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عن إنجازات وحدات كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق التى  سنوىتقرير 

أعـــــــــــــــده  00/6/1021إلى  2/7/1022تقدم خدمات مجتمعية عن الفترة من 

لماح كامل عبد السميع مدير إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية تطبيقا / د

يق التنفيذى لمعيار المشاركة المجتمعية لما جاء بالخطة السنوية الموضوعة من الفر

تحت أحمد البحيرى صراحه أستاذ طب وجراحه الحيوان بالكليـــــــــة / د.برئاسة أ

 .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة/ كتوردستاذ الاألالسيد إشراف 

  :وتتلخص األنجازات فى اآلتى

 تضم العديد من األقسامالتى : المستشفى البيطرى التعليمى: أوال

 قافلة عالجية مجانية فى مختلف قرى محافظة  08تم تنفيذ عدد  :المتنقـل  المستشفى

 حاله كما هو موضح بالجدول 16062الشرقية حيث تم مناظرة وعالج 

 الشهر

 بيــــــان الحاالت بيان القوافل

 مالحظات
 تناسليات جراحه طب حيوان القرية التاريخ

طيور 

 وأرانب

يوليه

1022 
 2271 2 4 61 محموديةلا 15/7/1022

الخطة ضمن 

 السنوية

للخدمات 

 المجتمعية

أغسطس

1022 

 265 12 6 21 الطيبة 2/2/1022

 2220 24 7 72 أم رماد 11/2/1022

سبتمبر

1022 

 1022 10 1 200 بنى عمران 21/2/1022

 207 4 0 54 الزهراء 16/2/1022

أكتوبر

1022 
 546 2 0 72 العباسة 20/20/1022

نوفمبر

1022 

 2210 27 7 22 األشاعر 24/22/1022

 222 12 0 60 كراديس 12/22/1022

ديسمبر

1022 

22/21/1022 

 العباسة

بالتعاون مع  0210 01 3 217

الجامعة 

 القومىوالمجلس 

 للشباب

21/21/1022 206 0 13 0833 

20/21/1022 251 2 33 1103 

يناير

1021 
 0821 00 2 60 الغار 6/2/1021

بالتعاون مع 

 رسالةة يجمع

 الخيرية

مارس

1021 

 2227 22 26 65 الشبراوين 5/0/1021

الخطة ضمن 

 السنوية

للخدمات 

 المجتمعية

 472 2 1 44 أوالد مهنا 22/0/1021

أبريل

1021 

 2062 22 0 42 كفر الدنوهيا 2/4/1021

 222 7 0 72 أبو األخضر 10/4/1021

مايو

1021 

 2645 10 20 64 أم الزين 7/5/1021

12/5/1021 
كفر 

 األشراف
02 2 02 2042 

 16062 14142 002 21 2400 األجمالى

 



 من الخطة السنوية% 75نسبة تحقيق  المؤشرات

بأستبيانات مستوى الرضاء عن الخدمات المقدمة إستمرار التفعال مع الشكوى 

لتمويل شراء  وهيئات المجتمع المدنى والتعاون مع المجلس القومى للشباب

 .األدوية لبعض القوافل

 .اإلستقرار السياسية ومناخ عدمالحالة األقتصادية و المعوقات

 قلة مصادر التمويل وأرتفاع أسعار األدوية  

 كما هو مخطط فى الخطة السنوية فلواق 6يذ عدد عدم تنف ما لم يتم أنجازه

 .القوافل المجانيةفى للمساهمة تمويل  إيجاد مصادر التوصيات

 عدد حاالت مرضية وعالجها من الفصائل الحيوانية  تم إستقبال :الخارجية  العيادة

 المختلفة كاألتى 

 دواجن كالب قطط خيول جمال ماعز أغنام جاموس أبقار السنة

0202/0200 072 002 000 082 5 045 00 00 005822 

0222/0202 020 022 085 082 4 025 02 45 022222 

 1002/1020نقص عدد الحاالت من جميع الفصائل الحيوانية عن العام السابق  المؤشرات

 .والجاموس والجمال ماعدا الدواجن

 .يناير15الحالة األقتصادية واألمنية منذ أنطالق ثورة  المعوقات

 .حاالت الواردة للعيادة الخارجيةعدم زيادة عدد  ما لم يتم أنجازه

 تنظيم ندوات توعية وعمل نشرات دعائية عن أنشطة الكلية المجتمعية والخدمية التوصيات

 تم تشخيص عدد كبير من الحاالت المرضية الغامضة فى  :السونار  وحدة

 .مختلف التخصصات والحيوانات بإستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية

