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التوجهات االسرتاتيجية للدراسات العليا
بكلية الطب البيطرى جامعة دمنهور
يحكم كلية الطب البيطري بجامعة دمنهوور فو سوعيها وحوو تن يوت اسوتراتيجية البحو العلموي منظوموة
قيميووة موجهووة يووىت سلو ريسووها تىكيوود ا تووراا اةوسوواح والمحافظووة سلو ةوقووع ولسو قوويم الحريووة والعدالووة
والمساواة ويح يكوح المبتغ تحةيو الريوادة موال و ن تبنو قويم اةبوداو واالبتكوار والتميو العلموي وااللتو اا
باأل قيات المهنية ،وال تتحة الريادة العلمية لال بتوكيد الجودة مال ن تبن اتجاهات اةتةواح واال ترافيوة
والتحسيال والتطوير المستمر مال وا ية وتبن قيم العمل الجماسي وتىكيد قيم الوال واالوتما مال وا ية ي رى.

أوال .التحليل البيين إلمكانيات الكلية يف جماالت الدراسات العليا والبحوث:
تتبن لدارة الكلية استراتيجية متمي ة تن رد بها بيال كليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية ،وتعتمد هته
االستراتيجية سل مرك ية المعامل البحثية والتعاوح بيال جميع يسضا هيئة التدريس العامليال باألقساا العلمية
ف لطار فرق بح متكاملة والتويمة مع كلية ال راسة بالبستاح.
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جوانب القوة:
 .1المعامل المركزية بالكلية:
تشرع الكلية فى إنشاء أربعة معامل مركزية تغطى كافة تخصصات الكلية وجارى وضع آلية لضمان
سهولة ودقة العمل ورفع كفاءة األجهزة .تم تخصيص مواقع المعامل (بالمبنى التعليمي) وجارى تحديث
البنية التحتية لها :معمل تكنولوجيا األنسجة والفحص الميكروسكوبي ،معمل البيولوجية الحيوية ،معمل
تحاليل األغذية واألعالف ومعمل صحة الحيوان وتشخيص األمراض اإلكلينيكية.
 .2األجهزة العلمية الحديثة:
تم توريد العديد من األجهزة الحديثة لخدمة كافة التخصصات و جارى إعداد المعامل و قاعات التدريس
من خالل مناقصة عامة سوف يتم من خاللها توفير كافة المعايير القياسية لزيادة كفاءة العمل بهذه
المعامل و القاعات .وسوف يتم توفير برامج الصيانة الالزمة لهذه األجهزة.
 .3الكوادر البشرية:
يتوفر بالكلية العديد من الكوادر المدربة من ذوى الكفاءة العالية من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين
على درجة الدكتوراه من مدراس أجنبية متعددة وممن لهم خبرات متميزة فى فتح قنوات تعاون مع هذه
الدول بما أدى إلى توقيع بروتوكوالت التعاون ،التبرع بأجهزة علمية متقدمة ومشاريع بحثية مشتركة
وكذلك فرص السفر للمعيدين والمدرسين المساعدين للتدريب وألعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات
فى الداخل والخارج .كما أن حضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس مؤتمرات وندوات دولية فى
مختلف دول العالم سنويا ً مما يؤدى إلى إثراء البحث العلمي بالكلية.
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 .4برامج وبروتوكوالت تعاون بالكلية:
تم إتاحة العديد من برامج الدراسات العليا فى معظم التخصصات بنظام الساعات المعتمدة واعتماد
بروتوكوالت تعاون مع هيئات علمية متخصصة على المستوى المحلى والدولى لدعم األنشطة البحثية.
وقد تم اعتماد أسلوب االستبيان لمتابعة احتياجات متلقى الخدمة وتحليلها فى قطاع الدراسات العليا.
 .5تعد القوافل العالجية البيطرية ميدانا ً خصبا ً لألنشطة البحثية خاصة فى المجاالت المعملية واإلقليمية.
جوانب الضعف:
.1
.2
.3
.4
.5

قلة الموارد المالية الالزمة لدعم نشاط البحوث والدراسات.
عدم االنتهاء من أعمال المعامل البحثية المتخصصة فى أبحاث الدراسات العليا.
ضعف المكتبة وقلة المراجع بها.
تأخر العمل فى الشبكة اإللكترونية والمكتبة الرقمية وفهرس الدوريات العالمية.
ضعف برامج الترويج عن أنشطة الدراسات العليا بالكلية.

الفرص املتاحة:
 .1وجود خطة للبحث العلمي.
 .2إمكانية االستفادة من العالقات القوية مع أطراف المجتمع الدولى والمحلى لتنفيذ المشروعات البحثية.
 .3إمكانية تمويل البحث العلمي بالكلية من خالل مشروعات بحثية مشتركة.
التهديدات:
 .1قلة التمويل الالزم لبرامج الدراسات العليا.
 .2وجود برامج دراسات عليا منافسة فى كليات أخرى.

