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إجنـــــــازات الكلية
يف جماالت شئون هيئة التدريس والدراسات العليا منذ إنشائها
فى الفترة مارس  – 7002ديسمبر 7000

 .1إنشاء الكلية واألقسام العلمية واالدارية:
 صدر القرار الجمهوري رقم  77لسنة  1007بإنشاء كلية الطب البيطري بالبستان جامعة اإلسكندريةفرع دمنهور في  17مارس  1007نظرا لتوافر عناصر إنشاء الكلية المتمثلة فى:
 .1البنية األساسية للكلية " مبنى تعليمى  -مبنى إداري  -مباني سكنية للطالب ".
 .2اإلمكانيات البشرية من السادة أعضاء هيئة التدريس و الوظائف المعاونة والكادر العام من الوظائف
اإلدارية المختلفة.
 .3مزرعة إنتاجية تعليمية للكلية.
 .4اإلرادة الشعبية وحاجة المجتمع
 وافقت لجنة قطاع الدراسات البيطرية بالمجلس األعلى للجامعات بجلستها في  6إبريل  2117علىبدء الدراسة خالل العام الجامعي .2118/2117
-

تم تعيين األستاذ الدكتور /حاتم صالح الدين عبد الحميد عميدا للكلية واألستاذ الدكتور /مجدى خليل
سليمان وكيال للكلية لشئون التعليم والطالب بتاريخ  2117/7/25واإلعداد األكاديمي للكلية في بداية
عام 2117م تمهيداً الستقبال أول دفعة من الطالب المقبولين.
تم تعيين األستاذ الدكتور /أشرف عبد المحسن الشرابى وكيال للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
بتاريخ .2118/8/24
صدر القرار الوزارى بالموافقة على فتح القبول للدراسات العليا (دبلوم  -ماجستير – دكتوراه) بتاريخ
.2119/6/11
تعيين ا.د /أسامه السيد محروس  -وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثالث سنوات
اعتبارا من.2119/5/25
إنجازات الكلية منذ إنشائها فى مارس  7002وحتى اآلن

رسالة الكلية:
تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية فى نوفمبر  ،2117ومن خاللها تم تشكيل لجنة برئاسة عميد الكلية
لمراجعة رسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية وعرضها على مجلس فرع الجامعة بدمنهور فى شهر ديسمبر
 2117حيث تم اعتمادهما .ونصت رسالة الكلية على ما يلى:
"تخريج أطباء بيطريين متخصصين ذو كفاءة علمية ومهارة عالية قادرين على تحسين صحة اإلنسان
والحيوان وتقديم خدمات متميزة لمجتمع محافظة البحيرة ،المجتمع المحلى والدولي"
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The mission statement:
“Graduation of proficient veterinarians capable for the improvement of health of
animals and humans, and the commitment of distinguished community services for
”Behirah governorate, Egypt and the world

أهداف الكلية االسرتاتيجية:
يعتبر إنشاء كلية الطب البيطري بجامعة اإلسكندرية  -فرع دمنهور قرارا حكيما حيث أن الكلية ال تخدم
محافظة البحيرة المترامية األطراف ً
فقط بل يمتد ليشمل إقليما جغرافيا كبيرا من المراكز المجاورة لها فى
العديد من المحافظات كاإلسكندرية ،كفر الشيخ ،الغربية ،المنوفية ومطروح .ويضم هذا اإلقليم ثروة ضخمة
من الحيوانات والدواجن واألسماك .لذا للكلية العديد من األهداف اإلستراتيجية لخدمة هذا اإلقليم الكبير:
 .1تعتبر الكلية منارة علمية لتزويد الطلبة بأصول المعرفة في العلوم األساسية البيطرية واإلنسانية
وتأهيلهم بالمهارات البيطرية وتنمية قدراتهم علي التفكير التحليلي والتخيل اإلبداعي.
 .2إعداد األطباء البيطريين المؤهلين علميا ً لالضطالع بالنشاطات البيطرية والقادرين علي المساهمة في
مختلف القطاعات التي تتطلبها خطط التنمية بالبالد.
 .3إعداد أطباء متخصصين في مختلف المجاالت البيطرية بعد درجة البكالوريوس وذلك من خالل
الحصول علي درجة الدبلوم – الماجستير -الدكتوراه.
 .4تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات والزيارات العلمية على المستوى المحلى والدولى بهدف زيادة
االحتكاك العلمي وتبادل الخبرات بين األكاديميين والمهنيين.
 .5تقديم االستشارات البيطرية وتوفير الخدمات الفنية والعالجية للعديد من المشاكل البيطرية في مختلف
القطاعات ،وذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات علي مستوي المحافظة أو الدولة.
 .6التأكيد علي تطوير علم الطب البيطري ومسايرته للتقدم العلمي وحل المشاكل الفنية التي تواجه
البيطريين في الحقل من خالل أنشطة بحثية متميزة وبحث األسباب وإيجاد الحلول المناسبة مما يؤدي
إلي النهوض بالحالة الصحية واإلنتاجية.

