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  كلمة األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة             

 ...كل عام وانتم بخٌر 
 طيجخ ٗ طبىجبد اىنيٞخ األػياء 00أثْبئٜ 

 مو ػبً ٗ أّزٌ ثقٞو

 2002/2002ثلء اىؼبً اىغبٍؼٜ اىغلٝل ٝطٞت ىٜ أُ أرقلً ىنٌ ثقبىص اىزْٖئخ ثَْبٍجخ 

ٗ ٍِ ؽَِ اىطبىغ أُ ٝزياٍِ ر٘قٞذ ثلأ ٗالٝزيٜ ىؼَيبكح اىنيٞيخ اىزيٜ أبيون ثبالّزَيبء مىٖٞيب ٍيغ األؽزكيبه ثبىينموٛ 

( اىزييٜ أمٕييذ اىؼييبىٌ ثيبصوٓ ثجواءرٖييب ٗ ٍييَٞزٖب ٗ ر ييََٖٞب ٗ  2000ْٝيبٝو  22األٗىيٜ ىض٘هرْييب اىَجبهميخ صيي٘هح  

يزٜ ثؼضذ ثوٍبىخ صيوٝؾخ ٗٗاحيؾخ ىيغَٞيغ ثيبُ ٕينا اى يؼت ٗ ار 00رََنٖب ثإػبكح ؽقٖب اىََي٘ة ىضالصخ ػق٘ك 

اىؼوٝق ٍَٖب طبه ٍن٘رٔ ٗ ٍنّ٘ٔ فٖ٘ ىٌ ٗ ىِ َٝذ فقل قبً ٍِ غك٘رٔ ػَالقب ٍَزؼْٞبً ثيب  ٝيىييه األهت رؾيذ 

ٗ أٝيبك  –ٗ ث يلٗه ػبهٝيخ  –أقلاً ّظبً كمزبر٘هٛ ٍَزجل فبٍقطخ ٗ هأْٝبٓ ٝزٖبٗٛ ثز٘فٞق ٍِ هللا ثؼيَٝخ صبكقخ 

 0كخ طبٕوح ٗ ثقي٘ة ػبٍوح ثبألَٝبُ ّظٞ

 000أثْبئٜ ٗ ثْبرٜ 

ىيٞقٌ ميو ٍْيب  00رزطيت ٍْب أُ رزظبفو اىغٖ٘ك ٗٗ رز بثل األٝلٛ ٗ رزالؽٌ اىَ٘اػل  فبألٝبً اىقبكٍخ 00ىْجلأ ٍ٘ٝب 

 0فبػظ ىنو مٛ ؽق ؽقٔ  00ثلٗهٓ اىَْ٘ط ثٔ فإّيجيلك ٗ ى٘طْل ػيٞل ؽق 

فَيٞوٗا مىيٜ  00ّيلػَنٌ  00ّٗؾيِ ٍؼنيٌ  00ا ٍيبثقٜ ٍيِ اىؼيبً اىلهاٍيٜ ّٗ ؾزٜ ألثْبئٜ أُ ٝغيلٗا ٗ ٝغزٖيلٗ

 0األٍبً ٗميْبد ٗمينٌ صقخ فٜ اىيئ ػي ٗ عيذ قلهرٔ أُ ٝ٘فقنٌ ٗ َٝلك ػيٜ طوٝق اىقٞو ٗ اىكالػ فطبمٌ 

لاٍٖب َّبه هللا اىز٘فٞق ٗ اىَلاك ٗ أُ رظٖو اىنيٞخ ثبىَظٖو اىالئق ٗ اىَْبٍت ؽزٜ رؾ و ػيٜ اىغ٘كح ٗ رضغ أقي

 0ػيٜ طوٝق اىؼبىَٞخ ؽزٜ رْغؼ اىنيٞخ فٜ رقوٝظ طجٞت ثٞطوٛ َٝزطٞغ ٍْبفَخ أقوأّ ػوثٞبً ثو ٗ ػبىَٞبً 

ٗ اىَؤٍْــيـُ٘ ٗ ٍـيـزوكُٗ مىيٜ ٘ىخـــيـٞوٛ هللا ػَينيٌ ٗهٍـأٍزضبال ىق٘ه هللا ػي ٗ عيذ قلهرخ } ٗ قيو أػَيي٘ا فَي

 0صلق هللا اىؼظٌٞ  ػــــبىٌ اىغٞت ٗ اى ٖبكح فْٞجئنٌ ثَب مْزٌ رؼيَُ٘ {

ٗ ىيَيبكح اىؼيبٍيِٞ  00ىيَيبكح أػضيبء ٕٞئيخ اىزيلهٌٝ ٗ ٍؼيبٌّٖٗٞ  00أٍلك ٝلٛ ىيغَٞيغ ثنيو اىؾيت  00ٗ أفٞواً 

 0ٗ ألثْبئٜ ٗ ثْبرٜ اىطيجخ ٗ اىطبىجبد  00ثبىغٖبى األكاهٛ ثبىنيٞخ 

 ْب اىغبىٜ "ٍ و " ػبىٞخ فكبقخ ، ،ىوفغ هاٝخ ٗطْ 00ٗ فقْب هللا ٗ أػبّْب ػيٜ رؾَو األٍبّخ ٗ اىََئ٘ىٞخ اىؼظَٞخ 

 ٗ اىَالً ػيٞنٌ ٗهؽَخ هللا ٗ ثومبرخ ، ، ،

 

 د/ محمد أحمد علً ٌوسف0أ                    
 

 جامعة المنصورة –عمٌد كلٌة الطب البٌطري                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءا علػػػػق ال ػػػػرار الجم ػػػػ ر  أنشػػػػلي  للػػػػل الطػػػػم الالطػػػػر  جامعػػػػل المن ػػػػ ر  انػػػػا                    

 أدرجي ام تم التنسلؽ االمجلس األعلق للجامعاي فػي العػاـ  0441لسنل  232رقـ 

امدلنػػػل   اختلػػػر ل ػػػا م ػػػر م قػػػي امانػػػق  للػػػل الترالػػػل ال ػػػدلـ 0441/ 49الجػػػامعي 

 المن  ر  .

 تػػػػـ تخ ػػػػلص أرض  اػػػػد  شػػػػ ا الالطرلػػػػل ا رلػػػػل شػػػػ ا انػػػػاء علػػػػق قػػػػرار السػػػػلد                            

                     0441( لسػػػػنل 0241ل اػػػػال رار رقػػػػـ  ا.د/ نائػػػػم رئػػػػلس الػػػػ زراء   زلػػػػر الزراعػػػػ

 إلقامل مستشفق الطر  تعللمي لل للل .

   قامػػػي الجامعػػػل اتخ ػػػلص قطعػػػل أرض داخػػػؿ الاػػػـر الجػػػامعي إلقامػػػل ماػػػاني اإلدار

  األقساـ العلملل ا للل الطم الالطر  .

 جارى تشللد مانق ال للل الجدلد اداخؿ الاـر الجامعي م ااؿ مطاعل الجامعل.  

  ارئاسل ا.د/ عاد  مامد العشما ى  02/01/0442انع د أ ؿ مجلس لل للل اتارلخ 

  ـ  2111تخرجي أ ؿ دفعل لل للل في مرالل الا ال رل س عاـ. 

 ةنشأة الكلي



 
 
 

 الرســالة
 

تخػرل  أطاػاء الطػرللف مػ  للف أ ادلملػا  مػدرالف علملػػا لم ا اػل ااتلاجػاي المجتمػب   خدمػل الالئػل  قػػادرلف      
 علق المنافسل في س ؽ العمؿ.

 األهـداف
 

 زمل  ذلؾ مف خالؿ تنملل قدرات ـ  زلاد  المفا لـ الذ نلل  الم نلل لدل ـ. ا سام الطالم الم اراي الال  .0
ت لئل الطالم للتفاعؿ اإللجااي مب المجتمب  تنملل م اراتل  لف ـ المش الي الالئلػل الخا ػل ام نتػل مػف خػالؿ  .2

 تعللـ عالي الج د .

تػػر  دراسػػتل   ػػذلؾ أدنػػاء تدرلالػػل  ضػػب المنػػا   التعللملػػل ال لاسػػلل ل ػػي تزلػػد مػػف معل مػػاي الطالػػم خػػالؿ ف .2
 أما ف التدرلم المختلفل.  االمعامؿ 

تز لػػد الطالػػم االعدلػػد مػػف الخاػػراي العلملػػل الادلدػػل مػػف خػػالؿ ع ػػد نػػد اي  مػػ تمراي   رش عمػػؿ متخ  ػػل  .1
 لدعق إلل ا المخت  ف.

 ؿ الالئلػل الخا ػل نشر د افل الااث العلمي الجػاد ال ػادؼ إلػق التطالػؽ العملػي مػف خػالؿ التعػرؼ علػق المشػا .9
 امجاؿ الطم الالطر   ماا لل ت دلـ الال ؿ المناسال.

تفعلؿ الت ا ؿ الف الطالم  الااادلف   ػذلؾ أ ػاام العمػؿ  المسػتفلدلف مػف خدمػل الطػم الالطػر   نشػر ذلػؾ  .1
 إعالملا لتا لؽ أق ق استفاد  مم نل.

 
 الرؤٌــة

 
اسلف األ ادلمي  تنملػل الم ػاراي العلملػل   ػ ك لم انػل مت دمػل  جعػؿ تط لر التعللـ الالطر  اال للل مف خالؿ الت      

 ال للل مر زا إستشارلا إ ماك لر لل الجامعل.
 

 
 
 



 
 
 
 

The mission 
 

      To graduate qualified and well trained veterinarians to fill-full the society 

and environmental services and have the ability to compete in labor market. 
 

The objectives 
 

1. Earning the necessary skills to students though enhancement their 

capabilities and amplify their professional and piratical skills. 

2. Preparation of the student to react positively with the society and 

enhancement of his skills to understand the community problem through 

high quality education. 

3. Establishment of the standard educational curriculum to improve the 

student knowledge during his study and his training in laboratory classes 

and other field training. 

4. Providing the student with modern scientific experiences through 

scientific meeting, conferences and workshops with the sharing of 

specialists. 

5. Dissemination of applicable good scientific research through acquainted 

with environmental problems related to veterinary medicine and to offer 

the suitable solutions. 

6. Continuous communication between students, researchers, stakeholders 

and customer to reach the most possible benefit through media. 
 

The vision 
 

      Development of veterinary education through improving the academic 

program and enhancement of practical skills to reach a good standard and to 

be consultant center to fill-full the university vision. 

 
 

 



وكيل الكلية  
التعليم    لشئون

 الطالبو 

 

 أمين الكلية
وكيل الكلية لشئون خدمة  

 المجتمع وتنمية البيئة

وكيل الكلية لشئون  
 والبحوث  الدراسات العليا

 الدراسات العليا

 العالقات الثقافية

 رعاية الطالب المكتبة

شئون 
 الخريجين

 شئون الطالب

مراقبة المخزون 
 السلعى

شئون أعضاء هيئة 
 التدريس

 الحسابات والموازنة

 

 الشئون اإلدارية

 ال ل ؿ التنطلمق لل للل

 عملد ال للل

 مجلس ال للل

 إدارة خدمة المجتمع



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أحمد علً ٌوسفمحمد أ.د/                                            

  ةــد الكلٌــعمٌ                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجدي صالح مصطفً عامر/ أ.د            صالح عثمان أبوالوفاأ.د/           نبٌل أبو هٌكل سٌد أحمد .د/ أ     

 وكٌل الكلٌة                  وكٌل الكلٌة                                 وكٌل الكلٌة             
 لشئون خدمة المجتمع                 لشئون الدراسات العلٌا                      لشئون التعلٌم والطالب           

وتنمٌة                                           والبحوث                                                                             
 البٌئة

 

 
 
 
 
 

 2102/  2102تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي  

 إدارة الكلٌة



 ػػد ال للػػػل  رئلػػػس المجلػػػػسػعمل أامد علي ل سؼمامد السلداألستاذ الد ت ر/

  ٗمالء اىنيٞخ:
 بد اىؼيٞب ٗاىجؾ٘سٍُ٘ اىلهاـ ئىخ ـٗمٞو اىنيٞ أامد عدماف أا ال فا الح األستاذ الد ت ر/ 

 التعللػػػـ  الطػػالمل لشئ ف ػػػػ  لؿ ال لل نالؿ أا  ل ؿ سلد أامدد ت ر/ لاألستاذ ا
 فلٍخ اىَغزَغ ٗرَْٞخ اىجٞئخ لشئ فٗمٞو اىنيٞخ  مجد   الح م طفي عامرتاذ الد ت ر/ ساأل

  أػضبء اىَغيٌ:
 قسم الفسٌولوجٌارئٌس  متفرغ وقائم بعمل أستاذ فهٌم البهً السٌد وحٌشالدكتور / األستاذ 

 الفٌروساترئٌس قسم  متفرغ و قائم بعمل أستاذ علً علً إبراهٌم القناوياألستاذ الدكتور / 

 الطب الشرعً و السموم قسممتفرغ ب أستاذ األستاذ الدكتور / فتحً رضوان علً سلٌم 

 التغذٌة و أمراض سوء التغذٌة قسممتفرغ ب أستاذ / عبد الهادي محمد عرمه األستاذ الدكتور

 أستاذ و رئٌس قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة وكٌمٌاء التغذٌة األستاذ الدكتور /السعٌد الشربٌنى السعٌد

 أستاذ و رئٌس قسم الرعاٌة و تنمٌة الثروة الحٌوانٌة األستاذ الدكتور / محمد محمد فوده محمد

 أستاذ ورئٌس قسم الصحة واالمراض المشتركة ذ الدكتور / عادل حلمى نجٌب الجوهرىاألستا

 أستاذ بقسم الرقابة الصحٌة علً األغذٌة األستاذ الدكتور / محمد الشربٌنى السٌد على

 أســتاذ ورئٌس قسم أمراض الدواجن األستاذ الدكتور / كامل ابراهٌم أبوالعزم

 أستاذ ورئٌس قسم البكترٌا الجابر محمد ٌونساألستاذ الدكتور / جمال عبد

 ٍأستاذ ورئٌس قسم التشرٌح ألستاذ الدكتور / صالح المرسى المرسى فرج

 ٍأستاذ و رئٌس قسم التولٌد األستاذ الدكتور / سامى معوض محمد زعبل

 أســتاذ ورئٌس قسم الخلٌة واألنسجة ماضً األستاذ الدكتور / هانى السٌد مرعى

 أستاذ ورئٌس قسم االمراض الباطنة واالمراض المعدٌة واالسماك الدكتورة / فٌوال حسن زكى األستاذة

 أستاذ بقسم الصحة علً األغذٌة األستاذ الدكتور / عادل عبد الخالق سٌد أحمد 

 ةاستاذ بقسم الكٌمٌاء الحٌوٌة وكٌمٌاء التغذٌ األستاذ الدكتور / جهاد رمضان محمد

 و األشعةاستاذ ورئٌس قسم الجراحة والتخدٌر زغلولعادل التابعى ابراهٌم األستاذ الدكتور / 

 و السموم قسم الطب الشرعىو رئٌس  استاذ  األستاذ الدكتور / ممدوح محمد أبوالمجد

 أستاذ بقسم الصحة واألمراض المشتركة األستاذ الدكتور / عمرو عبدالفتاح محمد عبدة

 أستاذ و رئٌس قسم األدوٌة ٌد جبر األستاذ الدكتور / محمد جبر الس

 قسم التغذٌة وامراض سوء التغذٌة و رئٌس استاذ إبراهٌم األستاذ الدكتور / طارق ابراهٌم محمد

 و األشعة استاذ بقسم الجراحة والتخدٌر األستاذ الدكتور / جمال ابراهٌم عبدالفتاح

 باطنة والمعدٌة واألسماكلاستاذ بقسم األمراض ا صبري أحمد الخضريالدكتور/ األستاذ

 بقسم التشرٌحأستاذ   صفوت عباده محمد مرسً/  األستاذالدكتور

 و األشعةالجراحة والتخدٌربقسم  أستاذ مساعد عصام مصباح محمد محمودالدكتور/ 

 التشرٌح بقسم أستاذ مساعد محمود محمد بدران شعٌبالدكتور/ 

 االمراض الباطنة و المعدٌة واالسماك بقسم مدرس ماجد رزق شعبان األشقرالدكتور / 

 مدرس بقسم الباثولوجٌا الدكتور / أحمد السٌد مصطفً النجار

  أعضاء من الخارج:

 دقهلٌةمدٌر معهد بحوث صحة الحٌوان بال أحمد محمد الجملاألستاذ الدكتور/ 

 ٌةنقٌب األطباء البٌطرٌٌن بالدقهل ٌحًٌ مصطفً محمد إبراهٌم األطروشًالدكتور/ 

 مدٌر عام مدرٌة الطب البٌطرى بالدقهلٌة محمدٌن ٌوسف محمدٌنالدكتور/ 

 
 

 رؤساء مجالس األقسام العلمية



 

 مـــس القســرئي مــــــالقس م
0 

2 

2 

1 

9 

1 

2 

3 

4 

01 

00 

02 

02 

01 

09 

61 

02 

03 

04 

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الخللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  األنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل جلا 

اء التغذلػػػػػػػػػػػلقسػػػػػػػػػػػـ ال لملػػػػػػػػػػػاء الال لػػػػػػػػػػػل   لملػػػػػػػػػػػ  

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الااد ل جلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الااد ل جلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإل للنل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الطفلللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي 

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الفلر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الا تلرلػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الفطرلػػػػػػػػػػػػػػػػػاي  المناعػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ األد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 قسػػػػـ الطػػػػم الشػػػػرعي  السػػػػمـ   اإلجػػػػراءاي الالطرلػػػػل

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال  األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتر ل

 قسػػػػػػػػػػػػػـ التغذلػػػػػػػػػػػػػل  أمػػػػػػػػػػػػػراض سػػػػػػػػػػػػػ ء التغذلػػػػػػػػػػػػػل 

ي األغذلػػػػػػػػػػػػػػلقسػػػػػػػػػػػػػػـ الرقااػػػػػػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػػػػػػالل علػػػػػػػػػػػػػػ  

راض المعدلػػػػػل  األسػػػػػماؾػاطنل  األمػػػػػػسـ األمػػػػػراض الاػػػػػػػػػػػػػق  

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اجف

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الجرااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  التخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلر األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعل

 قسػػػػػػػػـ الت للػػػػػػػػد  التناسػػػػػػػػؿ  التل ػػػػػػػػل  اك ػػػػػػػػػطناعي 

لقسػػػػػػػػػػػػػـ الرعالػػػػػػػػػػػػػل  تنملػػػػػػػػػػػػػل الدػػػػػػػػػػػػػر   الال انلػػػػػػػػػػػػػ  

 

  ػػػػػػػػػػػػالح المرسػػػػػػػػػػػػي المرسػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػر أ.د/ 

 أ.د/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلد مرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 لشد/ف ػػػػػػػػػػػػػػػلـ الا ػػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػػلد  اػػػػػػػػػػػػػػػ1أ

 أ.د/ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرالنق السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلد 

  

  

 أ.د/  ػػػػػػػػػػػػػػػػالح عدمػػػػػػػػػػػػػػػػاف أاػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال فػػػػػػػػػػػػػػػػا

 أ.د/ علػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػي إاػػػػػػػػػػػػػػرا لـ ال نػػػػػػػػػػػػػػا  

 أ.د/ جمػػػػػػػػػاؿ عاػػػػػػػػػد الجػػػػػػػػػاار مامػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػ نس

 مامػػػػػػػػػػػػػػػػد جاػػػػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػػػػلد مامػػػػػػػػػػػػػػػػد أ.د/ 

 أ.د/ فتاػػػػػػػػػػػػػػػي رضػػػػػػػػػػػػػػػ اف علػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػللـ

 أ.د/ عػػػػػػػػػػػػػادؿ المػػػػػػػػػػػػػي نجلػػػػػػػػػػػػػم الجػػػػػػػػػػػػػ  ر 

 أ.د/ عاػػػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػػػاد  مامػػػػػػػػػػػػػػػد عرمػػػػػػػػػػػػػػػ 

 مامػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػرالني السػػػػػػػػػػػػػلد علػػػػػػػػػػػػػيأ.د/ 

 / فيووووووووووووووووووووووووووووووووو     ووووووووووووووووووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووووووووووووووووو  أ.د

 أ.د/  امػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إاػػػػػػػػػػػػػػػػػرا لـ أاػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػـز

 د/ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااعي إاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا لـ 

 أ.د/ سػػػػػػػػػػػػػامي معػػػػػػػػػػػػػػ ض مامػػػػػػػػػػػػػػد زعاػػػػػػػػػػػػػػؿ

 أ.د/ مامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د 

 



 2102حتى عام    البيطريبأعداد الكادر الخاص بكلية الطب    إحصائية
 

أستاذ غٌر  
 متفرغ

أستاذ 
 متفرغ

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 أستاذ مدرس متفرغ
أستاذ 
 دمساع

 زمٌل مدرس
مدرس 
 مساعد

 معٌد
 المجموع

 إ ذ إ ذ   إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ
 7 2 0 0 1   0 2 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 الكٌمٌاء الحٌوٌة وكٌمٌاء التغذٌة

 6 1 0 1 1   1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 ساتالفٌرو

 6 1 0 0 1   1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 الطفٌلٌات

 11 4 0 2 1   2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 صحة واألمراض المشتركةال

 7 2 0 2 0   1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 البكترٌا والفطرٌات والمناعة

 22 3 0 1 2 0 3 2 3 0 2 1 5 0 1 1 1 1 1 1 1 األمراض الباطنة والمعدٌة واألسماك

 10 0 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 التولٌد والتناسل والتلقٌح األصطناعى

 6 1 0 3 0   0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 الخلٌة واألنسجة

 12 2 0 3 0   0 2 1 0 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 الرقابة الصحٌة على األغذٌة

 7 1 0 0 1   2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 الباثولوجٌا

 6 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 الباثولوجٌا األكلٌنٌكٌة

 8 1 0 1 2   0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 الجراحة والتخدٌر واألشعة

الطب الشرعى والسموم واألجراءات 
 البٌطرٌة

1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0   0 0 0 3 6 

 9 0 0 1 1   0 2 0 1 0 4 0 1 1 1 1 1 1 1 التشرٌح

 8 2 0 2 0   1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 األدوٌة

 6 1 0 2 0   0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 الفسٌولوجٌا

 7 1 0 1 1   2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 التغذٌو وأمراض سوء التغذٌة

 6 1 1 0 0   0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 أمراض الدواجن

 14 3 0 4 3   1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 الرعاٌة وتنمٌة الثروة الحٌوانٌة

 164 26 2 26 17 1 4 16 23 2 8 1 34 0 1 1 1 1 4    1 1  المجموع



 

 
 

 2102-2102لعاـ  الالطر التدرلس  معا نل ـ اسم األقساـ العلملل ا للل الطم   لئلأسماء  تخ  اي أعضاء 

 ة الثروة الحيوانية:ــاية وتنميــــالرع -0

شهادة الجامعية  ال لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـص الدقيـالتخص درهاــمص وتاريخها

 سل  لاي الال اف  الد اجف   رعالت ا  . الزقازلؽ 0434د/ 21/3/0444 أستاذ  أ.د/مامد مامد ف د  0

 سل  لاي الال اف  الد اجف   رعالت ا  . ال ا ر  2111د/ 22/4/2114 أستاذ مساعد  د/ رجم عاد اهلل در لش  2

 سل  لاي الال اف  الد اجف ارلست ؿ . 2112/د 22/2/2102  أستاذ مساعد دأامد مام/ أسامل د 2

 ال اني إنتا   . المن  ر  2113ـ/ 21/1/2113 مدرس مساعد ط.م/  ند عاد الرزاؽ عاد السالـ 1

 ال رادل  . المن  ر  2113ـ/ 22/2/2113 مدرس مساعد ط.م/ مالار عدماف السلد علي 9

 ال اني إنتا  المن  ر 1  2119م/ 20/9/2114 مدرس مساعد د السلد غانـط.م/  ناء مام 1

 إا اء ال   المن  ر  1   2113ـ/ 24/3/2114 مدرس مساعد م/إلماف أامد مامد أا  الفضؿ1ط 2

دار اقت اد  المن  ر 1  2111م/ 23/4/2114 مدرس مساعد ط.م/ سامر سملر اارا لـ السلد 3  مزارع  ا 

 ال ردل   ال ندسل ال رادلل المن  ر 1  ـ 21/2/2100 مدرس مساعد  را لـ عطلل أسماعلؿم/ أامد إا1ط 4

 سل  لاي  رعالل الال اف المن  ر  1  ـ 2/1/2102 مدرس مساعد م/ أامد فتاي مامد أا  النجا1ط 01

 ال   إنتا  المن  ر  1  ـ 22/4/2100 مدرس مساعد  أز ار رضا م طفي الطناايط.م/  00

  رادل المن  ر 1  2101م/ 2/00/2101 معلد  اسمل مامد طا ر أامد عاد العزلز/ .مط 02

 إنتا  ال   المن  ر 1  2100م/ 21/00/2100 معلد  شلماء أسعد اافظ   رط.م/  02

  رادل المن  ر 1  2100م/ 21/00/2100 معلد   د  عاد المنعـ عطلل إارا لـط.م/  01

 



 ةـاء التغذيـوكيمي  ةـاء الحيويـم الكيميـقس - 2
 

الشهادة الجامعية   لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـص الدقيـالتخص درهاــمص وتاريخها

  لملاء ال لل  . الزقازلؽ 0433د/ 22/2/0444   رئلس ال سـأستاذ  أ.د/ السعلد الشرالني السعلد 0

قنا   .  0449د/ 24/9/2111 أستاذ   أ.د/ج اد رمضاف السلد 2
 الس لس

  لملاء ال لل

  لملاء ال لل   لملاء تغذلل  . المن  ر  2119ـ/ 23/00/2101 مدرس / مامد ف د  إارا لـ سالملد 2

  لملاء ال    . المن  ر  2111م/ 23/4/2100 مدرس  / مام د جملؿ إسماعلؿد 1

  لملاء ال لل   ر المن1  2111م/ 1/00/2111 مدرس مساعد ط.م/ مامد علق ما ر مامد العدؿ 9

  لملاء ال لل المن  ر 1  2113م/ 21/00/2113 معلد  ط.م/ شلماء عادالسالـ مسعد 1

  لملاء ال لل المن  ر 1   2100م/  21/00/2100 معلد   م/ اسمل أامد مامد مامد سالمل1ط 2

 

 جةـة واألنسـم الخليـــقس - 2
 

 لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
دة الجامعية  الشها

 قـص الدقيـالتخص درهاــمص وتاريخها

 خللل  أنسجل  . قنا  الس لس 0441د/ 22/2/2119 أستاذ   أ.د/ اني السلد مرعي 0

  ست ل جلا ألمانلا- . ل دفل  2119د/ 21/4/2119 أستاذ مساعد أسماعلؿد/أامد ش قق  2

 خللل  أنسجل  . المن  ر  2110م/ 09/00/2113 مدرس مساعد ط.م/ نش   أن ر ا جاي السعلد 2

 خللل  أنسجل  . المن  ر  2111م/ 20/9/2114 مدرس مساعد ط.م/ أماني فر  أملف مام د 1

 خللل  أنسجل  . المن  ر  2110م/ 21/2/2101 مدرس مساعد م/ سماح السلد الشااي1ط 9

  أنسجل خللل  . المن  ر  2114م/ 2/00/2114 معلد  شلماء السلد مامد رزؽط.م/  1

 



 ةــة واألمراض المشتركـــم الصحــــقس - 4
 

الشهادة الجامعية   لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـص الدقيـالتخص درهاــمص وتاريخها

 أمراض مشتر ل  . اإلس ندرلل 0441د/ 24/00/0444 أستاذ  رئلس ال سـ أ.د/عادؿ المي نجلم الج  ر  0

 أمراض مشتر ل اللاااف .  22/1/0442 29/1/2112 أستاذ  ح مامد عاد  د/ عمر  عاد الفتا 2

العل ـ الطالل الالطرلل   ال   . المن  ر  2111ـ/ 21/0/2100 مدرس / فاطمل الز راء عاد الاملد الج  ر د 2
 (الال اف

 أمراض مشتر ل  . المن  ر  2119ـ/ 21/1/2100 مدرس  / ملاد  مسعد أامد شعااف د 1

العل ـ الطالل الالطرلل   ال   . المن  ر  2119ـ/ 22/3/2119 مدرس مساعد   م/ مر   ف ز  المت ليط. 9
 (الال اف

 أمراض مشتر ل  . المن  ر  2119م/ 21/4/2114 مدرس مساعد ط.م/ ااـز اسف السلد مام د رمضاف 1

  ال الال اف  الالئل  ر  . المن  2111م/ 21/2/2100 مدرس مساعد ط.م/ فاطمل الااز ار اي الااز 2

العل ـ الطالل الالطرلل   . المن  ر  2111م/ 22/02/2111 معلد  ط.م/ أملر  اسف علي خللؿ 3
  أمراض مشتر ل(

  ال الال اف  الالئل المن  ر 1  2113م/ 21/00/2113 معلد  ط.م/ منق ماي الدلف السلد 4

 أمراض مشتر ل المن  ر 1  2113م/ 2/00/2114 معلد   دعاء نجلم السعلد اسافط.م/  01

  ال الال اف  الالئل المن  ر 1  2100م/ 21/00/2100 معلد   م/ اسمل ماـر أامد أامد اد  1ط 00

 



 البيطري  م الطب الشرعي والسموم واإلجراءاتـقس 5
 

الشهادة الجامعية   لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـقيص الدـالتخص درهاــمص وتاريخها

 طم شرعي  سمـ   . اإلس ندرلل 0432د/ 23/1/0442 أستاذ  أ.د/فتاي رض اف علي سللـ 0

 طم شرعي  سمـ   . الزقازلؽ 0442د/ 23/9/2112 أستاذ  د/ ممد ح مامد اا  المجدأ. 2

 الطم الشرعق  . المن  ر  2111ـ/ 21/0/2111 مدرس  / مام د مامد اكلفي الافنا  د 2

 الطم الشرعق   . المن  ر  2112م/ 02/0/2111 معلد      اد المنعـ علي اال  ط.م/ أمؿ ع 1

 الطم الشرعق المن  ر  1  2112م/ 21/02/2112 معلد  اكء أامد أامد ف لدط.م/ 9

 الطم الشرعق المن  ر 1  2101م/ 2/00/2101 معلد  م/ عال علي السلد ااتل 1ط 1

 اتــــم الفيروســـــــقس 6
 

الشهادة الجامعية   لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـص الدقيـالتخص درهاــمص وتاريخها

 مل ر ال ل جلا  فلر ل جلا  . الزقازلؽ 0430د/ 23/2/2101 متفرغأستاذ   أ.د/علي علي إارا لـ ال نا   0

 فلر ل جلا المن  ر   . 2111ـ/ 21/0/2100 مدرس  / سار السلد السلد عاد الرامفد 2

 فلر ل جلا  . المن  ر  2111ـ/ 24/0/2114 مدرس  / أامد عاد ال ااد علي أا  الن رد 1

 فلر ساي  . المن  ر  2119م/ 24/0/2114 مدرس مساعد ط.م/ مامد  الح مامد الدلث 9

  ساير فل المن  ر 1  2113م/ 20/2/2102 مدرس مساعد  ط.م/ سماح مسعد مسعد مامد 1

 فلر ساي المن  ر 1  2100م/  21/00/2100 معلد  رل اـ  ـر مامد فر   2

 



 ياتــــم الطفيلــــقس 7
 

الشهادة الجامعية   لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـص الدقيـالتخص درهاــمص وتاريخها