ثانيا .التوجهات االسرتاتيجية للدراسات العليا والبحوث بالكلية:
الرؤيــــــة:
تنص رؤية إدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية على:
"أن تحتللل كليللة الطللط البيطللر جامعللة دمنهللور مكانللة متميللزة اقليميللا وىالميللا فللى مجللال البحل العلمللى
والتنمية التكنولوجية لتلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية تحقيقا للتنمية الشاملة المستدامة".
الرسالــــة:
تم تحديد رسالة لدارة الدراسات العليا والبحوث بنا سل رسالة الجامعة والكلية ،وتنص سل :
"تطوير منظومة البحث العلمي فى الكلية لتصبح أكثر قدرة على إنتاج بحوو متميو ة عإعوداو كوواور بحثيوة
مؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع من خالل بناء شراكات مع مختلف المؤسسات المعنية بالبحث العلمى عذلك
بتوفير بيئة بحثية تتوافق مع المعايير العالمية"
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األهداف االسرتاتيجية:
تسعععى كليععة الطععب البيطععرا بالبسععتان إلععى النهععوض بقطععاع الدراسععات العليععا والبحععوث بمععا يحق ع أهععدافها
االستراتيجية .لذا تسعى الكلية إلى:
 .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.

 .1تطوير القدرات األكادميية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:
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عند تطوير القدرات األكاديمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،تسعى الكلية الى خل البيئة
المناسبة إلجراء األبحاث المتقدمة
وفى سبيل هذا ،فسوف نسعى الى تحقيق االهداف التالية:
 .1تنمية وتطوير مهارات البحث العلمي لتلبية احتياجات األعمال المتجددة .
 .2تطوير ودعم اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون الثقافى مع الجامعات العالمية.
 .3تشجيع البحوث المشتركة والنشر العالمي.
 .4عقد المؤتمر العلمي الدولى للكلية.
 .5إصدار مجلة الكلية العلمية الدولية بمشاركة األساتذة المتخصصين فى الجامعات العالمية.
اإلجراءات التنفيذية:
 .1وضع برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية لتنمية المهارات التدريسية ومهارات تقيم أداء
الطالب بالدراسات العليا وإعداد االختبارات.
 .2إنشاء مجموعات بحثية مشتركة لزيادة االحتكاك العلمى وتبادل الخبرات.
 .3التركي سل المشاريع البحثية المتمي ة الكبيرة التي تشجع روح ال ري وتساهم في وةل المعرفة
والتكنولوجيا وتتواكب مع المستجدات العلمية العالمية.
 .4دسم وتوثي وتسجيل برا ات اال تراو ووضع ضوابط لحماية الملكية ال كرية.
 .5عقد لقاءات بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية والكليات األخرى ذات الصلة بالمشروعات البحثية.
 .6توقيع وتفعيل اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون الثقافى مع الجامعات العالمية.
 .7بناء خطوط االتصال مع الجهات األجنبية الداعمة للمهمات العلمية ومشروعات األبحاث.
 .8التنظيم والمشاركة فى المؤتمرات والندوات والزيارات العلمية مع الجامعات العالمية.
 .9تطوير وت عيل دور يسضا هيئة التدريس ف تةديم مةتر ات بحثية مدسمة مع تشجيع يوشطة النشر
العلم ف الدوريات العالمية المتمي ة.
 .11وضع نظام للحوافز للنشر العلمي فى الدوريات العالمية.
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 .11وضع نظام لتفرغ أعضاء هيئة التدريس لغرض البحث العلمي المتميز بما يضمن تحقي المستهدف
للتفرغ العلمي.
 .12عقد لقاءات بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية واألطراف ذات الصلة بمشروعات األبحاث المقترحة.
 .13نشر السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس على موقع الكلية على الشبكة اإللكترونية.
 .14إنشاء مركز بحوث ومعلومات لتنشيط البحث العلمي والمساعدات في التحليل اإلحصائي وإنشاء
قواعد البيانات.
مقاييس األواء:
 .1معدل النمو فى عدد األبحاث الحاصلة على الجوائز محلية وإقليمية ودولية.
 .2معدل النمو فى عدد الحاصلين على الحوافز للنشر الخارجى من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 .3معدل نمو البحوث المشارك بها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا فى
