
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5102/5102للعام الجامعي 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  كلمة األستاذ الدكتور / عميد الكلية             

 كل عام وانتم بخير ...
 

 طلبة و طالبات الكلية األعزاء 00أبنائي 

 كل عام و أنتم بخير

 

ن ياة الااااة و ضناامااهم تهنئة جميع طلبة و طالباات الررةاة األولاي بترا ةهم ماي أات اناات ال ايطيب لي 

  0 5002/5002جاااة المنص رة للاام الجاااي  –ضلي اسرة كلية الطب البيطري 

 –ي ت ي هذا األصدار ان دليل الطالب بين أيديكم اات مله رساله و رؤية و أهادا  كلياة الطاب البيطاري 

باااء بيطاارين ااا هلين جاااااة المنصاا رة و فلااط مااي أطااار جاا دة التالاايم و الااتالم أتااي يت  اا  تخااري  أط

أكاديميااا و ااادربين علمياااك لم اكبااة أأتياجااات المجتااع و وداااة البيئااة و ةااادرين علااي المنام ااة مااي ساا   

  0الامل 

 0داعيا هللا سب انة و تاالي أن نك ن نام المانين و األباء األوذين بأيديكم الي الت دم و الرةي ال ااري 

دراسه و اتاباة الم اضرات و التدريب الاملي بالكلياة أيات تبناي و أتمني لكم جميااك أ ن األنتظام مي ال

 األام نهاتها و أاارتها بالالم ال ديت فو الج دة الاالمية و المنام ة الشريرة  

 

 

 نبيل أبوهيكل سيد أحمدد/ 0أ

 جامعة المنصورة -عميد كلية الطب البيطري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ئون التعليم و الطالبكلمة األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لش

 
 

 

 طلبة و طالبات الكلية األعزاء 00أبنائي 

 كل عام و أنتم بخير

 

 

ر أهنئ أبنائي  طلبة و طالبات الررةة األولي بتر ةهم مي أات انات ال ان ياة يبكل ال ب و الت د  

  0 5002/5002جاااة المنص رة للاام الجاااي  –الت اةهم  بكلية الطب البيطري  والاااة 

كم علي الجهد و التر   ان أول الاام الدراسي و ن ان جميااا أأ أدي ي ااكم و  أأب أن أبدأو 

أعااء هيئة التدريس و اااونيهم و الااالين بالكلياة ياد الاا ن امادودة لكام طا ل ال ةا  أتاي 

تت    رسالة الكلية مي تخري  أطباء بيطرين فو كراءة عالية للمنام ة مي اجاالت س   الامل 

 0ألةليمية و الاالميةا

داعيا هللا سب انة و تاالي أن ي م نا جمياا ماي ت مال األااناة و الم ائ لية المل ااة عليناا لرمااة 

 وطننا اصر 

 

 0و ال الم عليكم و رأمة هللا و بركاتة
 

 

 

 محمد الشربيني السيد عليد/ 0أ

 لشئون التعليم و الطالب كليةال وكيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   أنشأأأألي  للأأأأل الرأأأأم الالرأأأأة  جامعأأأأل المنرأأأأمةو انأأأأا ا  لأأأأ  ال أأأأةاة الجم أأأأمة                    

مأدةجي ام تم التنسلق االمجلس األ ل  للجامعاي فأي العأام  0991لسنل  582ةقم 

امدلنأأأل  ماختلأأأة ل أأأا م أأأة م قأأأي امانأأأ   للأأأل التةالأأأل ال أأأدلم 0992/ 92الجأأأامعي 

 المنرمةو .

  محأأأأدو شأأأأ ا الالرةلأأأأل ا ةلأأأأل شأأأأ ا انأأأأا   لأأأأ  قأأأأةاة السأأأألد  تأأأأم تخرأأأأل  أة                           

                     0991( لسأأأأنل 0992ل اأأأأال ةاة ةقأأأأم  ا.د/ نائأأأأم ةئأأأألس الأأأأملةا  ممللأأأأة اللةا أأأأ

 إلقامل مستشف  الرة  تعللمي لل للل .

 ني اإلداةو قامأأأي الجامعأأأل اتخرأأأل  قرعأأأل أة  داخأأأ  الحأأأةم الجأأأامعي إلقامأأأل ماأأأا

 ماألقسام العلملل ا للل الرم الالرة  .

 جاةى تشللد مان  ال للل الجدلد اداخ  الحةم الجامعي م اا  مراعل الجامعل.  

  اةئاسل ا.د/  ادو محمد العشمامى  09/01/0992انع د أم  مجلس لل للل اتاةلخ 

  م  5111تخةجي أم  دفعل لل للل في مةحلل الا المةلمس  ام. 

 ةنشأة الكلي



 
 
 

 الرســالة
 

تخأةل  أراأا  الرأةللؤ مأ  للؤ أ ادلملأا ممأدةالؤ  لملأأا لمما األ احتلاجأاي المجتمأب م خدمأل الالئأل مقأأادةلؤ      
  ل  المنافسل في سمق العم .

 األهـداف
 

 لم الذ نلل مالم نلل لدل م. ا سام الرالم الم اةاي الاللمل مذلك مؤ خال  تنملل قدةات م مللادو المفا  .0
ت لئل الرالم للتفا   اإللجااي مب المجتمب متنملل م اةاتل  لف م المش الي الالئلأل الخارأل ام نتأل مأؤ خأال   .5

 تعللم  الي الجمدو.

مضأأب المنأأا   التعللملأأل ال لاسأألل ل أأي تللأأد مأأؤ معلممأأاي الرالأأم خأأال  فتأأةو دةاسأأتل م أأذلك أ نأأا  تدةلالأأل  .9
  ؤ التدةلم المختلفل.أمام االمعام  

تلملأأد الرالأأم االعدلأأد مأأؤ الخاأأةاي العلملأأل الحدل أأل مأأؤ خأأال    أأد نأأدماي ممأأ تمةاي ممة   مأأ  متخررأأل  .1
 لد   إلل ا المخترمؤ.