استقرار العام الدراسى األول  7002//7002بالكلية:
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 بدأت الدراسة بالكلية فى ميعادها المقرر وقامت إدارة الكلية بتنظيم حفل استقبال لطالب أول فرقةدراسية بالكلية ( 145طالبا وطالبة).
 مع بداية الدراسة كان يعمل بالكلية عدد  3أساتذة  5 +مدرسين  1 +مدرس مساعد  3 +معيد فقط: .1ا.د /حاتم صالح الدين عبد الحميد  ..........عميد الكلية.
 .2ا.د /مجدى خليل سليمان  .....................وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 .3ا.د /أشرف عبد المحسن الشرابى  ...........رئيس قسم التشريح واألجنة
 .4د /إسماعيل إسماعيل أبو غنيمة  ............المدرس بقسم الفسيولوجى
 .5د /مديحة صالح إبراهيم  .....................المدرس بقسم الميكروبيولوجي
 .6د /أحمد صابر إبراهيم  .......................المدرس بقسم التشريح واألجنة
 .7د /محمد عارف النشرتى  .....................المدرس بقسم األنسجة والخاليا
 .8د /شريف زكريا الخولية  .....................المدرس بقسم رعاية الحيوان وتنمية الثروة الحيوانية
 .9ط.ب /قدري محمد صادق  ...................المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية

 .11ط.ب /محمد على مرعى  ...................المعيد بقسم الوالدة
 .11ط.ب /ياسين أحمد بدر  ......................المعيد بقسم طب الحيوان
 .12ط.ب /مرفت عبدلبحليم عبداللطيف  .......المعيد بقسم التغذية والتغذية األكلينيكية
 قام ا.د /سعيد نافع نائب رئيس الجامعة بزيارة المدينة الجامعية بالبستان فى صباح يوم االثنين 5نوفمبر  2117للتأكد من فعالية تشغيلها وقدرتها على استيعاب طالب وطالبات الكلية .وفى حضور
العميد وأعضاء هيئة التدريس وناقش مع الطالب جميع المعوقات وأوصى بضرورة اتخاذ الحلول
الالزمة.
 خالل عام  ،2118انتقل السادة اآلتي أسماؤهم للعمل بالكلية: .1ا.د /محمد يحيى نصر  ....................أستاذ ورئيس قسم طب الحيوان.
 .2ا.د /أسامة السيد محروس  ................أستاذ ورئيس قسم رعاية الحيوان وتنمية الثروة الحيوانية
 .3د /عبد الرحمن السيد أبو رواش  ........أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الطفيليات والباثولوجى
 .4د /أسامة بهجت الجزار  ...................المدرس بقسم الكيمياء الحيوية
 .5د /على حافظ الفار  .........................المدرس بقسم الكيمياء الحيوية
 تمت الموافقة على تشكيل مجالس األقسام األكاديمية بالكلية وعددها  16قسما وتحديد رؤساء مجالساألقسام والقائمين بالعمل أو المشرفين عليها.
 تمت الموافقة على تشكيل مجلس الكلية لمباشرة األعمال األكاديمية واإلدارية للكلية ،وقد تم افتتاح أولجلسة بحضور ا.د /سعيد عبده نافع نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون فرع دمنهور يوم السبت
الموافق  7يونيو  .2118وقد تم تشكيل اللجان العلمية المنبثقة من مجلس الكلية وتفعيل أعمالها.

 .2شئون هيئة التدريس (نقل  -تعيني  -ترقيات):
أوال .نقل السادة أعضاء هيئة التدريس اىل الكلية:

 -فى عام  ،7002تم نقل كال من السادة-:

.2
.3
.4
.5
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ا.د  /حاتم صالح الدين عبد الحميد – االستاذ ورئيس قسم أمراض الدواجن واالسماك بكلية الطب
البيطرى بادفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
أ.د  /مجدى خليل سليمان – االستاذ بقسم أمراض الدواجن واالسماك بكلية الطب البيطري بادفينا إلى
مثل وظيفته بالكلية.
أ.د  /أشرف عبد المحسن الشرابى – االستاذ بقسم التشريح و االجنة بكلية الطب البيطرى بادفينا إلى
مثل وظيفته بالكلية.
د  /مديحه صالح إبراهيم – المدرس بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة
إلى مثل وظيفتها بالكلية.
د  /شريف زكريا كامل الخوليه – المدرس بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكليه الطب البيطرى

3

جامعة المنصورة إلى مثل وظيفته بالكلية.
 .6د /محمد عارف النشرتي  -المدرس بقسم االنسجة والخاليا بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة
إلى مثل وظيفته بالكلية.
 .7د  /أحمد صابر إبراهيم سيد أحمد  -المدرس بقسم التشريح وعلم االجنه بكليه الطب البيطرى جامعة
المنصورة إلى مثل وظيفته بالكلية.
 .8ط.ب  /قدرى محمد إبراهيم صادق – المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكليه الطب البيطرى
بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
 .9ط.ب  /محمد على مرعى  -المعيد بقسم الوالده بكليه الطب البيطرى بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
 .11ط.ب  /مرفت عبد الحليم عبد اللطيف  -المعيده بقسم التغذيه والتغذيه االكلينيكيه بكليه الطب
البيطرى جامعة بنى سويف إلى مثل وظيفتها بالكلية.
 .11يس أحمد يس بدر  -المعيد بقسم طب الحيوان بكليه الطب البيطرى بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
 في عام  ،7002تم نقل كال من السادة-:.1
.2
.3
.4
.5

أ.د  /محمد يحيي أحمد نصر  -االستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى جامعة كفرالشيخ إلى
مثل وظيفته بالكلية.
أ.د  /أسامه السيد محروس  -االستاذ بقسم الرعايه و تنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري
بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
د /عبد الرحمن عبد الستار أبورواش – االستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا والطفيليات بكلية الطب
البيطرى جامعة كفرالشيخ إلى مثل وظيفته بالكليه .
د /أسامه بهجت الجزار – المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى جامعة جنوب الوادى
إلي مثل وظيفته بالكلية.
ط.ب /على حافظ الفار  -المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري بإدفينا إلى
مثل وظيفته بالكلية.