المؤتمرات العلمية.
 .4نسبة التمويل الخارجي لألبحاث إلى مجموع األموال المخصصة للبحث العلمي.
 .5نسبة عدد األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى إجمالي األبحاث المنشورة.
 .6نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين طالبوا بتفرغ علمي إلي إجمالي أعضاء هيئة التدريس.
 .7نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الحاصلين على دورات تدريبية إلى إجمالي أعضاء هيئة
التدريس (لكل دورة نوعية).
 .8نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بنشر وتحديث سيرتهم الذاتية على موقع الكلية إلى
إجمالي أعضاء هيئة التدريس.
 .2ربط اخلطط البحثية لطالب الدراسات العليا مبشاكل اجملتمع احمللي والدولي:
ليماوا مال الكلية بضرورة ربط الخطط البحثية لط ب الدراسات العليا بمشاكل المجتمع المحلي والدولي،
تسع الكلية ال تشجيع يسضا هيئة التدريس ةجرا الدراسات والبحوث العلمية والتطبيةية ف مجان
العلوا الطبية البيطرية والت تهدف ال دمة المجتمع وتنمية البيئة.
عفى سبيل هذا ،فسوف نسعى الى تحقيق االهداف التالية:
 .1وضع أولويات لمشاكل المجتمع التي يمكن أن تساهم األبحاث العلمية التجارية فى حلها.
 .2تخفيض فجوة التوقعات بين ما تقدمه الكلية من برامج وبحوث وبين احتياجات طالبى الخدمة.
 .3التنسي مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى مجال تحديد أولويات األبحاث لخدمة المجتمع
المحلي المحيط بالكلية.
 .4خل قنوات اتصال بين الكلية وقطاعات األعمال فى المجتمع المحلي لتسوي المشروعات البحثية.
اإلجراءات التنفيذية:
 .1عقد المسح الميداني لمشكالت القطاعات المختلفة التى تخدمها الكلية التى تحتاج إلى إجراء بحوث
لعالج مشكالتها.
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 .2تحديد مجاالت البحوث التطبيقية التى يمكن للكلية المساهمة فى عالجها والمرتبطة باحتياجات
المجتمع.
 .3تسوي قدرات الكلية عن تقديم الخدمة البحثية ذات الطابع التطبيقي.
 .4ندوات ومؤتمرات وورش عمل تعريف قطاعات األعمال بالمشروعات البحثية بالكلية.
 .5مضاس ة اةو اق سل مشاريع البح العلمي وزيادة االتصان والتنسي مع الهيئات والمنظمات
اةقليمية والدولية التي تساهم في دسم البحوث العلمية ولسطا األولوية في الدسم للمشاريع البحثية
المتعلةة بمكافحة األمراض و دمة الخطط التنموية االقتصادية.
 .6التفاعل بين التخصصات العملية المختلفة لخدمة مجاالت االنتاج والخدمات وبما يؤدى إلى تعمي
الصلة بين الكلية ومشكالت المجتمع.
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مقاييس األواء:
 .1نسبة البحوث فى الماجستير والدكتوراه التى تتناول مشاكل سو العمل إلى إجمالي عدد البحوث فى
الماجستير والدكتوراه.
 .2نسبة البحوث والدراسات التطبيقية فى الماجستير والدكتوراه إلى إجمالي عدد البحوث فى الماجستير
والدكتوراه.
 .3نسبة عدد بحوث الماجستير والدكتوراه التى تتمشى مع الخطط البحثية لألقسام العلمية إلى إجمالي
عدد بحوث الماجستير والدكتوراه.
 .4معدل الزيادة فى عدد المؤتمرات والندوات المنعقدة بالكلية سنويا ً للتعريف بالمشروعات البحثية.
 .3تطوير برامج الدراسات العليا ذات الطابع املهين (دبلوم مهين وماجستري مهين):
فى سبيل هذا ،فسوف نسعى الى تحقيق االهداف التالية:
 .1رفع مستوى المهارات المهنية لخريج برامج الدراسات العليا ذات الطابع المهني.
 .2اعداد خريج مهنى مؤهل ألداء الخدمات المرتبطة بطبيعة الدراسة فى الكلية
 .3تحديث المعرفة بالنسبة لخريج الكلية بنظام التعليم المستمر (دبلومات).
اإلجراءات التنفيذية:
 .1تطوير برامج الماجستير والدبلومات بما يحق التوجهات المستهدفة للكلية (تنمية القدرات المهنية).
 .2ربط الدبلومات المهنية والماجستير المهني بمتطلبات توكيد الجودة.
 .3عقد اتفاقيات مع الجهات المستفيدة من خدمات الخريجين بما يساعد فى تنمية مهارات العمل.
 .4تسوي خدمات برامج الدبلومات المهنية.
 .5تطوير أساليب تقديم وتدريس المقررات بما يساعد فى تنمية القدرات التطبيقية للطالب.
مقاييس األواء:
 .1عدد برامج الماجستير والدبلومات المهنية التى تم تطويرها إلى إجمالي برامج الماجستير والدبلومات.
