاهرباء و السلك و الدهانات  -

  ن مخلفات    30تطهير كا ه  ر  املزرعة و تمهيدها و ر ع    -

 ل املزرعة الرييد ىر ع كفاءة االرصفة بداخل املزرعة و تطهير مدخ  -

 دهان ابراج الحمام    -

 تطو ر عنبر الخيل ليصبج مناسبا للنعام  -

 دواجن بعمل حديد تامين كر تال على  كا ة الفتحاتتامين عنبر ال  -

 تم ز ادة املساحات املزروعة بالبرسيم ال جازمل لتو ير العليقة الخضراء الالزمه للحيوانات.-2

ر نقطتى ذبيج امن بالكلية لخدمة الهالى االسماعيلية الارام فى ظل جايحة  اضحية و تو ي  37تم تو ير عدد   -3

د/ راشوووووووووووة أحمد بخيت مدير املزرعة التعليمية و د/جورج مل ى سووووووووووومعان مدير  تحت اشوووووووووووراف  و الاورونا  و  

 م  2020/  7/    2٨الرعاية الطبية باملزرعة تم اليوم ال الثاء املوا و  

تحت إشووووراف  السووووادة الزمالء األ ااوووول أعضوووواء هيئة التدريس    ذبيج امن بالكلية  عجل  بنقطتى  23وتم ذبج  

 براهيم حجاب مدير املزرعة الفنى.بالكلية أ.د/ محمد السويد ى و د/ إ

 قطا  اإلنتاج :
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 عجل رايع  51والدة عدد   -1

تم يغيير نو  العاليو املقدمة للحيوانات الي عاليو مصوونعة عالية الجودة تم تركبلها من قبل السووادة   -2

 اساتذة التغذية بالكلية.

روسوووووووووووويال من  تم مخووا بووة موودير ووة الطووب البيطرمل ألخووذ عينووات الوودم من الحيوان لفحص وجود الب -3

 ود املراين.  عدمه وكذلك حقن اختبار السل وتم الت كد على خلو املزرعة من وج

تم مخوا بوة مودير وة الطوب البيطرمل لتحصووووووووووووين حيوانوات املزرعوة اوووووووووووود مرض الحمى القالعيوة وحمى   -٤

 الوادمل   

 ( جاموسات  وبيع لحومهم قطع حمراء5تم ذبج عدد ) -5

 سجو (     0نعات لحوم ) مفروم  ( جاموسات وبيع لحومهم مص  ٩تم ذبج عدد )   -٦

 تم بيع عدد واحد ذكر جاموس ى يسمين. -7

 ة إلى البيع اليومى لأللبان املنتجة من املحلب.باإلاا  -٨

 بيع سماد بلدمل وسماد كتاوت. -٩

 كااليى :    2020تم بيع أااحى خالل عيد االاحى املبارش   -10

 رأس ماعز   15عدد  -رأس بقرمل         1عدد  -رأس جاموس ى        30عدد  -

 تم ااا ة رمال صفراء لجميع املالعب وتنظيفها    -11    

 

 قطا  األنشطة :

كتاوت يسمين وبيعهم كلحوم بيضاء ومصنعات    2000م عمل دورتين دجاج يسمين ب جمالى عدد  ت   -1

 دجاج بمنفذ الكلية  

 تم استئجار غرف أبحاث.    -2

 باملزرعة.  0000اجراء بحوث أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة   -3

 ا  الزراعة :قط

تم يسوووووووووووميد وز ادة مسووووووووووواحة االراض املزروعة وذلك لز ادة كمية العاليو الخضوووووووووووراء املقدمة وتقليل   -

 العاليو الجا ة نظرا الرتفا  االسعار  

 تم ر ع شباة املياه املغذية لالراض ى الزراعية   -

 تم ر ع كفاءة شباة املياة املغذية للمالعب واملبنى االدارمل واملسجد   -
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 اءة شباة الاهرباء واصال  كابل الاهرباء الرييد ى على الترعة  تم ر ع كف -

 بالتعاون مع كلية الطب البشرمل تم تدر ب  الب الكلية على االمراض املشتركة   -

 تدر ب  الب كلية الطب البيطرمل على االجزاء العملية من املقررات داخل املزرعة واملجزر   -

 تم صيانة واصال  اعمدة االنارة   -

 