نشة   افل الاحث العلمي الجأاد ال أادإ إلأ  الترالأق العملأي مأؤ خأال  التعأةإ  لأ  المشأا   الالئلأل الخارأل  .2
 ت دلم الحلم  المناسال. امجا  الرم الالرة  ممحاملل

تفعل  التمار  الؤ الرالم مالااح لؤ م أذلك أرأحام العمأ  مالمسأتفلدلؤ مأؤ خدمأل الرأم الالرأة  منشأة ذلأك  .2
 إ الملا لتح لق أقر  استفادو مم نل.

 
 الرؤيــة

 
لم انأل مت دمأل مجعأ   ترملة التعللم الالرة  اال للل مؤ خال  التحسلؤ األ ادلمي متنملأل الم أاةاي العلملأل مرأما      

 ال للل مة لا إستشاةلا إ ماا لة 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

 ياالدراسات العل

 العالقات الثقافية

 رعاية الطالب المكتبة

شئون 
 الخريجين

 شئون الطالب

مراقبة المخزون 
 السلعى

شئون أعضاء هيئة 
 التدريس

 الحسابات والموازنة

 

 الشئون اإلدارية

 ال ل   التنرلم  لل للل

  ملد ال للل

 مجلس ال للل

 إدارة خدمة المجتمع



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 نبيل أبو هيكل سيد أحمدأ.د/ 
  ةــد الكليــعمي                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 زغلول عادل التابعي إبراهيم/ د 0أ      السيد محمد         جهاد رمضان أ.د/           محمد الشربيني السيد علي .د/ أ     

 الكلية  وكيل                              الكليةوكيل                               وكيل الكلية             
 لشئون خدمة المجتمع                     العليالشئون الدراسات                     لشئون التعليم والطالب          

 وتنمية البيئة                                   والبحوث                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الكلية



 5102/  5102تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي  
 أأل مةئلأأأس المجلأأأأسأأد ال للأأ مل نبيل أبو هيكل سيد أحمد السيداألستاذ الدكتور/

  وكالء الكلية:
 التعللأأأم مالرأأالمل لشئمؤ أأأأم ل  ال لل محمد الشةالني السلد  لياألستاذ الد تمة/ 

  ات الاليا والب  ثس ن الدراـشئلة ـوكيل الكلي  ج اد ةمضاؤ السلد محمد د تمة/لاألستاذ ا
 وداة المجتمع وتنمية البيئة لشئمؤوكيل الكلية   اد  التااعي إاةا لم لغلم تاذ الد تمة/ ساأل

  أعااء المجلس:
 قسم الفسيولوجياب أستاذ متفرغ فيهم البهي السيد وحيش /األستاذ الدكتور

 الفيروساترئيس قسم  متفرغ و قائم بعمل أستاذ علي علي إبراهيم القناوياألستاذ الدكتور / 

 الطب الشرعي و السموم قسمب ستاذ متفرغ أ فتحي رضوان علي سليماألستاذ الدكتور / 

 التغذية و أمراض سوء التغذيةقسم ب أستاذ متفرغ  عبد الهادي محمد عرمهذ الدكتور / األستا

 قسم االمراض الباطنة واالمراض المعدية واالسماكب متفرغأستاذ  األستاذ الدكتور / محمد أجمد علي يوسف

 أستاذ و رئيس قسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية لسعيداألستاذ الدكتور /السعيد الشربينى ا

 أستاذ و رئيس قسم الرعاية و تنمية الثروة الحيوانية األستاذ الدكتور / محمد محمد فوده محمد

 استاذ و رئيس قسم الطفليات األستاذ الدكتور / صالح أحمد أبو الوفا

 ذ ورئيس قسم الصحة واالمراض المشتركةأستا األستاذ الدكتور / عادل حلمى نجيب الجوهرى

 أستاذ و رئيس قسم األدوية األستاذ الدكتور / مجدي صالح مصطفي عامر

 أســتاذ ورئيس قسم أمراض الدواجن األستاذ الدكتور / كامل ابراهيم أبوالعزم

 أستاذ ورئيس قسم البكتريا األستاذ الدكتور / جمال عبدالجابر محمد يونس

 ٍأستاذ ورئيس قسم التشريح ور / صالح المرسى المرسى فرجألستاذ الدكت

 ٍأستاذ قسم التشريح األستاذ الدكتور / مصباح عبد الجواد السيد 

 ٍأستاذ قسم التشريح األستاذ الدكتور / جالل أحمد السيد يوسف

 ٍأستاذ و رئيس قسم التوليد األستاذ الدكتور / سامى معوض محمد زعبل

 أســتاذ ورئيس قسم الخلية واألنسجة أحمد شوقي أسماعيل/ األستاذ الدكتور 

 أستاذ ورئيس قسم االمراض الباطنة واالمراض المعدية واالسماك / فيوال حسن زكى األستاذة الدكتور

 أستاذ بقسم الصحة علي األغذية األستاذ الدكتور / عادل عبد الخالق سيد أحمد 

 الرقابة الصحية علي األغذيةاستاذ بقسم  جزار محمد محمد محمد الاألستاذ الدكتور / 

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

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

 ةأستاذ قسم األدوي األستاذ الدكتور / محمد جبر السيد جبر 

 قسم التغذية وامراض سوء التغذية و رئيس استاذ إبراهيم األستاذ الدكتور / طارق ابراهيم محمد

 باطنة والمعدية واألسماكلاستاذ بقسم األمراض ا صبري أحمد الخضرياألستاذ الدكتور / 

 و األشعة استاذ بقسم الجراحة والتخدير يونس أحمد عماد السيدالدكتور/ األستاذ

 أســتاذ قسم أمراض الدواجن لدكتور / سناء سالمة أحمد عوض األستاذا

 أستاذ بقسم الصحة علي األغذية األستاذ الدكتور / مها عبده محمد العشماوي

 قسم الرعاية و تنمية الثروة الحيوانيةبأستاذ  األستاذ الدكتور / رجب عبدهللا درويش

 و األشعةسم الجراحة والتخديربق أستاذ عصام مصباح محمد محمودالدكتور/ األستاذ 

محمود محمد بدران شعيبالدكتور/ األستاذ  التشريح بقسمأستاذ  

 االمراض الباطنة و المعدية واالسماكبقسم  أستاذ مساعد الدكتور / ماجد رزق شعبان األشقر