 .2معدل التطور فى عدد الطالب المتقدمين للبرامج المهنية.
 .3نسبة مساهمة القطاعات المهنية فى التدريس فى البرامج المهنية.
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 .4نسبة عدد الطالب المتقدمين باتفاقيات مع الجهات المستفيدة إلى إجمالي عدد الطالب بهذه البرامج.
 .5نسبة عدد الدبلومات والبرامج المهنية التى استوفت متطلبات توكيد الجودة.
 .6نسبة عدد الموضوعات التطبيقية إلى إجمالي عدد الموضوعات بكل مقرر دراسي.
 .4تنمية وتطوير برامج الدراسات العليا األكادميية:
الهدف األعل :االرتقاء بمخرجات التعليم في مراحل (الدبلوم عالماجستير عالدكتوراه).
اإلجراءات التنفيذية:
 .1تطوير أساليب تقديم وتدريس وتقييم المقررات لتنمية القدرة على التحليل والنقد وتنمية القدرات
الفكرية والبحثية والتطبيقية للطالب.
 .2وضع معايير الختيار أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون في برامج الماجستير والتخصص العلمي
والدكتوراه تعتمد على الخبرة ،ورصيد البحث العلمي ،واالستعانة بذوا الخبرات المتميزة من خارج
الكلية وبالكوادر المصرية المغتربة.
مقاييس األواء:
 .1معدل النمو في نسب النجاح.
 .2معدالت تزايد أعداد الطالب المسجلين فى برامج الدراسات العليا.
 .3معدل التطور فى عدد الحاصلين على الدبلومات والماجستير والدكتوراة سنوياً.
 .4نسبة عدد الطالب الوافدين إلى إجمالي عدد طالب الدراسات العليا بالكلية.
 .5نسبة الدرجات العلمية للدراسين من أعضاء الهيئة المعاونة إلى إجمالى عدد الدرجات الممنوحة.
 .6نسبة الدرجات العلمية للدارسين من الخارج إلى إجمالي عدد الدرجات الممنوحة.
 .7نسبة عدد األعضاء القائمين بالتدريس من خارج الكلية إلى إجمالي عدد األعضاء القائمين بالتدريس.
 .8نسبة ساعات التدريس التي يحاضر فيها األساتذة الزائرين من جامعات أجنبية في مجال الماجستير
والدكتوراه إلى إجمالي عدد ساعات تدريس البرنامج.
 .9نسبة رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم منحها في الكلية بالمشاركة مع الجامعات األجنبية إلى
مجموع الرسائل التي تم مناقشتها.
 .11نسبة رسائل الماجستير والدكتوراه التي تم منحها بإشراف مشترك إلى مجموع الرسائل التي نوقشت
 .11عدد األساتذة األجانب الذين شاركوا فى الحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه فى الكلية.
 .12نسبة المقررات التخصصية لكل برنامج من برامج الدراسات العليا إلى مجموع مقررات البرنامج
(مقارنة بالمعدالت العالمية).
الهدف الثانى :تطوير لوائح الدراسات العليا عفقا ً لمتطلبات الجووة
اإلجراءات التنفيذية:
تنويع برامج الدبلوا والماجستير والدكتوراه لتشتمل سل تخصصات بينية وتخصصات تتناسب مع
متطلبات المجتمع.
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مقاييس األواء:
 .1نسبة البرامج التي قامت الكلية بتطويرها إلى إجمالي عدد البرامج الكلية.
 .2نسبة البرامج التي حصلت على االعتماد األكاديمي إلى إجمالي برامج الماجستير والدكتوراه.
الهدف الثالث :تأهيل برامج الماجستير عالدكتوراه لالعتماو االكاويمي محليا ً ععالميا ً
اإلجراءات التنفيذية:
 .1مراجعة وتطوير هياكل برامج الماجستير والدكتوراه وتةييم معايير الةبون لبرامج الدراسات العليا
وربطها بمعايير الةبون في الجامعات العالمية واحتياجات القطاعات المستفيدة.
 .2استحداث آلية للمراجعة والتقييم المستمر للبرامج وتأهيلها.
مقاييس األواء:
 .1نسبة البرامج التي قامت الكلية بتطويرها إلى إجمالي عدد البرامج الكلية.
 .2نسبة البرامج التي حصلت على االعتماد األكاديمي إلى إجمالي برامج الماجستير والدكتوراه.
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الهدف الرابع :توفير آلية لتنمية عتدعيم البرامج عالبحو التي تحتوى على تخصصات بينية
اإلجراءات التنفيذية:
 .1تشكيل وتأهيل فر علمية من أعضاء هيئة التدريس لتنمية البرامج البينية.
 .2تطوير البنية التحتية لقطاع الدراسات العليا والبحوث.
 .3تأهيل وتوجيه مشروعات رسائل الماجستير والدكتوراه للمساعدة على النشر العلمي العالمي واالبتكار
مقاييس األواء:
 .1نسبة األبحاث التي تم إعدادها بالمشاركة مع كليات أخرى تحوى تخصصات بينية إلى إجمالي عدد
األبحاث.