 النوع
 السنة

 أجمالى قطط كالب خيول ماعز أغنام جاموس أبقار

0200/0200 82 020 007 002 05 04 02 0222 

0202/0200 50 022 080 000 48 05 04 725 

 %1035بنسبة عدد الحاالت عن العام السابق إجمالى زيادة  المؤشرات

 (Prob)أعطال فى الجهاز نتيجة كسر المجس  المعوقات

 اليوجد ما لم يتم أنجازه

 .للحيوانات لمنع الحركات المفاجئة التى تؤدى لكسر المجس عمل تأمين التوصيات

 .فى تشخيص الحاالت عمل نشرات دعائية للوحدة وأستخدامات الجهاز

 



 حركة أنتاج وبيع ونفوق فصائل حيوانات  تم رصد :التجارب  حيوانات  وحدة

 التجارب المختلفة وسجلت كما هو مبين بالجدول

 RAT MICE RABBIT 0200/0200الحركة

 040 04 0078 أنتاج

 020 50 0005 بيع

 22 2 08 نفوق

 07 2 002 الرصيد

عن العام % 44بنسبة  MICEو  RABBIT منالمبيعات الوحدة  إنخفاض المؤشرات

 وزيادة أعداد النافق فى كل السالالت السابق

 عدم توافر عمال بالوحدة المعوقات

 عدم التوسع فى تريية فئران التجارب  ما لم يتم أنجازه

 عدم تغيير الدماء بوحدة األرانب   

 تم إنجازه فى العام السابق للمحافظة على ماتوفير عمال بالوحدة  التوصيات

 تغيير الدماء بوحدة األرانب  

 مساهمة فى أنجاز و نشاط المعمل من تحاليل تم رصد :المستشفى  معمل

  :األبحاث والرسائل العلمية كاآلتى

السنة                       م  
 نوع الخدمة

1022/1021  
 العدد

 خدمات مجتمعية 1

 10 أختبار حساسية  

 4 كاملة  صورة دم

 4 تحليل وظائف كبد

 4 وظائف كلىتحليل  

 1 فحص عينات براز

 خدمات بحثية 2
 1 رسالة دكتوراة فـارماكولوجى

 3 إبحاث بكتريولوجيا للترقية

والبحث العلمى من خالل إجراء التحاليل  تفعيل دور المعمل فى خدمة المجتمع المؤشرات

 .المختلفة

 .معملعمال بالعدم توافر  المعوقات

  اليوجد ما لم يتم أنجازه

 .للمحافظة على إستمرارية نشاط المعملتوفير عمال  التوصيات

 .عمل دعاية عن إمكانات والخدمات التى يقدمها المعمل  



 0020/0020الحساب الختامى للمستشفى البيطرى التعليمى عام 
 الرصيد مصروفات ايرادات المــــدة

 جنيه جنيه ق جنيه ق

 45228180 0 0 0 0 رصيد أول المدة

 0140 1004 14 1004 55 يوليه

 0004105 0 0 0004 05 أغسطس

 4040105- 1444 15 4405 00 سبتمبر

 402140 0512 44 0404 00 أكتوبر

 0412100 4400 04 5411 0 نوفمبر

 0004140- 1054 0 4051 40 ديسمبر

 0124 4012 10 4054 00 يناير

 4004140- 4404 01 0504 05 فبراير

 4002145- 1041 00 0404 45 مارس

 154140- 1004 00 4204 00 أبريل

 4054100- 5444 10 0000 00 مايو

 4024140- 4014 40 4005 00 يونيه

 02270104 14401 14 45404 00 رصيد اخر المدة

 

 :المعمل المركزى: ثانيا

 تم فحص وإجراء تحليل عينات وتنظيم دورات بوحدات المعمل المختلفة كما هو مبين

 عدد األختبارات الوحدة م

 880 األمتصاص الذرى 0

 04 السموم الفطرية 0

 20 تحليل نسبة البروتين 0

 7 التقطيع الهستولوجى لألنسجة 4

 HPLC 5الكشف عن المتبقيات  5

 0 قياس تلوث المياة 2

 0 اآلليزا 7

 - دورات تدريبية 8

 