 طفلللاي  .اإلس ندرلل 0441د/ 29/01/0444 أستاذ   أ.د/ الح أامد عدماف أا  ال فا 0

 طفلللاي  .الزقازلؽ 2113د/ 24/1/2113 مدرس  / م طفي عاد السالـ العراي د 2

 طفلللاي  .المن  ر  2111ـ/ 21/01/2100 مدرس  / لارا ماسف عاد المنعـ ال اانيد 1

 طفلللاي  .المن  ر  2113ـ/ 21/0/2102 مدرس  / إارا لـ السلد عاد ال ادرد 9

 طفلللاي المن  ر 1  2112م/ 23/02/2100 مدرس مساعد اسـ مامد مامد المشمشقط.م/ ا 1

 طفلللاي المن  ر 1  2101م/ 2/00/2101 معلد  م/ سملل  ال  السلد اد  1ط 2

 ةــــــــم األدويـــــقس 8
 

الشهادة الجامعية   لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـيص الدقـالتخص درهاــمص وتاريخها

 فارما  ل جي اإلتااد الس فلتي 0440د/ 20/02/2110 أستاذ  أ.د/مجد   الح م طفي عامر 0

 فارما  ل جي  . الزقازلؽ 0442د/ 23/00/2112 أستاذ  د/ مامد جار السلد جارأ. 2

 فارما  ل جي  . المن  ر  2119ـ/ 21/1/2100 مدرس  / علي عاد العزلز علي مامد د 2

 فارما  ل جي  . المن  ر  2113ـ/ 21/1/2113   مدرس مساعد   مد عاد الفتاح ل سؼط.م/ رل اـ اا 1

 فارما  ل جي  . المن  ر  2119م/ 22/1/2101   مدرس مساعد ط.م/ رشا أامد عاد الجللؿ أامد 9

 فارما  ل جي المن  ر  1  2113م/ 21/00/2113 معلد  اارا لـ مامد عزيط.م/ أسماء  1

 فارما  ل جي المن  ر 1  2101م/ 2/00/2101 معلد   ال  إارا لـ العشر م/ ألماف  1ط 2

 فارما  ل جي المن  ر 1  2100م/ 21/00/2100 معلد   م/ سار  ط  مامد مامد1ط 3



 

 ةـــة الصحية علي األغذيـــــالرقـاب 9
 

 لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 قـص الدقيـتخصال درهاــمص

الرقاال ال الل علي األلااف   . الزقازلؽ 0441د/ 21/1/2111 أستاذ  أ.د/ مامد الشرالني السلد علي  0
  منتجات ا

 الرقاال ال الل علي األلااف  . الزقازلؽ 0449د/ 20/01/2119 أستاذ  أ.د/ عادؿ عاد الخالؽ سلد أامد 2
  منتجات ا

 الرقاال ال الل علي األلااف  . الزقازلؽ 0449د/ 22/2/2111 أستاذ أ.د/مامد مامد الجزار 2
  منتجات ا

الرقاال ال الل علي اللاـ    . الزقازلؽ 0442د/ 22/3/2112 أستاذ  د/ خالد إارا لـ أا  الفتاح1أ 1
  منتجات ا

علي األلااف الرقاال ال الل   . المن  ر  2111د/ 23/2/2114 أستاذ مساعد د/ م ا عاد  مامد العشما   9
  منتجات ا

الرقاال ال الل علي اللاـ    . المن  ر  2111ـ/ 24/1/2101 مدرس  / مام د أامد مام د مامدد 1
  منتجات ا

(  . المن  ر  2119ـ/ 21/00/2101 مدرس  / سملر مامد عاد الغني عاد اهللد 2  العل ـ الطالل الالطرلل   لاـ 

 العل ـ الطالل الالطرلل  ألااف(  . المن  ر  2112ـ/ 0/2/2112 مدرس مساعد الط خيط.م/ مر   إارا لـ المرسي مامد  3

الرقاال ال الل علي اللاـ    . المن  ر  2111م/ 21/4/2101 مدرس مساعد ط.م/ أملر  إارا لـ ز رلا إارا لـ 4
  منتجات ا

األااف الرقاال ال الل علي   . المن  ر  2112م/ 2ذ21/0/210 مدرس مساعد ط.م/ رض ى رضا أامد شطا 01
  منتجات ا

األااف الرقاال ال الل علي    . المن  ر  2114م/ 2/00/2114 معلد   م/ أملر  اسلف الااز عاد الرازؽ1ط 00
  منتجات ا

الرقاال ال الل علي اللاـ     . المن  ر  2101م/ 2/00/2101 معلد  م/ اناف أامد زا ر أامد اسف1ط 02
  منتجات ا

 



 دواجن:ــــــراض الـــــــأم 01

الشهادة الجامعية   لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـص الدقيـالتخص درهاــمص وتاريخها

 أمراض الطل ر  األرانم  . اإلس ندرلل 0440د/ 29/00/2112 أستاذ  أ.د/ امؿ إارا لـ مام د أا  العـز 0

 أمراض الطل ر  األرانم  . طنطا 2112د/ 29/3/2113 أستاذ مساعد د/ سناء سالمل أامد  2

 أمراض الطل ر  األرانم  . المن  ر  2111ـ/ 21/02/2101 مدرس  / عاد الفتاح امد  عاد الفتاحد 2

 أمراض الد اجف  . المن  ر  2112م/ 2/00/2113 مدرس سماعد ط.م/ نجاح عرفاي اسلف إسماعلؿ 1

 أمراض الد اجف  . المن  ر  2112م/ 21/02/2112 معلد ط.م/ مامد عادالرامف مامد الس اح 9

 أمراض الد اجف  . المن  ر  2101م/ 2/00/2101 معلد  م/ إلماف أامد أامد جاد 1ط 1

 ولوجيا اإلكلينكيةـــم الباثـــقس 00
 

 لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 قـص الدقيـالتخص درهاــمص

 . قنا   0443د/ 21/9/2113 أستاذ  /مامد السلد الا شقد1أ 0
 الس لس

 الااد ل جلا اإل للنل لل

 الااد ل جلا اإل للنل لل  . المن  ر  2111ـ/ 22/1/2101 مدرس  / إنجي ف ر  مامد اسف رلش د 2

 الااد ل جلا اإل للنل لل ن  ر  . الم 2111ـ/ 20/3/2101 مدرس  / فاطمل م طفي عاد الاملد إارا لـد 2   

 الااد ل جلا اإل للنل لل  . المن  ر  2112م/ 02/3/2101 مدرس مساعد ط.م/اساـ الشااي علق جاد اللل  1 

 الااد ل جلا اإل للنل لل  . المن  ر  2101م/  2/00/2101 معلد   م/ ج اد السعلد عاد الجللؿ أامد الشا ي1ط 9 

 



 

 حريــــم التشـــــقس 02
 

 لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 قـص الدقيـالتخص درهاــمص

 تشرل  الال اف  . الزقازلؽ 0442د/ 20/2/2112 أستاذ  أ.د/ الح المرسي المرسي فر  0

 تشرل  الال اف  . الزقازلؽ 0440د/ 24/1/2112 أستاذ أ.د/ م ااح عاد الج اد السلد 2

 تشرل  الال اف  . الزقازلؽ 0440د/ 24/1/2112 أستاذ جالؿ أامد السلد ل سؼأ.د/ 2

 تشرل  الال اف  الد اجف  . الزقازلؽ 2111د/ 21/2/2102 أستاذ  د/  ف ي عااد  مامد المرسي1أ 1

جف تشرل  الال اف  الد ا  . الزقازلؽ 2111د/ 29/01/2114 أستاذ مساعد د/ مام د مامد ادراف شعلم 9
  األجنل

 تشرل    أجنل المن  ر 1  2111ـ/ 22/1/2100 مدرس /  لدـ عاد اهلل عاد ال اد  الد مانيد 1

 التشرل   األجنل  . المن  ر  2119ـ/ 21/01/2101 مدرس  / مامد إسماعلؿ السلد العشر  د 2

  تشرل    أجنل ن  ر  . الم 2100ـ/ 22/1/2100 مدرس مساعد م/ أامد مامد عاد اللطلؼ عاد ال رلـ1ط 3

 تشرل    أجنل  . المن  ر  2102/ـ 20/2/2102 مدرس مساعد ط.م/ أسماء ع ض الداعي مامد 4
 

 



 ل والتلقيح اإلصطناعيـــوليد والتناســـالت 02
 

 

 لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 قـص الدقيـالتخص درهاــمص

 ر٘ىٞل ٗرْبٍو ٗريقٞؼ اصطْبػٜ ط. قْبح اىٌَ٘ٝ 0992ك/ 22/00/2002 أستاذ  ع ض مامد زعاؿأ.د/سامي م 0

ط. طْطب  مكو  0991ك/ 0/9/2009 أستاذ  د/ عاد الرء ؼ عدماف عاد الرء ؼ  2
 اى ٞـ(

 ر٘ىٞل ٗرْبٍو ٗريقٞؼ اصطْبػٜ

 ر٘ىٞل ٗرْبٍو ٗريقٞؼ اصطْبػٜ قط. اىيقبىٝ 2002ك/ 29/2/2000 أستاذ مساعد د/ عاد المنعـ منت ر مام د 2

اى٘الكح ٗأٍواحٖب ٗاىزيقٞؼ  ط. اىَْ ٘هح 2002ً/ 20/1/2000 مدرس / أامد ز ي مام د أامد الا للد 1
 اإلصطْبػٜ

اى٘الكح ٗأٍواحٖب ٗاىزيقٞؼ  ط. اىَْ ٘هح 2002ً/ 09/6/2002 مدرس مساعد ط.م/ مامد أامد أامد المت لي 9
 اإلصطْبػٜ

اى٘الكح ٗأٍواحٖب ٗاىزيقٞؼ  ط. اىَْ ٘هح 2001ً/ 26/2/2001 مدرس مساعد لخ علي جماؿ الدلفط.م/ اساـ الش 1
 اإلصطْبػٜ

اى٘الكح ٗأٍواحٖب ٗاىزيقٞؼ  ط. اىَْ ٘هح 2009ً/ 26/2/2009 مدرس مساعد إارا لـ ط.م/  ائؿ السلد ادلر 2
 اإلصطْبػٜ

اى٘الكح ٗأٍواحٖب ٗاىزيقٞؼ  ط. اىَْ ٘هح 2000/ً 20/2/2000 مدرس مساعد ط.م/ من  ر أا العنلف من  ر 3
 اإلصطْبػٜ

 اى٘الكح اىَْ ٘هح 0ط 2000ة/ 22/00/2000 معلد  م/ مامد ف ز  علي أا  العز1ط 4

 
 
 
 

 



 :قســــم البكتريا والفطريات والمناعة 04
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 وتاريخها

 لدقيـقالتخصـص ا مصــدرها

 الا ترلا  الفطرلاي  المناعل  . ال ا ر  0440د/ 2/2/2112 أستاذ   أ.د/جماؿ عاد الجاار مامد ل نس 0

 الا ترلا  الفطرلاي  المناعل  . المن  ر  2111ـ/ 22/02/2114 مدرس  /  ال مامد أامد رلاافد 2

 الا ترلا  الفطرلاي  المناعل  . المن  ر  2112م/ 24/1/2101 مدرس  / مامد م طفي أامد أامد الادلد د 2

 الا ترلا  الفطرلاي  المناعل  . المن  ر  2111ـ/ 21/1/2113 مدرس مساعد ط.م/ أمؿ عاد الستار إارا لـ 1

 الا ترلا  الفطرلاي  المناعل  . المن  ر  2119م/ 22/2/2114 مدرس مساعد ط.م/ رشا مامد إارا لـ مامد 9

 الا ترلا  الفطرلاي  المناعل المن  ر 1  2113م/ 00/2113//21 معلد  رل اـ نشلي أامد ماج مط.م/  1

 الا ترلا  الفطرلاي  المناعل المن  ر 1  2100م/  21/00/2100 معلد  م/ أسماء مامد ساداي1ط 2

 قســـــم الباثــــــولوجيا 05
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
امعية  الشهادة الج

 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 الااد ل جلا  . الزقازلؽ 0449د/ 20/01/2119 أستاذ   أ.د/أامد ف ز  الشالم 0

 الااد ل جلا  . الزقازلؽ 2111د/ 21/4/2101 أستاذ  أ.د/ اسلف سعد اسلف عاد ال ادر 2

 الااد ل جلا المن  ر 1  2111ـ/ 22/1/2101 مدرس أامد السلد م طفي النجار د/ 2

 الااد ل جلا  . المن  ر  2111ـ/ 21/0/2100 مدرس  /  كء ف ر  عاد ال  ام ع ضلف د 2

 الااد ل جلا  . المن  ر  2111ـ/ 23/4/2100 مدرس  ط.م/  ال اهلل أامد السلد ماج م 1

 الااد ل جلا  ر  . المن  2114ـ/ 24/3/2114 مدرس مساعد ط.م/ مامد ف زى مامد اامد 9

 الااد ل جلا المن  ر 1  2114م/ 2/00/2114 معلد إلماف عاد ال  ام أامد إارا لـط.م/  1

 

 



 األمـــراض الباطنة واألمراض المعدية واألسماك 06
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 امراض ااطنل  . الزقازلؽ 0431د/ 22/00/0442 أستاذ  علي ل سؼ أ.د/مامد أامد 0

 . الزقازلؽ   فرع  0442د/ 21/2/2112 أستاذ  أ.د/أامد عاد  علي ال  الاي 2
 ان ا

 امراض معدلل

 امراض األسماؾ  . اإلس ندرلل 0449د/ 24/3/2119 أستاذ أ.د/ فل ك اسف ز ي 2

 امراض ااطنل  . قنا  الس لس 0449د/ 20/01/2119 تاذ أس / ط  عاد المنعـ اامد ف د د 1أ 1

 امراض ااطنل  . طنطا 2111د/ 20/01/2101 أستاذ  د/  ار  أامد الخضر 1أ 9

 امراض معدلل  . الزقازلؽ 2110د/ 2221/1/2100 أستاذ  د/ عماد السلد أامد ل نس1أ 1

 أمراض األسماؾ  /الزقازلؽ 2111د/ 22/00/2114 أستاذ مساعد د/ م طفق مامد السعلد ف د  2
 امراض ااطنل  . الزقازلؽ 2119د/ 21/02/2101 أستاذ مساعد د/  ائؿ مامد أا  الم اـر الدلم 3

 امراض ااطنل  . المن  ر  2111ـ/ 23/4/2113 مدرس د/ ماجد رزؽ شعااف األش ر 4
 أمراض األسماؾ  رعالت ا ن  ر  . الم 2111ـ/ 23/01/2101 مدرس  د/ إلماف ز راف عاد الاملد النجار 01

 أمراض األسماؾ  رعالت ا  . المن  ر  2111ـ/ 23/2/2100 مدرس  د / نلفلف  امؿ مامد عاد الخالؽ 00

 امراض معدلل  . المن  ر  2119ـ/ 21/01/2100 مدرس  د/ مامد ز رلا سلد أامد  02

 أمراض ااطنل  . المن  ر  2119م/ 22/2/2114 مدرس مساعد ط.م/ اساـ مامد مامد إارا لـ 02
 أمراض معدلل المن  ر 1  2111م/ 21/2/2101 مدرس مساعد ط.م/ سمر مجدى مامد عط   01
 أمراض الااطنل المن  ر 1  2100ـ/ 9/4/2100 مدرس مساعد ط.م/ مامد عاد  مامد اسف 09
  رعالت ا أمراض أسماؾ المن  ر 1  2111م/ 02/00/2100 مدرس مساعد مت لي ط.م/مداي سملر اارا لـ 01
 أمراض أسماؾ  رعالت ا المن  ر 1  2114م/ 2/00/2114  معلد م/ ساملل عاد الرامف مامد أامد1ط 02
 أمراض معدلل المن  ر 1  2101م/ 2/00/2101 معلد   م/ الز راء  ماؿ الطنطا  1ط 03
 أمراض ااطنل  المن  ر 1  2100م/ 21/00/2100 معلد  م/ الشلماء مامد مامد فر  1ط 04

 

 
 

 



 الجراحة والتخدير واألشعة: 07

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 . قنا   0449د/ 22/00/2111 أستاذ  د/ عادؿ التااعي إارا لـ1أ 0
 الس لس