 .2نسبة المشروعات البحثية الممولة من جهات محلية وإقليمية ودولية إلى إجمالي المشروعات البحثية.
 .3المخصص من موازنة قطاع الدراسات العليا والبحوث لإلنفا على البنية التحتية الالزمة للبحث
العلمي إلى إجمالي موازنة القطاع.
 .4معدل الزيادة في عدد قواعد البيانات العالمية والدوريات التي تم االشتراك بها.
 .5نسبة األبحاث المنشورة في دوريات عالمية إلى إجمالي عدد األبحاث المنشورة.
 .5تنمية وتطوير برامج الدراسات العليا األكادميية بالكلية (دبلوم وماجستري ودكتوراه):
في سبيل ذلك تسعى الكلية الى توفير امكانيات البحث العلمي وتطوير وتدعيم مكتبة الكلية للدراسات
العليا وتحويلها إلى مكتبة رقمية وكذلك بتوفير سبل االتصان االنكترووية.
اإلجراءات التنفيذية:
 .1توفير االمكانيات المادية الالزمة لرفع جودة الخدمات التى تقدمها المكتبة (حاسبات -ماكينات تصوير
– أرفف – شبكة اإلنترنت ....الخ).
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 .2االشتراك فى قواعد البيانات العالمية بهدف إنشاء مكتبة رقمية.
 .3توفير الكوادر المؤهلة من العاملين داخل المكتبة.
مقاييس األواء:
 .1نسبة المستفيدين من الخدمات المكتبية إلى إجمالي عدد المستفيدين من طالب دراسات عليا /أعضاء
هيئة التدريس.
 .2معدل تطور النسب السابقة.
 .3معدل عدد موظفي المكتبة إلى إجمالي عدد طالب الدراسات العليا.
 .6إدارة وتنمية املوارد املالية املوجهة لقطاع البحوث والدراسات العليا:
تسعى الكلية الى تحقيق األهداف التالية
 .1تشجيع المساهمة المالية لرجال األعمال عند طلب االستشارات ودراسات الجدوى.
 .2وضع آلية لتسوي المشروعات البحثية لدى قطاعات األعمال فى المجتمع المحلي.
اإلجراءات التنفيذية:
 .1تحليل االتجاهات العالمية والمحلية التى تتطلب الدراسة والبحث.
 .2وضع خطة مالية للموارد المتوقع الحصول عليها وتوزيعها.
 .3وضع تقديرات للتمويل من الجهات المانحة سواء داخليا ً أو خارجياً.
 .4االتصال بالمؤسسات وعقد االتفاقيات إلجراء عملية تمويل األبحاث المطلوبة من تلك الجهات.
 .5العمل على تنمية الموارد من خالل المراكز البحثية داخل الكلية.
 .6استخدام موقع الكلية على االنترنت لتعريف األطراف المختلفة ببرامج البحوث التى تقدمها الكلية.
 .7عقد مؤتمرات وندوات للتعريف بالخدمات البحثية بالكلية.
مقاييس األواء:
 .1عدد المؤتمرات والندوات السنوية التي يدعى فيها رجال األعمال لتوفير مصادر التمويل للبحوث.
 .2معدل النمو فى عدد رجال األعمال الراعية لبرامج الدراسات العليا بالكلية.
 .3نسبة التمويل من رجال األعمال لبرامج الدراسات العليا إلي إجمالي تمويل هذه البرامج
 .4معدل التطور فى عدد المنح المقدمة من رجال األعمال والقطاع الحكومي لطالب الدراسات العليا
بالكلية.
 .5نسبة التمويل من جهات محلية وإقليمية وعالمية إلى إجمالي البند المخصص للبحث العلمي.
 .6نسبة التمويل الذاتي في الكلية إلى إجمالي التمويل للبحث العلمي.
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ثالثا .مشاريع اخلطة البحثية املقرتحة:
املشروع األول:
استخدام تقنيات البيولوجيا الج يئية لدراسة عبائية بعض امراض الدعاجن عاالسماك الضارية في
جمهورية مصر العربية.
مدة المشرعع:
ث ث سنوات
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الباحث الرئيسي عاالقسام المشاركة:
 .1قسم الميكروبيولوجي
 .2قسم طب الطيور واألسماك
 .3قسم رساية الحيواح وتنمية الثروة الحيواوية
 .4قسم الباثولوجيا والط يليات
 .5قسم صحة الحيواح واألمراض المشتركة
أهداف المشرعع:
Mapping of the genes relevant to virulent avian and fish diseases.
Control of virulent avian and fish pathogens.
Preparation of effective vaccines and vaccination strategies.
Enhancing the usage of biotechnology applications in animal medicine.
Improvement of poultry and fish production in Egypt.
جوانب احتياج المشرعع:
 .1معمل بحث مجه بالعديد مال األجه ة العلمية المتةدمة المتخصصة سالية الجودة.
 .2برات بحثية مدربة مال الجاوبيال.
 .3بعض الكيماويات واللوازا البحثية.
 .4تكاليف ي رى لدسم اوتةان البا ثيال وتجميع العينات مال الطيور واألسماك المصابة

