جبيعخ ثُهب

كهيخ انطت انجيطري
خطخ قطبع خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ 7177/7102
نجُخ اعذادانخطخ:

 -0أ.د /يبعش فإاد ػجذ انحهيى يطبوع وكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًزتًغ وتًُيخ انجيئخ
 -6أ.د /يحًذ يشعً سيؼبٌ لبسوطخ وكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًزتًغ وتًُيخ انجيئخ

 -3أ.د /ػفبف دعىلً ػجذ انًزيذ يذيش وحذح انتخطيؾ االعتشاتيزً
 -1أ.د /ايهبة يظطفً انُحبط يذيش وحخ انزىدح
 -5أ.د /يحًذ احًذ حغٍ يذيش وحذح تحبنيم االغزيخ
 -1أ.د /ػبدل االلشع يذيش انًغتشفً انجيطشي انتؼهيًً
 -7أ.د /ػظبو ػهً احًذ يذيش يشكض حيىَبد انتزبسة
 -8أ.د.و /ػبؽف انغيذ احًذ يذيش انًضسػخ انتؼهيًيخ
 -9أ.د.و /ايًٍ عًيش فشيذ يذيش انًؼًم انًشكضي
 -61أ.د.و /ػجذ انحهيــى حًبدح انمظجً َبئت يذيش انًغتشفً انتؼهيًً

 - 66د /احًــــــــذ حغــٍ خهـيـــم يذيش وحذح االشؼخ انتشخيظيخ
- 66ا .شيًبء ػضد انذػى انفًُ
نجُخ يراجعخ انخطخ:
ػًيذ انكهيخ

أ.د /يحًذ يحًذي غبَى
أ.د /يحًذ انغيذ طجحً اثىعبنى

ػًيذ انكهيخ انغبثك

أ.د /حبتى ثكشي

ػًيذ انكهيخ االعجك

أ.دَ /زىي ػيذ احًذ

وكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًزتًغ االعجك

أ.د /سرت انشىاسثً

وكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى وانطالة انغبثك

د /ايم انؼغيهً

يذيش يذيشيخ انطت انجيطشي
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اعضبء نجُخ انجيئخ:
و

االصى

0

أ.د /هًت يصطفً إثراهيـــــى

7

أ.د /يضــيٍ يحًىد يضـــــــيٍ

3

أ.د /اثراهيى يحًذ انجرعــــــً

4

أ.د /يحًذ خبنذ يحًذ يحفىظ

5

أ.د /عفبف دصىقً عجذ انًجيذ

6

أ.د /صعيذ يحًذ يرصً انهيثىً

2

أ.د /عصـــبو عهـــــــً احًــــذ

8

أ.د /عـــــبدل يحًـــذ االقـــرع

9

د /عجير عجذ انعهيــــى َبفــــــع

01

د /ريهبو صًـــير انًعــــذاوي

00

د /ريهـــبو عجذ انعزيز ايــــيٍ

07

د /يحًذ يحًىد يصطفً قُذيم

03

د /ايًـــبٌ عرثً عجذ انجـــىاد

04

د /رشب عجذ انحًيذ انصجــــبغ

05

د /يحًــىد عبطــــف هــــالل

06

د /عجذ انحهيــى حًبدح انقصجً

02

د /وصيى يضعــذ انضيذ خطبة

08

د /احًــــــــذ حضــٍ خهـيـــم

09

د /ايُــــبس عجذ انجبصـــــظ

71

د /يــــرواٌ عــــبدل يرواٌ
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خطخ خذيخ قطبع خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ
كهيخ انطت انجيطري – جبيعخ ثُهب
 7108-7102و
رؤيــــة الكـلـية

تسعى كلٌة الطب البٌطري – جامعة بنها فً أن تكون كلٌة متمٌزة فً مجال

الطب البٌطري محلٌا ً وإقلٌمٌا .