 جراال  تخدلر  أشعل

جراال  تخدلر    . الزقازلؽ 0442د/ 20/2/2113 أستاذ  قر ؼ  د/ جماؿ إارا لـ عاد الفتاح1أ 2
 أشعل

جراال  تخدلر    . الزقازلؽ 2111د/ 22/4/2114 أستاذ مساعد د/ ع اـ م ااح مامد مام د 2
 أشعل

 الجراال الالطرلل المن  ر    2111ـ/ 22/2/2100 مدرس  / ع ض زعاؿ اسف رزؽد 1

 جراال الطرلل المن  ر  . 2112ـ/ 01/00/2112 مدرس مساعد ط.م/ السلد أامد ع ض الشافعي  9

 جراال الطرلل المن  ر 1  2111م/ 29/3/2113 مدرس مساعد ط.م/ خالد  الح أامد مام د 1

 جراال الطرلل المن  ر 1  2111م/ 24/2/2100  مدرس مساعد أكء سامق السلد عادالخالؽم/ 1ط 2
 جراال الطرلل المن  ر 1  2114م/  2/00/2114 معلد  م/ مر   السعلد مامد عااس م سي1ط 3

 

 ولوجياــــــم الفسيــقس 08
 

الشهادة الجامعية   لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـص الدقيـالتخص درهاــمص وتاريخها

 فسل ل جلا الال اف  . الزقازلؽ 0424د/ 0/02/2112 متفرغأستاذ   أ.د/ف لـ الا ي السلد  الش 0

 فسل ل جلا الال اف  . الزقازلؽ 0441د/ 21/1/2111 أستاذ أ.د/ نالؿ أا   ل ؿ سلد أامد 2

 فسل ل جلا الال اف  . المن  ر  2111د/ 23/2/2111 مدرس د/ ل سؼ لاي ع ض ال علد  2

 العل ـ الطالل الالطرلل  . المن  ر  2112م/ 29/3/2101 مدرس مساعد ط.م/ رشا مامد  ال  إارا لـ 1

 فسل ل جلاال المن  ر 1  2111م/ 21/1/2100 مدرس مساعد ط.م/ اسمل اامد مرغنق عمر 9

 الفسل ل جلا المن  ر 1  2101م/  2/00/2100 معلد  م/ مني م طفي الغرلم  ال  1ط 2
 



 
 

 ةــــراض سوء التغذيـة وأمــــالتغذي 09
 

الشهادة الجامعية   لهاــتاريخ شغ ةــــالوظيف مـــــــاإلس م
 قـص الدقيـالتخص درهاــمص وتاريخها

 تغذلل الال اف  أمراض س ء التغذلل  . اإلس ندرلل 0431د/ 02/01/2100 متفرغأستاذ  أ.د/عاد ال اد  مامد أامد عرم  0

 تغذلل الال اف  الد اجف  األسماؾ  . الزقازلؽ 0442د/ 21/02/2112 أستاذ  د/ طارؽ إارا لـ مامد إارا لـ1أ 2

 تغذلل الال اف  الد اجف  األسماؾ  . المن  ر  2119ـ/ 21/0/2100 مدرس  ر السعلد السلد ل سؼ/ عالد 2

 تغذلل األسماؾ  س ء التغذلل المن  ر 1  2112ـ/ 22/2/2100 مدرس د/ عالعادال ادى مامد عرمل 

  اف  الد اجف  األسماؾتغذلل الال  . المن  ر  2119ـ/ 04/01/2119 مدرس مساعد   ط.م/ عمر  عاد ال  ام اسف 1

 التغذلل   أمراض س ء التغذلل المن  ر  1  2111ـ/ 2/3/2101 مدرس مساعد رانلا السلد مام د السلدط.م/  9

 التغذلل   أمراض س ء التغذلل المن  ر  1  2114م/ 2/00/2114 معلد  شلماء مامد راضي سالـط.م/  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ــةـام الكلٌــعدٌرمـ                أحمد عبد الرسول أبو الفتوحــٌد / الس                

 عام الشئــون االدارٌـةمـدٌر                            سلوي مصطفً شحاتة /ٌدة السـ                             

 الكلٌة عمٌــد د/0أ عام مكتبمـدٌر                          ـلى   ـٌن البٌـــر حسـأثـالسـٌدة / م                             

 دٌر أمانة مجلـــس الكلٌــــةمـ            المنعم      ـٌد / أحمد رضا محمد عبدـالس                             

 عاٌـــــــــة الطـــالبرعام  مـدٌر                    محمودمصطفً عبد العظٌم  السـٌد /                            

 ات الثقافٌــةــعام العالق مـدٌر          ــى       السٌدة / سعــاد محمـد أحمـد القشط                            

 عام األحصاء مدٌر          عبد الوهاب مصطفً مشعل   السٌدة / هدي                            

 المشترٌـــات رئٌس قسم                         محمد طرباي محمد فاروق/ السٌد                             

 مـدٌرعام المخازن            السٌد / السٌد مصطفً فصٌل                                              

 االستحقاقات مدٌر عام                السٌدة / شادٌـــة سعــــٌد عـبد العــــال                            

 ــظة الحــغرفـٌس رئ                       د عطٌـــةـالسـٌد / المحمـدى أحم                            

 شئون أعضاء هٌئة التدرٌس رئٌس قسم                        هشام محمد عبد الحلٌم/  ٌدالسـ                            

 عام الوحدة الحسابٌةمدٌر               محمد الشحات حسنٌن     أعتماد/  ةالسٌد                           

 ــةـــٌس الخزٌنـرئ                             تٌسٌر سلٌمان الرفاعً / ةالسـٌد                           

 رئٌس قسم الحسابات و الموازنة          السٌدة / حنان عبد الحمٌد                                                   

 رئٌس المكتبة بالكلٌة             السٌدة / الطاهرة حسٌن عارف                                            

 رئٌس قسم الدراسات العلٌا                   صطفً          اآلنسة / رضوي صالح م                           

 رئٌس قسم السٌارات بالكلٌة           إبراهٌم                      السٌد / معتز محمد                           

 أمين الكلية
بالكليةورؤساء األقسام اإلدارية  ومديرو اإلدارات    



 

 أسماء وتخصصات السادة العاملين بشئون الطالب
 هئٌٞ بئُ٘ اىطالة        ح / ٍي٘ٙ ٍؾَل اىَز٘ىٜ                ـٞلاىَ                                      

 األٗىٜـ٘ه اىكوقخ ٍَئ                             ـٞلح / ٍٖبً ٍؾَل ؽَبًاىَ                                      

 ٘ه اىزــــغْٞلٍَئـ              ٞل / مٍَبػٞو ٍؾَل ف٘ىٛ اىؾلٝلٛاىَ                                          

 اىضبّٞخاىكوقخ  ٍَئ٘ه                             ـٞل / أؽَل مثوإٌٞ فيٞواىَ                                      

 ىواثؼخاىضبىضخ ٗ ااىكوقخ  ٍَئ٘ه        ٞلح / مَٝبُ ػجل اىيطٞف                     اىَ                                      

 اىقبٍَخاىَٞلح / ٍي٘ٛ أؽَل ػيٜ                              ٍَئ٘ه اىكوقخ                                       

 أسماء وتخصصات السادة العاملين برعاية الطالب
 هػبٝخ اىطالةبً ػٍلٝو      ـٞل / ٍ طكٚ ػجل اىؼظٌٞ ٍؾَ٘ك          اىَ                                           

 صبُ بحٜـبئٜ هٝـأف                      ػجل اىَالًـٞل / فبىل ٍالٍخ اىَ                                       

 صبُ بػٚـٞل / ٍؾَل مثوإٌٞ ػقو                         أف ـبئٜ معزَاىَـ                                        

 صبىش اىَٞل / ٍؾَل هىق بؼجبُ األبقو                    أف ـبئٜ هٝـبحٜ                                  

 اىَٞل / ٍؾَل ٍؼزي مثوإٌٞ                            أف ـبئٜ معزَـبػٚ                                          

 بػٞخمعزَـ خَل اىغوثبٗٛ              أف ـبئٞاَّٟخ / بَٞبء ٍؾَل ٍؾ                                          

 اىَٞل / ػَوٗ ٍؾَل عَبه ػجل اىؼيٝي               أف ـبئٜ معزَـبػٚ                                          

 الطالببشئون الخريجين  أسماء وتخصصات السادة العاملين  
 َِ ٍؾَل فيٞو                  هئٌٞ بئُ٘ اىقوٝغِٞاىَٞلح / ٍٍِ٘ ؽ                                      

 ٞل / ٍؾَل ؽَبِّٞ أؽَل ؽَّ٘خ                اٍزقواط اى ٖبكاد ٗ األػَبه اإلكاهٝخاىَ                             

 د ٗ األػَبه اإلكاهٝخاىَٞل / مثوإٌٞ فٞ و مثوإٌٞ                        اٍزقواط اى ٖبكا                             

 اىَٞلح / رؾٞخ ػجل اىكزبػ ٍؾَل                      اٍزقواط اى ٖبكاد ٗ األػَبه اإلكاهٝخ                             

 اٍزقواط اى ٖبكاد ٗ األػَبه اإلكاهٝخ ط فوؽبد                        اىَٞلح / ػيٝيح فو                              

 
 
 
 



 المواد التً ٌدرسها الطالب موزعة علً سنوات الدراسة
 2013/ 2012حسب أخر تعدٌل بالالئحة الداخلٌة للكلٌة 

 

 الفرقة االولً

 الفصل الدراسً االول
 

 المــــــــــادة

 عــــــدد الساعـــــات

 عملً أسبوعٌا نظري أسبوعٌا طوال الفصل الدراسً االول

 3 2 75 . التشرٌح واالجنحة )عام(1

 3 3 90 . الهستولوجٌا)عام(2

 - 2 30 . لغة أنجلٌزٌة ومصطلحات3

 2 2 60 . الفسٌولوجٌا )عام(4

 2 2 60 . الكٌمٌاء الحٌوٌة وكٌمٌاء التعذٌة )عام(5

 2 2 60 . الوراثة والهندسةالوراثٌة6

 12 13 375 المجموع

 الفصل الدراسً االثانً
 

 المــــــــــادة
اعـــــاتعــــــدد الس  

طوال الفصل الدراسً 
 الثانً

 عملً أسبوعٌا نظري أسبوعٌا

 3 2 75 . التشرٌح واالجنحة )خاص(1

 3 3 90 . الهستولوجٌا )خاص(2

 2 2 60 . الفسٌولوجٌا )عام(3

 2 60 . الكمٌاء الحٌوٌة وكٌمٌاء التغذٌة )عامة( 4
2 

 

 - 2 30 . احصاءحٌوي5

 2 2 60 ٌة. الوراثة والهندسة الوراث6

 12 13 375 المجموع

 ( أوماٌعادله من الشهادات وإعتبارها متطلب جامعى للتخرجICDLٌشترط لحصول الطالب على الدرجة الجامعٌة أن ٌجتاز الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب )

 



 

 الفرقة االولً االمتحانات التحرٌرٌة والشفوٌة والعملٌة لكل مادة

 الفصل الدراسً االول
 

 الدرجة االمتحان ــــــــادةالمــ
عدد ساعات اإلمتحان 

 التحرٌرى

 2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى . التشرٌح واالجنحة )عام(1

 2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى . الهستولوجٌا)عام(2

 2 50 تحرٌرى فقط . لغة أنجلٌزٌة ومصطلحات3

 2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى . الفسٌولوجٌا )عام(4

 2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى كٌمٌاء التعذٌة )عام(. الكٌمٌاء الحٌوٌة و5

 2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى . الوراثة والهندسةالوراثٌة6

 

 الفصل الدراسً االثانً
 

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات اإلمتحان 

 التحرٌرى

 2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى . التشرٌح واالجنحة )خاص(1

 2 50 ى/عملى/شفوىتحرٌر . الهستولوجٌا )خاص(2

 2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى . الفسٌولوجٌا )عام(3

 2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى . كمٌاء الحٌوٌة وكٌمٌاء التغذٌة ) عامة (4

 2 50 تحرٌرى فقط . احصاءحٌوي5

 2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى . الوراثة والهندسة الوراثٌة7



 

 راسةالمواد التً ٌدرسها الطالب موزعة علً سنوات الد
 2013/ 2012حسب أخر تعدٌل بالالئحة الداخلٌة للكلٌة  

 الفرقة الثانٌة 
 الفصل الدراسً األول

 

 عــــــدد الساعـــــات
 عملً المــــــــــادة

 أسبوعٌا
 نظري

 أسبوعٌا
 طوال الفصل

 الدراسً األول

. التشرٌح )تطبٌقً ومقارن ( )عام(1 90 3 3  

(. الفسٌولوجٌا )عام2 60 2 2  

. كٌمٌاء حٌوي وكٌمٌاء التغذٌة )عام(3 60 2 2  

. إنتاج حٌوانً )عام(4 75 3 2  

. سلوكٌات الحٌوان والدواجن ورعاٌتها )عام(5 75 3 2  

 المجموع 360 13 11

 

 

 الفصل الدراسً الثانً
 

 عــــــدد الساعـــــات
 عملً  المــــــــــادة

 أسبوعٌا
 نظري 
 أسبوعٌا

 طوال الفصل 
راسً الثانًالد  

. التشرٌح )تطبٌقً ومقارن( )خاص(1 90 3 3  

. الفسٌولوجٌا )خاص(2 60 2 2  

. كٌمٌاء حٌوي وكٌمٌاء التغذٌة )خاص(3 60 2 2  

. إنتاج حٌوانً )خاص(4 75 3 2  

. سلوكٌات الحٌوان والدواجن ورعاٌتها )خاص(5 75 3 2  

. حقوق اإلنسان6 30 2 -  

 المجموع 390 15 11



 ( الفرقة الثانٌة) متحانات التحرٌرٌة والشفوٌة والعملٌة لكل مادةاال

 الفصل الدراسً االول
 

 الدرجة االمتحان ادةــــــــــالم
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

(عام)التشرٌح )تطبٌقً ومقارن ( . 1  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

الفسٌولوجٌا )عام(. 2  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

ء حٌوي وكٌمٌاء التغذٌة )عام(كٌمٌا. 3  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

إنتاج حٌوانً )عام(. 4  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

)عام( وكٌات الحٌوان والدواجن ورعاٌتهاسل. 5  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

 

 الفصل الدراسً االثانً
 

 الدرجة اإلمتحان ادةــــــــــالم
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

(خاص)رٌح )تطبٌقً ومقارن( التش. 1  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

الفسٌولوجٌا )خاص(. 2  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

كٌمٌاء حٌوي وكٌمٌاء التغذٌة )خاص(. 3  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

إنتاج حٌوانً )خاص(. 4  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

(سلوكٌات الحٌوان والدواجن ورعاٌتها )خاص. 5  2 55 ىتحرٌرى/عملى/شفو 

حقوق اإلنسان. 6  2 55 فقط تحرٌرى 

 
 



 المواد التً ٌدرسها الطالب موزعة علً سنوات الدراسة

 2012/2013حسب أخر تعدٌل بالالئحة الداخلٌة للكلٌة 

 ( الفصل الدراسً األول)الفرقة الثالثة
 

اتـــــدد الساعــــــع  

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا
 نظري
 أسبوعيا

لطوال الفص  

 الدراسي األول
باثولوجٌا عام ) جزء أول(. 1 55 2 3  

بكترٌولوجٌا وأمٌنولوجٌا و مٌكولوجٌا )عام(. 2 55 2 3  

فٌرولوجٌا  )عام(. 3 45 1 2  

طفٌلٌات )عام(. 4 05 3 3  

األدوٌة البٌطرٌة )عام(. 5 55 3 2  

التغذٌة وأمراض سوء التغذٌة )عام(. 6 55 3 2  

 المجموع 435 14 15

 الفصل الدراسً الثانً

اتـــــدد الساعــــــع  

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا
 نظري
 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي الثاني
باثولوجٌا عام ) جزء ثانً(. 1 55 2 3  

