
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 معالي السيد األستاذ الدكتور/ محمد حسن القناوي  رئيس الجامعه

السيد الدكتور /محمد جمعة سالم مدير عام مديريه الطب البيطري بالدقهلية )وكيل 

 ةرالوزا

 السيد أ د / مدير المستشفي البيطري –ء الكلية السادة األساتذة وكال

 التدريس والسادة العاملين أبنائي الطالب والطألباتاء هيئه ضالسادة أع

 السادة الشركات المساهمة في الندوه والسادة المربين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتة

 روح جامعة المنصورة العمالقةصارحب بكم جمعيا في احد 

 ارحب بكم في كلية الطب البيطري في المستشفي التعليمي البيطري بشها

 ة اسمحو لي ان أحي كل من ساهم في فاعليات هذه الندوة وهي بعنوان في البداي

 دور االلتهاب الشعبي وتأثيرة علي صناعة الدواجن في مصر

الشك ان مهنة الطب البيطري ممثلة في خريجي الطب البيطري وكلية الطب 

من اآلمراض المشتركة  البيطرى لهم الدور اآلهم في وقاية االنسان قبل الحيوان

 بين االنسان والحيوان

 ي الوقت الذي تتسارع فية كل الدول الي زيادة االمن الغذائي لالنسان والحيوانوف

 في ظل التقدم العلمي السريع في عصر المعلومات  

 نحن نسابق الزمن للوصول الي اعلي معدالت االنتاج الحيواني والداجني والسمكي 

ير اللحوم والدواجن مصر وكذلك توفطفال الض لتوفير لبن نظيف خالي من االمرا

واالسماك لكل شرائح المجتمع  وتحت رعاية معالي السيد أ د / محمد حسن 

 القناوي

 رئيس الجامعة



 وفي ظل قيادة فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

وفي ظل التعاون بين الجامعة والمجتمع ودور الجامعة والبحث العلمي في حل 

 مشاكل الثروة الحيوانية وزيادة االنتاج 

 تم تنظيم هذة الدوره والندوة العلمية لكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة 

 مليار جنية في مصر2للوقوف علي اهم مشاكل صناعة الدواجن التي تمثل حوالي 

علي حل هذة المشاكل يتطلب بحث علمي تطبيقي حديث يواكب تطورات  والعمل

العصر وينتج عن ذلك خفض تكاليف االنتاج وخفض االسعار وتوفير الدواجن 

 باسعار مناسبة .

ال شك ان استخدام احدث وسائل وطرق التشخيص لالمراض وخاصة امراض 

 الدواجن باستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل او 

ELZA  

وبالتالي التحكم والسيطرة علي امراض الدواجن للوصول الي اسرع وادق النتائج 

 في مصر

ومن هذا المنطلق وفي اطار التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية الطب البيطري 

وبين المجتمع المنتج تم تنظيم دورتان علي هامش الندوة يومي السبت واألحد 

هنا في المستشفي البيطري   21- 22  

وقد حضر عدد كبير من األطباء البيطرين والشركات والمهتمين بصناعة الدواجن 

 واليم افتتاح الندوة

 اسمحو لي ان اقدم الشكر لكل الحضور الكريم 

 نبذة تاريخية عن كلية الطب البيطري جامعة المنصورة

 نشأة الكلية:

2991لسنة  282تم إنشاء الكلية بالقرار الوزاري رقم   

دفعة حتي اآلن وتم افتتاح  29وتم تخريج  99-99اسة بالكلية عام وبدأت الدر

2002هذة المستشفي عام   



 رسالة الكلية:

تهدف الدراسة بالكلية الي تخريج أطباء بيطرين مؤهلين أكاديميا ومدربين عمليا 

 علي التشخيص الحديث لالمراض وكيفية الوقاية والعالج

وق العمل المحلي واالقليمي والدوليلمواكبة التقدم السريع والمنافسة في س  

 أهداف الكلية:

تمنح الكلية درجتي البكالويورس في العلوم الطبية البيطرية البرنامج العادي 

 والبرنامج النوعي )تميز صحة وسالمة الغذاء( حيث بدأت الدراسة بة هذا العام

طالب وطالبة المستوي االول والمستوي الثاني 210والتحق بة   

الماجستير والدكتوراة في العلوم البطبية البيطرية في جميع لية درجتي اتمنح الك

 التخصصات

 كما تمنح ايضا دبلومات وخاصة دبلوم الكيمياء الحيوية االكلينيكة

قسم علمي والدراسة بها خمس سنوات 29الكلية بها   

 المستشفي البيطري التعليمي

المبني مكون من خمس طوابق 2002تم افتتاحه عام   

بة اربع عيادات لالقسام العلمية أمراض الباطنة والمعدية والجراحة الطابق االول:

 والتوليد 

الطابق الثاني: عيادة الدواجن و معامل االسماك والتلقيح االصطناعي الصيدلية 

البيطرية ومسجد للطالب حجرات وقاعات حجوة مدير المستشفي واالطباء 

 البيطرين

اعضاء هيئة التدريس  معامل وغرفالطابق الثالث:   

الخزينة -قاعة اجتماعات–الطابق الرابع: ادارة االمستشفي   

الطابق الخامس: مدرجين لطالب الفرقة االبعة والفرقة الخامسة يسع كل واحد 

مسجد للطالبات وقاعة للمحاضرين –مكتبة المستشفي  -طالب 190  



 أنشطة المستشفي:

 اجراء العمليات الجراحية والوالدة

ف عن الحاالت التي ترد للمستشفي الكش  

 الصيدلية توفير الدواء للحيوانات والدواجن

 انشاء عيادة للحيوانات االليفة

 انشاء مزرعة حيوانات التجارب

تصوير العمليات الجراحية وعمليات الوالدة والحاالت التي ترد وعرضها علي 

 موقع الكلية المستشفي البيطري

 أحدث خطط الكلية:

الثروة السمكية بجامعة المنصورة الدولية )جمصة(مركز بحوث   

برامج نوعية جديدة وهي : 1  

 برنامج الثروة السمكية

 برنامج الطيور واالرانب

 برنامج الحيوانات الالليفة

 التقدم للالعتماد والجودة

 المطلوب 

دورين بالمبني الكلية تعلية   

    -تخصيص نصف فدان للبرامج النوعية داخل الحرم الجامعي

افدانة في جمصة 9تخصيص    

 توفير اتوبيسات لنقل الطالب الي مبني المستشفي من الجامعة الي شها

تير يا للطالب يفاتوفير ك  

 والسالم عليكم ورحمة اللة وشكرا علي الزيارة والحضور