رسـالـة الكلـيـة

تلتزم كلٌة الطب البٌطري – جامعة بنها بأن تقدم للمجتمع خرٌج قادر على
تقدٌم خدمات بٌطرٌة متمٌزة و تنمٌة الثروة الحٌوانٌة من خالل تعلٌم بٌطري
متطور ،و تقدٌم بحوث علمٌة تصل إلى العالمٌة بما ٌتفق مع قٌم المجتمع ،و

توفٌر خدمات متمٌزة للحفاظ على الصحة العامة و سالمة الغذاء.
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يقذيخ
تھدف الخطة إلى التروٌج لدور الكلٌة فً مجال خدمة المجتمع و
تنمٌة البٌئة وذلك من خالل تحفٌز و تشجٌع أعضاء ھٌئة التدرٌس و
معاونٌھم والطلبة علً المشاركة المجتمعٌة و لضمان مشاركة المجتمع
المدنى و الجمعٌات األھلٌة و المنظمات غٌر الحكومٌة المحلٌة )بصورة
فعالة مع الكلٌة فً الخدمات المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة ،كذلك توعٌة
المستفٌدٌن من الخدمة بما تقدمة الكلٌة من خدمات ،وابرام العدٌد من
بروتوكوالت التعاون مع األطراف المجتمعٌة ذات العالقة وتفعٌل و تعزٌز
المبرم منھا ،و تنفٌذ برامج التوعٌة بأنشطة الكلٌة طبقا آللٌات التنفٌذ
بالخطة االستراتٌجٌة ،مع الحرص على قٌاس رضاء منظمات سوق العمل
والمجتمع المدنً عن أداء الكلٌة و مستوي خرٌجٌھا.

