
                                                                                   
                  

 كلية الطب البيطري      ل        لل                                                      جامعة دمنهور
 )2021-2020)خدمة المجتمع وتمية البيئهالتقربر السنوي ل

 مقدمه:
المحلي يعتبر قطاع خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري بوابة الجامعه علي المجتمع 

لمحافظة البحيره والبيئه المحيطه بها فيما يخص االنتاج الحيوانى والداجني والسمكي حيث 
اهم المشكالت التي تظهر في هذه البيئات ويتم التعامل  يتم التالحم العلمي والعملي مع

معها . وقد قامت الكليه من خالل هذا القطاع بالعديد من االنشطه مثل القوافل الطبيه 
 :وات واللقاءات التلفزيونيه وهي كما يليوالند

 القوافل الطبيه: -1
واصلت جامعة دمنهور عمل القوافل البيطريه والتوعويه الي القري االكثر احتياجا تحت 

رعاية معالي السيد االستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعه والسيد االستاذ الدكتور نبيل 

 .الطب البيطري وفيما يلي بيان بهذه القوافلبكير عميد الكليه باالشتراك مع مديرية 

 

حتي اغسطس  2020تقرير شامل عن القوافل التي قامت  بها جامعة دمنهور من شهر يوليو

2021. 

 التاريخ المكان م

 2020فبراير  20 وحدة نديبه والشرنوبي 1

 2020فبراير  27 وحدة نديبه والشرنوبي 2

 2020مارس  5 وحدة نديبه والشرنوبي 3

 2021ابريل  8 زاوية سالم-ابوالمطامير 4

 2021ابريل  28 دمنهور -زاوية غزال -بسنتواي 5

 2021مايو  20 ااالمراء-كفرالدوار  6

 2021يونيو  3 كوم الشقاف -حوش عيسي 7

 2021يوليو  15 ابوالمطامير 8

 2021يوليو  29 دمسنا -ابوحمص 9

 2021اغسطس  12 كوم البركه –كفرالدوار  10

 

 

 

 



 :عدد وانواع الحاالت التي تم عالجها

 

 العدد نوع الحاله

 780 امراض باطنه

 540 امراض معديه

 530 امراض تناسليه

 20 جراحه

 3557 دواجن

 5427 االجمالي

 

 

 
 حاالت امراض الباطنه: -1

 

 العدد نوع الحاله

 350 نقص غذائي

 150 مشاكل هضميه

 50 شاكل عظميه وعصبيهم

 230 مشاكل تمثيل غذائي
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 :المعديهحاالت امراض  -2

 

 العدد نوع الحاله

 400 طفيليات داخليه وخارجيه

 40 التهاب ضرع

 100 التهابات تنفسيه
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 :حاالت االمراض التناسليه-3

 

 العدد نوع الحاله

 380 عدم شياع

 100 التهاب رحميه

 50 تشخيص حمل

 

 

 

 

 بعض من صور القوافل -5
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 ستقصاء مدي رضا االطراف المجتمعيةتحليل ال

 االسئله موافق الي حد ما غير موافق

25% 25%  50% االطباء البيطريين متخصصين في مجال واحد فقط -1   

0%  10%  90% تنظيم دوري للقوافل البيطريه -2   

25% 25%  50% دوريهاقامة ندوات ومحاضرات  -3   

25% 25%  50% تدريب مستمر لالطباء  البيطريين -4   

25% 25%  50% توفير ادويه بيطريه لجميع االمراض -5   

0%  0%  100%  
التنسيق مع الهيئه العامة للخدمات البيطريه في تنظيم  -6

 القوافل

25% 25%  50% عمل ابحاث علميه لحل المشاكل الفعليه -7   

5%  5%  90% النقابي فر رعاية الخريجينمساهمة العمل  -8   

0%  0%  100% رقي اسلوب تعامل منظمي القوافل -9   

0%  10%  90% الخبرات الميدانيه العضاء هيئة التدريس -10   

20%  30%  50% كفاية عدد مرات القوافل علي مدار العام -11   

 

 

 

 ستقصاء رأى مربى الحيوانات للقوافلالتحليل االحصائى ال
 

 العبارات درجة الموافقه

الى حد  غير موافق

 ما

 موافق

 اهداف القوافل واضحه ومعلنه بالنسبه لمربى الحيوانات 10% 10% 80%

 كفاية عدد مرات القوافل لكل منطقه على مدار العام 50% 20% 30%

 القوافل ضروريه لوقاية الحيوانات من االمراض 100% 0% 0%

 الحيوانات لمناقشة المعالج اثناء القوافلتتاح الفرصه لمربى  80% 10% 10%

القوال تتيح الفرصه للتواصل بين اعضاء هيئة التدريس والمستفيدين  80% 20% 0%

 من الخدمه لحل مشاكلهم حتى بعد انتهاء القافله

الدور االرشادى واضح من خالل التوعيه باهمية الرعايه الجيده  90% 5% 5%

 للحيوانات

القائمون على تنظيم القوافل يتعاملون مع اصحاب الحيوانات باسلوب  100% 0% 0%

 راقى لحل مشاكلهم

مدى توافر الخبرات الميدانيه العضاء هيئة التدريس فى التعامل مع  90% 10% 0%

 الحاالت المرضيه

 القوافل مجهزه بادويه وادوات كافيه لعالج الحيوانات 50% 25% 25%



 