 االسماكاالمراض الباطنة و المعدية وأستاذ مساعد بقسم  أيمان زهران عبد الحميد النجارالدكتور / 

 الرقابة الصحية علي األغذيةبقسم مدرس  الدكتور / سمير محمد عبد الغني عبد هللا

 قسم أمراض الدواجنمدرس ب الدكتور / عبد الفتاح حمدي عبد الفتاح 

  أعااء ان الخارج

 دقهليةمدير معهد بحوث صحة الحيوان بال أحمد محمد الجملاألستاذ الدكتور/ 

 مدير عام مدرية الطب البيطرى بالدقهلية جمعة سالم  محمد محمدالدكتور/ 



 5102/  5102  اللجان المبثقة عن مجلس الكلية للعام الجامعيتشكيل  
  لجنة شئ ن التاليم و الطالب

 ةئلسا   محمد الشةالني السلد  لياألستاذ الد تمة/ 
 عا اك  األستاذ الدكتور / فتحي رضوان علي سليم

 عا اك        امى معوض محمد زعبلاألستاذ الدكتور / س

 عا اك        محمد محمد محمد الجزار األستاذ الدكتور / 
 عا اك        خالد إبراهيم أبو الفتح / األستاذ الدكتور

  علي علي إبراهيم القناوياألستاذ الدكتور / 

  لجنة الدراسات الاليا و الب  ث

 ئلسا  ة  ج اد ةمضاؤ السلد محمد د تمة/لاألستاذ ا

  ضما   األستاذ الدكتور / صالح أحمد أبو الوفا

  ضما   األستاذ الدكتور /السعيد الشربينى السعيد

  ضما   األستاذ الدكتور / محمد محمد فوده محمد

  ضما   األستاذ الدكتور / صالح أحمد أبو الوفا

  ضما   األستاذة الدكتور / فيوال حسن زكى

  ضما   الخضري صبري أحمداألستاذ الدكتور / 

  ضما   عماد السيد أحمد يونسالدكتور/ األستاذ

  لجنة الاالةات ال  امية

 ةئلسا   ج اد ةمضاؤ السلد محمد د تمة/لاألستاذ ا

  ضما   األستاذ الدكتور / محمد أجمد علي يوسف

  ضما   فيهم البهي السيد وحيش /األستاذ الدكتور

  ضما   لعزماألستاذ الدكتور / كامل ابراهيم أبوا

  ضما   األستاذ الدكتور / عادل عبد الخالق سيد أحمد 

  ضما   عمرو عبد الفتاح محمد عبدةاألستاذة الدكتور / 

  لجنة وداة المجتع و تنمية البيئة

 رئيسا         اد  التااعي إاةا لم لغلم تاذ الد تمة/ ساأل

  ضما   األستاذ الدكتور / عادل حلمى نجيب الجوهرى

  ضما   جمال عبد الجابر يونسستاذ الدكتور / األ

  ضما   األستاذ الدكتور / ممدوح محمد أبوالمجد

  ضما   صفوت عباده محمد مرسياألستاذ الدكتور / 

  لجنة المختبرات

 رئيسا        علي علي إبراهيم القناوياألستاذ الدكتور / 

  ضما   األستاذالدكتور / مجدي صالح مصطفي عامر 

  ضما   تاذ الدكتور / صالح المرسى المرسى فرجألس

  ضما   األستاذ الدكتور / مصباح عبد الجواد السيد 

  ضما   إبراهيم األستاذ الدكتور / طارق ابراهيم محمد

  لجنة المكتبات

 ةئلسا   األستاذ الدكتور / عبد الهادي محمد عرمه

  ضما   األستاذ الدكتور /السعيد الشربينى السعيد

  ضما   ستاذ الدكتور / محمد محمد فوده محمداأل

  ضما   األستاذ الدكتور / جالل أحمد السيد يوسف

  ضما   األستاذ الدكتور / محمد جبر السيد جبر 
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سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الخللأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ماألنسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأجلق  

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الفسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألملمجلا 

 قسأأأأأأأأأأأم ال لملأأأأأأأأأأأا  الحلملأأأأأأأأأأأل م لملأأأأأأأأأأأا  الت ذلأأأأأأأأأأأل

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الاا ملمجلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الاا ملمجلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا اإل للنل لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الرفلللأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاي 

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الفلةمسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاي

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأم الا تلةلأأأأأأأأأأأأأأأأأا مالفرةلأأأأأأأأأأأأأأأأأاي مالمنا أأأأأأأأأأأأأأأأأل

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم األدملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 قسأأأأم الرأأأأم الشأأأأة ي مالسأأأأممم ماإلجأأأأةا اي الالرةلأأأأل

المشأأأأأأأأأأأأأأأأأأتة لقسأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الرأأأأأأأأأأأأأأأأأأحل ماألمأأأأأأأأأأأأأأأأأأةا    

 قسأأأأأأأأأأأأأم الت ذلأأأأأأأأأأأأأل مأمأأأأأأأأأأأأأةا  سأأأأأأأأأأأأأم  الت ذلأأأأأأأأأأأأأل 

 قسأأأأأأأأأأأأأأم الةقااأأأأأأأأأأأأأأل الرأأأأأأأأأأأأأأحلل  لأأأأأأأأأأأأأأي األغذلأأأأأأأأأأأأأأل

 قأأأأأأأأسم األمأأأأأةا  الاأأأأأأارنل ماألمأأأأأأةا  المعدلأأأأأل ماألسأأأأأماك

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم أمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةا  الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدماجؤ

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الجةاحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل مالتخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدلة األشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعل

 قسأأأأأأأأم التمللأأأأأأأأد مالتناسأأأأأأأأ  مالتل أأأأأأأأل  اارأأأأأأأأأرنا ي 

 قسأأأأأأأأأأأأأم الة الأأأأأأأأأأأأأل متنملأأأأأأأأأأأأأل ال أأأأأأأأأأأأأةمو الحلمانلأأأأأأأأأأأأأل