سٌاسات كلٌة الطب البٌطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة
ئَطاللب يٍ سؤيخ انكهيخ نكً تكىٌ ػؼىا ثبسصا فً يإعغخ يؼتشف ثهب وليبدح
يتًيضح نهتؼهيى وانذساعبد انؼهيب وانخذيبد انجيئخ وانتًُىيخ وتًبشيب يغ سعبنتهب انتً
تهذف ئنً تمذيى خذيبد يتًيضح نهًزتًغ وتأهيم خشيزيٍ لبدسيٍ ػهً انتؼهى انًغتًش
وانًُبفغخ انًحهيخ واأللهيًيخ ثًب يهجً أحتيبربد عىق انؼًم .تمىو انكهيخ يٍ خالل
ئداسح شئىٌ خذيخ انًزتًغ وتًُيخ انجيئخ ثشعى عيبعبد يحذدح ووػغ خطؾ تُفيزيخ
نههخطؾ االعتشاتيزيخ نهكهيخ ثؼذ ئػذاد دساعبد ألحتيبربد انًزتًغ فً ػذح يحبوس:
المحور االول :خدمة المجتمع
تمذيى خذيخ ثيطشيخ يًيضح نهحبالد انًشػيخ انتً يتى أعتمجبنهب ثبنؼيبدح انخبسريخ
ثبنًغتشفً انجيطشي انتؼهيًً وتشخيض أيشاع انحيىاَبد وانطيىس ثأعتخذاو أحذث
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 األرهضح ووعبئم انتشخيض وػالرهب ثأرىس سيضيخ ثبالػبفخ انً تُظيى
االيبو انًزبَيخ نهكشف وطشف انؼالد ثبنًزبٌ شهشيب
 تُظيى لىافم ثيطشيخ ػالريخ يزبَيخ ثبنمشي انًحشويخ يٍ انخذيبد انجيطشيخ
واألخشي انتً ثهب انخذيبد انجيطشيخ ثًحبفظخ انمهيىثيخ
تمذيى خذيبد يتطىسح وئعتشبساد فُيخ نهمطبع األعتخًبسي وانظُبػً وانضساػً
ثبنًحبفظخ يٍ خالل انًؼًم انًشكضي.
تمذيى خذيبد يؼًهيخ نمطبع األَتبد انحيىاًَ وانذارًُ ثًحبفظخ انمهيىثيخ
وانًحبفظبد انًزبوسح يٍ خالل انًشكض انزبيؼً نتشخيض االيشاع انطيىس
واالساَت و يشكض تحبنيم االغزيخ
أَتبد ًَىررً نألنجبٌ وانهحىو ثُىػيهب انحًشاء وانجيؼبء ثًضسػخ انكهيخ.
أَتبد ًَىررً نغالالد األساَت نهتشثيخ وأَتبد نحى انذربد االثيغ وانغًبٌ
ثىحذح حيىاَبد انتزبسة
 انًشبسكخ فً يؼشع يُتزبد انزبيؼخ انخبثتخ وانًتُمهخ ثًُتزبد انكهيخ يٍ
انهحىو واالنجبٌ
ئعتجيبٌ يغتىي سػب انًغتفذيٍ يٍ انخذيخ آلتخبر اإلرشاءاد انتظحيحيخ.
تًُيخ يىاسد انكهيخ نتطىيش انخذيبد انًغتًش وتحذيج االرهضح وسفغ كفبئتهب.
تُظيى حفم انتخشد نهخشيزيٍ ثبنتؼبوٌ يغ يُظًبد انًزتًغ انًذًَ نذػى انحفم
 تُظيى حفم نتكشيى انغبدح اػؼبء هيئخ انتذسيظ وانؼبيهيٍ ثبنكهيخ نجهىغهى عٍ
انًؼبػ
 تُظيى حفم نتكشيى اوائم انذفؼخ االونً عُىيب
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انًحىر انثبًَ :خذيخ انعًهيخ انتعهيًيخ
األشتشان فً ثشَبيذ انتذسيت انظيفً نطالة انفشق انُهبئيخ نشفغ يهبستهى
انؼًهيخ فً يزبل انتشخيض وانؼالد.
األشتشان فً ثشايذ تمييى األداء وػًبٌ انزىدح انخبص ثكهيخ انطت انجيطشي
ربيؼخ ثُهب يٍ خالل ئػذاد وسػ انؼًم وانتمبسيش انالصيخ نألػتًبد.
 تىفيش انحبالد انًشػيخ يٍ انحيىاَبد وانطيىس انًختهفخ حغت انحبرخ نهفظىل
وانذساعخ انؼًهيخ نهطالة ثبأللغبو انؼهًيخ ثبنكهيخ يٍ خالل انؼيبدح انخبسريخ
نًغتشفً ويضسػخ انكهيخ.
تُظيى دوساد تذسيجيخ نهخشيزييٍ ثبنتُغيك يغ األلغبو انؼهًيخ ثبنكهيخ فً انًزبالد
انجيطشيخ انًختهفخ ألعتخذاو أعبنيت انتشخيض انحذيخخ نأليشاع و انزشاحبد
انذليمخ.
 تذسيت انطالة ػًهيب فً يزبالد كيفيخ انتؼبيم يغ انحيىاَبد وأعبنيت انتشثيخ
وانتغزيخ انًختهفخ ثًضسػخ انكهيخ.
ئششان انطالة فً انمىالم يٍ خالل خطؾ عُىيخ آلكغبثهى انًهبساد انًهُيخ
وانحمهيخ
 تُظيى يؼبسع نالدويخ انجيطشيخ نهتؼشف ػهً اهى واحذث االدويخ انًغتخذيخ
 تُظيى صيبساد ييذاَيخ نكجشي ششكبد االَتبد انحيىاًَ وانذوارٍ وششكبد
ويظبَغ االدويخ آلكغبثهى انًهبساد انًهُيخ وانحمهيخ
 تُظيى يهتميبد تىظيف نهتؼشف ػهً يزبالد ػًم انطجيت انجيطشي وتىفيش
فشص نهتذسيت ونهتىظيف نهطالة وانخشيزيٍ


6
كهيخ انطت انجيطشي يشتهش -ؽىخ – لهيىثيخ رًهىسيخ يظش انؼشثيخ
انشيض انجشيذي  63731د  -61636116166+فبكظ 1636111111 -61636113171+