 2102/1102الحساب الختامى للمعمل المركزى عام 

0200/0200العام المالى  الرصيد مصروفات إيرادات 

(0,4,0)الربع األول   00222   

(40,44,40)الربع الثانى   8522   

(4,0,4)الربع الثالث   00205   

(2,5,1)الربع الرابع   00222   

 44085  44085 إجمالى

 .%12322زيادة فى إيرادات المعمل عن العام السابق بنسبة  المؤشرات

 .عمل نشرات دعائية ألنشطة المعمل 

 .عطل فى جهاز تحليل المياة واآلليزا المعوقات

 .عدم تفعيل وحدة الهستوباثولوجى وإصالح أو إحالل األجهزة المعطلة ما لم يتم أنجازه

 . العمل على تفعيل جميع وحدات المعمل التوصيات

 . األجهزة المعطلة حالل وتجديدإ

 

 :المركزالجامعى للخدمات البيطرية: ثالثا

تعاون مع قسم عينة وتنظيم دورة تدريبية بال 118تم عمل صفة تشريحية وتحليل عدد 

 كما هو مبين بالكلية الكيمياء الحيوية

السنة                       م  
 نوع الخدمة

1022/1021  
 مصروفات بالجنيه األيراد بالجنيه العدد

حاله 133 أختبار حساسية دواجن 1  0660  

ةعين 31 أختبار حساسية ألبان 2  600  

ةعين 18 بكتيريولوجى مياه 3  360  

عينه 16 أعالفتحليل بروتين   4  480  

عينات 5 بكتيريولوجى أعالف 5  60  

  - - سموم فطرية 6

  300 3 بنك عترات 7

  3000  غرف إبحاث 8

  0046420 1 دورات 9

 956929 992697 أجمالى
 8979959 صافى اإليراد



 2102/1102الحساب الختامى للمركز الجامعى عام 

 الرصيد مصروفات إيرادات  0200/0200العام المالى

(0,4,0)الربع األول   0542172 -  

(40,44,40)الربع الثانى   0402 207102  

(4,0,4)الربع الثالث   0422 042  

(2,5,1)الربع الرابع   0482 22  

 956929 25210 220217 إجمالى

 .الواردة للمركززيادة عدد الحاالت  المؤشرات

 %.1032زيادة إيرادات المركز عن العام السابق بنسبة 

 .عقد دورات تدريبية

 .أنتشار مرض أنفلونزا الطيور مما يؤثر سلبا على تربية الدواجن المعوقات

 .البيروقراطية اإلدارية فى تحديث أجهزة المعمل

 عدم تحديث المركز باألجهزة الحديثة لمواكبة السوق  ما لم يتم أنجازه

 توفير التمويل الالزم لألحالل والتجديد وعمل نشرات دعائية ألنشطة المركز التوصيات

 :مزرعة الكلية: رابعا

 1100/1101تم رصد وتسجيل إنتاج المزرعة من األلبان واللحوم الحمراء خالل عام 

 كالتالى

 

 2102/1102الحساب الختامى للمزرعة عام 

 الكمية بالكيلو جرام المنتج  م

كيلو 5452425 البان جاموسي 2  

كيلو 5546405 البان بقري 1  

كيلو 3453431 لحوم حمراء 0  

1022/1021العام المالى   مصروفات إيرادات 

(5,8,2)الربع األول   05353  

(10,11,10)الربع الثانى   80533405  

(3,0,1)الربع الثالث   205545  

(6,5,4)الربع الرابع   388545  

  210132011 إجمالى



 .عن العام السابق% 11عة بنسبة زرفى إيرادات الم زيادة المؤشرات

 .موقف اإلدارة الهندسية بالجامعة بنسبة لمبنى المزعة وخاصة عنابر الدواجن المعوقات

  مخاطبات جهاز شئون البيئة للكلية والجامعة بشأن المزرعة  

 .عدم تشغيل عنابر الدواجن  يتم أنجازه ما لم

 .توفير التمويل الالزم لألحالل والتجديد  التوصيات

 

 وكيل الكلية لشئون خدمـــــــة المجتمع    مدير إدارة شئون البيئـة

 

 مجدى شــــرف السيد/ د.أ     لماح كامل عبد السميع / د
 ,يعتمد

 

 عميـــد الكليــــة

 عبد القادرمهدى عبد الجواد / د.أ
 

 