 في عام  ،7002تم نقل كال من السادة-:.1
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.2
.3
.4
.5
.6

أ.د /عبيد عبد العاطى صالح  -االستاذ بقسم الرقابة الصحية على االغذية بكلية الطب البيطري بإدفينا
إلى مثل وظيفته بالكلية.
د /نهى عبد هللا عبد الوهاب – المدرس بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري بإدفينا إلى مثل
وظيفتها بالكلية.
د /عبد الجواد صالح الطحاوى  -المدرس بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري
بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
د  /محمد عبد النبى عبد المقصود العدل  -المدرس بقسم الرعايه و تنمية الثروه الحيوانيه بكلية الطب
البيطرى بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
د /ياسر سعيد السيد سالم  -المدرس بقسم الطب الشرعى والسموم واالجراءات البيطرية بكلية الطب
البيطري بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
ط.ب /منى السيد محمود يونس  -المدرس المساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب

البيطري بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
 .7ط.ب /حماده عبد العزيز سيد أحمد  -المدرس المساعد بقسم التغذية والتغذية اإلكلينيكية بكلية الطب
البيطري بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
 .8ط.ب /أحمد نصر الخمارى  -المدرس المساعد بقسم الجراحة بكليه الطب البيطري بإدفينا إلى مثل
وظيفته بالكلية.
 .9ط.ب /موسى عبد هللا أيوب  -المدرس المساعد بقسم صحة الحيوان واالمراض المشتركة بكلية الطب
البيطري بإدفينا إلى مثل وظيفته بالكلية.
ثانيا .ترقيات وتعيينات السادة أعضاء هيئة التدريس العاملني بالكلية:

 في عام -:2002عميداً للكلية لمدة ثالث سنوات اعتبارا

 .1تعيين أ.د  /حاتم صالح الدين عبد الحميد -
من2117/7/25
 .2تعيين أ.د  /مجدى خليل سليمان  -وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب لمدة ثالث سنوات اعتبارا
من.2117/7/25
 .3تعيين أ.د  /أشرف عبد المحسن الشرابى  -رئيس قسم التشريح وعلم االجنة اعتبارا من
2117/8/23
 -في عام -:2002
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 .1قرار رقم  633بتاريخ  2118/5/11بتعيين السادة الموضح أسمائهم بعد في وظيفة معيد بالكلية
باألقسام الموضحة قرين أسم كال منهم:
 ط.ب /أحمد محمد السيد رشوان  -المعيد بقسم التشريح ط.ب /أحمد السيد نور الدين أحمد  -المعيد بقسم االنسجة والخاليا ط.ب /جابر عبدالونيس بطيحه  -المعيد بقسم االدوية البيطرية ط.ب /حنان على محمد عبد الحى غنيم  -المعيدة بقسم الفسيولوجيا ط.ب /هدى على عبداللطيف عبدالرحمن  -المعيدة بقسم الباثولوجيا والطفيليات ط.ب /سعاد محمد جمعه منشاوي الصابر  -المعيدة بقسم الباثولوجيا والطفيليات ط.ب /محمود محمود يوسف إسماعيل أبو غنيمة  -المعيد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية ط.ب /مى مصطفى العزب الشمارقة  -المعيدة بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية ط.ب /أيمن حسن عبدالعزيز بيومى صدقه  -المعيد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية ط.ب /بثينه حسن على أحمد عيسى  -المعيدة بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية ط.ب /صافيناز على محمد إبراهيم  -المعيدة بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية ط.ب /عماد الدين محمد فؤاد محمد -المعيد بقسم الميكروبيولوجي .2تعيين أ.د /محمد يحيي أحمد نصر  -رئيس قسم طب الحيوان اعتبارا من .2118/5/6
 .3تعيين أ.د /أشرف عبد المحسن الشرابى  -وكيالً للكلية لشئون الدرسات العليا والبحوث لمدة ثالث
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سنوات اعتبارا من .2118/8/24
 .4تعيين د /على حافظ على محمد الفار  -فى وظيفة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية اعتبارا من
.2118/11/29
 .5تعيين أ.د /أسامه السيد محروس  -رئيس قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية اعتبارا من
.2118/11/18
 في عام -:2002 .1تعيين أ.د /عبيد عبد العاطى صالح  -رئيس قسم الرقابة الصحية على االغذية اعتبارا من
.2119/4/6
 .2قرار رقم  633بتاريخ  2119/5/11بتعيين السادة الموضح أسمائهم بعد في وظيفة معيد بالكلية
باألقسام الموضحة قرين أسم كال منهم:
 ط.ب /أحمد جالل رزق على – المعيد بقسم التشريح و علم االجنة ط.ب /عبد الوهاب السنوسى عبدالمحسن – المعيد بقسم الكيمياء الحيوية ط.ب /محمد عبد المنعم عبد الحميد السيد – المعيد بقسم التغذية والتغذية االكلينيكية ط.ب /أسماء صالح الدين ابراهيم أبو النور – المعيدة بقسم االنسجة والخاليا .3تعيين أ.د  /أسامه السيد محروس  -وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثالث
سنوات اعتبارا من.2119/5/25
 .4تعيين أ.د /عبد الرحمن عبدالستار أبورواش  -رئيس قسم الباثولوجيا والطفيليات اعتبارامن
.2119/5/26
 .5تعيين د /اسماعيل اسماعيل أبو غنيمة  -قائم بأعمال رئيس قسم الفسيولوجيا اعتبارا من
2119/7/28
 .6تعيين ط .ب /مرفت عبد الحليم عبد اللطيف – فى وظيفة مدرس مساعد بقسم التغذية والتغذية
االكلينيكية.
 .7تعيين ط .ب  /محمد على مرعي – فى وظيفة مدرس مساعد بقسم الوالدة

