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 المخرج 

تدريب طالب الفرق المختلفة بكلية الطب البيطرى وخاصة طالب الفرقة الرابعة والخامسة 
توعيتهم بمفاهيم  اإلعتماد وأبعاده وأهميته.واجراء التجارب الخاصة بهم داخل المعمل وكذلك   

  
  خدمة العملية التعليمية عن طريق 

البرامج التعليمية من خالل تدريب 
الطالب داخل المعمل وتوعيتيم 
 بمفاىيم  اإلعتماد وأبعاده وأىميتو.

 

  الددددددورة التدريبيدددددة للتددددددريب علددددد    ددددداب الالي دددددين(Uncertainty)   

           
   الددددددورة التدريبيدددددةDetermination of Heavy Metals in 

food & Feed   3/11/1113-1( وذلك بدأ من 
   الندددددددددددوة العلميددددددددددة عددددددددددن ا ىميددددددددددة ا  ت ددددددددددادية ل ددددددددددون معمددددددددددل  ددددددددددالمة ال ددددددددددذا

 11/11/1113والت ذية معتمد دوليًا يوم ا  د الموافق 
   الدددددددددددددورة التدريبيددددددددددددة ت ددددددددددددت عنددددددددددددوان إ ددددددددددددتخدام  يدددددددددددداز اإلمت دددددددددددداص الددددددددددددذر

 Atomic Absorption Spectrophotometer  ل يدددددددددددداس )
  دددددددددددماك وا لبدددددددددددان والددددددددددددوا ن ومنت ددددددددددداتيم ا  الل دددددددددددوم و المعدددددددددددادن ال  يلدددددددددددة فددددددددددد

 1/6/1113-1يوم  ال بت وا  د الموافق 
   الددددددددددددددددورة التدريبيدددددددددددددددة إل دددددددددددددددتخدام  يدددددددددددددددازMilkoscan  وذلدددددددددددددددك ا ربعددددددددددددددددا )

15/5/1113 
   الددددددورة التدريبيدددددةEnumeration of  coliforms in food  )

 5/5/1113 ت  الخميس  3/5/1113وذلك بدأ من ال بت  
 عمدددددددددددددددل بعنددددددددددددددددوان  المرا عدددددددددددددددات الداخليددددددددددددددددة و  دددددددددددددددابات الالي ددددددددددددددددين(  ورشدددددددددددددددة

عمل دورات تدريبيو ل ل ال يات الم تفيده 
من المعمل ال   انب ا را  دورات تدريبيو 
وتطويريو لل اده اعضا  ىيئو المعمل 
والعاملين والطالب وأعضا  ىيئة التدريس 
 والبا  ين 

 

 

  

 

 



1/5/1113. 
  الدددددددددددورة التدريبيددددددددددة ت ددددددددددت عنددددددددددوان  اختبددددددددددارات ال رفيددددددددددةP T  بتدددددددددداري ))

 .12/4/1113ا ربعا  الموافق 
   الددددددورة التدريبيدددددةDetection of Listeria Monocytogenes 

in food  13/4/1113( وذلك بدأ  ال بت الموافق 
  التدريبيدددددة  الددددددورةDetermination of Thiobarbituric acid 

in food 1/4/1113( وذلك بدأ من يوم ا  نين. 
  الدددددددددورة التدريبيددددددددة علدددددددد   يددددددددازDetermination of heavy 

metals in food & feed   تدددددد   1/3/1113(  يددددددوم ال ددددددبت 
 3/3/1113ا  نين  

  الذر   الدورة التدريبية ت ت عنوان إ تخدام  ياز اإلمت اصAtomic 

Absorption Spectrophotometer  ل ياس المعادن ال  يلة ف  الل وم )
 6/2/1113-5وا  ماك وا لبان والدوا ن ومنت اتيم يوم  ال بت وا  د الموافق 

  ورشدددددددددددددددددددة عمددددددددددددددددددددل بعندددددددددددددددددددوان  المرا عددددددددددددددددددددات الداخليدددددددددددددددددددة لنظددددددددددددددددددددام ا يددددددددددددددددددددزو
 .31/1/1113بتاري  ال بت الموافق  411271112