 

 المةسأأأأأأأأأأأأي المةسأأأأأأأأأأأأي فأأأأأأأأأأأأة  أ.د/ رأأأأأأأأأأأأال 

 نالأأأأأأأأأأأأأأأأ  أام ل أأأأأأأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأأأأأأألد أحمأأأأأأأأأأأأأأأأد أ.د/

 نالأأأأأأأأأأأأأأأ  أام ل أأأأأأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأأأأأألد أحمأأأأأأأأأأأأأأأد د/1أ

 أ.د/ السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعلد الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةالن  السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعلد 

 .د/نالأأأأأأأأأأأأأأأأ  أام ل أأأأأأأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأأأأأأألد أحمأأأأأأأأأأأأأأأأد أ

  أ.د/نالأأأأأأأأأأأأأأأأ  أام ل أأأأأأأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأأأأأأألد أحمأأأأأأأأأأأأأأأأد

 أ.د/ رأأأأأأأأأأأأأأأأال    مأأأأأأأأأأأأأأأأاؤ أاأأأأأأأأأأأأأأأأم المفأأأأأأأأأأأأأأأأا

 أ.د/  لأأأأأأأأأأأأأأي  لأأأأأأأأأأأأأأي إاأأأأأأأأأأأأأأةا لم ال نأأأأأأأأأأأأأأام 

 أ.د/ جمأأأأأأأأأا   اأأأأأأأأأد الجأأأأأأأأأااة محمأأأأأأأأأد لأأأأأأأأأمنس

  مرأأأأأأأأأأأأرفي  أأأأأأأأأأأأامة مجأأأأأأأأأأأأد  رأأأأأأأأأأأأال أ.د/ 

 ممأأأأأأأأأأأأأأأدم  محمأأأأأأأأأأأأأأأد أاأأأأأأأأأأأأأأأم المجأأأأأأأأأأأأأأأدأ.د/ 

 أ.د/  أأأأأأأأأأأأأاد  حلمأأأأأأأأأأأأأي نجلأأأأأأأأأأأأأم الجأأأأأأأأأأأأأم ة 

 أ.د/  اأأأأأأأأأأأأأأأد ال أأأأأأأأأأأأأأأاد  محمأأأأأأأأأأأأأأأد  ةمأأأأأأأأأأأأأأأ 

  أأأأأأأأأأاد   اأأأأأأأأأأد الخأأأأأأأأأأالق سأأأأأأأأأألد أحمأأأأأأأأأأدأ.د/ 

 / فلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأما حسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأؤ ل أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  أ.د

 أ.د/  امأأأأأأأأأأأأأأأأأ  إاأأأأأأأأأأأأأأأأأةا لم أاأأأأأأأأأأأأأأأأأم العأأأأأأأأأأأأأأأأألم

 د/  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاد  التأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأااعي إاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةا لم 

 أ.د/ سأأأأأأأأأأأأأامي معأأأأأأأأأأأأأأم  محمأأأأأأأأأأأأأأد ل اأأأأأأأأأأأأأأ 

 أ.د/ محمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد محمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمد 

 



 5102حتى عام    البيطرياد الكادر الخاص بكلية الطب  بأعد  إحصائية
 

أستاذ غير  
 متفرغ

أستاذ 
 متفرغ

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 أستاذ مدرس متفرغ
أستاذ 
 مساعد

 مدرس
مدرس 
 مساعد

 االجمالي معيد
 المجموع

 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ
 8 3 5 1 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية

 7 4 3 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ساتالفيرو

 7 2 5 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 الطفيليات

 12 9 3 1 0 5 0 3 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 الصحة واألمراض المشتركة

 8 6 2 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 البكتريا والفطريات والمناعة

 20 8 12 1 1 3 2 2 2 1 3 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 األمراض الباطنة والمعدية واألسماك

 10 1 9 1 0 0 1 0 5 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى

 7 5 2 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 الخلية واألنسجة

 15 8 7 2 1 4 0 1 2 0 0 1 4 0 1 1 1 1 1 1 1 غذيةالرقابة الصحية على األ

 8 3 5 0 1 1 0 2 2 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 الباثولوجيا

 6 3 3 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 الباثولوجيا األكلينيكية

 9 2 7 1 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 الجراحة والتخدير واألشعة

وم واألجراءات الطب الشرعى والسم
 البيطرية

1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 4 4 8 

 10 2 8 1 0 1 0 0 3 0 0 0 5 0 1 1 1 1 1 1 1 التشريح

 9 6 3 1 0 3 0 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 األدوية

 7 4 3 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 الفسيولوجيا

 9 6 3 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 التغذيو وأمراض سوء التغذية

 7 2 5 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 أمراض الدواجن

 17 11 6 5 0 2 0 4 3 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية

 184 89 95 22 9 34 4 28 34 2 8 3 35 0 1 1 1 1 2 1 1  المجموع



 

 
 

 5102-5102لعام  الالرة التدةلس ممعامنل م حسم األقسام العلملل ا للل الرم   لئلأسما  متخرراي أ ضا  

 ة الثروة الحيوانية:ــاية وتنميــــالرع -0

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 سلم لاي الحلماؤ مالدماجؤ م ة الت ا  . اللقاللق 0989د/ 91/8/0999 م ةئلس قسمأستاذ  أ.د/محمد محمد فمد  0

 سلم لاي الحلماؤ مالدماجؤ م ة الت ا  . ال ا ةو 5111د/ 59/9/5101 أستاذ  د/ ةجم  اد اهلل دةمل  1أ 5

 سلم لاي الحلماؤ مالدماجؤ اةلستم  . 5112/د 52/9/5105  أستاذ مسا د د/ أسامل أحمد محمد 9