  

 و ر ع كفاءة املزرعه  :  صيانة

 إنشاء ملعب جديد للعزل. -1

 تجديد وصيانة مالعب املزرعة ويغيير عدد كبير من الفواصل الحديدية. -2

 دهان جميع الفواصل الحديدية باملزرعة. -3

 عمل بوابات ملنع دخول السيارات للمزرعة. -٤

 عمل ممرات واضحة ب رصفة داخل املزرعة لسهولة التنقل. -5

 املبنى اإلدارمل ومبيت العمال.  صيانة وتجديد ودهان -٦

 استقبال عدد من الز ارات املدرسية خالل  ترة ما قبل الحظر. -7

 صيانة ور ع كفاءه عنبر التسمين باملزرعة -٨

 صيانة عنبر االرانب بالكلية  -٩

 صيانة مفرخ الكلية لبيض السمان  -10

 تم صيانة املحابس الرييسية باملزرعة التعليمية   -11
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 تج بيوت   وإعوادةصوووووووووووويوانوة واعوادة يشووووووووووووغيول بيوت حيوانوات التجوارب    - بيوت حيوانوات التجوارب   -12

 حيوانات التجارب للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ال تمام االبحاث ورسايل املاجستير

 ز ارة معهد المحارمل للاشف على التربة وتقيمها  -13
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دجاج  -الطاووس  -  تم ا تتا   حديقة الحيوان املصووووووووووووغرة  الشوووووووووووواملة )لسوووووووووووولحفاة  السووووووووووووودانى  2020 براير    ٤

عصوووووووووووووا ير الز نوة(  لتودر وب  الب مرحلتي البكوالور وس و الودراسوووووووووووووات العليوا  ومزار  للجوامعوة وملودن  -الوادي  

نووواة اول جوووامعوووة بهوووا قسووووووووووووم للحيووواة البريوووة علي  القنووواة والجووودير بوووالوووذكر بوووان كليوووة الطوووب البيطري جوووامعوووة الق

 مستوي الجمهور ة.
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من    %70تم توجيوه االهتموام بواعوادة ا تتوا  متحف الحيواة البريوة بعود تلف موا يقرب من    2020بودايوة من ينواير  

ف كوامول و د/ محمود رجوائى مودير حودايو الحيوان و واووووووووووووع خطوة  مقتنيواتوة السووووووووووووابقوة و بوالتعواون مع ا.د/ عوا 

 حف على النحو التالى:العادة الحياه للمت

 تقييم الواع و تحديد املقتنيات التى تحتا  العدام والتى تحتاج للعالج  -   

 دواليب خشب و تحو ل العرض الخارجى الى عرض داخل الدواليب  ٨عمل   - 

 فات و نسبة االااءه داخل منطقة العرضدهان املتحف و ر ع كفاءه التاي  - 

 اعادة توزيع املقتنيات داخل املتحف و توزيع البيانات على الدواليب  - 

  

 م و ر و العمل من وزارة الثار :2020/  ٤/  2٤الصيانة الدور ة ملتحف الحياة البرية    -

 د/ داليا أحمد محمد مدير عام مركز بحوث وصيانة الثار.  -1

 .السيد مدير عام عالج التلف البيولوجيةأ/ صبرمل جابر    -2

قاموا بواووووووووووووع خطة شوووووووووووواملة لصوووووووووووويانة املحنطات بمتحف الحياة البرية و تم تطبيقها على كا ة املحنطات فى  

 دواليب العرض وذلك بالتعاون مع إدارة املتحف :

 أ.د/ عا ف محمد كامل  رييس قسم الحياة البرية بالكلية  -1

 د/ أحمد محمد صال  الدين  -2

 ط.ب/ نورا أحمد تو يو  -3

 اب السيدأ/أشرف دي  -٤

 و قد تم تطبيو كا ة اإلجراءات اإلحتراز ة و الشروط المحية لكا ة العاملين باملتحف.

كما حضوووووووووور أ.د/ثناء محمد مختار النحلة مدير وحدة الجودة و أ.د/ محمد عناني العميد األسووووووووووبو  و قد اثنوا  

 على الجهد املبذول...
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أكبر معرض للحرف اليوودو ووة والتراثيووة بجووامعووة القنوواة  تحووت رعووايووة  خووامووة الرييس/ عبوودالفتووا  السوووووووووووويدوووووووووووو ى  

 رييس جمهور ة مصر العربية و الدكتور/ خالد عبد الغفار وز ر التعليم العالى والبحث العلمي.  