 يدددددددددددة علددددددددددد   يددددددددددداز الددددددددددددورة التدريبMeat Analyzer يدددددددددددوم ا  ندددددددددددين  )
12/1/1113 

  1/1/1113ورشة عمل بعنوان  أىمية اعتماد المعامل( ا  نين. 
    الدورة التدريبية عنEnumeration of coagulase Positive 

Staphylococcus Aureus in food 14/1/1113-11( من 
   الدورة التدريبية عن إ تخدام  يازAtomic Absorption 

Spectrophotometer  لت دير  مية المعادن ال  يلة لألغذية ف  يوم  ا  د )
 3/11/1111-1وا  نين الموافق 

    الدددددددددددددددددورة التدريبيددددددددددددددددة ت ددددددددددددددددت عنددددددددددددددددوان إ ددددددددددددددددتخدام  يازالم دددددددددددددددد  اإلشددددددددددددددددعاع
( لت ديدددددددد ن دددددددبة البدددددددروتين Meat Analyzer=Food Scanالل دددددددوم  

بدددددددددددان ومنت ددددددددددداتيم يدددددددددددوم  والرطوبدددددددددددة  فددددددددددد   الل دددددددددددوم وا ل والددددددددددددىون والرمددددددددددداد
 11/11/1111-11ال بت وا  د الموافق 

  للشدددددددددددددددروط 1411271112الددددددددددددددددورة التدريبيدددددددددددددددة ت دددددددددددددددت عندددددددددددددددوان   ا يدددددددددددددددزو )
العامدددددددددددددة ل فدددددددددددددا ة معامدددددددددددددل ا ختبدددددددددددددار والمعدددددددددددددايرة اإل ددددددددددددددار ال دددددددددددددان  مدددددددددددددايو 

 .31/4/1111ا ربعا  الموافق   1112
  الل وم    الدورة التدريبية ت ت عنوان إ تخدام  ياز الم   اإلشعاعMeat 

Analyzer=Food Scan لت ديد ن بة البروتين ف  الل وم وا  ماك وا لبان )



والدوا ن ومنت اتيم و ذلك ن بة الدىن و مية الرماد يوم ا  نين  الموافق 
13/4/1111 

  الدورة التدريبية ت ت عنوان   المرا عات الداخليةInternal Audit ال بت  )
 .13/3/1111الموافق 

  شددددددددددة عمددددددددددل بعنددددددددددوان  الت ليددددددددددل ا   ددددددددددائ  لبيانددددددددددات ونتددددددددددائج اإلختبدددددددددددارت ور
 .6/3/1111( بتاري  ال بت  الموافق  SPPSبإ تخدام برنامج 

  الدورة التدريبية ت ت عنوان   المرا عات الداخليةInternal Audit ا  نين )
 .1/3/1111الموافق 

  الندوة التدريبيو بعنوان   اختبارات ال رفيةP T ال ال ا  الموافق  ( بتاري
16/2/1111. 

    ورشدددددددددددددددددة علددددددددددددددددد   يدددددددددددددددددازFlourometer لت ديدددددددددددددددددد ال دددددددددددددددددموم الفطريدددددددددددددددددو )
 15/2/1111لألغذيو وا عالف بتاري  ال ال ا  الموافق 

  ) دورة تدريبيدددددددددة  الممارا دددددددددات ال يدددددددددده للت دددددددددني Good 

Manufacturing Practice  فدددددددد  م ددددددددان  ال ددددددددذا  مددددددددن
الم دددددددددددتيلك أ دددددددددددل إنتدددددددددددا  غدددددددددددذا   مدددددددددددن وال فددددددددددداظ علددددددددددد   ددددددددددد ة 

وخدمددددددددددددددددة الم تمدددددددددددددددد  وتنميددددددددددددددددة البيئددددددددددددددددة فدددددددددددددددد  م ددددددددددددددددر ا  نددددددددددددددددين 
20/9/2752. 