 حلماني إنتا   . المنرمةو 5105/د 91/1/5105 مدةس  د الةلاق  اد السالم/  ند  ا1د 1

 المةا ل  . المنرمةو 5105/د 59/0/5109 مدةس  / مالاة   ماؤ السلد  لي1د 2

 حلمانيإحرا   المنرمةو1  5109/د 59/1/5109 مدةس  /إلماؤ أحمد محمد أام الفض 1د 2
 حلم  إنتا  المنرمةو 1   5109/د 52/2/5105 مدةس  /  نا  محمد السلد غانم1د 2
داةو ملاةع المنرمةو1  5101د/ 59/9/5101 مدةس  / سامة سملة ااةا لم السلد1د 8  اقتراد ما 
 المة ل م ال ندسل المةا لل المنرمةو1  5101د/ 52/00/5101 مدةس  / أحمد إاةا لم  رلل أسما ل 1د 9
 سلم لاي مة الل الحلماؤ المنرمةو 1  5102د/ 52/2/5102 مدةس  م/ أحمد فتحي محمد أام النجا1م 01
 إنتا  حلم  المنرمةو 1  5100م/ 52/9/5100 مدةس مسا د م/ أل اة ةضا مررفي الرناحي 1م 00
 مةا ل المنرمةو1  5101م/ 8/01/5101 مدةس مسا د م/ اسمل محمد را ة أحمد  اد العللل1م 05
 العلمم الرالل م الالرةلل المنرمةو1  5100م/ 51/00/5100 معلد / شلما  أسعد حافظ رق1م 09
 العلمم الرالل م الالرةلل المنرمةو1  5100م/ 51/00/5100 معلد /  د   اد المنعم  رلل إاةا لم1م 01
 العلمم الرالل م الالرةلل المنرمةو1  5105م/ 01/05/5105 معلد / ن ي محمد محلد السلد أام الفتم  1م 02
 العلمم الرالل م الالرةلل المنرمةو1  5109م/ 01/9/5105 معلد سما  أحمد ادة محمد  اد العا / أ1م 02
 العلمم الرالل م الالرةلل المنرمةو1  5109م/ 01/9/5101 معلد / أسما  سعد محمد محمد لمسإ دةغام1م 02

 

 



 

 ةـاء التغذيـة وكيميـاء الحيويـم الكيميـقس -5
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها ـــةالوظيفـ اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

  لملا  حلملل  . اللقاللق 0988د/ 55/9/0999 أستاذ مةئلس ال سم  أ.د/ السعلد الشةالني السعلد 0

م ل  ال للل للدةاساي  أستاذ  محمد أ.د/ج اد ةمضاؤ السلد 5
  العللا

 . قناو  0992د/ 59/2/5112
 لسالسم 

  لملا  حلملل

  لملا  حلملل م لملا  ت ذلل أنجلتةا 5101/د 9/1/5100 مدةس / محمد فمد  إاةا لم سالمل1د 9

  لملا  حلم   . المنرمةو 5100/د 91/01/5100 مدةس  / محممد جمل  إسما ل 1د 1

  لملا  حلملل المنرمةو1  5109/د 52/5/5109 مدةس  / محمد  ل  ما ة محمد العد 1د 2

  لملا  حلملل المنرمةو1  5100/م 8/2/5105 مدةس مسا د / شلما   ادالسالم مسعدم1م 2

  لملا  حلملل المنرمةو1   5102/م  1/9/5102  مدةس مسا د / اسمل أحمد محمد محمد سالملم1م 2

  لملا  حلملل المنرمةو1  5101م/ 2/5/51102 معلد  / نادلؤ ضلا  محمد  اد الم ام1م 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 جةـة واألنسـم الخليـــقس -3 

 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 خللل مأنسجل  . قناو السملس 0991د/ 52/5/5112 أستاذ   أ.د/ اني السلد مة ي 0

  ستملمجلا ألمانلا- . لمدفل  5112د/ 52/9/5112 أستاذ مسا د أسما ل /أحمد شمق  1د 5

  ستملمجلا المنرمةو  1  5101د/ 59/9/5101 مدةس / أماني فة  أملؤ محممد1د 9

  ستملمجلا المنرمةو  1  5101د/ 91/2/5101 مدةس / سما  السلد الشحاي1د 1

 أنسجلخللل م   . المنرمةو 5118/م 02/00/5118 مدةس مسا د / نشمو أنمة ا جاي السعلدم1م 2

 العلمم الرالل م الالرةلل  . المنرمةو 5101/م 90/9/5101 مدةس مسا د / شلما  السلد محمد ةلقم 1م 2

 العلمم الرالل م الالرةلل  . المنرمةو 5105م/ 01/05/5105 معلد م/ للنم  اد ال ني السعلد شمماؤ 2

 



 
 

 ةــة واألمراض المشتركـــم الصحــــقس -4
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 أمةا  مشتة ل  . اإلس ندةلل 0991د/ 59/00/0999 أستاذ مةئلس ال سم أ.د/ اد  حلمي نجلم الجم ة  0

 أمةا  مشتة ل اللاااؤ .  55/2/0992 52/2/5115 أستاذ  د/  مةم  اد الفتا  محمد  اد  1أ 5

العلمم الرالل الالرةلل  رحل   . المنرمةو 5101/د 52/0/5100 مدةس / فارمل الل ةا   اد الحملد الجم ة 1د 9
 (الحلماؤ

 أمةا  مشتة ل  . المنرمةو 5101/د 52/2/5100 مدةس  / ملاد  مسعد أحمد شعااؤ 1د 1

الرالل الالرةلل  رحل  العلمم المانلا .  5105/د 52/5/5109 مدةس    / مةمو فمل  المتملي1د 2
 (الحلماؤ

 أمةا  مشتة ل  . المنرمةو 5109/د 52/5/5109 مدةس  / حالم حسؤ السلد محممد ةمضاؤ1د 2

 رحل الحلماؤ مالالئل  . المنرمةو 5100/م 52/9/5100 مدةس مسا د / فارمل الاال اة اي الاالم 1م 2

العلمم الرالل الالرةلل   . المنرمةو 5105/م 8/2/5105 مدةس مسا د / أملةو حسؤ  لي خلل م 1م 8
  أمةا  مشتة ل(

 رحل الحلماؤ مالالئل المنرمةو1  5105م/ 55/2/5105 مدةس مسا د م/ من  محي الدلؤ السلد محمد1م 9