معرض للحرف اليدو ة والتراثية بمشواركة  تمام السواعة الحادية عشور أكبر    سوبتمبر فى  2٨يوم اإلثنين املوا و  

 خر جى و  الب جامعة قناة السويس والقرمل األك ر إحتياجا.  

وقال أ.د/ أحمد زكى حسوووين متولى رييس جامعة قناة السوووويس أن املعرض ي يى تنفيذا ملبادة  خامة الرييس  

 لتراثية.  عبد الفتا  السيد ى لدعم الحرف اليدو ة وا

محمد شووقيدف نايب رييس الجامعة لشووئون التعليم والطالب أن املعرض يطلو شووعار  ومن جانبه أشووار أ.د/ 

التسووووووووو و ب مان وذلك حرصووووووووا من الجامعة على إتخاذ كا ة اإلجراءات اإلحتراز ة و عدم التزاحم و مسووووووووا ات 

 األمان بين ايوف املعرض و الدخول بالامامة.

املشووورف التنفيذمل علي املعرض أن الهدف من هذا  منصوووور عميد كلية الطب البيطرمل و وأاوووا ت أ.د/ داليا  

املعرض إعطاء الفرصووووووووة لعرض منتجات خر جى و  الب الجامعة باإلاووووووووا ة لألسوووووووور املنتجة في القرمل األك ر  

 عارض.    25احتياجا  حيث وشارش باملعرض  

 

تم إ تتا  املعرض السووونومل السوووادس للحرف اليدو ة والتراثية تحت رعاية    2٩/11/2020ملوا و  يوم األحد ا

أ.د/ أحمد زكى رييس جامعة قناة السوووووووووووويس وأ.د/ ماجدة  جرس نايب رييس الجامعة لشوووووووووووئون الدراسوووووووووووات  

اف  معة لشووووئون التعليم والطالب وإشوووور العليا والبحوث وإشووووراف عام أ.د/ محمد شووووقيدف نايب رييس الجا

تنفيوذمل أ.د/ داليوا منصووووووووووووور عميود كليوة الطوب البيطرمل وم/ هودمل  رج أمين عوام الجوامعوة كموا أشوووووووووووورف على  

تنظيمه م/ آمال محمود وم/ علياء على بالتعاون مع قطا  شوووووئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب  

 البيطرمل جامعة قناة السويس .  
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   -تم يشايل اللجنة كااليي :

 د/ محمد الشبراومل غانم            وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   ) رييس اللجنة (  0ا-1

 م/ مدحت احمد خليفة                   أمين الكلية  -2

 أ/ عالء أمين                             عضو قانونى  -3

 والسادة أعضاء هيئة التدريس  

 د/ ندمل ابراهيم حسين                  املدرس بقسم الرقابة المحية على االغذية  ملتابعة الفرقة الخامسة  -1

 ز ز                  املدرس بقسم أمراض ورعاية االسماش      ملتابعة الفرقة الرابعة  د/ محمود عبد الع-2

    -وكال من :

 عليان عبد الرحمن           مدرس مساعد التغذية    هبة  /ط.ب-1

 نهى عصام محمد               معيد بقسم الباثولوجيا    /ط.ب-2

 سم المحة واالمراض املشتركة  امنية  تحى محمد               معيد بق  /ط.ب-3

 ملتابعة الفرقة ال ال ة  

 الحيو ة    أستاذ مساعد بقسم الامياء          د/ هدمل ابراهيم بحر  -1

 يارا احمد على                  معيد بقسم الفسيولوجى         /ط.ب-2

 ملتابعة الفرقة ال انية

 -وكال من :  

 اذ مساعد بقسم الخلية واالنسجة           د/ سامج محمد  ارو                  أست-1

 اميرة محمد احمد               قسم  الخلية واالنسجة   /ط.ب-2

 مصطفى محمود شلقامى     قسم  ب الطيور واالرانب          /ط.ب-3

 ملتابعة الفرقة االولى   

   -وكال من :

 املوظف بقسم املشتريات ملتابعة املوظفين                      أ/ محمد عبد الباقى-1

 أنور عبد السالم                      العامل بقسم تنمية ال روة الحيوانية    -2
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 ة  باإلجراءات األتية:جنلقامت ال

الوووودروس النظر ووووة والعمليووووة وتوعيووووة الطالب بووووارتووووداء الامووووامووووات  ول الوقوووو   املرور  ت  الوووودورمل على قوووواعووووات 

 والتباعد االجتما ي.