  نددددددددددددوة علميدددددددددددة ال ددددددددددد س  دددددددددددي ما(6-Sgma)   مدددددددددددن أ دددددددددددل إنتدددددددددددا
غددددددددذا  أمددددددددن  خددددددددال  مددددددددن الم ددددددددببات المرضددددددددية مددددددددن أ ددددددددل خدمددددددددة 

 .59/9/2752الم تم  ف  م ر ا  نين 

  نددددددددددددوه علميدددددددددددة عامدددددددددددة عدددددددددددن نظدددددددددددام  دددددددددددالمة ال دددددددددددذا   نظدددددددددددام إدارة
     (PAS 227)&2277752771و  دددددالمة ال دددددذا  ا يدددددز 

 . 2/8/2752ا  نين الموافق 

    )دورة تدريبيددددددددة  الممارا ددددددددات ال يدددددددددة للمعامددددددددل Good 

Laboratory Practice  مددددددددددن أ ددددددددددل الت  ددددددددددد مددددددددددن  ددددددددددالمة
ال دددددددددددددذا   ورفددددددددددددد  م دددددددددددددتو  الخدددددددددددددري ين وال فددددددددددددداظ علددددددددددددد   ددددددددددددد ة 
الم ددددددددددددتيلك وخدمددددددددددددة الم تمدددددددددددد  فدددددددددددد  م ددددددددددددرنا ال بيبددددددددددددو ا  نددددددددددددين 



25/0/2752 . 

 لميددددددددددددددددة للت  ددددددددددددددددين الم ددددددددددددددددتمر ندددددددددددددددددوة ع(Kaizen)  مددددددددددددددددن أ ددددددددددددددددل
ت  دددددددددددين المنت دددددددددددات ال ذائيدددددددددددة لتلبيدددددددددددة إ تيا دددددددددددات الم تمددددددددددد  مدددددددددددن 
ال دددددددددددددذا  المدددددددددددددن وال فددددددددددددداظ علدددددددددددددد   ددددددددددددد ة الم دددددددددددددتيلك وخدمددددددددددددددة 

 . 51/6/2752الم تم  ف  م ر ا  نين 
  دورة تدريبيدددددة(Detection of E .coli o510 in 

food) مددددددددددن أ ددددددددددل رفدددددددددد  ميددددددددددارات الخددددددددددريج وت ددددددددددديم غددددددددددذا  أمددددددددددن 
 .52/55/2752 -52للم تم  ف  الفترة 

  نددددددددددددددددوة علميدددددددددددددددو للت  دددددددددددددددين الم دددددددددددددددتمر(KanBan)  مدددددددددددددددن أ دددددددددددددددل
ت  ددددددددددددددددددين ال ددددددددددددددددددناعات و ددددددددددددددددددالمة ال ددددددددددددددددددذا  ال ذائيددددددددددددددددددة لتلبيددددددددددددددددددة 
إ تيا دددددددددددددات الم تمددددددددددددد  مدددددددددددددن  ال دددددددددددددذا  المدددددددددددددن وال فددددددددددددداظ علددددددددددددد  
 ددددددددددددد ة الم ددددددددددددددتيلك وخدمددددددددددددددة الم تمددددددددددددد  فدددددددددددددد  م ددددددددددددددر ا  نددددددددددددددين 

52/57/2752 . 

 دددددددددني  نددددددددددوة علميدددددددددة الممارا دددددددددات ال يددددددددددة للت  Good 

Manufacturing Practice  فدددددددد  م ددددددددان  ال ددددددددذا  مددددددددن
أ دددددددددددل  إنتدددددددددددا  غدددددددددددذا  أمدددددددددددن وال فددددددددددداظ علددددددددددد   ددددددددددد ة الم دددددددددددتيلك 

 . 50/9/2752وخدمة الم تم  ف  م ر ا  نين 

   ال شدددددددددددددددف عدددددددددددددددن مي دددددددددددددددروب ال دددددددددددددددالمونيال فددددددددددددددد  ا غذيدددددددددددددددة فددددددددددددددد
  Detection of Salmonella in)بإ ددددتخدام إختبددددار  

food) ين وت ددددددددديم غددددددددذا  أمددددددددن مددددددددن أ ددددددددل رفدددددددد  ميددددددددارات الخددددددددري 
 . 27/8/2752لخدمة الم تم  ال ال    

  ال شددددددددددددددددف عددددددددددددددددن ف دددددددددددددددداد الدددددددددددددددددىون فدددددددددددددددد  ا غذيددددددددددددددددة بإ ددددددددددددددددتخدام
 Detection of fat Rancidity in food by)إختبدددار

thiobarbituric acid)  مدددددددددددددن أ دددددددددددددل    رفددددددددددددد  ميدددددددددددددارات



الخددددددددددددددر ين وت ددددددددددددددديم غددددددددددددددذا  أمددددددددددددددن لخدمددددددددددددددة الم تمدددددددددددددد  ال ال ددددددددددددددا  
2/6/2752 . 