المحور الثانى المساهمة فى تنمٌة البٌئة
يغح ثيطشي نحم يشبكم انؼمى وانطفيهيبد انذاخهيخ وانخبسريخ نتًُيخ انخشوح
انحيىاَيخ ثًحبفظخ انمهيىثيخ يٍ خالل لىافم انجيطشيخ ثبنتؼبوٌ يغ يذيشيخ انطت
انجيطشي ثبنًحبفظخ .
انًشبسكخ انفؼبنخ يغ األرهضح انتُفيزيخ فً حم انًشبكم واألصيبد انمىييخ يخم
وثبء أَفهىَضا انطيىس وانحًً انمالػيخ وحًً انىادي انًتظذع وانجشوعيال يٍ
خالل انُذواد االسشبسيخ ثًشبسكخ لغى االيشاع انًشتشكخ ولغى انظحخ وانشػبيخ
انجيطشيخ
تُظيى دوساد تذسيجخ نهطالة و نهخشيزييٍ يٍ خالل انىحذاد راد انطبثغ
انخبص ثبنتؼبوٌ يغ االلغبو انؼهًيخ ثبالػبفخ انً انًغتشفً وانًضسػخ انتؼهيًيخ
تُظيى َذواد تىػيه وئسشبد وتخميف ثيطشي نألؽشاف انًزتًؼيخ نهًهتًيٍ
ثبنًزبل واأليشاع انجيطشيخ نظغبس وكجبس انًشثيٍ
 ئػذاد ثشايذ تؼهيًيخ ثًشبسكخ األؽشاف انًزتًؼيخ ويًخهً عىق انؼًم.
ئرشاء ئثحبث تطجيميخ نتًُيخ انخشوح انحيىاَيخ وانذارُخ يٍ خالل يشكض حيىَبد
انتزبسة
انًحىر انراثع :تًُيخ يىارد انكهيخ:
 المزرعة التعليمية :وذلك من خالل تقديم مشروع للتوسع فى تسمين العجول
وعمل فحص مستمر للقطيع ووضع برنامج غذائى وعالجى متميز للحصول
على اعلى انتاجية باالضافة الى االستعانة بالمزرعة فى اجراء الدورات
التدريبية للطالب والخريجين
 المستشفى التعليمى من خالل عمل الدعاية الالزمة بتنظيم ايام مجانية وقوافل
بيطرية فى جميع قرى محافظة القليوبية وتوفير خدمة عالجية متميزه
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 باالضافة الى عقد بعض الدورات التدريبة بمعمل المستشفى باالضافة الى
جارى شراء جهاز سونار لزيادة موارد المستشفى
 الوحدات ذات الطابع الخاص  :وذلك من خالل التوسع فى الخدمات التى
تقدمها الوحدات مثل الدورات التدريبية و زيادة انتاج الوحدات مثل وحدة
ابحات حيونات التجارب و المركز الجامى المراض الطيور و المعمل
المركزى ومركز تحاليل االغذية
 التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم الدعم المالى لدعم انشطة الكلية
من مؤتمرات ومعارض و قوافل بيطرية و حفالت التخرج باالضافة الى
توظيف وتدريب الطالب والخريجين
انًحىر انخبيش :خذيخ انجحث انعهًي:
تىفيش انحيىاَبد انًؼًهيخ انالصيخ نطالة انذساعبد انؼهيب وانجحج انؼهًً
ثبنزبيؼبد ويشاكض انجحىث ػهً يغتىي انزًهىسيخ يٍ خالل وحذح حيىاَبد
انتزبسة.
 تىفيش انًؼبيم واألرهضح انالصيخ ألرشاء انميبعبد انًختهفخ وتحهيم انؼيُبد
نهىطىل ئنً َتبئذ ػهًيخ دليمخ نطالة انذساعبد انؼهيب وانجحج انؼهًً ثبنزبيؼبد
ويشاكض انجحىث ػهً يغتىي انزًهىسيخ يٍ خالل انًؼًم انًشكضي.
تُظيى دوساد تذسيجيخ نطالة انذساعبد انؼهيب ثبنىحذاد راد انطبثغ انخبص
ثبنتُغيك يغ األلغبو انؼهًيخ ثبنكهيخ ألرشاء انتزبسة انًؼًهيخ انًختهفخ وتحهيم
انؼيُبد.

تىفيش أيبكٍ ثًضسػخ انكهيخ ألرشاء تزبسة ويشبسيغ ثحخيخ يتؼهمخ ثتغزيخ انحيىاٌ
وانهُذعخ انىساحيخ نشفغ انكفبءح األَتبريخ.
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 سثؾ انًشبكم انحمهيخ ثبنجحىث انؼهًيخ يٍ خالل انًشبسيغ انجحخيخ انتُبفغيخ انتً
تًىل يٍ طُذوق انذساعبد انؼهيب ثبنزبيؼخ
 ودػى تغىيك انجحىث انؼهًيخ انتطجيميخ يٍ خالل يشكض االثذاع واالثتكبس
ثبنزبيؼخ

وكيم انكهيخ نشئىٌ خذيخ انًجتًع وتًُيخ انجيئخ

أ.د /يبصر فؤاد عجذانحهيى

عًيذ انكهيخ

يحًذ يحًذي غبَى
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