 أمةا  مشتة ل المنرمةو1  5101م/ 90/9/5101 مدةس مسا د د ا  نجلم السعلد حساؤم/ 1م 01

 رحل الحلماؤ مالالئل المنرمةو1  5102م/ 2/1/5102 مدةس مسا د مد ادم م/ اسمل محةم أحمد أح1م 00

 أمةا  مشتة ل المنرمةو1   5105م/ 01/05/5105 معلد /شلما   لي الاال لي المحممد 1م 05

 



 

 

 

 البيطري  م الطب الشرعي والسموم واإلجراءاتـقس -2
 

 

امعية  الشهادة الج تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 رم شة ي مسممم  . اإلس ندةلل 0989د/ 8/2/5105 متفةغأستاذ  أ.د/فتحي ةضماؤ  لي سللم 0

 رم شة ي مسممم  . اللقاللق 0992د/ 58/2/5112  م ةئلس قسم أستاذ أ.د/ ممدم  محمد اام المجد 5

 الرم الشة    . المنرمةو 5100/د 51/0/5105 مدةس  / محممد محمد االفي الحفنام د 9

 الرم الشة     . المنرمةو 5105/د 59/0/5109   مدةس   / أم   اد المنعم  لي حالمو1د 1

 الرم الشة   المنرمةو 1  5105/م 55/2/5105 مدةس مسا د اا  أحمد أحمد ف لد/م1م 2

 الرم الشة   المنرمةو1  5101/م 8/01/5101 مدةس مسا د /  ال  لي السلد حاتل م1م 2

 الرم الشة   المنرمةو1  5109م/ 01/9/5101 معلد م/ محمد سملة  اد الستاة أام مسلم 2

 الرم الشة   المنرمةو1  5101م/ 2/5/5102 معلد م/ أسما  محممد  لي محمد إاةا لم 8

 

 
 

 

 



 

 

 

 اتــــم الفيروســـــــقس -2
 

الشهادة الجامعية   اتاريخ شغــله الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 مل ةمالملمجلا مفلةملمجلا  . اللقاللق 0980د/ 58/9/5101 متفةغأستاذ   أ.د/ لي  لي إاةا لم ال نام  0

 فلةملمجلا المانلا .  5101/د 52/0/5100 مدةس  / سحة السلد السلد  اد الةحمؤد 9

 فلةملمجلا المانلا .  5100/د 52/2/5100 مدةس  اد الماحد  لي أام النرة/ أحمد  د 1

 فلةمساي  . المنرمةو 5105/د 52/2/5105 مدةس  / محمد رال  محمد ال لثد 2

 مساية فل المنرمةو1  5105/م 50/9/5105 مدةس مسا د  / سما  مسعد مسعد محمدم1م 2

 فلةمساي المنرمةو1  5102/ م 58/1/5102 مدةس مسا د  ةل ام  ةم محمد فة  م / 1م 2

 فلةمساي المنرمةو1  5101م/ 2/05/5101 معلد م/  ال  ارم محمد رال  الام ي  8

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 ياتــــم الطفيلــــقس -7
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 رفلللاي  .اإلس ندةلل 0991د/ 52/01/0999 م ةئلس قسمأستاذ   ماؤ أام المفاأ.د/رال  أحمد    0

 رفلللاي  .اللقاللق 5118د/ 59/1/5118 مدةس  / مررفي  اد السالم العةايد  5

 رفلللاي  .المنرمةو 5100/د 91/01/5100 مدةس  / لاةا محسؤ  اد المنعم ال اانيد 1

 رفلللاي  .المنرمةو 5100/د 51/0/5105 مدةس  د  اد ال ادة/ إاةا لم السلد 2

 رفلللاي المنرمةو1  5100/م 58/05/5100 مدةس مسا د / ااسم محمد محمد المشمش م1م 2

 رفلللاي المنرمةو1  5101م/ 5/00/5101 معلد / سملل رال  السلد ادم م 2

 رفلللاي المنرمةو1  5109م/ 01/9/5101 معلد  م/ السلد نال  السلد األلفي 8

 
 

 
 



 
 

 

 ةــــــــم األدويـــــقس -8
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 فاةما ملمجي اإلتحاد السمفلتي 0990د/ 90/05/5110 م ةئلس قسم أستاذ  أ.د/مجد  رال  مررفي  امة 0

 فاةما ملمجي  . اللقاللق 0992د/ 58/00/5112 أستاذ  سلد جاةأ.د/ محمد جاة ال 5

 فاةما ملمجي  . المنرمةو 5100/د 52/2/5100 مدةس  /  لي  اد العللل  لي محمدد  9

 فاةما ملمجي  . المنرمةو 5105/د 91/1/5105 مدةس    / ةل ام احمد  اد الفتا  لمسإد 1

 فاةما ملمجي  . المنرمةو 5101/د 59/9/5101 مدةس  / ةشا أحمد  اد الجلل  أحمدد 2

 فاةما ملمجي المنرمةو 1  5105/م 8/2/5105 مدةس مسا د ااةا لم محمد  لي/ أسما  م1م 2

 فاةما ملمجي المنرمةو1  5101/م 90/9/5101  مدةس مسا د  / ألماؤ رال  إاةا لم العشة م1م 2

 فاةما ملمجي المنرمةو1  5101م/ 52/8/5101 مدةس مسا د   م/ ساةو ر  محمد محمد  العلم1ر 8

 فاةما ملمجي المنرمةو1  5101م/ 2/5/5102 معلد م/ ند  أحمد سعد حسام الدلؤ 9

 

 
 

 



 ةـــة الصحية علي األغذيـــــالرقـاب -  9                                
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 أستاذ أ.د/ محمد الشةالني السلد  لي  0
  م الرالم م ل  ال للل لشئمؤ التعللم

الةقاال الرحلل  لي األلااؤ   . اللقاللق 0991د/ 51/1/5111
 ممنتجات ا

 رحلل  لي األلااؤالةقاال ال  . اللقاللق 0992د/ 90/01/5112 مةئلس قسمأستاذ  أ.د/  اد   اد الخالق سلد أحمد 5
 ممنتجات ا