إنجازات الكلية منذ إنشائها فى مارس  7002وحتى اآلن
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 في عام -:2010 .1وافق رئيس الجامعة بتاريخ  2111/4/17على تعيين السيد الدكتور  /نبيل محمد عبدالحميد بكير
في وظيفة مدرس بقسم طب الحيوان (أمراض الحيوان المعدية) بالكلية.
 .2قرار رقم  633بتاريخ  2111/5/11بتعيين السادة الموضح أسمائهم بعد في وظيفة معيد بالكلية
باألقسام الموضحة قرين أسم كال منهم:
 إيمان حمدي عبداللطيف عبدالعال – معيدة بقسم الرقابة الصحية على االغذية (رقابة صحيةعلى االلبان و منتجاتها).
 أسماء غالب عطية صالح – معيدة بقسم طب الحيوان (أمراض باطنة) نصرة أحمد محمد يوسف– معيدة بقسم التوليد واألمراض والتلقيح االصطناعي ونقل االجنة محمد على عزب نعيم مشالى – معيدة بقسم الجراحة -داليا حبشى محمد على سمك – معيدة بقسم الطب الشرعى والسموم واالجراءات البيطرية

 .3تجديد تعيين أ.د /حاتم صالح الدين عبد الحميد  -عميداً للكلية لمدة ثالث سنوات اعتبارا
من.2111/7/25
 .4تجديد تعيين أ.د /مجدى خليل سليمان  -وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب لمدة ثالث سنوات
اعتبارا من.2117/7/25
 .5وافق مجلس جامعة اإلسكندرية في جلسته المنعقدة بتاريخ  2111/7/27على ترقية السادة:
 د /مديحه صالح إبراهيم المدرس بقسم الميكروبيولوجي د /أحمد صابر إبراهيم المدرس بقسم التشريح واألجنة د /محمد عارف النشرتى المدرس بقسم االنسجة والخالياإلى درجة أستاذ مساعد في نفس التخصص ونفس القسم.
 .6وافق مجلس جامعة اإلسكندرية في جلسته المنعقدة بتاريخ  2111/7/ 27على ترقية السادة:
 السيد ط.ب /موسى عبدهللا محمد على أيوب المدرس المساعد بقسم الصحة واألمراض المشتركة السيد ط.ب /حماده عبدالعزيز السيد أحمد المدرس بقسم التغذية وأمراض سوء التغذيةإلى درجة المدرس بذات القسم بالكلية بعد حصول كل منهما على درجة الدكتوراه في نفس
التخصص من كلية الطب البيطري جامعة اإلسكندرية بإدفينا.
 .7وافق السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة اإلسكندرية بتاريخ  2111/8/31على تعيين السيدة د/
مديحة صالح إبراهيم أستاذ مساعد الميكروبيولوجي قائما بعمل رئيس قسم الميكروبيولوجى.
 .8وافق السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة اإلسكندرية بتاريخ 2111/8/ 31على تعيين السيد د/
محمد عارف النشرتى األستاذ المساعد بقسم االنسجة والخاليا قائما بعمل رئيس قسم االنسجة
والخاليا.

 .3الدراسات العليا:
القيــــــم:
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يحكم كلية الطب البيطري بجامعةة دمنهةور فةى سةعيها نحةو تنفيةذ اسةتراتيجية البحةث العلمةي منظومةة قيميةة
موجهة يأتى على رأسها تأكيد احترام اإلنسان والمحافظة على حقوقه وإعالء قيم الحرية والعدالة والمسةاواة
وأن يكون المبتغى تحقيق الريادة من خالل تبنى قيم اإلبداع واالبتكار والتميز العلمي وااللتةزام باألخالقيةات
المهنية ،وال تتحقق الري ادة العلمية إال بتوكيد الجودة من خالل تبنى اتجاهات اإلتقةان واالحترافيةة والتحسةين
والتطوير المستمر من ناحية وتبنى قيم العمل الجماعي وتأكيد قيم الوالء واالنتماء من ناحية أخرى.
الرؤيــــــة:
تنص رؤية إدارة الدراسات العليا والبحوث فى الكلية على:
"أن تحتللك كليللة الطللا البيطللرم جاممللة دمنهللور مكانللة متميللزة إقليميللا وعالميللا فللى مجللاك البحل الململلى
والتنمية التكنولوجية لتلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية تحقيقا للتنمية الشاملة المستدامة".
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الرسالــــة:
تم تحديد رسالة إدارة الدراسات العليا والبحوث بناء على رسالة الجامعة والكلية ،وتنص على:
"تطوير منظومة البح الملمى فى الكلية لتصبح أكثر قدرة على إنتاج بحو متميزة وإعداد كوادر بحثيلة
مؤهلة لتلبية احتياجات المجتملع ملن خلبك بنلاء شلراكات ملع مختللس المؤسسلات الممنيلة بالبحل الململى
وذلك بتوفير بيئة بحثية تتوافق مع الممايير المالمية"
األهداف االسرتاتيجية إلدارة الدراسات العليا بالكلية:
 تم تعيين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بتاريخ  2118/8/24والبحوث لتفعيل استراتيجيات الكليةفى مجاالت الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية واألشراف على إنشاء هذه اإلدارات بالكلية
وتنشيط سبل التعاون مع الدول األجنبية وزيادة الفرص المدعمة لألنشطة البحثية بالكلية .وقد تم البدء فى
وضع خطة لتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث باإلضافة إلى البدء فى إعداد الخطط البحثية للكلية
واألقسام العلمية والخطة الخمسية للبعثات.
 تسعى كلية الطب البيطري بالبستان إىل النهوض بقطاع الدراسات العليا والبحوث مبا حيقق أهدافهااالسرتاتيجية .لذا تسعى الكلية إىل:
 .1تطوير القدرات األكاديمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 .2ربط الخطط البحثية لطالب الدراسات العليا بمشاكل المجتمع المحلي والدولي.
 .3تطوير برامج الدراسات العليا ذات الطابع المهني (دبلوم مهني وماجستير مهني).
 .4تنمية وتطوير برامج الدراسات العليا األكاديمية.
 .5تنمية وتطوير برامج الدراسات العليا األكاديمية بالكلية (دبلوم وماجستير ودكتوراه).
 .6إدارة وتنمية الموارد المالية الموجهة لقطاع البحوث والدراسات العليا.
 صدر القرار الوزارى بالموافقة على فتح القبول للتسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية (دبلوم -ماجستير – دكتوراه) بتاريخ .2119/6/11
 تم فتح باب القبول للراغبين في التسجيل في  15يوليو  2119ألول دفعة من طالب الدراسات العليا. وافق مجلس الكلية في  15سبتمبر  2119علي تسجيل طالب الدراسات العليا بإجمالي  26طالبموزعين على أقسام الكلية العلمية كالتالى:
إنجازات الكلية منذ إنشائها فى مارس  7002وحتى اآلن
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م
1
2
3
4
5
6
7

