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 (1023) دراسة احتياجات المجتمع المحيط

ام االستاذ ــــــدوات قــــــاءا على التغذية الراجعة من طرح االستبيانات عمل ورش عمل و نــــبن

له بعمل دراسة الحتياجات المجتمع المحيط باالضافة الى احمد السيد بحيرى و الفريق المعاون / الدكتور

االعتماد على الكوادر البشرية المتاحة فى الكلية من اعضاء هيئة التدريس و المعاونون و اطباء العيادات 

الخارجية و المعمل المركزى و المركز الجامعى و الموارد المالية المتوفرة من الحدات ذات الطابع 

 .الخاص

 تقديم

فلسفة انشاء الجامعات هو خدمة المجتمع واالرتقاء به حضاريا بما يخدم الربط بين التعليم الجامعى  ان

وحاجات المجتمع واالنتاج وهو المفهوم الحديث لدور الجامعات فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وان 

الستراتيجية لجامعة كانت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق مسترشدة برسالتها وفى اطار الخطة ا

 0الزقازيق تقدم مساهمة هامة وجليلة لشريحة المجتمع المحيط وللمجتمع ككل وللبيئة بأسرها 

 المساهمة فى التنمية المتكاملة للمجتمع

حيث أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو القطاع المحورى الذى يقع على عاتقه تنفيذ  تلك الغاية 

مسائل ذات أهمية ( 7)من قانون تنظيم الجامعات والتى أفردت ( ا مكرر53)المادة طبقا لما أشارت اليه 

جوهرية تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة اضافة الى ما أشارت اليه المادة 

الى انشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقاللها المالى واالدارى والفنى وبأهداف محددة فى ( 507)

 دمتها معاونة الجامعة فى القيام برسالتها سواء التعليمية والبحثية والتدريبية والخدميةمق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

لذلك فان المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة هى احدى المعايير المهمة لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل 

 لالعتماد المؤسسى للجامعات المصرية وهو ضمن المحور الخاص بالقدرة المؤسسية 

تميزة أن وحيث أن كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق هى احدى الكليات العملية التى من سماتها الم

لها طابع خدمى مجتمعى وتنمية بيئية سواء على المستوى المحلى واالقليمى والدولى لذلك فان دراسة 

احتياجات ومتطلبات المجتمع المحيط يعتبر عنصر مهم يستعان به فى وضع خطة سنوية لبرامج خدمة 

  0المجتمع وتنمية البيئة للكلية  وتحديثها سنويا

رية لتحديد احتياجات المجتمع من متطلبات المرحلة التحضي

 :االنشطة البيئية والبرامج التدريبية والخدمية المزمع تنفيذها

تم عمل  استبيانات لمختلف قطاعات سوق العمل فى مجال الطب البيطرى والمستفيدين من الخدمة 

 0والضعفة مركز القوى والتباين المجتمعية وتنمية البيئة فى هذا المجال وتحليل النتائج ومعرف

 

استبيان السادة اعضاء هيئة التددريس و الهيئدة المعاونده عدن المشداركة المجتعيدة و : أوال

  تنمية البيئة

 :نقاط القوة 

أتفقت غالبية اآلراء على أنه توجد خطة موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأن الخطة معلنة و   .1

 .ة للخدمة المجتمعية تتم دراسة المجتمع المحيط و توجد خطة تنفيذية للكلي

كما اجمعت االراء على وجود ممارسات فعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع من حيث  .2

 . األستشارات و البرامج التدريبية والقوافل والتثقيف وحل المشكالت 

أجمعت معظم االراء على وجود وحدة ادارية خاصة بالخدمات المجتمعية وتنمية البيئة كما انه  .5

 .بيانات خاصة باألنشطة والخدمات المجتمعية وملتقي الخدمةتوجد قاعدة 

اتفقت أيضا معظم االراء على وجود برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنه يتم  .4

 تنفيذها بشكل منتظم

أتفقت اآلراء على أنه تشارك األطراف المجتمعية المختلفة في مجالس وأنشطة الكلية من حيث  .3

 .رامج التعليمية و تدريب الطالب وعيد الخريجين وفرص التوظيف و قوافل الطالباعداد الب

 .يتم مشاركة الطالب واعضاء هيئة التدريس في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة .6

أتفقت اآلراء على أن الكلية تقيس رضا األطراف المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة  .7

تم األستفادة من نتائج قياس رضا األطراف يمستوي خريجيها كما أنه سنويا وعن اداء الكلية و

 .فى إعداد الدراسة والخطة المجتمعية

 



 