 الةقاال الرحلل  لي األلااؤ  . اللقاللق 0992د/ 52/5/5112 أستاذ أ.د/محمد محمد الجلاة 9
 ممنتجات ا

الةقاال الرحلل  لي اللحمم   . اللقاللق 0992د/ 52/8/5112 أستاذ  د/ خالد إاةا لم أام الفتا 1أ 1
 ممنتجات ا

الةقاال الرحلل  لي األلااؤ   . المنرمةو 5111د/ 58/2/5101 أستاذ   د/ م ا  اد  محمد العشمام 1أ 2
 ممنتجات ا

الةقاال الرحلل  لي اللحمم   . المنرمةو 5101/د 59/2/5101 مدةس  / محممد أحمد محممد محمدد 2
 ممنتجات ا

لل الالرةلل  العلمم الرا  . المنرمةو 5101/د 91/00/5101 مدةس  / سملة محمد  اد ال ني  اد اهللد 2
  لحمم(

العلمم الرالل الالرةلل   . المنرمةو 5105/د 52/2/5105 مدةس  الرمخي/ مةمو إاةا لم المةسي محمد د 8
  ألااؤ(

الةقاال الرحلل  لي اللحمم   . المنرمةو 5101/م 91/9/5101 مدةس مسا د / أملةو إاةا لم ل ةلا إاةا لمم1م 9
 ممنتجات ا

األااؤ الةقاال الرحلل  لي   . المنرمةو 5100/م 91/0/5100 مدةس مسا د حمد شرا/ ةضمى ةضا أم 1م 01
 ممنتجات ا

األااؤ الةقاال الرحلل  لي  و . المنرمة  5109م/ 1/2/5109 مدةس مسا د م/ أملةو حسلؤ الاال  اد الةالق1م 00
 ممنتجات ا

الةقاال الرحلل  لي اللحمم  و . المنرمة  5101م/ 8/01/5101 مدةس مسا د م/ حناؤ أحمد لا ة أحمد حسؤ1م 05
 ممنتجات ا

 العلمم الرالل م الالرةلل و . المنرمة  5ذ510م/ 01/05/5105 معلد م/ محممد  ااس ل ي العفلفي 09
 العلمم الرالل م الالرةلل و . المنرمة  5109م/ 01/9/5101 معلد م/ ةنا ف مي رال  سلد أحمد سال  01
 العلمم الرالل م الالرةلل و . المنرمة  5101م/ 2/5/5102 معلد دم م/نا د جمعل قاسم ا 02
 



 دواجن:ــــــراض الـــــــمقسم أ – 01

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 أمةا  الرلمة ماألةانم  . اإلس ندةلل 0990/د 52/00/5115 م ةئلس قسمأستاذ  أ.د/ ام  إاةا لم محممد أام العلم 0

 أمةا  الرلمة ماألةانم  . رنرا 5115د/ 59/01/5109 أستاذ  د/ سنا  سالمل أحمد 1أ 5

 أمةا  الرلمة ماألةانم  . المنرمةو 5101/د 52/05/5101 مدةس  /  اد الفتا  حمد   اد الفتا د 9

 أمةا  الدماجؤ  . المنرمةو 5105/د 91/1/5105 مدةس  / نجا   ةفاي حسلؤ إسما ل د 1

 أمةا  الدماجؤ  . المنرمةو 5101/م 91/00/5101 مدةس مسا د / إلماؤ أحمد أحمد جادمم1م  2

 أمةا  الدماجؤ  . المنرمةو 9ذ510م/ 01/9/5101 معلد م/ محمد  ال  الدلؤ  2

 ولوجيا اإلكلينكيةـــم الباثـــقس -00
 

 تاريخ شغــلها ـةالوظيفـــ اإلســـــــم م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 . قناو  0998د/ 52/2/5118 أستاذ  د/محمد السلد الامش 1أ 0
 السملس

 الاا ملمجلا اإل للنل لل

 اإل للنل لل الاا ملمجلا  . المنرمةو 5101/د 52/1/5102  أستاذ مسا د  / إنجي ف ة  محمد حسؤ ةلش د 5

 الاا ملمجلا اإل للنل لل  . المنرمةو 5101/د 90/8/5101 مدةس  د/ فارمل مررفي  اد الحملد إاةا لم 9

 الاا ملمجلا اإل للنل لل  . المنرمةو 5101/د 58/1/5101 مدةس  /حسام الشحاي  ل  جاد اللل د 1

 الاا ملمجلا اإل للنل لل  . المنرمةو 5109/ م 5/9/5109  مدةس مسا د  / ج اد السعلد  اد الجلل  أحمد الشا يم1م 2

 الاا ملمجلا اإل للنل لل  . المنرمةو  5109م/ 01/9/5101 معلد  م/ أحمد محمد الساا ي  لي حسؤ 2

 



 

 ريحــــم التشـــــقس  -05
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 ـص الدقيـقالتخص مصــدرها

 تشةل  الحلماؤ  . اللقاللق 0995د/ 90/9/5119 م ةئلس قسمأستاذ  أ.د/رال  المةسي المةسي فة  0

 تشةل  الحلماؤ  . اللقاللق 0990د/ 59/1/5119 أستاذ أ.د/ مراا   اد الجماد السلد 5

 ؤتشةل  الحلما  . اللقاللق 0990د/ 59/1/5119 أستاذ أ.د/جال  أحمد السلد لمسإ 9

 تشةل  الحلماؤ مالدماجؤ  . اللقاللق 5111د/ 52/5/5105 أستاذ  د/ رفمي  ااد  محمد المةسي1أ 1

تشةل  الحلماؤ مالدماجؤ   . اللقاللق 5111د/ 52/00/5101 أستاذ مسا د د/ محممد محمد ادةاؤ شعلم1أ 2
 ماألجنل

 تشةل  م أجنل المنرمةو1  5100/د 52/1/5100 مدةس د/  ل م  اد اهلل  اد ال اد  الدمماني 2