القسم العلمى
األنسجة والخاليا
التشريح واألجنة
الكيمياء الحيوية
الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية
الفسيولوجى
التغذية وأمراض سوء التغذية
األدوية

الدبلوم

الماجستير

الدكتوراه

-

2
2
2
5
1
1
2

1
-

1
-

 8الطفيليات والباثوبوجيا
 9الميكروبيولوجي
 11الرقابة الصحية على األغذية
 11الوالدة
 12الجراحة والتخدير
اإلجمالي ()72

1
-

2
1
1
1

1
2
-
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70

4

 .1تم عقد امتحانات الفصل الدراسي األول بنجاح وأعلنت النتائج رسميا.
 .2تم فتح باب قبول التسجيل للراغبين من طالب الدراسات العليا في فصل الربيع  2111في 15
ديسمبر  2119بدأت الدراسة في  15فبراير  2111لثانى دفعة ووافق مجلس الكلية في
 2111/2/8علي تسجيل الطالب  ،بإجمالي  14طالب موزعين على أقسام الكلية العلمية كالتالى:
م

1
2
3
4
5

القسم العلمى

الكيمياء الحيوية
الميكروبيولوجي
الرقابة الصحية على األغذية
أمراض الدواجن واألسماك
التغذية والتغذية االكلينكية
اإلجمالي ()04

الدبلوم

الماجستير

الدكتوراه

6
2
1
2

1
1
1
3

1
1
7

 .3وافق مجلس جامعة اإلسكندرية في جلسته المنعقدة بتاريخ  2111/9/ 25بناء على موافقة مجلس الكلية
في 2111/8/9على منح أول دفعة من طالب الدراسات العليا لدرجة الدبلوم بالكلية على النحو التالى:
 دبلوم الرقابة الصحية علي األغذية ذات األصل الحيواني للسيد ط.ب /محمد محمود طلعت مناع. دبلوم الكيمياء الحيوية للسيد ط.ب /محمد حمدي ابو وافية. تم فتح باب القبول للتسجيل في الدراسات العليا  15ديسمبر  ، 2111ووافق مجلس الكلية في 2111/9/14علي التسجيل بأجمالي  7طالب موزعين على أقسام الكلية العلمية كالتالى:

الميكروبيولوجي
الجراحة
الرقابة الصحية على األغذية
الطب الشرعي والسموم واألجراءات البيطرية
الوالدة
طب الحيوان
اإلجمالي ()2
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م
1
2
3
4
5
6

القسم العلمى

الدبلوم
1
0

الماجستير
2
1
1
1
1
2

الدكتوراه
0
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 وافق مجلس الكلية في  11/9/14علي قبول تسجيل موضوع البحث لعدد  23طالب موزعين علىأقسام الكلية العلمية.
 .4جارى اآلن تطوير أول الئحة خاصة للدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة وذلك بعد استقالل
فرع جامعة اإلسكندرية بدمنهور وإعالن جامعة دمنهور.

 .4دعم إنشاء املعامل البحثية:
.1
.2
.3
.4

.5

فى إطار التوأمة مع كلية الزراعة – جامعة اإلسكندرية – فرع دمنهور بالبستان ،تم استخدام معمل
البايولوجى ومعمل الكيمياء الحيوية للتدريس العملى وذلك من خالل تنظيم الجداول الدراسية.
تم إنشاء المزرعة السمكية بجوار الكلية وتعتبر مثاال أخرا لنجاح فكرة التوأمة بين الكليتين بالبستان
ولها تأثير بالغ فى دعم النواحي البحثية واإلنتاجية.
تم تخصيص أربعة معامل مركزية لدعم األنشطة البحثية والتعليمية بالكلية
وتم دعمت الجامعة ووزارة التعليم العالى هذه المعامل بالعديد من األجهزة الحديثة التى تقدر قيمتها
بحوالي ثالثة ماليين جنيه منذ إنشاء الكلية عام  2117وحتى تاريخه وقد تم بالفعل توريد هذه األجهزة
إلى الكلية .وجارى إعداد وتطوير المعامل وتوفير كافة المعايير القياسية لزيادة كفاءة العمل بها وسوف
يتوافق ذلك مع إعداد برامج تدريب أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وكذلك إدارة المعامل
والصيانة الالزمة لهذه األجهزة.
تم توريد العديد من األجهزة اليابانية الصنع كهدية  ،من معهد بحوث األمراض الميكروبية ،كلية الطب،
جامعة أوساكا ،اليابان ضمن اتفاقية التعاون االكاديمي مع الكلية خالل زيارة وفد منها إلى جامعة
اإلسكندرية .وتقدر قيمة هذه األجهزة بحوالي مليون جنيه مصري .وسوف توجه لتدعيم المعمل
المركزي للبايوتكنولوجى بالكلية.