بكترٌولوجٌا وأمٌنولوجٌا و مٌكولوجٌا )خاص(. 2 55 2 3  

فٌرولوجٌا )خاص ( .3 45 1 2  

 ص(                                        طفٌلٌات )خا .4 05 3 3

األدوٌة البٌطرٌة )خاص ( .5 55 3 2  

التغذٌة وأمراض سوء التغذٌة )خاص( .6 55 3 2  

اقتصاد وإدارة مزارع .5 65 4 -  

 المجموع 405 11 15



 ( الفرقة الثالثة) االمتحانات التحرٌرٌة والشفوٌة والعملٌة لكل مادة

 ولالفصل الدراسً اال
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

باثولوجٌا عام ) جزء أول(. 1  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

بكترٌولوجٌا وأمٌنولوجٌا و مٌكولوجٌا )عام(. 2  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

فٌرولوجٌا  )عام(. 3  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

طفٌلٌات )عام(. 4  2 55 /شفوىتحرٌرى/عملى 

األدوٌة البٌطرٌة )عام(. 5  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

التغذٌة وأمراض سوء التغذٌة )عام(. 6  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

 

 الفصل الدراسً االثانً
 

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

باثولوجٌا عام ) جزء ثانً(. 1  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

بكترٌولوجٌا وأمٌنولوجٌا و مٌكولوجٌا )خاص(. 2  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

فٌرولوجٌا )خاص ( .3  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

 2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى طفٌلٌات )خاص(                                         .4

األدوٌة البٌطرٌة )خاص ( .5  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

مراض سوء التغذٌة )خاص(التغذٌة وأ .6  2 55 تحرٌرى/عملى/شفوى 

اقتصاد وإدارة مزارع .5  2 155 تحرٌرى فقط 



 المواد التً ٌدرسها الطالب موزعة علً سنوات الدراسة

 2012/2013حسب أخر تعدٌل بالالئحة الداخلٌة للكلٌة 

 الفرقة الرابعة     ) الفصل الدراسً األول (

 عــــــدد الساعـــــات

ــــــــــادةالم  

 
 عملً

 أسبوعٌا

 نظري

 أسبوعٌا

 طوال الفصل

 الدراسً األول

. باثولوجٌا )تشرح مرضى () جزء أول(1 60 2 2  

. باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة ) جزء أول (2 45 1 2  

. أمراض باطنة ) عام ( )جزء أول(3 60 2 2  

. جراحة عامة وتخدٌر )جزء أول(4 60 2 2  

ماك ورعاٌتها )جزء أول (. أمراض األس5 45 1 2  

. والدة ) تناسلٌات ( )جزء أول( 6 60 2 2  

. طب شرعً وسموم وإجراءات بٌطرٌة) جزء أول( 7 60 2 2  

. الرقابة الصحٌة على األلبان  ومنتجاتها) جزء أول(8 75 3 2  

 المجموع 465 15 16

 الفصل الدراسً الثانً

 عــــــدد الساعـــــات

 عملً المــــــــــادة

 أسبوعٌا

 نظري

 أسبوعٌا

 طوال الفصل

 الدراسً الثانً

. باثولوجٌا )تشرح مرضى () جزء ثانً(1 60 2 2  

. باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة ) جزء ثانً (2 45 1 2  

. أمراض باطنة ) عام ( جزء ثان3ً 60 2 2  

. جراحة عامة وتخدٌر جزء ثان4ً 60 2 2  

)جزء ثانً (. أمراض األسماك ورعاٌتها 5 45 1 2  

. والدة ) تناسلٌات ( )جزء ثانً( 6 60 2 2  

. طب شرعً وسموم وإجراءات بٌطرٌة)جزء ثانً( 7 60 2 2  

.  الرقابة الصحٌة على األلبان ومنتجاتها)جزء ثانً(8 75 3 2  

 المجموع 465 15 16
 



 ( الفرقةالرابعة) االمتحانات التحرٌرٌة والشفوٌة والعملٌة لكل مادة

 الدراسً االول الفصل
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 

 اإلمتحان التحرٌرى

. باثولوجٌا )تشرح مرضى ( )جزء أول(1  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة ) جزء أول (2  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. أمراض باطنة ) عام ( )جزء أول(3  2 50 تحرٌرى فقط 

. جراحة عامة وتخدٌر )جزء أول(4  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. أمراض األسماك ورعاٌتها )جزء أول (5  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. والدة ) تناسلٌات ( )جزء أول( 6  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. طب شرعً وسموم وإجراءات بٌطرٌة) جزء أول( 7  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

لى األلبان  ومنتجاتها) جزء أول(. الرقابة الصحٌة ع8  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

 الفصل الدراسً االثانً
 

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 
اإلمتحان 
 التحرٌرى

. باثولوجٌا )تشرح مرضى ( )جزء ثانً(1  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة ) جزء ثانً (2  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. أمراض باطنة ) عام ( )جزء ثانً(3  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

9. جراحة عامة وتخدٌر )جزء ثان4ً  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. أمراض األسماك ورعاٌتها )جزء ثانً (5  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. والدة ) تناسلٌات ( )جزء ثانً( 6  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

ات بٌطرٌة) جزء ثانً( . طب شرعً وسموم وإجراء7  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. الرقابة الصحٌة على األلبان  ومنتجاتها )جزء ثانً(8  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 



 المواد التً ٌدرسها الطالب موزعة علً سنوات الدراسة

 2012/2013حسب أخر تعدٌل بالالئحة الداخلٌة للكلٌة 
 ( الفصل الدراسً األول) الفرقة الخامسة

عــــــدد الساعـــــات   

 عملً المــــــــــادة

 أسبوعٌا

 نظري

 أسبوعٌا

 طوال الفصل

 الدراسً األول

. أمراض باطنة )خاص()جزء أول(1 60 2 2  

. جراحة ) خاصة وأشعة ()جزء أول( 2 60 2 2  

. التولٌد والتلقٌح االصطناعً)جزء أول(3 60 2 2  

. أمراض معدٌة ) جزء أول(4 75 2 3  

. أمراض الطٌور واألرانب )جزء أول (5 75 2 3  

. الرقابة الصحٌة على اللحوم ومنتجاتها )جزء أول ( 6 75 3 2  

.  صحة الحٌوان والدواجن والبٌئة ) جزء أول ( 7 75 3 2  

.  األمراض المشتركة )جزء أول (8 45 2 1  

 الفصل الدراسً الثانً

 عــــــدد الساعـــــات

ادةالمــــــــــ  عملً 

 أسبوعٌا

 نظري

 أسبوعٌا

 طوال الفصل

 الدراسً األول

. أمراض باطنة )خاص( )جزء ثانً(1 60 2 2  

. جراحة ) خاصة وأشعة ()جزء ثانً( 2 60 2 2  

. التولٌد والتلقٌح االصطناعً)جزء ثانً(3 60 2 2  

. أمراض معدٌة ) جزء ثانً(4 75 2 3  

)جزء ثانً(. أمراض الطٌور واألرانب 5 75 2 3  

. الرقابة الصحٌة على اللحوم ومنتجاتها )جزء ثانً( 6 75 3 2  

. صحة الحٌوان والدواجن والبٌئة ) جزء ثانً( 7 75 3 2  

. األمراض المشتركة )جزء ثانً(8 45 2 1  

 المجموع 525 18 17



 ( الفرقة الخامسة) االمتحانات التحرٌرٌة والشفوٌة والعملٌة لكل مادة

 دراسً االولالفصل ال
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 

 اإلمتحان التحرٌرى

. أمراض باطنة )خاص( )جزء أول(1  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. جراحة ) خاصة وأشعة ()جزء أول( 2  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. التولٌد والتلقٌح االصطناعً)جزء أول(3  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

معدٌة ) جزء أول( . أمراض4  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. أمراض الطٌور واألرانب )جزء أول (5  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. الرقابة الصحٌة على اللحوم ومنتجاتها )جزء أول( 6  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

.  صحة الحٌوان والدواجن والبٌئة ) جزء أول ( 7  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

مشتركة )جزء أول (.  األمراض ال8  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

 الفصل الدراسً االثانً

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 

 اإلمتحان التحرٌرى

. أمراض باطنة )خاص( )جزء ثانً(1  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. جراحة ) خاصة وأشعة ()جزء ثانً( 2  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

ح االصطناعً)جزء ثانً(. التولٌد والتلق3ٌ  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. أمراض معدٌة ) جزء ثانً(4  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. أمراض الطٌور واألرانب )جزء ثانً(5  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. الرقابة الصحٌة على اللحوم ومنتجاتها )جزء ثانً( 6  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

ٌئة ) جزء ثانً( . صحة الحٌوان والدواجن والب7  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 

. األمراض المشتركة )جزء ثانً(8  2 50 تحرٌرى/عملى/شفوى 



 

 الدرجات العلمية التي
 تمنحها الكلية

 

 البكالورٌوس :     .1
 سنوات ٌتخللها ستة أشهر للتدرٌبات العملٌة 5 بةفى العلوم الطبٌة البٌطرٌة ومدة الدراسة       

 الدبلوم 0 2 
 -التالٌة : تشمل الدبلوماتو
 دبلوم األرشاد الطبى -1
 دبلوم حٌوانات التجارب -2

 دبلوم الحٌوانات والطٌور البرٌة -3

 دبلوم التلقٌح األصطناعى -4

 دبلوم أمراض األسماك -5

 دبلوم الصحة العامة البٌطرٌة -6

 دبلوم التناسلٌات -5

 دبلوم الطٌور واألران -1

 دبلوم الباثولوجٌا االكٌنٌكٌة  -0

 ذٌةدبلوم مراقبة األغ -15

 دبلوم رعاٌة الحٌوان -11

 دبلوم الحٌوانات النزلٌة -12

 دبلوم أمراض حٌوانات المزرعة  -13

 دبلوم األدوٌة والمستحضرات الطبٌة -14

 دبلوم الجراحة البٌطرٌة -15

 دبلوم المخلفات الحٌوانٌة  -16

 دبلوم تلوث البٌئة  -15

 دبلوم الطفٌلٌات التطبٌقى  -11

 دبلوم مكروبٌولوجٌا الحٌوان -10

 البٌطرٌة دبلوم الطب الشرعى والسموم -25



 ٌشترط فى قٌد الطالب لنٌل اى من الدبلومات الدراسات العلٌا المشار الٌها
على درجة البكالورٌوس فى العلوم البٌطرٌة من إحدى الجامعات المصرٌة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخرر معترر   أن ٌكون حاصال . أ

 به من الجامعة
 ل الدراسٌة التى تعدها الكلٌةأن ٌكون منتظما فى الدراسة طبقا للجداو . ب

 تقدم طلبات القٌد للحصول على أحد الدبلومات خالل شهر ستبمبر من كل عام . ت

 نٌل أى من دبلومات الدراسات العلٌا سنة كاملة وال ٌجوز أن ٌبقى الطالب مقٌدا بالدبلومات أكثر من سنتٌن مدة الدراسة ل

 الماجستٌر 0 3   
 -: لتالٌةوتشمل التخصصات  

 ستٌر التشرٌح واألجنةماج -1
 ماجستٌر الهسنولوجٌا -2
 ماجستٌر الفسٌلوجٌا -3
 ماجستٌر الكٌمٌاء الحٌوٌة وكٌمٌاء التغذٌة -4
 ماجستٌر الرعاٌة وتنمٌة الثروة الحٌوانٌة -5
 ماجستٌر تغذٌة الحٌوان والدواجن واألسماك -6
 ماجستٌر الباثٌولوجٌا والباثٌولوجٌا األكلٌنٌكٌة -7
 ولوجٌا والمٌكولوجٌا والفٌرولوجٌاماجستٌر البكترولوجٌا واألمٌن -8
 ماجستٌر الطفٌلٌات -9

 ماجستٌر الفارماكولوجٌا -10
 ماجستر الرقابة الصحٌة على األلبان ومنتجاتها -11
 ماجستٌر الرقابة الصحٌة على اللحوم ومنتجاتها والمخلفات الحٌوانٌة -12
 ماجستٌر األمراض الباطنة -13
 ماجستٌر األمراض المعدٌة  -14
 ماجستٌر الطب الشرعى -15
 ٌر الوالدة وأمراضها والتلقٌح األصطناعىماجست -16
 ماجستٌر الجراحة البٌطرٌة -17
 ماجستٌر أمراض الدواجن واألرانب -18
 ماجستٌر الصحة واألمراض المشتركة -19
  ماجستٌر األمراض المشتركة -20
 ماجستٌر الرعاٌة وتنمٌة الثروة الحٌوانٌة -21
 ماجستٌر األنتاج الحٌوانى -22



 ماجستٌر األحصاء  -23
 رة مزارعماجستٌر األقتصاد وادا -24

 رىماجستٌر األرشاد البٌط -25

 وٌشترط فى قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر فى العلوم الطبٌة :       
أن ٌكون حاصال على درجة البكالورٌوس فً العلوم الطبٌة من إحردى الجامعرات المصررٌة أو حاصرال علرى درجرة معادلرة لهرا مرن معهرد علمرً      ( أ

 .ام جٌد وتقدٌر جٌد جدا فى مادة التخصص أخر معتر  بة من الجامعة وذلك بتقدٌر ع
جٌرد جردا فرى مرادة التخصرص علرى األقرل علرى أن  تخصص بتقدٌر عام جٌد وتقدٌر أن ٌكون حاصال على دبلوم الدراسة العلٌا فى أحد فروع الب(    

ة وعملٌرة أسربوعٌا . وأن ٌكرون قرد مضرى ساعات نظرٌر 3تها الدراسٌة عن اتكون من مواد الدبلوم التً سبق أن درسها الطالب والتً التقل ساع
 على حصولة على درجة البكالورٌوس سنة مٌالدٌة على األقل .

 :مدة القٌد للحصول على الماجستٌر 
 زال ٌجروسنتان مٌالدٌتان على األقل من تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة على التسجٌل فٌها للدراسة التمهٌدٌة وسنة إلجراء البحث إلعداد الرسرالة   و

عررامٌن رخررٌن وذلرك بنراء علرى طلررب  زدة لفتررة أخررى ال تتجراوسرنوات ولمجلرس الكلٌرة مررد المر 4أكثررر مرن أن ٌبقرى الطالرب مقٌردا لهرذة الدرجرة 
   .سنوات 6مدة الدراسة  زبحٌث ال تتجاو تالمشر  وموافقة مجلس القسم ولجنة الدراسا

 :  الدكتوراة فى العلوم الطبٌة0 4
الدكتوراة أن ٌكون الطالب حاصال على درجة الماجستٌر فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة فى مادة التخصص الترً ٌرغرب القٌرد فى القٌد بدرجة  طروٌشت
 فٌها . 