 لبددددددددروتين فدددددددد  الل ددددددددوم وا  ددددددددماك والددددددددددوا ن ال شددددددددف عددددددددن ف دددددددداد ا
ومنت اتيددددددددددددددا بإ ددددددددددددددتخدام إختبددددددددددددددار المددددددددددددددواد النيترو ينيددددددددددددددة الطيددددددددددددددارة 
(Determination of Total Volatile Basic 

Nitrogen in meat)  مددددددن أ ددددددل رفدددددد  ميددددددارات الخدددددددري ين
 . 9/2/2752وت ديم غذا  أمن للم تم  ال ال ا  

  و ميدددددددددد  ورش العمددددددددددل ت ددددددددددميم وتنفيددددددددددذ  ميدددددددددد  البددددددددددرامج التدريبيددددددددددة
المتعل ددددددددددددة بف ددددددددددددص  ميدددددددددددد  أنددددددددددددواع ال ددددددددددددذا  وا عددددددددددددالف والميدددددددددددداة 
و ددددددددددددذلك  تابددددددددددددة الت ددددددددددددارير ل ددددددددددددل مددددددددددددن ال ددددددددددددادة أعضددددددددددددا  ىيئددددددددددددو 
التددددددددددددددددريس والوظدددددددددددددددائف المعاوندددددددددددددددو  والفندددددددددددددددين لل امعدددددددددددددددة و دددددددددددددددذلك 
ال يدددددددددددددددات ال  وميدددددددددددددددو التددددددددددددددد  ليدددددددددددددددا عال دددددددددددددددو بف دددددددددددددددص ال دددددددددددددددذا  

 وا عالف

 
 
 

 الت ليل المي روبيولو ي لل وم وا  ماك وا لبان ومنت اتيم 
  لبان ومنت اتيمالت ليل ال يميائي لل وم وا  ماك وا 
 الت ليل ال يميائي لألعالف والعالئق والمياه وا دوية 
  التا د من  ال ية ا غذية وا عالف لال تيالك الدمي

 وال يواني
  ت ليل ب ايا ال موم الفطرية والملو ات العضوية المرتبطة

 با غذية وا عالف والمياه
 عزل وت نيف المي روبات والتعرف علييا بطرق معتمدة 
 اختبار البلمرة المت ل ل  ب     أرPCR ) 
  عمل اختبارDNA 
  اختباراالليزاELISA 

 عديد من الت اليل لال يام با
ل مي  منظمات  والف و ات

الم تم  المدن  و مي  ال يات 
 و الت  ليا إ تيا  ليذه الت ارب

ف   ل  ت اىم بفاعلية الت  
مش الت الم تم  وتلبية متطلبات 

ا تيا ات   وق العمل وتلبية
 االمن و الم تم  من ال ذا 

الم اىمو ف  ال د من 
انتشاراالمراض المعدية والمشتر ة 



 والملو ات البيئية. 
  

تدددددددد  ير ال الددددددددو ال دددددددد يو لمنشددددددددات ت ييددددددددز الل ددددددددوم علدددددددد  بعددددددددض    (1
منت ددددددددددددددددات الل ددددددددددددددددوم. م لددددددددددددددددة العلددددددددددددددددوم البيطريددددددددددددددددة  ل امعددددددددددددددددة 

 -117(2 27. 2012. اإل  ندرية
والمخددددددددر  علدددددددد  ال مددددددددل المي روبدددددددد  تدددددددد  ير اغددددددددالق فت تدددددددد  المددددددددرئ  (2

لزبدددددددددددددددائ  الماشددددددددددددددديو . م لدددددددددددددددة العلدددددددددددددددوم البيطريدددددددددددددددة  ل امعددددددددددددددددة 
 8-1(1:   37. :2012. اإل  ندرية