 .5دعم إنشاء مكتبة الكلية العلمية:
إنجازات الكلية منذ إنشائها فى مارس  7002وحتى اآلن
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-

-

شهدت مكتبة الطب البيطري بالبستان تطورا كبيرا منذ انشاؤها بالمجمع التعليمي بالبستان فى عام
 2118م وحتى تاريخه وذلك من خالل اندماجها بمكتبة كلية الزراعة حتى اصبحا كال منهم مكمال
لألخر تحت مسمى المكتبة العلمية البيطرية الزراعية بالبستان فى قرار مجلس فرع الجامعة بتاريخ
. 21/8
يعمل بالمكتبة عدد واحد اخصائي مكتبات اول – طب بيطرى
تشارك مكتبة الطب البيطري مكتبة كلية الزراعة التجهيزات الخاصة كالتالي-:
 .1عدد سبعون مقعد وعشرة مناضد للطالب وأعضاء هيئة التدريس وعدد اثنين مكاتب لإلداريين
 .2عدد سبعة عشرة دوالب ذات أرفف مفتوحة ،عدد ثالثة دواليب فهرسة وعدد ثالثة دواليب لحفظ
المستندات واالداريات.
تحتوى مكتبة الطب البيطري على اآلتي-:

 .1الكتب المشتراة  .........عددها حوالي سبعون كتابا
 .2الكتب المهداة  ...........عددها حوالي مائة وتسعون كتابا
 .3عدد عشرة رسائل للدكتورة والماجستير
 .4العديد من الدوريات العلمية االجنبية والعربية المهداة بالمكتبة
 سجالت المكتبة -:تحتوي المكتبة على العديد من سجالت القيد المختلفة. تجهيزات المكتبة االلكترونية :تم ادخالها كتب المكتبة على نظام المكتبة االلكترونية مع استخراجالباركود الخاص بها وهى نظام المكتبة االلكترونية على الموقع االلكتروني.
 -تم إعداد الئحة خاصة بالمكتبة.

 .6نشر البحوث بالدوريات احمللية والدولية:
 .1تم نشر إجمالي عدد " " بحث علمي للسادة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية بالدوريات العلمية
المتخصصة على المستوى الدولي والمحلى موزعين على األعوام .2111-2117
الدوريات الدولية

السنة
7002
7002
7002
7000
اإلجمالي

الدوريات المحلية

11
9

إجمالي األبحاث المنشورة

21
13

11
4

وبيان األبحاث الدولية بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية كالتالي:
االسم

1
1
3
1
1

1
4
1
1
1
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ا.د /حاتم صالح الدين عبد الحميد
ا.د /مجدى خليل سليمان
ا.د /أشرف عبد المحسن الشرابى
ا.د /أسامة السيد محروس
ا.د /محمد يحيى نصر
ا.د /عبد الرحمن ابو رواش
د /إسماعيل أبو غنيمة
د  /مديحة صالح إبراهيم
د  /أحمد صابر إبراهيم
د /محمد عارف النشرتى
د /أسامة بهجت الجزار

2002

2002

2002

2010

اإلجمالي

1
5
4
1
2

11

1
3
1
1
11

د /شريف زكريا الخولية
د /ياسر سعيد السيد سالم
د /عبد الجواد الطحاوى
د /نبيل محمد بكير
اإلجمالي

1
1
2
1
10

1
4
3
0
21

وبيان األبحاث المحلية بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية كالتالي:
االسم
ا.د /حاتم صالح الدين عبد الحميد
ا.د /مجدى خليل سليمان
ا.د /أشرف عبد المحسن الشرابى
ا.د /أسامة السيد محروس
ا.د /محمد يحيى نصر
ا.د /عبد الرحمن ابو رواش
د /إسماعيل أبو غنيمة
د  /مديحة صالح إبراهيم
د  /أحمد صابر إبراهيم
د /محمد عارف النشرتى
د /أسامة بهجت الجزار
د /شريف زكريا الخولية
د /ياسر سعيد السيد
د /عبد الجواد الطحاوى
د /نبيل محمد بكير
اإلجمالي
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2002

2002

2

-

-

-

2002

2010

اإلجمالي

-

-

2

1
1
1
2
2
1
1
1
1
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
3
3
2
1
2
1
14

 .2املكافتت واجلوائز العلمية:
 حصل السيد د /ياسر سعيد السيد سالم األستاذ المساعد بقسم الطب الشرعى والسموم على جائزة الجامعةللتشجيع العلمى للعام الجامعى  2111-2119وقيمتها عشرة أالس جنيه ( 10000جنيه).
 حصل ثالثة من أعضاء هيئة الدريس بالكلية على مكافأة جامعة اإلسكندرية المخصصة لنشر البحوثالعلمية خالل األعوام  ،2111-2117بإجمالي عشرون ألس جنيه ( 12000جنيه) بيانها كالتالي:
االسم

القسم

عدد األبحاث والسنة

إجمالي المكافاة

د /مديحة صالح إبراهيم

الميكروبيولوجى

د /أحمد صابر إبراهيم

التشريح واألجنة

د /ياسر سعيد السيد سالم

الطب الشرعى والسموم

 1بحث أعلى)0212( %02
 1بحث أعلى )0212( %02
 1بحث أقل )0212( %02

2111

 1بحث أعلى)0212( %02

8111

اإلجمالي

8111

10222

 .2املشاركة يف املؤمترات العلمية والدورات التدريبية:
 .1سافر العديد من السادة أعضاء هيئة التدريس فى المهمات العلمية إلى الخارج (اليابان) والمشاركة
الفعالة للعديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى المؤتمرات والندوات العلمية فى مجال أمراض
الدواجن واألسماك بالمملكة العربية السعودية ،اإلمارات وكوريا الجنوبية .وكذلك نشـر العديد من
البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس فى الدوريات األجنبية والمحلية.