 مدة القٌد للحصول على الدكتوراة :
سرنوات إال إذا رأى  5 ثالث سنوات مٌالدٌة على األقل من تارٌخ موافقرة مجلرس الكلٌرة   وال ٌجروز أن ٌبقرى الطالرب مقٌردا لهرذة الدرجرة أكثرر مرن

 سنوات . 1مدة الدراسة الكلٌة  زمجلس الكلٌة خال  ذلك  بحٌث ال تتجاو

 

 

    

 

 

 

 

 إجراء وقف القيد واألعتزار عن دخول األمتحان



 
 متحان ماٌلى:مع مراعاة األحكام الواردة فى الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات ٌراعى فى طلبات وق  القٌد واالعتذار عند دخول اال

 أوال : وقف القٌد
 

الدراسة فى الكلٌرة إذا تقردم بعرذر  تخالل سنً أو سنوا نٌجوز لمجلس الكلٌة أن ٌوق  قٌد الطالب لمدة سنتٌن دراسٌتٌن متتالٌتٌن أو متفرقتٌ     .1
مرن الالئحرة التنفٌذٌرة  60ذلرك طبقرا للمرادة منعة من أالنتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة ٌجوز لمجلس الكلٌة زٌادة مدة وق  القٌرد وٌمقبول 

 لقانون تنظٌم الجامعات .
بؤٌرة  دٌستند إلٌة الطلب مرفقا بة األوراق الرسمٌة الترً تثبرت جدٌترة وال ٌعتر د مصحوبا بشرح وا  للسبب الذيٌجب أن ٌكون طلب وق  القٌ     .2

  .أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غٌر رسمٌة

ال رفض التقدٌم بعد الموعد المحدد من قبل مجلرس إالقٌد فى بداٌة العام الدراسً وكحد أقصى أخر دٌسمبر من كل عام و ٌتعٌن تقدٌم طلب وق   .3
   .شئون التعلٌم والطالب

وقر   األلب مصروفات ادارٌة بواقع مائة جنٌة عند التقدم لوق  القٌد للعام الخامس وتزداد تلك المصروفات بزات القٌمة سنوٌا عند تجدٌدٌسدد  .4
 .القٌد بحد أقصى أل  جنٌة 

 ثانٌا: االعتذار عن عدم دخول االمتحان
 األعذار المرضٌة : -أ  

ٌكرون النظرر فرى األعرذار المرضرٌة مرن اختصراص اللجنرة الطبٌرة براإلدارة الطبٌرة بالجامعرة  وٌجروز للجنرة استشرارة األخصرائٌٌن بالمستشرفى     .1
 تحتاج إلى استشارة .الجامعً أو مستشفى الطلبة فى الحاالت التً 

 كلٌرةتردرٌس بكلٌرة الطرب ٌخترارهم عمٌرد وبالنسبة لألمراض النفسٌة فتعرض بمعرفة اإلدارة الطبٌة على لجنرة ثالثٌرة مشركلة مرن أعضراء هٌئرة ال
 . الطب

لصحٌة العامرة  وٌجرب أن وتعرض على اللجنة الشهادات الطبٌة الصادرة عن المستشفٌات الحكومٌة العامة والمركزٌة أو مستشفٌات المإسسات ا
 تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن ٌكون موقعا علٌها الطبٌب المعالج مع بٌان أسمة و تخصصة .

 كما تعرض على اللجنة الطبٌة الشهادات الطبٌة الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلٌة المصرٌة وطبٌبها إذا وجد .
 درة عن األطباء أو المستشفٌات الخاصة .وال ٌعتد بالشهادات الطبٌة الصا

 
 
طلرب  ٌقدم طلب االعتذار عن عدم أداء االمتحان قبل بدء االمتحان أو اثناءة أو خالل ٌومٌن على األكثر من تارٌخ انتهائة  وال ٌلتفت إلى اى      .2

ٌرسل إلرى الكلٌرة بالبرٌرد المسرجل المصرحوب بعلرم الوصرول  ٌقدم بعد التارٌخ وٌقدم الطلب باسم عمٌد الكلٌة وٌودع إما بالٌد أو بؤرشٌ  الكلٌة أو
 . قالطر هوال ٌلتفت إلى أي طلب ٌقدم بغٌر هذ



ة برذلك تقوم إدارة شئون الطالب بالكلٌة فور وصول الطلب إلٌها بؤخطار الطالب بالتقدم للجنة الطبٌة . كما تخطر فى الٌوم ذاتة اإلدارة الطبٌر        .3
. 

ألعذار المرضٌة ووضع التقرٌر الطبً عنها وإخطار شئون الطالب ولجان النظام والمراقبة واالمتحان بالكلٌات بؤسررع وقرت فى ا ٌجب البت        .4
 ممكن وقبل إعالن نتائج االمتحان بوقت كا  .

بٌرب المعرٌن بلجنرة االمتحران علرى إذا كان المرض أثناء االمتحان ٌتم توقٌع الكش  الطبً على الطالب وكتابة التقرٌر الطبً فورا بمعرفة الط       .5
 أن ٌعتمد ذلك من رئٌس اللجنة الطبٌة .

أو مإسسرة صرحٌة  ةإذا كان مرض الطالب الٌمكنة من الحضور إلى اإلدارة الطبٌة فعلٌة أن ٌلجؤ إلرى أقررب مستشرفى حكرومً عرام أو مركزٌر      .6
طبٌرب المعرالج مرع بٌران ك مرع شرهادة باسرم المستشرفى موقرع علٌهرا مرن العامة بجهة إقامة وعلٌة اإلقامة بالمستشفى وأن ٌخطر الكلٌة فرورا برذل

 وتقوم الكلٌة بتحوٌل األوراق إلى اللجنة الطبٌة للنظر فى الحالة المرضٌة .  ةأسمة وتخصص

 تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان فى الدور الواحد . زال ٌجو    .5

 بمقر الكلٌة .تشكٌل لجان امتحان خاصة بالمرضى اال زال ٌجو    .1

 ٌختص عمٌد الكلٌة بالنظر فى التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبٌة .    .0

ار المرضٌة عن عدم دخول االمتحان مرتٌن خالل سنوات الدراسة تضا  إلٌها مرة ثالثرة بقررار مرن مجلرس شرئون ذأن ٌزٌد عدد االع زال ٌجو .15
 من أالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات . 15للمادة التعلٌم والطالب بالتفوٌض عن مجلس الجامعة طبقا 

 

 ب ـ األعذار االجتماعٌة : 
ٌجب على الطالب أن ٌرفق بطلب عدم دخرول االمتحران لعرذر اجتمراعً شررحا لهرذا العرذر مصرحوبا بكافرة األوراق الرسرمٌة الدالرة علرى حقٌقرة  .1

 صادرة عن جهات غٌر  رسمٌة .فى ذلك بؤي أوراق أو مستندات  دالعذر المقدم منة وال ٌعت

 من البند)أ( الخاص باألعذار المرضٌة .150402ماعٌة األحكام الواردة فى البنود  تسرى على األعذار االجت .2

 ثالثا :أحكام عامة
مجلرس شرئون  ٌكون تقدٌر األسباب التً تدعو إلى وق  القٌد أو االعتذار عن عدم دخول االمتحان لعذر اجتماعً من إختصراص مجلرس الكلٌرة أو

 بعد دراسة الظرو  والمالبسات المحٌطةبكل حالة على حدة . طالب بالجامعة كل فى حدود إختصاصهالتعلٌم وال
 
 
 
 
 

 

 إرشادات عامة
 



 التربٌة العسكرٌة 
عرام أو اإلجرازة الصرٌفٌة على جمٌع الطالب المصرٌٌن الذكور والمقٌدٌن بالكلٌة تؤدٌة التربٌة العسكرٌة من خالل دورة تدرٌبٌة فرى أجرازة نصر  ال

 لمدة خمسة عشر ٌوما .
 إجتٌازة الدورة التدرٌبٌة المقررة بنجاح وتإدى مرة واحدة فى أي فرقة دراسٌة . دوٌراعى عدم منح الطالب البكالورٌوس إال بع

 بطاقة التأمٌن الصحٌة 
لٌرة وبنراء علرى هرذه البطاقرة ٌمكرن أن ٌعرالج الطالرب مجانرا شرئون الطرالب بالكارة لكل طالب الحق فى الحصول على بطاقة التؤمٌن الصرحً مرن إد

 بمستشفى الطالب بالجامعة ومقرها مجمع الخدمات أمام كلٌة التربٌة .

 كٌفٌة الحصول على بطاقة التأمٌن الصحٌة ؟
 .الطالبشئون التقدم إلى إدارة  .1
 تسدٌد إٌصال بالخزٌنة بمبلغ جنٌة وأربعون قرشا . .2

 ن موظ  الفرقة المختص بإدارة شئون الطالب لم البطاقة الصحٌة مستٌ .3

 شتراك السكة الحدٌد ا
 صورة شخصٌة للطالب . 2إحضار استمارة من هٌئة السكة الحدٌد + عدد  .1
 تمال االستمارة بواسطة موظ  الفرقة بإدارة شئون الطالب . .2

 تسدد الرسوم الدراسٌة شرط الحصول على هذا االشتراك  . .3

 التحوٌالت
 .أو منقول بمادة أو مادتٌنالكلٌات المناظرة بشرط النجاح بتقدٌر مقبول  ٌتم التحوٌل من -
 للكلٌة . دٌتم التحوٌل بالفرقة األولى بشرط الحصول على المجموع المحد -

بالكلٌرة وٌرتم  % من الطالب المقٌردٌن بالفرقرة األولرى15أو بناء على قرار وزٌر التعلٌم العالى بعدم التقٌد بالحد االدنى لمجموع الكلٌة ونسبته  -
 التحوٌل مركزٌا عن طرٌق مكتب التنسٌق.

 

 

  

 

 صندوق التكافل االجتماعً
 الدخل المحدود وتقدم اإلعانات فى صور متعددة . ىتقدم إدارة رعاٌة الطالب بالكلٌة إعانة للطلبة ذو -
 إعانات مالٌة لتخفٌض المصروفات الدراسٌة . -1



 شراء الكتب الدراسٌة . -2

 ٌة .عالج أو أجهزة تعوٌض -3

 شراء نظارات طبٌة أو مالبس . -4

 كٌفٌة عمل بحث إجتماعى
 ٌسحب الطالب استمارة بحث اجتماعً من إدارة رعاٌة الطالب بالكلٌة . -1
 الشئون االجتماعٌة التابع لها الطالب . ٌتم ملء بٌانات االستمارة بمعرفة الطالب ثم اعتمادها من إدارة شئون الطالب ثم وحدة  -2

مفردات مرتب الوالد    بٌان بالحٌازة الزراعٌة    إذا كان الطالب من مرواطنً الرٌر     بٌران  -بطاقة ولى أمر الطالب   ٌرفق مع البحث)صورة -3
 بمعاش الوالد    إذا كان الوالد بالمعاش أو متوفٌا( .

 عوٌضٌة ...(.أجهزة ت –عملٌات جراحٌة –كتب دراسٌة  –ٌرفق المستندات ذات الصلة التً من أجلها عمل البحث )عالج  -4

 . بالكلٌة ٌسلم البحث للسٌد مسئول الفرقة بإدارة رعاٌة الطالب -5

 لمشكلة لكل فرقة دراسٌة على حدة تعرض األبحاث مجمعة على اللجان ا -6

 الوجبة الساخنة 
 بشرط : بالجامعة تقدم للطالب المغتربٌن بؤجر رمزي ٌحدد من قبل اإلدارة ألعامه لرعاٌة الشباب

 بالمنصورة . بمدٌنة مغتربا وغٌر مقٌمإن ٌكون الطالب  -1
 مقٌما بالمدٌنة الجامعٌة . نأال ٌكو -2

الكلية  للصوة ع ىلةو  ة ى  ةللطالرب التقردم إلرى إدارة رعاٌرة الطرالب بالكلٌرة ومعرة البطاقرة الشخصرٌة أو كرار نٌر ٌحرقعند توافر الشرروط السرابقة 

 التغذي  .
 

 

 

 

 

 اىَنزجخ 
 0 طبىجبد اىغلك ٗ اىقلاٍٜ ٗ اىلفيه ىيَنزجخ ثنبهّٞخ اىنيٞخ أٗ اىجطبقخ اى ق ٞخأٗالً : اىَنزجخ روؽت ثبىطالة ٗ اى

 -صبّٞبً : اىقلٍبد اىزٜ رقلٍٖب اىَنزجخ ىيََزكٞلِٝ ٍِ طالة اىنيٞخ ٗ طالة اىلهاٍبد اىؼيٞب ٗ أػضبء ٕٞئخ اىزلهٌٝ مَبٝيٜ :

 لحمٍزؼبهح كافيٞخ كافو قبػخ اىَنزجخ ثبىَْجخ ىينزت ماد اىَْقخ اى٘اؽ -0

 مٍزؼبهح فبهعٞخ ىَلح أٍج٘ػِٞ ىينزت ٍزؼلك اىَْـ ٗ اىنزت اىلهاٍٞخ ثبىَْجخ ىطالة اىنيٞخ -2



 فلٍخ اىز ٘ٝو كافو اىَنزجخ -2

 -ىغَٞغ ٍنزجبد اىغبٍؼخ ٗ ٕٜ : ذّٞزوّإلق٘اػل اىجٞبّبد ٍزبؽخ ؽبىٞب ػيٜ بجنخ ا -صبىضبً :

 اىكٖوً اىَ٘ؽل ىينزت ثَنزجبد اىغبٍؼخ -0

 قبػلح ثٞبّبد اىوٍبئو -2

 بػلح ثٞبّبد اىلٗهٝبدق -2

 قبػلح ثٞبّبد اىَنزجبد -2

ٍِ اىَنزجخ ىيلفيه ػيٜ  Bass Wordٗ ىطالة اىنيٞخ ٗ طالة اىلهاٍبد اىؼيٞب ٗ أػضبء ٕٞئخ اىزلهٌٝ اىؾق فٜ اىؾ ٘ه ػيٜ 

 0ق٘اػل اىجٞبّبد اىؼبىَٞخ ٗ األٍزكبكح ٍْٖب  

 قٌَ األؽ بء

 خ ىيؼَو ػيٜ ارقبم اىقواهاد اىكبػيخ فٜ اىََزقجوَٝزْل األٍي٘ة اىؼيَٜ مىٜ ثٞبّبد ٗ ٍؼيٍ٘بد ٗاقؼٞ

 ىنا

ٝؼَو ٕنا اىقٌَ ػيٜ رغَٞغ ٗ ر٘فٞو اىجٞبّبد ٗ اىَؼيٍ٘بد ػِ أّ طخ اىنيٞخ ٗ أّغبىرٖب اىَقزيكخ ٗ صٞبغزٖب ث ٘هح ٍْظَخ فٜ 

أػلاك كهاٍزٌٖ ٗ أرقبم  بنو ٍقبهّبد مؽ بئٞخ ٗ ثٞبّبد ىي٘ص٘ه مىٜ اىَْظَخ اىَزنبٍيخ ىي٘ؽلح ٗ مىل ىََبػلح اىجبؽضِٞ فٜ

 0اىقواهاد فٜ اىََزقجو

 -ٗ ٍِ إٌٔ أػَبىٔ :

مصلاه اىزقوٝو اىَْ٘ٛ ىينيٞخ ٗ مهٍبىخ مىٜ اىغٖبد اىَؼْٞخ اىَقز خ ثزغَٞغ رقبهٝو ميٞبد اىغبٍؼخ ٗ ػوحٖب ػيٜ ٍغيٌ  -0

 اىغبٍؼخ إلٍزْجبط اإلٝغبثٞبد ىزؼظَٖٞب ٗ اىَيجٞبد ىزالفٖٞب 

أٍبّخ  –ىَْبمط ٗ األٍزَبهاد اىزٜ روٍيٖب اىغٖبد اىَقز خ ٍضو اىغٖبى اىَومي ىيزؼجئخ اىؼبٍخ ٗ األؽ بء اىؼَو ػيٜ أٍزٞكبء ا -2

مكاهح األؽ بءاد اىَوميٝخ –ٍومي اىَؼيٍ٘بد ٗ اىز٘صٞق ٗ كػٌ مرقبم اىقواه  –مكاهح األؽ بء  –اىَغيٌ األػيٜ ىيغبٍؼبد 

 ٍومي ثؾ٘س رط٘ٝو األكاء اىغبٍؼٜ –ثبىغبٍؼخ 

 0ل ىيؼَو ػيٜ رؾلٝش اىجٞبّبد أٗه ثبٗه ٗ كػٌ اىؼَيٞخ اىزؼيَٞٞخ ثنيٞبد اىغبٍؼخمو مى



 

 

 ر نٞو ىغبُ االرؾبك

 2002/ 2002ىيؼبً اىغبٍؼٜ 

 
ٌل الكلٌة لشئون التعلٌم و الطالب          مشرف األتحاد و  وك         سٌد أحمد                     د / نبٌل أبو هٌكل0أ  

 مستشار اللجنة الفنٌة                              أ.د/ فهـٌم البهــى السٌـد وحٌـش                                                                    

 مستشار لجنة األسر                                أ.د/ عبد الهادى محمد أحمد عرمة                                                           

 مستشار اللجنة العلٌمٌة والتكنولوجٌا       أ.د/ عادل حلمى نجٌب الجوهــرى                                                                              

 مستشار لجنة الجوالة والخدمات العامة                            أ.د / مجدى صالح مصطفً عامر                                    