ت يددددددددديم  دددددددددودة ل دددددددددوم االغندددددددددام والمددددددددداعز. م لدددددددددة العلدددددددددوم البيطريدددددددددة   (3
-132( 2 27ينددددددددددددددددددددددددداير . 2012. اإل ددددددددددددددددددددددددد ندريةل امعدددددددددددددددددددددددددة 

139. 
تو يدددددددددددددد  دددددددددددددودة الل دددددددددددددوم الم ليدددددددددددددة والم دددددددددددددتورده . م لدددددددددددددة العلدددددددددددددوم  (4

:  38. :2013. اإل ددددددددددددددددددددددددددددددد ندريةالبيطريدددددددددددددددددددددددددددددددة  ل امعدددددددددددددددددددددددددددددددة 
 1)171-180 

تو يددددددددددددد  ددددددددددددودة ل ددددددددددددوم الدددددددددددددوا ن ال دددددددددددداىزه لال ددددددددددددتيالك . م لددددددددددددة  (5
:  38. :2013. اإل دددددددددددددددد ندريةالعلددددددددددددددددوم البيطريددددددددددددددددة  ل امعددددددددددددددددة 

 1)35-47 
ت يددددددديم ال الدددددددو ال ددددددد يو للدددددددبن الخدددددددام المبددددددداع فددددددد  م افظدددددددة الب يدددددددرة  (6

 2013. اإل ددددددددددددددد ندريةم لدددددددددددددددة العلدددددددددددددددوم البيطريدددددددددددددددة  ل امعدددددددددددددددة 
:38  1)2047-110 

  والم توردة الم مدة الل وم ف  المي روبيولو ية ال المة (7
  الم توردة ا  ماك  ودة تو يد  (8
 الم مدة الل وم  ودة تو يد (9
 ال يميائيددددددددددددددددة المخدددددددددددددددداطر بعددددددددددددددددض علدددددددددددددددد  البروبيوتيددددددددددددددددك تدددددددددددددددد  ير (10

 الطر  وال بن البدرة باللبن والبيولو ية
 مددددددددددددددددن للتندددددددددددددددداول المعدددددددددددددددددة لل ددددددددددددددددوم المي روبيولو يددددددددددددددددة ال ددددددددددددددددالمة (11

  ا يزو ضو  عل  التر يز م  البي  وم الت اال واق
 منت ددددددددددددددات أوبعددددددددددددددض الخددددددددددددددام للددددددددددددددبن ال دددددددددددددد ية ال الددددددددددددددة ت يدددددددددددددديم (12

 



  االلبان
  والم توردة الم لية االب ار ل وم  ودة تو يد (13
  لال تيالك المعدةة الدوا ن ل وم  ودة تو يد (14
 مي دددددددددددددروب علددددددددددددد  النانونيدددددددددددددة الزندددددددددددددك أ  ددددددددددددديد  زيئدددددددددددددات تددددددددددددد  ير (15

  الل وم منت ات ف  مونو يتو ينز اللي تريا
 فددددددددد  ال ر دددددددددة الدددددددددت  م ون ددددددددداط المخددددددددداطر ت ليدددددددددل نظدددددددددام تطبيدددددددددق (16

  الم ازر
  الم توردة المعلبة ل وم  ودة تو يد (17
 مي دددددددددددددروب علددددددددددددد  النانونيدددددددددددددة الزندددددددددددددك أ  ددددددددددددديد  زيئدددددددددددددات تددددددددددددد  ير (18

 المعدددددددددددددددددة الل ددددددددددددددددوم منت ددددددددددددددددات فدددددددددددددددد  مونو دددددددددددددددديتو ينز اللي ددددددددددددددددتريا
  لال تيالك

 مي ددددددددددددددروب علدددددددددددددد  الناونيددددددددددددددة الزنددددددددددددددك أ  دددددددددددددديد  زيئددددددددددددددات تدددددددددددددد  ير (19
 الل وم منت ات ف  تايفيميوريم  المونيال

  دددددددددددددودة علددددددددددددد  الت دددددددددددددمين لددددددددددددددوا ن العضدددددددددددددو  اإلنتدددددددددددددا  تددددددددددددد  ير (20
  اإلن ان   ة عل  تؤ ر الت  وال يا ات ل وميا