1.
2.
3.
4.
5.

املشروع الثاني:
وراسات عبائية ععالجية لألمراض الطفيلية المستوطنة فى محافظة البحيرة.
مدة المشرعع:
ث ث سنوات
الباحث الرئيسي عاالقسام المشاركة:
 .1قسم الباثولوجيا والط يليات
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.2
.3
.4
.5

قسم صحة الحيواح واألمراض المشتركة
قسم طب الطيور واألسماك
قسم طب الحيواح
قسم األدوية البيطريـة

أهداف المشرعع:
Mapping of parasitic infestations in Behira governorate.
Prevention and control of parasitic diseases in Behira governorate.
Development of strategies for production of disease-resistant animals.
Enhancement of animal, fish and poultry production in Egypt.

1.
2.
3.
4.

املشروع الثالث:
وراسة التأثير المستمر للمبيدات الحشرية عالمعاون الثقيلة علي حيوانات الم رعة.
أهداف المشرعع:
1. Identification of pesticides with adverse effects on animal health and production.
2. Analysis of the harmful effects of pesticides on the DNA of farm animals.
3. Awareness strategies for the disadvantages of pesticides on animal production.
مدة المشرعع:
ث ث سنوات
االقسام المشاركة:
 .1قسم رساية الحيواح وتنمية الثروة الحيواوية
 .2قسم الطب الشرس والسمـوا
 .3قسم الرقابة الصحية سل األغتية
 .4قسم الباثولوجيا والط يليات
 .5قسم تغتية الحيواح ويمراض سو التغتية
 .6قسم طب الحيواح
 .7قسم التشريح واألجنة

املشروع الرابع:
استخدام الطرق الحديثة فى تشخيص ععالج االصابات الجراحية عالحمل فى حيوانات الم رعة فى محافظة
البحيرة.
مدة المشرعع:
يربع سنوات
الباحث الرئيسي عاالقسام المشاركة:
 .1قسم الوالدة ويمراض التناسل
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.2
.3
.4
.5

قسم الجرا ة
قسم التشريح واألجنة
قسم ال سيولوجيا
قسم الباثولوجيا والط يليات

أهداف المشرعع:
 .1لجرا مسح شامل لإلصابات الجرا ية المنتشرة ف يواوات الم رسة بمحافظة البحيرة.
 .2لجرا مسح شامل ألمراض التناسل وضعف الخصوبة وسدا التبويض المنتشرة ف يواوات الم رسة
بمحافظة البحيرة.
 .3التعرف سل االسباب الوراثية والبيئية لضعف الخصوبة ف الحيواوات بمحافظة البحيرة.
 .4تنمية الثروة الحيواوية ف محافظة البحيرة.

رابعا .اخلطة التنفيذية للخطة البحثية:
 .1المخرجات المتوقعة للخطة البحثية:
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 .1رفع ك ا ة العملية البحثية والتعليمية بالكلية مال ن تدسيمها ببعض األجه ة الجديدة.
 .2رسائل متمي ة قابلة للتطبي (كج مال رسالة الكلية).
 .3بحوث متطورة قابلة للنشر ف الدوريات العلمية المصن ة سالميا.
 .4وشر لوتاج المشروسات المشتركة مع المدارس العالمية المختل ة كلها تطبيةا لسد ال جوة التةنية.
 .5التعرف سل وةاط الةوة والضعف ف البحوث المتعلةة بمجاالت الكلية وتوزيع جيد للكوادر العلمية
المتخصصة لسد ال جوات والثغرات ولزالة وةاط الضعف.
 .6ليجاد الحلون المثل للمشاكل الةومية ف مجاالت الكلية المختل ة ف مجاالت مكافحة االمراض وتنمية
الثروة الحيواوية سل مستوى المحافظة وسل مستوى الدولة.
 .7تواجد كوادر بيطرية سل مستوى سال ف سوق العمل سل المستوى المحل والعالم .

 .2مقترح لمخرجات الخطة البحثية للكلية:
2212

2211

2212

2213

2214

اإلجمالي

السنة
سدد االبحاث المنشورة

22

25

35

35

45

162

سدد الرسائل المنتهية

2

22

12

8

12

44

سدد الدورات التدريبية

1

2

2

3

2

12

سدد المشروسات المةدمة

2

3

5

6

6

22

 .3األنشطة الالزمة لتنفيذ المخرجات:
 .1وضع خريطة بحثية على مستوى الكلية لتكون دليالً لتوجه البحوث الميدانية على أساس دراسة
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االحتياجات المرتبطة بمشكالت التنمية المحلية والقومية ويتم تعديلها وفقا ً للتغير فى الظروف الخاصة
بالكلية أو فى البيئة المحيطة بها.
 .2تشجيع ودعم البحوث التطبيقية المشتقة من الخطة البحثية للكلية والتى تعتمد على التفاعل والتكامل
بين التخصصات العلمية المختلفة مال ن وجود مجموسات بحثية متكاملة ذات تخصصات متمي ة.
 .3ربط الدراسات العليا باألقساا العلمية المختل ة مع طة البح العلني للكلية مع ضرورة المرووة بما
يتمش مع التغيرات ف المجتمع لتحةي التنمية.
 .4العمل سل تعويض النةص ف يسضا هيئة التدريس ف بعض التخصصات بالكلية مال ن سمل
طة مسية لتعييال المعيديال واستةطاب الكوادر مال ارج الجامعة.
 .5سرسة لوشا المعامل المرك ية ،وسمل هيكل تنظيمي لها وتحديد ا تياجاتها والتوسع ف لوشا معامل
بحثية جديدة.
 .6التنسي بيال لجنة المختبرات المنبثةة بالكلية ومجالس االقساا العلمية لدسم وتحدي ولص ح األجه ة.
 .7دسم مكتبة الكلية بى دث المراجع وت عيل لجنة المكتبات المنبثةة مال مجلس الكلية للبح سال مصادر
متنوسة وتنشيط استخداا الوسائل التكنولوجية كاألوتروت والمكتبة الرقمية.
 .8تنشيط سمل الدورات التدريبية ف مجاالت البح العلمي المختل ة وكتلك التةدا للمشاريع البحثية
والبحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل البحوث التطبيقية المتميزة.
 .9العمل سل ت عيل لجنة التعاوح الدولي بالكلية على فتح قنوات االتصال مع المراكز البحثية الخارجية
عن طري االتفاقات وبروتوكوالت التعاون وتبادل الخبرات البحثية.
 .12ترشيد صرف مخصصات البحث العلمي فى الكلية واقسامها وتوجيهها لتمويل المشروعات البحثية
المسندة على اسس ثقافية ووفقا لمعايير موضوعية لجودة وجدوى هذه المشروعات بما يضمن