 استبيان السادة ممثلى سوق العمل عن المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة: ثانيا

 :نقاط القوة

 .تدريب الطالبأتفقت غالبية اآلراء على مشاركة األطراف المجتمعية فى انشطة الكلية خاصا  .1
ر ف ى ص فعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع المحيط تنحالأتفقت غالبية اآلراء على أن الممارسات  .2

 .قوافلال

 .أتفقت غالبية اآلراء على أن خدمات الكلية الفعلية للمجتمع المحيط معلنة .5

يئة  كما كما اجمعت معظم االراء على وجود وحدة ادارية خاصة بالخدمات المجتمعية و تنمية الب .4

ذ ب رامج التوعي ة بش كل تنف أنه توجد برامج للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأيض ا 

 .منتظم 

 .فرص التوظيفعيد الخريجين  ومشاركة ممثلى سوق العمل فى  .3
 

 :نقاط الضعف 

أجمعت معظم االراء على عدم مشاركة  االطراف المجتمعية فى مجالس الكلية و عدم مشاركتها  .1

 أيضا فى أنشطة الكلية من إعداد البرامج التعليمية ،

كم ا اتفق  ت أيض  ا معظ  م االراء عل  ى ع  دم قي اس الكلي  ة رض  ا االط  راف المجتمعي  ة نح  و خ  دمات  .2

 .المجتمع وتنمية البيئة وأداء الكلية ومستوى خريجيها

 أتفقت اآلراء على أنه اليتم االستفادة من  قياس رضا  االطراف .5

 

رضددا الطددراف المجتمعيددة عددن الخدددمات المقدمددة مددن المشتشددفى البيطددرى اسددتبيان : ثالثددا

  بالكلية

 :نقاط القوة 

أتفقت غالبية اآلراء على  سهولة اجراءات دخول الحالة بالمستشفي وان الكشف علي الحال ة ي تم  .1

 .في سرعة وان تعامل الطبيب مع صاحب الحالة علي أفضل مايكون

 

 :نقاط التباين واألختالف 

تباينت االراء علي ان سعر التذكرة مناسب وتوفر العالج بصيدلية المستشفي و لكن سعر العالج  1

 .بامستشفي غير مناسب



تباينت االراء حول ان امكانات مستشفي الكلية أفضل من الوحدات البيطرية من حيث وجود  2

 . غرفة عمليات و وحدة سونار

 :نقاط الضعف 

 .خل الطالب اثناء اجراء الكشفأجمعت االراء على التحفظ علي تد 1

 

 -اسددتبيان رضددا األطددراف المجتمعيددة عددن الخدددمات المقدمددة مددن المعمددل المركددزى: رابعددا

 المركز الجامعى بالكلية

 :نقاط القوة 

أتفق   ت غالبي   ة االراء عل   ى س   هولة اج   راء التس   جيل بالمعم   ل و ايض   ا االلت   زام بتق   دين نت   ائج  1

 .االختبارات فى الموعد المحدد 

 .أجمعت االراء على دقة نتائج اإلختبارات ووضوح وجودة تقارير العينات  2

إتفقت معظم األراء على تعامل الطبيب مع المستفيدين وأجمعت أيضا على تميز األطباء القائمين  5

 .على الخدمة

 . أجمعت غالبية األراء على الرضا عن الخدمات المقدمة وجودة التواصل بعد أداء الخدمة 4

ظ  م األراء عل  ى أن س  عر الخدم  ة مناس  ب وأيض  ا ح  ول إمكاني  ة المراجع  ة عن  د ع  دم اختلف  ت مع 3

 الرضا

 نقاط الضعف 

 عدم أعتماد المعمل المركزى إقليميا أو دوليا 1

  عدم كفاية األنواع المختلفة من التحاليل 2

 استبيان رضا السادة ممثلى سوق العمل عن كفاءة الطبيب البيطرى: خامسا

 :نقاط القوة

  .لسوق العمل أتفقت غالبية االراء على أن الكلية تؤهل الطبيب البيطرى بالمهارات االمهنية 1

أجمع  ت معظ  م االراء عل  ى أن الت  دريب الص  يفى اليس  اهم ف  ى رف  ع المه  ارات العملي  ة للطبي  ب  2

 .البيطرى 

 نقاط الضعف 



الفريق كما انه غي ر أجمعت االراء على ان الخريج ليس ملما بالقوانين البيطرية وال يعمل بروح  1

قادر على إتخاذ القرارات وحل المشكالت البيطريه وأيضا ليس مؤهل الستخدام التقنيات الحديثة 