 عدم تبادل األدوات الشخصية بين الطالب.

 عدم القاء أي متعلقات كخصية على األرض وواعها في سلة املهمالت.

عراض )م وول: الحمى أو السووووووووووووعووال أو اوووووووووووويو التنفس او أي اعراض برد( بعوودم  توعيووة الطالب الووذين لووديهم أ

 الحضور للكلية و العزل املنزلي مع اتبا  توجيهات وزارة المحة املوص ي بها في تلك الحاالت.

رسووووووووووووايول التوعو وة  ر  املبواني من الخوارج واملكواتوب واألثواث والطرقوات ودورات امليواه بواإلاووووووووووووا وة الي نشوووووووووووور ال 

 الت قيفية
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جامعة قناة السويس    بحضور أ.د/ محمد شقيدف نايب رييس الجامعة لشئون التعليم و الطالب  لقاء هام.

 قناة السويس ملتقى علماء بيطر ين مصر.  و أ.د/ داليا منصور عميد كلية الطب البيطرمل جامعة

في جو سوووووووووووواده الود وحب املهنوة واإلخال  والتفوانى في العمول كان تجمع اووووووووووووم القيوادات األكاديميوة من نواب  

ليات ورييس لجنة قطا  الدراسووووات  رؤسووووواء الجامعات من اسووووواتذة كليات الطب البيطرمل وعمداء بعض الك

جلس النقوووابوووة العووواموووة لأل بووواء البيطر ين  والقيوووادات التنفيوووذيوووة  البيطر وووة بووواملجلس األعلى للجوووامعوووات و م

للهيئة العامة للخدمات البيطر ة و السووووووووووادة نواب وز ر الزراعة لشووووووووووئون ال روة الحيوانية و السوووووووووويد/ اللواء  

د/ مدير معهد    نتاج الحيوانى و مدير معهد األمصوووووووووووال و اللقاحات و رييس  مجلس إدارة الشوووووووووووركة الو نية ل  

حة الحيوان والسووادة مديرمل اإلدارات املركز ة بالهيئة العامة للخدمات البيطر ة حيث كان اللقاء  بحوث حوو 

لبحث سووووووووووووبل تطو ر مهنة الطب البيطرمل من خالل اإلتجاهات الحدي ة فى التدر ب و وسووووووووووووايل التشووووووووووووخيص  

 هنة عامة.واإلرتقاء بامل

 

م النقوابة العوامة أل بواء بيطر ين مصوووووووووووور إحتفواليوة تار م لكلية  2020/  10/  1٤أقامت اليوم األربعواء املوا و   

جامعة قناة السووووووووويس وذلك لحصووووووووولها على تجديد اإلعتماد للمرة ال انية وأيضووووووووا تم تار م    الطب البيطرمل 

سوووويادته على جايزة التفو  لهذا العام.    أ.د/ محمد عبد الدايم رز  اسووووتاذ مسوووواعد األدو ة بالكلية لحصووووول 

ث ويسولم شوهادات  وحضور اإلحتفالية مم ال عن الكلية أ.د/ عيد موسو ى وكيل الكلية للدراسوات العليا والبحو 

د/خالد سووووووووليم نقيب أ باء بيطر ين مصوووووووور ود/ أشوووووووورف قاسووووووووم رييس املركز العلمى بالنقابة و د/  التقدير من  

ى و د/ حوواموود األقنص نقيووب األ بوواء البيطر ين بوواإلسووووووووووووموواعيليووة على تهنئاهم  أحموود البنوودرمل موودير املركز العلم

ادة تجوديود اإلعتمواد من الهيئوة القوميوة  لكليوة الطوب البيطرمل جوامعوة قنواة السووووووووووووويس لحصووووووووووووولهوا على شووووووووووووهو 