 د / كامل إبراهٌم محمود أبو العزم                                  مستشار لجنة ذوي األحتٌاجات الخاصة0أ                       

 الطالبٌة بالكلٌة منسق األنشطةأ.د/ صالح المرسى المرسى فرج                                                  

 د / مصباح عبد الجواد السٌد                                        مستشار اللجنة األجتمكاعٌة والرحالت0أ         

 مستشار اللجنة الثقافٌة     أ.د/ جهــاد رمضان السٌـــــد                                        

 اللجنــــة الرٌاضٌــة مستشار                                              عادل التابعى ابراهٌمأ.د/ 

 

 

 أوائل الدفعة الخرٌجٌن
 1999/2000 للعام الجامعً

 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم



 محمد احمد احمد المتولً 1
 جدا جٌد

 مع مرتبة الشر 
13.61 

 13.41 جدا جٌد عوض زعبلة حسن رزق 2

 11.30 جدا جٌد شعبان االشقرماجد رزق  3

 سحر السٌد السٌد علً عبد الرحمن 4
 جدا جٌد

 مع مرتبة الشر 
11.15 

 هبة محمد هحمد رٌحان 5
 جدا جٌد

 مع مرتبة الشر 
15.50 

 51.56 جدا جٌد اٌمان زهران عبد الحمٌد احمد النجار 6

 51.64 جدا جٌد انجى فكري محمد حسن رٌشة 5

 55.22 جدا جٌد حمدمحمود احمد محمود م 1

 55 جدا جٌد ٌارا محسن عبد المنعم القبانى 0

 56.52 جدا جٌد والء فكري عبد الوهاب حسن عوضٌن 15

 

 
 2001 /2000أوائل الدفعة الخرٌجٌن للعام

 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم



 مٌادة مسعد احمد شعبان جوٌدة 1
 جدا جٌد

 مع مرتبة الشر 
12.51 

 50.55 جٌد جدا حمد االلفى الحفناوىمحمود م 2

 55.5 جٌد جدا محمد زكرٌا سٌد احمد سٌد احمد 3

 56.11 جٌد جدا سمٌر محمد عبد الغنى عند هللا 4

 56.42 جٌد جدا نشوة انور بهجات السعٌد 5

 56.42 جٌد جدا هبة هللا احمد السٌدد محجوب 6

 56.24 جٌد جدا نفٌن كامل محمد عبد الخالق 5

1 
 

 56 جٌد جدا ٌل السٌد العشرىمحمد اسماع

0 
 

 55.56 جٌد جدا مروة فوزى المتولى احمد

 55.41 جٌد جدا على عبد العزٌز على احمد 15

 

 

 

 

 2002 /2001اوائل الدفعة الخرٌجٌن للعام
 



 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 66,56 جٌد جدا السٌد احمد عوض الشافعً 1

 50,56 جٌد جدا بد الحمٌد احمد الجوهرىفاطمة الزهراء ع 2

 40,55 جٌد جدا احمد عبد الواحد على ابو النصر 3

 31,55 جٌد جدا احمد زكى محمود احمد بلبولة 4

 55 جٌد جدا احمد السٌد مصطفى النجار 5

 55 جٌد جدا محمد مصطفى احمد احمد الحدٌدى 6

 55 جٌد جدا مروة ابراهٌم المرسى محمد 5

 55 جٌد جدا عبد هللا عبد الهادى الدومانىهٌثم  1

 55 جٌد جدا فاطمة مصطفى عبد الحمٌد ابراهٌم 0

 
 
 

 2003 /2002اوائل الدفعة الخرٌجٌن للعام
 

  



 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 نجاح عرفات حسٌن إسماعٌل 1
 جدا جٌد

 مع مرتبة الشر 
51.0 

 55.21 جٌد جدا ماٌار عثمان السٌد على  2

 امل عبد المنعم على حالوه 3
 جدا جٌد

 مع مرتبة الشر 
55.25 

 55 جٌد جدا رشا محمد صالح ابراهٌم 4

 



 

 2003/2004أوائل الخرٌجٌن للعام الجامعً

 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 حسام الشٌخ على جمال الدٌن السٌد 1
 جدا جٌد

 مع مرتبة الشر 
50.13 

 لفتاح ٌوس  الشافعىرٌهام أحمد عبد ا 2
 جدا جٌد

 مع مرتبة الشر 
51.30 

 55.12 جٌد جدا أمٌره حسن على خلٌل شوشة 3

 أمل عبد الستار إبراهٌم سٌد أحمد عوض 4
 جدا جٌد

 مع مرتبة الشر 
55.13 

 56.15 جٌد جدا خالد صالح أحمد محمود ابو النصر 5

 55.65 جٌد جدا إبراهٌم السٌد عبد القادر عباس 6

 55.1 جٌد جدا ند عبد الرازق عبد السالم رضوانه 5

 55 جٌد جدا امانى فرج امٌن محمود مطاوع 1

 55 جٌد جدا محمود جمٌل السباعى عبد الحمٌد 0

 
 
 



 
 2004/2005الجامعًأوائل الخرٌجٌن 

 
النسب   التقديز   األسن  م

 الوئ ي 
 22,10 عٞل علاً  ؽبىً ؽَِ اىَٞل ٍؾَ٘ك هٍضبُ 0

 29,10 عٞل علاً ٍغ ٍورجخ اى ون َٞل اى ؾبد اىَٞل البٍَِٞبػ اى 2

 26,29 عٞل علاً ٍغ ٍورجخ اى ون ٍؾَل صالػ ٍؾَل اىضيش 2

 26,21 عٞل علاً  ٗائو اىَٞل ثلٝو مثوإٌٞ 2

 21,22 عٞل علاً  ؽَبً ٍؾَل ٍؾَل مثوإٌٞ  2

 21,22 عٞل علاً  هبب ٍؾَل مثوإٌٞ ٍؾَل اىنْبّٜ 6

 20,22 عٞل علاً  ػٜ ٍؾَل ٍْ ٘هأٍَبء ػ٘ت اىلا 2

 09,22 عٞل علاً  ْٕبء ٍؾَل اىَٞل غبٌّ 1

 62,26 عٞل علاً  هبب أؽَل ػجل اىغيٞو أؽَل اىطبٝش 9

 60,26 عٞل علاً  مَٝبُ أؽَل ٍؾَل أؽَل أث٘ افضو 00

 22,26 عٞل علاً  أٍبّٜ ٍؾَ٘ك ٍَؼل مثوإٌٞ  00

 22,26 عٞل علاً  أؽَل ٍؾَل ػٖلٛ ػطٞخ ػيٜ ٍؼل 02

 22,22 عٞل علاً  أٍٞوٓ ىإو صبكق مثوإٌٞ اىؼَبً 02

 22,- عٞل علاً  أؽَل ٍْٞو فَٖٜ ٍؾَل اىوٗثٜ 02

 22,- عٞل علاً  أٍبّٜ اىَٞل ٍٖلٛ ٍوٗاُ 02

 22,- عٞل علاً  ٍؾَل ػيٜ ٍؾَل ؽبٍل 06

 22,- عٞل علاً  ٗالء أؽَل أث٘ اىؼال أؽَل 02

 22,- علاً عٞل  ٍؾغَل ػجل اىؼبطٜ ػ٘ت اىلٍ٘قٜ 01

 22,- عٞل علاً  ثََخ ٍؾَل ع٘كٓ ٍؾٜ اىلِٝ 09

 

 
 

 



 

 2005/2006الجامعًأوائل الخرٌجٌن 

 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم
 سمر مجدى محمد عطوه 1

 جٌد جدا
 مع مرتبة الشر 

50.42 

 رانٌا السٌد محمود السٌد 2
 جٌد جدا

 مع مرتبة الشر 
51.46 

 الخالقرالء سامى السٌد عبد  3
 جٌد جدا

 مع مرتبة الشر 
55.1 

 56.06 جٌد جدا سامر سمٌر ابراهٌم السٌد 4

 محمد على ماهر محمد العدل 5
 جٌد جدا

 مع مرتبة الشر 
56.14 

 56.65 جٌد جدا فاطمة الباز بركات الباز الدمٌرى 6

 56.43 جٌد جدا امٌره ابراهٌم زكرٌا ابراهٌم 5

 محمد فوزى محمد حامد شحاتة 1
 جٌد جدا

 مع مرتبة الشر 
56.43 

 56.31 جٌد جدا مدحت سمٌر إبراهٌم متولى 0

 56.2 جٌد جدا بسمة حامد مرغنى عمر زعٌر 15

 55.55 جٌد جدا رضوى رضا أحمد شطا 11

 55.54 جٌد جدا باسم محمد محمد المشمشى 12

 55.33 جٌد جدا دٌنا محمد السٌد الحناوى 13

 55 جٌد جدا بد الصمدحنان جمال أحمد مراد ع 14

 55 جٌد جدا مهند عبد الوهاب محمد الوكٌل 15

 55 جٌد جدا كوثر الشحات السعٌد محمد 16



 
 2007/2008أوائل الدفعة الخرٌجٌن للعام الجامعً

 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم
 رٌهام نشؤت محجوب  1

 جٌد جدا
 50.1 مع مرتبة الشر 

 ر أبوالعنٌنمنصور أبوالعنٌن منصو 2
 جٌد جدا

 مع مرتبة الشر 
50.40 

 شٌماء عبدالسالم مسعد السٌد 3
 جٌد جدا
 51.35 

 55.50 جٌد جدا محمد عبدة محمد حسن رزق 4

 منى محى الدٌن السٌد محمد 5
 جٌد جدا
 55.16 

 55.13 جٌد جدا سماح مسعد مسعد محمد 6

 55.0 جٌد جدا أسماء عزت ابراهٌم محمد الصٌاد 5

 زهار رضا مصطفى الطناحىأ 1
 جٌد جدا
 

56.55 

 56.43 جٌد جدا دعاء نجٌب السعٌد حسان 0

 55.46 جٌد جدا دعاء عبدالرازق عبد الرازق الخولى 15

 55.20 جٌد جدا أمٌرة محمد محمد الشربٌنى 11

 54.54 جٌد جدا نها جمالى أمٌن المتولى صقر 12

 54.6 جٌد جدا مها رجب سعد عطٌة  13

 

 

 

 

 

 

 



 

 2008/2009أوائل الدفعة الخرٌجٌن للعام الجامعً

 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم
 مروى السعٌد محمد عباس موسى 1

 جٌد جدا
 55 مع مرتبة الشر 

 أمٌرة حسٌن الباز عبدالرازق طة 2
 جٌد جدا
 

56.01 

 شٌماء محمد راضى سالم 3
 جٌد جدا
 56.01 

 56.40 جٌد جدا ٌمأٌمان عبدالوهاب أحمد ابراه 4

 سامٌة عبدالرحمن محمد أحمد البهنساوى 5
 جٌد جدا

 56.46 مع مرتبة الشر  

 56.20 جٌد جدا شٌماء السٌد محمد رزق على 6

 55.05 جٌد جدا نهى ابراهٌم محمد البنا 5

 هدى عبدهللا ابراهٌم أحمد ٌسن 1
 جٌد جدا
 

55.55 

 55.40 جٌد جدا محمود السٌد محمد السطوحة 0

 55.15 جٌد جدا أحمد محمد عبدالقادر عطٌة 15

 55.56 جٌد جدا أحمد مدحت محمد محمد أحمد البنا 11

 55 جٌد جدا أحمد محمد حسن على  12

 54.34 جٌد جدا محمد عبدالفتاح حسٌن مشر  13

 54.31 جٌد جدا أحمد عودة الشربٌنى أحمد 14

 54.20 جٌد جدا نهى عبدالرافع على الهاشمى 15

 54.11 جٌد جدا محمود شعبان سعد على الزٌنى 16

 



 
 2009/2010الجامعً أوائل الدفعة الخرٌجٌن للعام 

 
النسب   التقديز   األسن  م

 الوئ ي 
 6,82 جٌد جداً مع مرتبة الشرف )األول( سمٌة صالح السٌد بدوي فضل 1

 51,79 )الثانً( جٌد جداً مع مرتبة الشرف جهاد السعٌد عبد الجلٌل أحمد الشبكً 2

 86,78 )الثالث( جٌد جداً مع مرتبة الشرف عال علً السٌد حبته 3

 80,78 جٌد جداً مع مرتبة الشرف )الرابع( إٌمان صالح إبراهٌم العشري 4

 54,78 جٌد جداً مع مرتبة الشرف )الخامس( الزهراء كمال الطنطاوي الباز 5

 51,78 )الخامس( جٌد جداً  منً مصطفً الغرٌب صالح 6

 94,77 )السادس( جٌد جداً  بسمه محمد طاهر أحمد عبد العزٌز 7

 86,77 )السابع( جٌد جداً  إٌمان أحمد أحمد جادو 8

 69,77 )الثامن( جٌد جداً  حنان أحمد زاهر أحمد حسن 9

 23,77 )التاسع( جٌد جداً  هاله عبد المنعم رزق سعٌد 10

 11,77 )العاشر( جٌد جداً  أمٌره محمد مستجٌر عالي حسن 11

 74,76 )الحادي عشر( جٌد جداً  أٌه عبد العظٌم أحمد موسً 12

 71,76 )الثانً عشر( جٌد جداً  عبد هللا محمود عمر صالح عبد الحمٌد 13

 17,76 جٌد جداً  سهام فتحً إبراهٌم جمعه 14

 97,75 جٌد جداً  ٌاسمٌن نبٌل المرشدي أحمد المرشدي 15

 71,75 جٌد جداً  حمودمً خلٌل دٌاب علً م 16

 57,75 جٌد جداً  رانٌا محمد عطٌة المرسً 17

 54,75 جٌد جداً  أحمد عبد المقصود أحمد العجوانً 18

 5475, جٌد جداً  نهً أحمد محمد سالم المهدي 19

 4975, جٌد جداً  أٌناس محمد محمود محمد حسن 20

 3775, جٌد جداً  زٌنب حسن أحمد السٌد  21

 
 
 
 



 
 2010/2011دفعة الخرٌجٌن للعام الجامعًأوائل ال

 

النسب   التقديز   األسن  م

 الوئ ي 
 12,84 ممتاز مع مرتبة الشرف  رٌهام كرم محمد فرج 1

 88,81 جٌد جداً مع مرتبة الشرف  بسمه محمرم أحمد أحمد بدوي 2

 28,81 جٌد جداً مع مرتبة الشرف  بسمه أحمد محمد محمد سالمه 3

 61,80 جٌد جداً مع مرتبة الشرف  د محمد العزبساره طه محم 4

 61,80 جٌد جداً  محمد فوزي علً أبو العز 5

 35,80 جٌد جداً مع مرتبة الشرف شٌماء أسعد حافظ صقر 6

 68,79 جٌد جداً  أسماء محمد سادات محمد 7

 19,79 جٌد جداً مع مرتبة الشرف هدي عبد المنعم عطٌة إبراهٌم األمام 8

 16,79  جٌد جداً  اء محمد محمد علً فرجالشٌم 9

 13,79 جٌد جداً  عمر سمٌر أحمد عبد الواحد أحمد 10

 75,78 جٌد جداً  سمر عبد الحكٌم السعٌد األلفً الجمل 11

 52,78 جٌد جداً مع مرتبة الشرف هاجر طلعت أبو الفتوح إبراهٌم علً 12

 49,78 جٌد جداً  سمر السٌد سامً محمد الوهٌدي 13

 46,78 جٌد جداً  رٌم طارق محمد فاروق سلطان 14

 78,- جٌد جداً  مها محمود طاهر رزق 15

 62,77 جٌد جداً مع مرتبة الشرف شٌماء عبد الناصر أحمد عبد الرسول   16

 30,77 جٌد جداً مع مرتبة الشرف رنا عبد الناصر محمد محمد أبو النعاس 17

 07,77 اً جٌد جد أٌه محمد إبراهٌم أمام 18

 8476, جٌد جداً  إٌمان أحمد كمال عبد الحكٌم أحمد أحمد 19

 6176, جٌد جداً  شٌماء محمود أحمد أحمد محمد العشري 20

 5276, جٌد جداً  سمر السٌد عبد الجواد سٌد أحمد غالً 21

 

