
 جامعة الزقازيق

 كليــة الطب البيطــرى

 إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 سياسات كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

إنطالقا من رؤية الكلية لكى تكون عضوا بارزا فى مؤسسة معترف بها وقيادة متميزة 

والتنموية وتماشيا مع رسالتها التى تهدف إلى للتعليم والدراسات العليا والخدمات البيئة 

تقديم خدمات متميزة للمجتمع وتأهيل خريجين قادرين على التعلم المستمر والمنافسة 

 .المحلية واألقليمية بما يلبى أحتياجات سوق العمل

تقوم الكلية من خالل إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برسم سياسات محددة 

يذية لللخطط االستراتيجية للكلية بعد إعداد دراسات ألحتياجات ووضع خطط تنف

 :المجتمع فى عدة محاور

  خدمة المجتمع :أوال

  تقديم خدمة بيطرية مميزة للحاالت المرضية التى يتم أستقبالها بالعيادة الخارجية

وتشخيص أمراض الحيوانات والطيور بأستخدام أحدث األجهزة ووسائل 

 .بأجور رمزيةالتشخيص وعالجها 

  تنظيم قوافل بيطرية عالجية مجانية للمستشفى المتنقل بالقرى المحرومة من

الخدمات البيطرية واألخرى التى بها الخدمات البيطرية بمحافظة الشرقية 

وجميع محافظات الجمهورية من خالل التعاون مع الجهاز القومى للشباب 

 .وديوان عام محافظة الشرقية والجمعيات األهلية

  تقديم خدمات متطورة وإستشارات فنية للقطاع األستثمارى والصناعى

 .والزراعى بالمحافظة من خالل المعمل المركزى

  تقديم خدمات معملية لقطاع األنتاج الحيوانى والداجنى بمحافظة الشرقية

 .للخدمات البيطرية.والمحافظات المجاورة فى المركز الجامعى

 م بنوعيها الحمراء والبيضاء بمزرعة الكليةأنتاج نموذجى لأللبان واللحو. 

 أنتاج نموذجى لسالالت األرانب للتربية وأنتاج اللحم بوحدة حيوانات التجارب. 

 إستبيان مستوى رضا المستفدين من الخدمة آلتخاذ اإلجراءات التصحيحية. 

 تنمية موارد الكلية لتطوير الخدمات المستمر وتحديث االجهزة ورفع كفائتها. 



 المساهمة فى تنمية البيئة :ثانيا

  مسح بيطرى لحل مشاكل العقم والطفيليات الداخلية والخارجية لتنمية الثروة

 .الحيوانية بمحافظة الشرقية من خالل قوافل متخصصة للمستشفى المتنقل

  المشاركة الفعالة مع األجهزة التنفيذية فى حل المشاكل واألزمات القومية مثل

 .طيور والحمى القالعيةوباء أنفلونزا ال

  تنظيم دورات للخريجيين بالتعاون مع الصندوق األجتماعى للتنمية عن

 .المشروعات الصغيرة فى مجال األنتاج الحيوانى

  المشاركة المجتمعية فى برنامج السنوى لتحويل القرى إلى قرى نموذجية من

ة الزقازيق و خالل التعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامع

 .محافظة الشرقية ضمن فعاليات مهرجانات البيئة

  تنظيم ندوات توعيه وإرشاد وتثقيف بيطرى لألطراف المجتمعية للمهتمين

 .بالمجال واألمراض البيطرية

 إعداد برامج تعليمية بمشاركة األطراف المجتمعية وممثلى سوق العمل. 

 والداجنة إجراء إبحاث تطبيقية لتنمية الثروة الحيوانية. 

 خدمة العملية التعليمية :ثالثا

  األشتراك فى برنامج التدريب الصيفى لطالب الفرق النهائية لرفع مهارتهم

 .العملية فى مجال التشخيص والعالج

  األشتراك فى برامج تقييم األداء وضمان الجودة الخاص بكلية الطب البيطرى

 .رير الالزمة لألعتمادجامعة الزقازيق من خالل إعداد ورش العمل والتقا

  توفير الحاالت المرضية من الحيوانات والطيور المختلفة حسب الحاجة

للفصول والدراسة العملية للطالب باألقسام العلمية بالكلية من خالل العيادة 

 .الخارجية

  تنظيم دورات تدريبية للخريجيين بالتنسيق مع األقسام العلمية بالكلية فى

المختلفة ألستخدام أساليب التشخيص الحديثة لألمراض المجاالت البيطرية 

 .الجراحات الدقيقة

  تدريب الطالب عمليا فى مجاالت كيفية التعامل مع الحيوانات وأساليب التربية

 .والتغذية المختلفة بمزرعة الكلية

  إشراك الطالب فى القواقل من خالل خطط سنوية آلكسابهم المهارات المهنية

 والحقلية



 :خدمة البحث العلمي :رابعا

  توفير الحيوانات المعملية الالزمة لطالب الدراسات العليا والبحث العلمى

بالجامعات ومراكز البحوث على مستوى الجمهورية من خالل وحدة حيوانات 

 .التجارب

  توفير المعامل واألجهزة الالزمة ألجراء القياسات المختلفة وتحليل العينات

دقيقة لطالب الدراسات العليا والبحث العلمى للوصول إلى نتائج علمية 

بالجامعات ومراكز البحوث على مستوى الجمهورية من خالل المعمل 

 .المركزى

  تنظيم دورات تدريبية لطالب الدراسات العليا بالتنسيق مع األقسام العلمية

 .بالكلية ألجراء التجارب المعملية المختلفة وتحليل العينات

  الكلية ألجراء تجارب ومشاريع بحثية متعلقة بتغذية توفير أماكن بمزرعة

 .الحيوان والهندسة الوراثية لرفع الكفاءة األنتاجية

  ربط المشاكل الحقلية بالبحوث العلمية من خالل المشاريع البحثية التنافسية التى

 تمول من صندوق الدراسات العليا بالجامعة

نوية وسنوية لتحديد نسبة األنجاز يتم تقييم اإلداء من خالل إعداد تقارير ربع س

والمؤشرات والتوصيات وكذلك عمل إستبيانات لألطراف المجتمعية لتحديد نقاط 

 .الضعف والقوة وأتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 