1

د /مديحة صالح إبراهيم

2

ا.د /أشرف الشرابى

3

د /ياسر سعيد السيد سالم

4

د /محمد عارف النشرتي

5

ا.د /مجدى خليل سليمان

6

د /عبد الجواد الطحاوى

7

د /إسماعيل أبو غنيمة

8

د /علي حافظ الفار

مهمة علمية لمدة عامين بمعهد بحوث األمراض الميكروبية ،كلية
الطب ،جامعة أوساكا ،اليابان فى الفترة سبتمبر .2119-2117
مهمة علمية لمدة شهرين بمعهد بحوث األمراض الميكروبية ،كلية
الطب ،جامعة أوساكا ،اليابان فى الفترة أغسطس  -سبتمبر .2119
المؤتمر الدولي السادس واألربعون للجمعيات األوروبية لعلم السموم
(يوروتكس  )2119دريسدن ،ألمانيا 16-13سبتمبر .2119
المؤتمر العلمي الدولي السابع عشر اإلتحاد العالمي للتشريحيين ،كيب
تاون  ،جنوب أفريقيا في الفترة  19-16أغسطس .2119
المؤتمر الدولى لالستزراع السمكي كاليفورنيا ،الواليات المتحدة
األمريكية في الفترة  5-1مارس .2111
المؤتمر الدولي في علوم الطب البيطري والحيوان في الفترة 28-26
 2111طوكيو – اليابان.
المؤتمر الدولي (علوم الطب البيطري والحيوان واألسماك) في الفترة
 31-28يوليو  - 2111باريس  -فرنسا.
المؤتمر الدولي للزراعة وهندسة العلوم الحيوية في الفترة 26-24
نوفمبر  2111فينيسيا  -ايطاليا
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االسم

بيانات المؤتمر
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 .2اخلطط واملشروعات البحثية:
:املشروع األول :دراسات عن مرض أنفلونزا الطيور فى جمهورية مصر المربية.
-

-

مدة المشروع :سنتين اعتبارا من سبتمبر  2118حتى سبتمبر .2111
ميزانية المشروع والجهات الداعمة :منحة قدرها  121الف جنيه مصري مقدمة من برنامج دعم
البحوث بجامعة اإلسكندرية .كود المنحة( 2118( BioT. 5 :
الباحث الرئيسى :ا.د /حاتم صالح الدين عبد الحميد.
األقسام المشاركة :قسم أمراض الدواجن  -كلية الطب البيطرى  -جامعة االسكندرية  -فرع دمنهور
ومعهد الصحة العالى  -جامعة اإلسكندرية.
أهداس المشروع:
 .1تقصى فيروس أنفلونزا الطيور H5N1فى مصر خالل هذه الفترة.
 .2تتبع التحورات الجينية للفيروس خالل هذه الفترة بواسطة تصنيف البيولوجيا الجزيئية.
 .3تقييم اللقاحات المستخدمة فى مصر للسيطرة على إنتشار المرض.
مخرجات المشروع:
 .1التعرف على فيروسات االنفلونزا الموجودة فى مصر ومدى التحور الذى طرأ عليها.
 .2اختيار أفضل اللقاحات الى لها القدرة على مقاومة هذه الفيروسات.
 .3استخدام نتائج المشروع فى الخطة االستراتيجية القومية للسيطرة على المرض.

املشروع الثانى :دراسات وبائية وفيروسية ومناعية وبيولوجية على فيروس أنفلونزا الطيور فى
جمهورية مصر المربية.
 وصس المشروع :مشروع بحثى مشترك فى إطار اتفاقية التبادل األكاديمي بين كلية الطب البيطري،جامعة اإلسكندرية  -فرع دمنهور ومعهد بحوث الدراسات الميكروبية ،جامعة أوساكا باليابان.
 مدة المشروع :ثالث سنوات اعتبارا من فبراير  2118حتى يناير .2111إنجازات الكلية منذ إنشائها فى مارس  7002وحتى اآلن
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 ميزانية المشروع والجهات الداعمة :منحة قدرها عشرة مليون ين ياباني (ما يعادل 500,000جنيه مصرى) مقدمة من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا اليابانية ) )JSTباإلضافة الى دعم أنشطة
الباحثين الرئيسيين من الجمعية اليابانية لتنمية العلوم (.)JSPS
 الباح الرئيسي :ا.د /كازايوشى إيكوتا ،رئيس قسم الفيروسات  -معهد بحوث األمراض الميكروبية جامعة أوساكا (اليابان) .د /مديحة صالح إبراهيم ،المدرس بقسم الميكروبيولوجي  -كلية الطبالبيطري  -جامعة دمنهور (مصر).
 األقسام المشاركة :ثالث معاهد بجامعة أوساكا باليابان (معهد بحوث األمراض الميكروبية /معهدكانونجى ومؤسسة األمراض الميكروبية /المركز الدولى لألمراض المعدية)  -ثالث أقسام بكلية
الطب البيطري  -جامعة دمنهور (قسم الميكروبيولوجي  /قسم أمراض الدواجن).

 أهداس المشروع: .1تحليل مدى انتشار فيروس إنفلونزا الطيور فى أنواع الطيور المختلفة والتعرف على الخصائص
المرضية للفيروس فى جمهورية مصر العربية منذ عام .2116
 .2تحليل التطورات الجينية التى طرأت على الفيروس نتيجة انتشاره المستمر.
 .3تحليل أنواع ومستوى المناعة لفيروس إنفلونزا الطيور فى الطيور المختلفة.
 .4تحليل أفضل الطرق التى يمكن من خاللها الحد من انتشار فيروس إنفلونزا الطيور المتوطن مع
القضاء على حلقة االنتقال بين الطيور المختلفة.
 .5التعرف على أسباب االنتشار السريع لمرض أنفلونزا الطيور وارتفاع نسبة إصابة البشر خاصة
بين األطفال جمهورية مصر العربية.
 مخرجات المشروع: .1الوصف الجزيئي والتحليل التطورى لفيروس إنفلونزا الطيور بالطيور المختلفة.
 .2أبحاث علمية منشورة فى دوريات عالمية متخصصة مصنفة.
 .3تنشيط سبل التعاون الدولي من خالل فريق بحثى مشترك بين الجانب المصري واليابان يضمن
تنشيط مشاركة الباحثين فى اإلشراف وتبادل الخبرات والزيارات العلمية.
 .4تطوير القدرات البحثية بالكلية عن طريق التبرع ببعض األجهزة العلمية المتقدمة عالية الجودة
واالحتياجات البحثية من الجانب الياباني.
 .5جودة العملية التعليمية بالكلية بتحديث المقررات التعليمية بأحدث النتائج العلمية.