 .فى التشخيص والعالج 

إتفقت معظم األراء على أن الخريج غير ملم بقواعد التسجيل العلمى للحاالت الواردة وال يراعى  2

 .السالمة البيئيه خالل ممارسة المهنة

 

 التباين واإلختالف  نقاط

تباين  ت غالبي  ة األراء عل  ى اس  تيفاء رس  الة الكلي  ة بالمه  ارات ف  ى الطبي  ب البيط  رى وأن أه  داف  1

 .البرنامج التعليمى تخدم سوق العمل 

إختلفت غالبية األراء حول عمل الخريج بكفاءة خالل ثالثة ش هور وأيض ا مراع اة الخ ريج أداب  2

زمالؤه كم ا ان ه يمتل ك مه ارات غي ر نوعي ة مث ل الحاس ب االل ى وأخالقيات المهنة وتعاونه مع 

 .واالتصال واللغة 

اعتمادا على مصفوفة التحليل البيئى تم تحديد االحتياجات المجتمعية 

 :والبيئية للمجتمع المحيط فكانت على النحو التالى

 :سياسات خدمة المجتمع: أوال 

 :تى تتبناها الكلية فى هذا الصدد مثلتحفيز طالب الكلية على المشاركة المجتمعية ال .1

 المشاركة فى القوافل الطبية البيطرية 

  الزيارات الميدانية لمراكز تخصصية بيطري ة  للوق وف عل ى أه م المش كالت الت ى تواج ه الث روة

 الحيوانية  

  حلقات نقاشية حول ما تم استبيانه من خالل الزيارات الميدانية 

 : المساهمة فى ايجاد حلول للمشكالت التى تواجه المجتمع المحيط من خالل .2

  اجراء المسوحات الحقلية الميداني ة اله م المش اكل المجتمعي ة لحص رها وتحدي د االولوي ات لحله ا

 طبقا لالحتياجات المجتمعية

 :اعداد خطط مناسبة للتصدى لبعض االمراض الوافدة مثل .5

 لطيورانفلوانزا ا     جنون البقر 

 انفلوانزا الخنازير 

 -خلق جسور لتوثي ق االرتب اط ب ين الكلي ة كجه ة أكاديمي ة بحثي ة والمؤسس ات ذات الص لة محلي ا .4

 :دوليا مثل -اقليميا

 كليات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية 



 الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

 مديرية الزراعة والتعاون الزراعى بالشرقية 

 - البيطرى بالدول االوربيةكليات الطب 

االسهام فى تنمية المهارات التدريبية والتشخيصية لخريج ى الكلي ة واالطب اء البيط ريين الع املين  .3

 -ورش عم  ل -ف  ى الم  دارس الزراعي  ة والقط  اع الحك  ومى والقط  اع الخ  اص م  ن خ  الل دورات تدريبي  ة

 ندوات ارشادية

هتمام بتسويق خدماتها على مستوى المجتمع تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية واال .6

 المحيط من خالل انشاء مركز تسويق الخدمات الحالية

اكساب الطالب بمهارات التعامل م ع متطلب ات س وق العم ل وايج اد ف رص عم ل للخ ريجين م ن  .7

 :خالل

 عقد مؤتمر التوظيف السنوى 

 دورات تدريبية تعمق فكر العمل الحر 

  المشاريع الصغيرة فى مجال االنتاج الحيوانىاعداد دراسات جدوى من أهم 

 :سياسة تنمية البيئة: ثانيا

تحفيز الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين كأفراد مجتمع الكلية عل ى المش اركة ف ى جه ود  .1

ترش يد اس تخدام  -الطاق ة)الكلية من أجل حمايتها من التلوث وترش يد الحف اظ عل ى س المة البيئ ة الداخلي ة 

 (التجميل–التشجير  -المياه

تفعي  ل دور وح  دة اآلم  ن والس  المة بالكلي  ة م  ن خ  الل الت  دريب والتاهي  ل للط  الب وأعض  اء هيئ  ة  .2

 التدريس والعاملين

 تنظيم حمالت توعية للمواطنين بخصوص الحماية من االصابة باالمراض المشتركة .5

 يةتنظيم دورات تدريبية تخصصية فى مجال الثروة الحيوانية مالداجنة والسمك .4

 التنسيق بين الكلية والجمعيات االهلية ومنظمات القظاع المدنى .3

 اجراء الدراسات الميدانية وتشجيع البحوث التطبيقية التى تخدم البيئة والمجتمع .6

 .اعداد دورات تدريبية مهنية من خالل االستفادة بالوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية .7

 

 عميد الكلية

 قادرمهدى عبد الجواد عبد ال/ د.أ

 