 مي دددددددددددددروب علددددددددددددد  النانونيدددددددددددددة الزندددددددددددددك أ  ددددددددددددديد  زيئدددددددددددددات تددددددددددددد  ير (21
  الل وم منت ات ف  الذىب  العن ود الم ور

 فددددددددددي الددددددددددد ا  ذبددددددددددائ  فددددددددددي االي ددددددددددوال  انتشددددددددددار علددددددددددي درا ددددددددددات (22
 ال يوية للمضادات   ا يتيا و الم ازر

 اال مددددددددددداض  دددددددددددورة علدددددددددددي الم مدددددددددددد التخدددددددددددزين و الت لددددددددددديج تددددددددددد  ير (23
 و الم ليددددددددددددة الل ددددددددددددوم فددددددددددددي االمينيددددددددددددة اال مدددددددددددداض نمددددددددددددط الدىنيددددددددددددو
 الم تورده

 مي دددددددددددددروب علددددددددددددد  النانونيدددددددددددددة الفضدددددددددددددة أ  ددددددددددددديد  زيئدددددددددددددات تددددددددددددد  ير (24
 معاملددددددددددة ال يددددددددددر الل ددددددددددوم منت ددددددددددات فدددددددددد  مونو دددددددددديتو ينز اللي ددددددددددتريا

  راريا
  دددددددددددددودة علددددددددددددد  الت دددددددددددددمين لددددددددددددددوا ن العضدددددددددددددو  اإلنتدددددددددددددا  تددددددددددددد  ير (25

  اإلن ان   ة عل  تؤ ر الت  وال يا ات ل وميا



 مي دددددددددددددروب علددددددددددددد  النانونيدددددددددددددة الزندددددددددددددك أ  ددددددددددددديد  زيئدددددددددددددات تددددددددددددد  ير (26
 الل وم منت ات ف  الذىب  العن ود الم ور

 

بروتو ددددددددددول تعدددددددددداون بددددددددددين معمددددددددددل  ددددددددددالمة ال ددددددددددذا  والت ذيددددددددددة   ليددددددددددة ( 
 امعددددددددددددة دمنيددددددددددددور ومشددددددددددددروع  التنميددددددددددددة الريفيددددددددددددة  –الطددددددددددددب البيطددددددددددددر  

 بالب يرة  معمل الزراعة العضوية وخ وبة التربة.

بروتو ددددددددددول تعدددددددددداون بددددددددددين  ليددددددددددة الطددددددددددب البيطددددددددددر   امعددددددددددة دمنيددددددددددور ( 6
لمددددددددددن  الشدددددددددديادات ( 5ر ددددددددددم   رتند الشددددددددددرق االو ددددددددددطو شددددددددددر ة  ددددددددددي

 .8/2/2751بتاري  

روتو دددددددددول تعددددددددداون علمددددددددد  مشدددددددددترك بدددددددددين معمدددددددددل  دددددددددالمة ال دددددددددذا  ( ب0
 امعدددددددددددددددة دمنيدددددددددددددددور و ليدددددددددددددددة ال ددددددددددددددديدلة –ب ليدددددددددددددددة الطدددددددددددددددب البيطدددددددددددددددر  

ب امعددددددددددددة دمنيددددددددددددور ممددددددددددددا يتددددددددددددي  لل ددددددددددددادة أعضددددددددددددا  ىيئددددددددددددة التدددددددددددددريس 
والمدر ددددددددددددددددددين الم دددددددددددددددددداعدين والمعيدددددددددددددددددددين العمددددددددددددددددددل علدددددددددددددددددد  ا  يددددددددددددددددددزة 

 .57/9/2752المتوفرة بالمعمل بتاري  
 امعدددددددددة  –بروتو دددددددددول تعددددددددداون بدددددددددين  ليدددددددددة الطدددددددددب البيطدددددددددر    (8

بتددددددددددددددددددددداري  دمنيدددددددددددددددددددددور ومشدددددددددددددددددددددروع  التنميدددددددددددددددددددددة الريفيدددددددددددددددددددددة بدددددددددددددددددددددالب يرة 
51 1 2751 

 

 بروتوكوالت تعاون

 الفلوس 

 