 .10التعاون احمللى والدوىل:
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:.1توقيع اتفاقية التبادل األكاديمي بين كلية الطب البيطري ،جامعة اإلسكندرية  -فرع دمنهور بالبستان ومعهد
بحوث األمراض الميكروبية ،كلية الطب ،جامعة أوساكا ،اليابان .وقد تم توقيع االتفاقية بين الجامعتين يوم
 12يوليو  .2117وتهدف هذه االتفاقية بين الباحثين المصريين واليابانيين إلى:
 تعزيز القدرات البحثية والتدريب على استخدام أحدث التقنيات حيث قدم قسم الفيروسات بمعهد البحوثالميكروبية بجامعة أوساكا بتقديم تبرعا عينيا فى صورة العديد من أحدث األجهزة التكنولوجية تم
شحنها إلى مقر كلية الطب البيطري ،جامعة اإلسكندرية – فرع دمنهور بالبستان على مدار الثالث
سنوات األخيرة ( )2111-2117كنواة إلنشاء معمل متقدم للبايوتكنولوجى يخدم النواحي البحثية
بالكلية ويدعم سبل التعاون بين الجامعتين.
 إقامة نواة بحث مشتركة بين الجانبين بما يضمن تبادل الخبرات والزيارات لتطوير أنشطة البحثوالتشجيع على النشر العلمي فى الدوريات الدولية.
 جودة العملية التعليمية حيث يتم تحديث المقررات التعليمية بأحدث النتائج العلمية. .2توقيع بروتوكوالت التعاون مع كلية الطب البيطرى جامعة اإلسكندرية بإدفينا ،مديرية الطب البيطرى
بمحافظة البحيرة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة.
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 .3زيـارة األستـاذ الدكتور /توكوما ياناى أستـاذ الباثـولوجى بقسـم الباثـولوجيا البيطريـة بكليـة العلـوم
البيولوجيـة التطبيقيـة بجامعـة جيـفا  -اليـابان وكذلك بمركز األمراض المعديـة للحيوانات البريـة للكليـة
يوم السبت  2118/2/16حيث تفقد خاللـها الكليـة وقام بدراسة سبل التعاون بين الجامعتين.
 .4تقوم األستاذ الدكتور /مارى مونيكا كريستوفر األستاذ بكلية الطب البيطرى بجامعة كاليفورنيا بالواليات
المتحدة األمريكية بزيارة الكلية كأستاذ زائر بدعم من مؤسسة فولبرايت األمريكية لمدة سبعة أشهر خالل
العام الجامعى  .2111-2111وسوف تقوم خالل إقامتها بالتعاون مع إدارة الكلية وأقسام العلمية المختلفة
بأعمال التدريس لطالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير اللوائح والبرامج التعليمية.

 .11تنظيم الندوات واملؤمترات العلمية:
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:.1نظمت الكلية المؤتمر العلمي األول تحت عنوان انفلونزا الطيور وتأثيرها على صناعة الدواجن فى مصر
بقاعة مبارك بدمنهور يوم  9مارس .2118
 .2الندوة الدولية االولى بقاعة مبارك للمؤتمرات بدمنهور  2118بالتعاون مع الجامعات اليابانية.
 .3نظمت الكلية الندوة العلمية الدولية األولى عن أنفلونزا الطيور (نظرة مستقبلية وتحليل) بقاعة مبارك
للمؤتمرات بدمنهور يوم األربعاء الموافق  12نوفمبر  2118فى إطار التعاون العلمى بين كلية الطب
البيطرى بالبستان فرع دمنهور جامعة اإلسكندرية ومعهد البحوث الميكروبية جامعة أوساكا ومعهد
كانوجى ومعهد الصحة العالي باليابان .وقد تم عرض أهم نتائج األبحاث العلمية المشتركة حول مرض
أنفلونزا الطيور و التى تم إجراؤها خالل عامي .2118/2117
 .4نظمت الكلية الندوة القومية األولى :آفاق االستثمار في مجال االستزراع السمكي :سمكة بلطي للتصدير –
قاعة المؤتمرات مجمع مبارك بمدينة دمنهور  -األربعاء  2119/3/11م.
 .5نظمت الكلية الندوة القومية الثانية "أنفلونزا الخنازير بين المخاطر والمحاذير" بمقر الكلية يوم األربعاء
الموافق  2119/5/18بحضور القيادات الشعبية والمحلية بمركز الدلنجات ولفيف من المجتمع المدني.
 .6نظمت الكلية الندوة العلمية الدولية الثانية :مكافحة أوبئة األنفلونزا بالتعاون مع جامعة أوساكا باليابان فى
الفترة من  17-15إبريل  ٠٢٠٢بالتعاون مع كلية الطب جامعة اإلسكندرية .عقدت الندوة األولى صباح
يوم  15إبريل  2111برئاسة ا.د  /حاتم صالح الدين عبد الحميد عميد الكلية بقاعة المؤتمرات بمبنى إدارة
فرع جامعة اإلسكندرية بدمنهور .وعقدت الندوة الثانية بمشاركة ا.د /محمود الزلبانى عميد كلية الطب
جامعة اإلسكندرية صباح  ٠١إبريل  ٠٢٠٢بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة اإلسكندرية.