 

 

 

 



 

 2012 /2011أوائل الدفعة الخرٌجٌن للعام
 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 روة أحمد حسٌن حسان حسنم 1
 جدا جٌد
 

13.54 

 ذكً العفٌفًمحمود عباس  2
 جٌد جدا

 مع مرتبة الشر 
11.50 

 ندي محمد علً محمد فوده هاشم 3
 جٌد جدا

 مع مرتبة الشر 
11.21 

 15.14 جٌد جدا شٌماء علً الباز علً المحمودي 4

 15.52 جٌد جدا مً عبد المنعم محمد علً السن 5

 15.41 جٌد جدا وحٌد السٌد أبو الفتوحنهً محمد  6

 15.2 جٌد جدا زٌنب عبد الغنً السعٌد شومان 5

1 
 

 50.3 جٌد جدا محمد جمال محمود سالم

0 
 

 50.1 جٌد جدا ثرٌا أحمد الزنقرانً أحمد

 رانٌا سلٌمان إبراهٌم سلٌمان دوٌك 15
 جٌد جدا

 مع مرتبة الشر 
51.15 
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 ( شروط فتح مركز بيطرى1)
 للخدمات البٌطرٌة .  الٌجوز فتح مركز بٌطرى لبٌع وتداول االدوٌة البٌطرٌة اال بترخٌص من الهٌئة العامة   -1

 والٌصدر هذا الترخٌص اال اذا توافرت فى المكان الشروط الصحٌة البٌطرٌة .      
بموافقة الهٌئرة العامرة للخردمات وٌتعرٌن أن تتروافر  الإمادة السابقة شخصٌا لصاحب المركز الٌجوز التنازل عنة ٌعتبر الترخٌص المشار الٌة فى ال -2

 .الٌة الشروط المحددة بهذا القرارفى المتنازل 
 ٌشترط فٌمن ٌرغب فى فتح مركز بٌطرى لبٌع وتداول االدوٌة البٌطرٌة .  -3

 

 ان ٌكون مصرى الجنسٌة . -1
 طباء البٌطرٌٌن ومرخصا لة بمزاولة المهنة .ان ٌكون من اال -2
 ان ٌكون حسن السٌر والسلوك . -3
 ان ٌكون اسمة مقٌدا فى سجالت نقابة االطباء البٌطرٌٌن . -4
   .ة العامة للخدمات البٌطرٌةفى السجل المعد لهذا الغرض بالهٌئان ٌكون اسمة مقٌد  -5

 الدوٌة البٌطرٌة وهى االتى : شروط المكان المعد لمزاولة نشاط بٌع وتداول ا -4
 متر مربع . 25المساحة التقل عن   -1
 ط من القٌشانى أو أى مواد سهلة التنظٌ  .ئاالرضٌة والحوا -2

 فظ االدوٌة .حارف  ودوالٌب ل-3

 ثالجة . -4

 .مصدر كهرباء  -5

 .مصدر مٌاة نقٌة )صالحة لالستهالك االدمى ( -6

 صر  صحى مستقل . -5

 للسق  . شباك للتهوٌة + شفاط + مروحة -1

 طفاٌة حرٌق . -0

 ٌقدم طلب الترخٌص بفتح مركز بٌع وتداول االدوٌة البٌطرٌة الى الهٌئة العامه للخدمات البٌطرٌة مصحوبا بالمستندات االتٌة :      -5
 

 ترخٌص الحى بموافقة على استغالل المكان فى نشاط بٌع وتداول االدوٌة البٌطرٌة . -1

 ل ثؼل اىزقوطٍؼيٍ٘بد رَٖ



 صورة البطاقة الشخصٌة أو العائلٌة  . -2

 صورة البطاقة الضرٌبٌة او السجل التجارى  . -3

 .  x6  4صور شخصٌة مقاس  4عدد  -4

 رسم كروكى للمكان المطلوب الترخٌص بة -5

تتم معاٌنة المكران المرراد التررخٌص برة بواسرطة الهٌئرة العامرة للخردمات البٌطرٌرة للتحقرق مرن تروافر الشرروط والمواصرفات الخاصرة   -6
 جنٌة ( أل  جنٌة مصروفات إدارٌة  عن كل معاٌنة تجرٌها الهٌئة . 1555بمزاولة النشاط   وٌحصل مبلغ)

 .مركز بحرو  ظاهرة باللغة العربٌةعلى واجهة ال هومدٌر هٌجب أن ٌكتب اسم المركز واسم صاحب  -5

د رقرم الترررخٌص تقٌرد الترراخٌص التررً تصردرها الهٌئرة العامررة للخردمات البٌطرٌرة فررى سرجالت خاصرة تعررد لهرذا الغررض وٌتضررمن القٌر -1
 إن وجد . ةواسم المختص لة وعنوان المركز ومدٌر ةوتارٌخ

ٌتعٌن إن ٌكون المدٌر المسئول عن المركرز طبٌرب بٌطرري متفررخ مررخص لرة بمزاولرة المهنرة وعضرو بنقابرة األطبراء البٌطررٌٌن ولرة  -0
 خبرة فى المجال لمدة سنة على األقل وتخطر النقابة بذلك .

بمزاولة المهنة نشاط بٌع وتداول األدوٌة البٌطرٌة إن ٌمسك سجال مرقما بؤرقام مسلسلة ومعتمد مرن الهٌئرة ٌجب على المرخص لة  -15
 العامة للخدمات البٌطرٌة ٌدون فٌها البٌانات رالتٌة :

 .اسم الشركة المنتجة -2                          اسم الصن .-1

 .قم التشغٌلةر -4     .                      بلد المنشؤ -3

 .ةوتارٌخٌ  درقم ترخٌص االستٌرا -6رٌخ االنتهاء.                       تا -5

 .تارٌخ اإلفراج المإقت -1الكمٌة المستوردة.                     -5                

 .تارٌخ اإلفراج المإقت -15     .         صورة شهادة الفحص -0

األسماك والتً ترغب فى تصردٌر منتجاتهرا إلرى دول االتحراد االوروبرى الحصرول علرى تصررٌح برذلك  على المنشات العاملة فى مجال -1

 .2551لسنة  1050من الهٌئة العامة للخدمات البٌطرٌة طبقا لما هو منصوص علٌة فى البند الرابع عشر من القرار الوزاري رقم 

ة المفتشٌن البٌطرٌٌن المختصٌن والتحقق مرن مطابقتهرا لشرروط الهٌئرة المنشؤة التصرٌح بالتصدٌر إال بعد معاٌنتها بواسط  حال تمن -2

 .2551لسنة  1050فى التصدٌر واشتراطات دول االتحاد االوروبى المنصوص علٌها فى القرار الوزاري رقم

ثالثرة شرهور علرى تعمل هذة المنشات تحت إشرا  ورقابة الهٌئة العامة للخدمات البٌطرٌة وٌرتم التفترٌش المفراجل علٌهرا مررة كرل   -3

 األقل بواسطة المفتشٌن البٌطرٌٌن المتخصصٌن .



( من هرذا القررار مبلرغ سرتمائة جنٌرة عنرد تقردٌم الطلرب للهٌئرة العامرة 1تإدى كل  منشؤة من المنشات المنصوص علٌها فى المادة ) -4

ة ( مقابرل مصرروفات المراقبرة الصرحٌة جنٌرة )ألر  وسرتمائة جنٌر1655جرراء المعاٌنرة كمرا ترإدى مبلرغ إللخدمات البٌطرٌرة وذلرك مقابرل 

نشؤة وٌصدر التصرٌح بالترخٌص للمنشؤة المطابقة للشروط والمواصرفات لمردة سرتة أشرهر قابلرة للتجدٌرد لمردة موالتفتٌش الدوري على ال

 مماثلة دون مقابل .

 وتتحمل الهٌئة العامة للخدمات البٌطرٌة مقابل فحص خطوط اإلنتاج وسحب العٌنات . -5

 التً ٌتم سحبها من المنشؤة وتفحص بمعرفة معهد بحوث صحة الحٌوان هً :العٌنات  -6

 عٌنات ( . 3الفحص المٌكروبٌولوجى للمواد الخام المستخدمة ) (1

 عٌنات ( . 3التحالٌل الخاصة بالمعادن الثقٌلة المٌاة وللمنتج ) (2

 عٌنات ( .  5الفحص المٌكروبٌولوجى لعٌنات من أسطح العنابر وخطوط اإلنتاج ) (3

 عٌنات ( . 3الفحص المٌكروبٌولوجى لمصدر المٌاة والثلج المستخدم ) (4

 .عٌنات( 3نسبة الكلور فى الماء) –تحالٌل خاصة بالطفٌلٌات  –التحالٌل األخرى هستامٌن  (5

 التحالٌل األخرى التً قد تطلب بمعرفة المفتشٌن البٌطرٌٌن . (6

( فرى هرذا القررار بمعرفرة صراحب الشرؤن إلرى وحردة الخردمات بمعهرد 6ة )تإدى تكالٌ  فحرص وتحلٌرل العٌنرات المنصروص علٌهرا بالمراد -5

 بحوث صحة الحٌوان وفى حالة ما إذا تطلب األمر أجراء تحالٌل معامل أخرى ٌتحمل صاحب الشؤن تكالٌ  هذا التحالٌل .

 
 
 
 
 
 

 

 النقـابة العامة لألطباء البيطريين( شروط التسجيل فى  2)



 كنقابة فرعٌة للنقابة العلٌا للمهن الطبٌة . 1045لسنة  65لألطباء البٌطرٌٌن بموجب القانون رقم تم إنشاء النقابة العامة     

والرذي ٌضرم نقابرات  1013لسرنة  13القرانون  هتحرت ظرل اتحراد نقابرات المهرن الطبٌرة الصرادر بشرؤن 1060لسرنة  41وتعمل بموجرب القرانون     

 البٌطرٌٌن .  األطباء البشرٌٌن  أطباء األسنان  والصٌادلة

  أمٌن الصندوق ( وٌترولى رئاسرة وٌتكون مجلس اتحاد نقابات المهن الطبٌة من ممثلتٌن للنقابات الطبٌة وهم من كل نقابة )النقٌب السكرتٌر العام  

 االتحاد نقٌب األطباء البشرٌٌن وٌكون النقباء الثالثة األخرٌٌن وكالء االتحاد .

 ويدير النقـابة األجهزة آالتية :

 الجمعية العمومية : -1

 وتضم جمٌع األعضاء المسجلٌن بالجدول العام بالنقابة العامة . 

 مجلس النقـابة : -2

عضو نصفهم من األعضاء الذٌن مضى علرى عضروٌتهم  24سنوات من النقٌب وعدد 4عضوا ٌتم انتخابهم باالقتراع السري لمدة  25وٌتكون من  

عامرررررررا وٌكرررررررون تمثرررررررٌلهم علرررررررى مسرررررررتوى الجمهورٌرررررررة . 15اء أقرررررررل مرررررررن عامرررررررا والنصررررررر  األخرررررررر أعضررررررر 15بالنقابرررررررة أكثرررررررر مرررررررن 



 

 القيد فى جداول النقـابة( شروط  3)

 : القيد فى الجدول العام -1

 

ٌسجل بالنقابة كل من ٌحصل على بكالورٌوس العلوم البٌطرٌة من أحد الجامعرات المصررٌة أو مرن الردول الترً تعامرل حراملً الجنسرٌة المصررٌة 

 خٌص الطبٌة.الطب البٌطري بعد الحصول على ترخٌص مزاولة المهنة من اإلدارة العامة للتربالمثل وٌزاول مهنة ا

 : القيد فى سجالت النقـابة -2

 :بالمستندات التالٌة د بسجالت النقابة ٌقوم خرٌج كلٌة الطب البٌطري الراغب فى التسجٌل التقدمٌللق

 أوال:المستندات المطلوبة النقـابة :

 شهادة التخرج )أصل ( -

 حٌفة الحالة الجنائٌة ص -

 موق  التجنٌد )صورة ( -

 صور شخصٌة  3عدد  -

 جنٌة  35سداد رسم قدرة  -

 صورة من تصرٌح مزاولة المهنة بعد استخراجها  -

 



 ثانيا :المستندات المطلوبة لوزارة الصحة :

 شهادة التخرج)أصل ( -

 موق  التجنٌد )أصل ( -

 صور شخصٌة  4عدد  -

 ج . 1.55مهنة بمبلغ نموذج الحصول على ترخٌص مزاولة ال -

   وبعد القٌد بسجالت النقابة ٌحصل العضو على شهادة قٌد بالنقابة وكارنٌه النقابةإٌصال سداد للنقابة -

)دبلرروم  سعضرراء الررراغبٌن فررى القٌررد بالسررجل وٌشررترط الحصررول علررى مإهررل أعلررى مررن درجررة البكررالورٌواألٌسررجل فررى سررجل األخصررائٌٌن السررادة 

   -وٌتقدم العضو بالمستندات التالٌة : ةمن إحدى كلٌات الطب البٌطري فى إحدى التخصصات البٌطرٌ.ماجستٌر . دكتوراة  ( 

 من الجامعات األجنبٌة . اشهادة الحصول على درجة الدراسات العلٌا من إحدى كلٌات الطب البٌطري بالجمهورٌة أو ما ٌعادله (1

 طلب القٌد بالسجل . (2

 تسجٌل .سداد مبلغ عشرة جنٌهات رسم  (3

 آت البيطريةالقيد فى سجل المنش -2

 مل التحالٌل البٌطرٌة .ازر   معا  المجل منشؤة تعمل فى مجاالت الطب البٌطريوٌقٌد بهذا السجل ك

 بالمستندات التالٌة :  آهوقد وضعت النقابة مواصفات وشروط خاصة لكل من هذة المنشات وللقٌد بهذا السجل ٌتقدم المشر  على المنش

 عقد الملكٌة أو اإلٌجار للمكان  -ٌد السجل                           طلب ق -



 تقرٌر بمعاٌنة النقابة الفرعٌة . -رسم تخطٌطً  للمكان                    -

 سداد رسم تسجٌل قدرة خمسون جنٌها . -

 النقـابات الفرعيةالتسجيل فى    (4)

البٌطرررٌٌن وٌرردٌرها الجمعٌررة العمومٌررة للنقابررة الفرعٌررة والتررً تضررم جمٌررع األطبرراء  ءطبرراالجمهورٌررة نقابررة فرعٌررة لألبتوجررد بكررل عاصررمة محافظررة 

نقٌرب وأربرع أعضراء ٌرتم انتخرابهم براالقتراع السرري الومجلس النقابة الفرعً مكون من  .البٌطرٌٌن المسجلٌن بالنقابة العامة والعاملٌن فى المحافظة

ب مررن النقٌررب   السرركرتٌر   أمررٌن الصررندوق وٌسررجل بالنقابررة الفرعٌررة جمٌررع األطبرراء البٌطرررٌٌن سررنوات وٌشرركل مررن المجلررس هٌئررة مكترر .لمرردة أربررع

وعلررى كررل عضررو أن ٌسررجل نفسررة بالنقابررة الفرعٌررة فررى المحافظررة  وعنررد نقلررة مررن  .المقٌرردٌن بسررجالت النقابررة العامررة والعرراملٌن فررى نطرراق المحافظررة

 ووالهرد  مرن أنشراء النقابرات الفرعٌرة هر .برذلك ٌنٌن المختصرٌرة أخطرار كرل مرن النقرابٌن الفررعأخرى ٌجرب علالمحافظة التً ٌعمل بها إلى محافظة 

 لفرعٌة تحقٌق أهدا  النقابة العامة من ناحٌة تقدٌم الخدمات المهنٌة واالجتماعٌة لألعضاء باإلضافة إلى ما تقرة الجمعٌة العمومٌة للنقابة ا

 . ألطباء البٌطرٌٌن بطلخاومقر النقابة الفرعٌة بالدقهلٌة هو نادى ا

 

 

 

 هع أرق و أطيب األهنيبت



 الجديد الجبهعي بلعبم 

 االعداد

    

 

 رعاٌة الطالب عاممدٌر                                                                                                                
 

 أ / مصطفً عبد العظٌم محمود                                                                                    

 

 نادى التكنولوجيا

 