 لضمان جودة التعليم واإلعتماد...
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الوكالء أ.د/ عيود موسوووووووووووو ى    ليوا منصووووووووووووور حوامود عميود كليوة الطوب البيطرمل جوامعوة قنواة و السووووووووووووادةز وارة أ.د/ دا

وكيل الكلية لشوووئون الدراسوووات العليا و البحوث و أ.د/ محمد الشوووبراومل وكيل الكلية لشوووئون خدمة املجتمع  

لنقابة الفر ى.  وتنمية البيئة و أ.د/ ثناء مختار النحلة مدير وحدة اووووووومان الجودة و د/ محمد سوووووووالم عضوووووووو ا

 ين بووواإلسوووووووووووومووواعيليوووة ومجلس النقوووابوووة الفرعيوووة الجوووديووود د/  لاهنئوووة أ.د/حوووامووود األقنص نقيوووب األ بووواء البيطر 

 عبدالرحمن أحمد و د/ أحمد البالس ى وتهنئة د/ محمد شفيو عضو النقابة العامة.

املعتمدة و التدر ب   كما تم مناقشووووة العديد من املواوووووعات بشوووو ن البدء فى البرامج املميزة بنظام السوووواعات

 الكلية و النقابة.املستمر للخر جين من خالل التعاون بين  

 

 م  2020ردد الجهاز اإلدارمل بالكلية اليوم األول من يناير  

 )كلية الطب البيطرمل إيد واحدة (

 ) عا  بيطرمل عا (

 ) كلية الطب البيطرمل أيد واحدة وأسرة واحدة(

رة على التعوواون و الحووب بين العوواملين و التشووووووووووووجيع املسووووووووووووتمر ولووذا تو ر ادارة الكليووة اجتموواعووات  يعتموود االدا

دور وة لبوث رو  التعواون و املودة بين اال راد و لوذا احتفلوت إدارة الكليوة مم لوه  فى  أ.د/ داليوا منصووووووووووووور حوامود  

نمية البيئة وأ.د/ أحمد أنور  املجتمع وت  عميد الكلية و أ.د/ سووووووووعدية عبد الفتا  وكيل الكلية لشووووووووئون خدمة

وكيوول الكليووة للوودراسووووووووووووووات العليووا والبحوث وأ.د/ ثنوواء مختووار النحلووة موودير وحوودة الجودة واملهنوودس موودحووت  

خليفوووة أمين الكليوووة مع الجهووواز اإلدارمل مع بووودايوووة العوووام الجوووديووود وتم تقوووديم الشووووووووووووار ال راد الجهووواز اإلدارمل  

من جهود ومتوابعوة وم وابرة في العمول وحعهم علي املز د من العمل    ة ملا بذلوهولجميع االقسووووووووووووام اإلدار ة والفنيو 

 حيث أن الكلية مقبلة علي إعادة اإلعتماد  

 تم تار م كل من

 د/ راشة أحمد بخيت  مدير املزرعة بتكليفها أمين مساعد ألمين الكلية للشئون الفنية      

 ة  ئون االدار االستاذ/ محمد شعبان بتكليفه أمين مساعد للش      

 تم تقديم شهادات تقدير لالقسام االدار ة والفنية تقديرا ملجهوداتهم
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م  2021في جو وسوووووووووووووده الحوب والو واء والعر وان كرموت السوووووووووووويود أ.د/ داليوا منصووووووووووووور حوامود عميود الكليوة عوام 

 لبلوغهم سن املعا 

 السيد/ جمال الباروكي -

 لى  عبدالصبور محمد عالسيد/    -

 السيد / على حسن احمد   -

 السيدة الفاالة/ سهير عبد الن ى عبدالجليل   -

 السيد/ نجا  على صالح باملزرعة التعليمية -

 السيد/ جمال السيد إبراهيم باملزرعة التعليمية   -

 السيد الفاال/ عبدالحايم عامر      -
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 لألستاذ/ على محمد عبدالحميد   -

 االستاذة / أمال بقطر -
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 النواب  مجلسانتخابات 

 
مناقشه الدكتوراه بالكليه النايبه راوي إسماعيل زوجه الشهيد مصطفى الخياط و خر جه  

 الكلية 
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 واعداد اره 

 
 أبو حطب د. رانياأ.

 

 تجميع ماده علميه

 
 علياء على محمد موس ى ا. 

 

 و االخراج  املراجعة

 
 معروفد. محمد 