انضباط و حسن استغالل هذه المخصصات.
 .4مؤشرات النجاح للخطة المقترحة:
وضعت لدارة الكلية يسلوبا ً لمتابعة تن يت طتها البحثية والت يمكال تلخيصع فيما يل :
 .1طط تشغيل سنوية تترجم اةطار التن يتي لعناصر الخطة دا ل االقساا العلمية.
 .2المتابعة ادارة الكلية الدورية ألدا االقساا العلمية لتةييم وقياس مدى تن يت يهداف الخطة:
 تةارير لجاح المتابعة والتةييم التاتي باألقساا العلمية والو دات اةدارية بالكلية. تحليل وتائج استبياوات اصة توجع دوريا لل الجهات المعنية. وتائج ما تةوا بع األقساا العلمية والو دات اةدارية. .3الطالب ع الخريجين:
 مدة لوها الرسائل العلمية. لقبان الخريجيال سل االلتحاق بالدراسات العليا بىقساا الكلية المختل ة. لقبان الطلبة الوافديال سل االلتحاق بالدراسات العليا بىقساا الكلية المختل ة. التواصل مع الخريجيال بالكلية وذلك مال ن ضور الدورات التدريبية. ووسية الخريج والةدرة التنافسية لع ف سوق العمل يو تبوؤهم مراك سلمية متةدمة ف الجامعات يوالةطاسات الصناسية المختل ة.
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 .4نشر البحو العلمية:
 النشر العلمي في الدوريات العالمية المصن ة. صون بعض يسضا هينة التدريس سل بعض الجوائ العلمية المحلية والعالمية. وسبة المساهمات العلمية لهيئة التدريس ف المحافل المحلية والدولية (مؤتمرات وورش سمل). سدد الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) الت تمنحها يقساا الكلية المختل ة. سدد الرسائل الت تم تطبيةها ف مجاالت الصناسة المرتبطة بالكلية. .5التعاعن المحلى عالدعلى:
 استمرار بعض المشاريع لل اسواا متصلة لخدمة الةضايا البيئية المحلية والدولية. زيادة وتنوو مصادر الدسم المالي للمشروسات البحثية بالكلية. سدد المشروسات البحثية التي تم التةدا لةبولها محليا وسالميا. زيادة االستشارات العلمية وثةة المجتمع والهيئات والشركات ف اوشطة الكلية البحثية. سدد المشروسات البحثية الممولة محليا وسالميا. سدد المشاركات ال عالة للصناسة في ل ودسم النةاط البحثية. سدد برا ات اال تراو التي تم تسجيلها. االستماد االكاديمي لبرامج الدراسات العليا بالكلية.ن ث ث سنوات.
 اوعةاد المؤتمر العلمي االون للكلية ف -لوشا المجلة العلمية للكلية سل مستوى سالمي.

 .5نقاط الضعف عالمخاطر عالتهديدات أمام النهوض باألنشطة البحثية بالكلية:
 .1سدا وجود طة استراتيجية تحدد ا تياجات الكلية المستةبلية و كي ية تةييمها.
 .2ضي مسا ات المباوي المتا ة ومحدودية سدد المدرجات وقاسات الدراسة والمعامل.
 .3قلة آو ودرة يسداد يسضا هيئة التدريس في بعض التخصصات العلمية بالكلية.
 .4وةص المعامل البحثية المتخصصة وظرا لتى ير تن يت المناقصة الخاصة بتلك.
 .5وةص األجه ة العلمية الحديثة ف بعض التخصصات.
 .6مكتبة الكلية ت تةر ال العديد مال المراجع العلمية المتخصصة غير يوها ضيةة.
 .7سدا توافر مصادر الدسم المال الكافية لألوشطة البحثية سوا سل المستوى الدا ل (الجامعة) يو
الخارجي (المشاريع الممولة مال الهيئات الخارجية).
 .8افتةار الكلية لل وسائل االتصان الحديثة اصة شبكة المعلومات.
 .9سدا وجود لس ا كافي سال الكلية وما يمكال يح تؤديع الكلية مال دمات للمجتمع.