 :التي تم اتخاذهااهم الخطوات التصحيحيه 

 تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري لالعالن المبكر عن مواعيد القوافل  -1

 ة  عدد القوافل علي مدار العامتم زياد -2

 للقوافل رفع كمية وكفاءة االدويه المستخدمهتم  -3

 تم ذيادة الدور االرشادي الخاص بالمربيين باهمية القوافل -4

 التثقيفيه للفالحين واصحاب الحاالتتم التخطيط لزيادة عدد الندوات  -5

 المريضه في العالجتم التركيز علي الحيوانات  -6

 ت واللقاءات التي قامت بها الكليالندوا-2

 

 دورة ادارة المزارع الصغيره -1

 (2020-10 -7وحتي الفتره  2020-10-3)من الفتره 

 وقد القي الدوره 

 أ.د: نبيل محمد بكير -1

 أ.د: حماده عبدالعزيز الشافعي -2

 د: ايمن حسن عبد العزيز -3

 د: محمد عسران البحيري -4

 د نجوي ابراهيم محمد -5



 

 دورة اعداد طبيب بيطري مشرف مزارع الدواجن -2

 (2020-11 -8وحتي الخميس  2020- 10-12)من الفتره 

 وقد القي الدوره 

 أ.د : هاني فوزي اللقاني -1

 أ.د: حماده عبدالعزيز الشافعي -2

 أ.د: محمد عبد النبي العدل -3

 موسي عبدهللا ايوبأ.د:  -4

 أ.د: احمد رجب البستاوي -5

 

  

 لقاء االستاذ الدكتور نبيل محمد بكير بالتلفزيون المصري -3

وموضوع الحلقه هو التعليم  2020-11-6قناة االسكندريه بتاريخ  -1

 الهجين بالجامعات المصريه

نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى جامعه دمنهور فى قناة .تواجد د

يوم الجمعه فقد تحدث عن التعليم  6/11/2020تاريخ  االسكندريه فى

الهجين والتدريبات التى حصلو عليها من قبل الجامعه وكذلك التصحيح 

االلى حيث قل التدخل البشرى وتم اتخاذ االجراءات االحترازية داخل 

 الكليه ويشجع فكرة الطالب المنتج

هو كلية  وموضوع الحلقه 2020-12-14قناة مصر الزراعيه بتارييخ  -2

 الطب البيطري ومدي ارتباطها بسوق العمل

نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور واستاذ 0تواجد د -3

االمراض المعديه فى برنامج الحصاد قناة مصر الزراعيه الساعه التاسعه 

وقد تحدث عن كليات الطب   2020\12\ 14مساءا يوم االثنين بتاريخ 

بسوق العمل وان هيئة التدرس قد طوروا من  البيطرى ومدى ارتباطها

نبيل  0انفسهم وتم عمل تنقية المناهج  والتحول الرقمى اثبت نجاحه ود

يؤيد القرار الوزارى بخصوص التعليم الهجين ما بين الدراسه على 

االنترنت والدراسه وجها لوجه وان هذا يوفر وقت للدراسه العلميه وفى 

 0رونية باب تطور االختبارات االلكت

وقد ذكر ان الطبيب البيطرى هو خط الدفاع االول وانه يوجد اكثر من 

مرض مشترك لذلك البد من تطور الطبيب البيطرى بما يواكب  400

 سوق العمل
وموضوع الحلقه هو فيروس  2020-4-1قناة مصر الزراعيه بتارييخ  -4

 الكورونا وارتباطه بالحيوان

الطب البيطرى جامعة دمنهور  فى نبيل بكير عميد كلية .تواجد  د    

يوم االربعاء  1/4/2020برنامج الحصاد قناة مصر الزراعية فى تاريخ 

الساعه التاسعه مساءا  فقد تحدث عن مرض فيروس كورونا وعالقتها 

بالحيوان حيث مصدر نشاة المرض كانت فى الحيوان كما اكد على 

تقل لالنسان كما ان تحصين الحيوانات لتجنب االمراض المشتركة التى تن

 .الحيوانات  االليفة لها دور مهم فى تحوير االمراض فالبد من تحصينها 



وذكر ان الشرطه والجامعات وكل الهيئات قامت باتخاذ االحتياطات 

 يه تقبلالالزمة كما حث  على اهمية البحث  العلمى وان يكون  ذو نظرة مس

 

 :وهذه بعض الصور للدوره التدريبيه

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد كلية الطب البيطري 

 أ.د: نبيل محمد بكير