 .6الفترة ال منية للخطة المقترحة:
األهداف والمخرجات السابةة تمثل رؤية الخطة المستةبلة للكلية ن مس سنوات قادمة تبدي مال 2212
ت  2014والهدف منها االرتةا بالعملية التعليمية والبحثية لألقساا العلمية وكتلك االرتةا بتدريب
الكوادر البشرية.
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 .7مسئوليات التنفيذ:
الرئيسي وفري البح التن يتي بمتابعة تن يت المشروو وف المخطط ال من الموضح بعةد

يختص البا
المشروو.
ويختص رئيس مجلس الةسم ومجلس الةسم ومال يةوا بتكلي ع مال يسضا هيئة التدريس كل ف مجالع
بمتابعة تن يت الخطة المستةبلية لكل قسم سلم .
ويشرف وكيل الكلية لشؤوح الدراسات العليا والبحوث بمتابعة االدا وتحةي االهداف االستراتيجية
للخطة البحثية للكلية.

 .4إجمالي االحتياجات الماوية عمصاور التمويل المقترحة لتنفيذ الخطة البحثية:
يتطلب تن يت الخطة البحثية الخمسية للكلية ( )2214/2213-2212/2229توفير مبلغ وقدره تسعة م ييال
ومائة و مسة سشرة يلف جنيع .وقد تم دسم الكلية ن العاا الجامعي األون ( )2212/2229بحوالي
ث ثة مليوح وث ثمائة و مسة وستوح يلف جنيع مال مصادر متنوسة.
أوال .املبالغ املالية التى مت توفريها فى العام اجلامعى :2212/2222
ن العاا الجامع  ،2212/2229تم دسم الكلية بمبلغ لجمال يةدر بحوال ثالثة مليون عثالثمائة
عخمسة عستون ألف جنيه مال مصادر متنوسة وألغراض سديدة بياوها كما يل :
 .1عاحــــــد مليــــــون جنيــــة  ..................مةدمة مال الجامعة لتطوير سدد يربعة معامل
مرك ية لألوشطة البحثية ضمال المناقصة العامة لتطوير مجمع البستاح التعليم ف العاا الجامع
.2212-2229
 .2عاحد عنصف مليون جنيـــــة  .............مةدمة مال الجامعة ضمال مناقصة سامة لتوريد االجه ة
العلمية لمجمع البستاح التعليمي ف العاا الجامعي .2212-2229
 .3سبعمائة عخمسون ألف جنيه  .............تبرو مةدا مال معهد بحوث الدراسات الميكروبية
بجامعة يوساكا بالياباح ف صورة يجه ة سلمية.
 .4مائــــــــة ألف جنيــــــــــــه  ..............مشروو بحثي بدسم مال صندوق الجامعة للبح العلمي
لةسم يمراض الدواجال و مشروو بحثي مشترك بدسم مال األكاديمية الياباوية لدسم التكنولوجيا
لمعهد بحوث الدراسات الميكروبية بجامعة يوساكا بالياباح بالمشاركة مع قسم الميكروبيولوجي.
 .5خمسة عشرة ألف جنيــــــه  ..............استشارات سلمية وتحلي ت معملية لشركات ويفراد مال
المجتمع المحيط بالكلية (قسمي يمراض الدواجال والباثولوجي).
ثانيا .املبالغ املالية املطلوب توفريها فى األعوام اجلامعية :2214-2212
ن األسواا الجامعية  ،2214-2212تسع الكلية ال توفير مبلغ لضاف يةدر بحوال ستة
مليون عمائتين عخمسون ألف جنيه بياوها كما يل :
 .1اثنين عنصف مليون جنيــــة  ..................تخصص لتطوير العديد مال المعامل البحثية
واةكلينيكية وكتلك المستش البيطرى ف األسواا الجامعية .2212/2211 – 2211-2212
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 .2اثنين عنصف مليون جنيــــة  .............توريد يجه ة سلمية ف
.2214/2213 – 2212/2211

األسواا الجامعية

 .3عاحــد عنصف مليون جنيــــة  ..............مشروسات بحثية مةدمة ال مصادر تمويل مختل ة
سل المستوى المحل والدول ف األسواا الجامعية .2214-2212
 .4مائتين عخمسون ألف جنيـــــه  ..............استشارات سلمية وتحلي ت معملية لشركات ويفراد
مال المجتمع المحيط بالكلية ال الو دة الخاصة بالكلية ف األسواا الجامعية .2214-2212
السنة

2212

2211

2212

2213

2214

اإلجمالي بالمليون

مصروفات

3.365

-

-

-

-

3.365

الدسم المتوقع

2.552

1.25

2.25

2.55

1.55

5.752

المبلغ اإلجمالي

3.915

1.25

2.25

2.55

1.55

2.115

-

التوجهات االستراتيجية للدراسات العليا لكلية الطب البيطرى  -جامعة دمنهور في السنوات 9002 – 9002

 .2مصاور تمويل األنشطة البحثية:
و دة ادارة مشروسات تطوير التعليم
رجان االسمان
المؤسسات الصناسية و الخدمية
الصنادي الخاصة بالجامعة
جهات يو مؤسسات يجنبية
مي اوية الجامعة
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