 التشةل  ماألجنل  . المنرمةو 5100/د 91/01/5101 مدةس  / محمد إسما ل  السلد العشة د  2

  تشةل  م أجنل  . المنرمةو 5102/د 58/2/5102 مدةس  / أحمد محمد  اد اللرلإ  اد ال ةلمد 8

 تشةل  م أجنل  . المنرمةو 5105/م 50/9/5105 مدةس مسا د / أسما   م  الدا ي محمدم 1م 9
 

 تشةل  م أجنل  . المنرمةو 5101م/ 2/5/5102 معلد م/ س ة إاةا لم إاةا لم إاةا لم  ةلإ 01
 

 



 ل والتلقيح اإلصطناعيـــوليد والتناســـتقسم   03
 

 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 ت ليد وتناسل وتل يح اصطناعي ج. ةناة ال  يس 0992د/ 52/00/5002 م ةئلس قسمأستاذ  أ.د/سامي معم  محمد ل ا  0

ج. طنطا )كرر  0991د/ 2/9/5009 أستاذ  د/  اد الة مإ   ماؤ  اد الة مإ  5
 الشيخ(

 ت ليد وتناسل وتل يح اصطناعي

 ت ليد وتناسل وتل يح اصطناعي ج. الزةازي  5002د/ 59/2/5000 أستاذ مسا د د/  اد المنعم منترة محممد 9

ال الدة وأاراضها والتل يح  ج. المنص رة 5000/د 20/1/5000 مدةس د/ أحمد ل ي محممد أحمد الاملل 1
 اإلصطناعي

ال الدة وأاراضها والتل يح  ج. المنص رة 5005/د 20/00/5005 مدةس  / محمد أحمد أحمد المتمليد 2
 ياإلصطناع

ال الدة وأاراضها والتل يح  ج. المنص رة 5005/د 20/05/5005 مدةس  د/ مائ  السلد ادلة إاةا لم 2
 اإلصطناعي

ال الدة وأاراضها والتل يح  ج. المنص رة 5002د/ 52/0/5002 مدةس د/ حسام الشلخ  لي جما  الدلؤ 
 اإلصطناعي

ال الدة وأاراضها والتل يح  ج. المنص رة 5002/د 52/2/5002 مدةس  / منرمة أامالعنلؤ منرمةد 8
 اإلصطناعي

 ال الدة المنص رة 0ج 5002/م 1/00/5002  مدةس مسا د / محمد فمل   لي أام العلم1م 9

 ال الدة المنص رة 0ج 5002ب/ 2/5/5002 معلد م/ شلما  إاةا لم  اد  إاةا لم 01

 
 
 
 



 
 
 

 :قســــم البكتريا والفطريات والمناعة04
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة ســـــــماإل م
الشهادة الجامعية  

 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 الا تةلا مالفرةلاي مالمنا ل  . ال ا ةو 0990د/ 9/9/5119 م ةئلس قسمأستاذ   أ.د/جما   اد الجااة محمد لمنس 0

 الا تةلا مالفرةلاي مالمنا ل  . المنرمةو 5119/د 52/05/5119 مدةس  /  ال محمد أحمد ةلحاؤد 5

 الا تةلا مالفرةلاي مالمنا ل  . المنرمةو 5101/د 59/2/5102  أستاذ مسا د / محمد مررفي أحمد أحمد الحدلد د 9

 الا تةلا مالفرةلاي مالمنا ل  . المنرمةو 5105/د 59/0/5109 مدةس  / أم   اد الستاة إاةا لمد  1

 الا تةلا مالفرةلاي مالمنا ل  . المنرمةو 5101/د 59/9/5101 مدةس  إاةا لم محمد/ ةشا محمد د 2

 الا تةلا مالفرةلاي مالمنا ل  . المنرمةو 5102م/ 1/9/5102 مدةس مسا د م/ أسما  محمد ساداي1م 2

  لالا تةلا مالفرةلاي مالمنا المنرمةو1  5118م/ 00/5118//51 معلد م/ ةل ام نشلي أحمد محجمم 2

 الا تةلا مالفرةلاي مالمنا ل المنرمةو1  5101م/  2/5/5102 معلد م/ محمد  اد ال ادة ةجم  8

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 قســـــم الباثــــــولوجيا -02
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
الشهادة الجامعية  

 وتاريخها
 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 الاا ملمجلا  . اللقاللق 0992د/ 90/01/5112 أستاذ   الشالم  لي أ.د/أحمد فمل  0

 الاا ملمجلا  . اللقاللق 5111د/ 52/9/5101 أستاذ  أ.د/ حسلؤ سعد حسلؤ  اد ال ادة 5

 الاا ملمجلا المنرمةو1  5101/د 52/1/5101 مدةس د/ أحمد السلد مررفي النجاة 9

 الاا ملمجلا  . المنرمةو 5101/د 52/0/5100 مدةس  د / ما  ف ة   اد الم ام  مضلؤ 9

 الاا ملمجلا  . المنرمةو 5100/د 58/9/5100 مدةس  /  ال اهلل أحمد السلد محجممد 1

 الاا ملمجلا  . المنرمةو 5105/د 91/05/5105 مدةس  / محمد فملى محمد حامدد 2

 الاا ملمجلا المنرمةو1  5109/م 1/2/5109 مدةس مسا د / إلماؤ  اد الم ام أحمد إاةا لمم1م 2

 الاا ملمجلا المنرمةو1  5100م /  01/05/5105 معلد  م/  مة سملة أحمد  اد الماحد أحمد  2

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 األمـــراض الباطنة واألمراض المعدية واألسماكقسم   -02
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 لدقيـقالتخصـص ا مصــدرها

 امةا  اارنل  . اللقاللق 0981د/ 02/5/5102  متفةغ  أستاذ أ.د/محمد أحمد  لي لمسإ 0

 . اللقاللق   فةع  0999د/ 52/2/5119 أستاذ  أ.د/أحمد  اد   لي الرمالحي 5
 ان ا

 امةا  معدلل

 ماكامةا  األس  . اإلس ندةلل 0992د/ 59/8/5112 مةلئس قسم أستاذ أ.د/ فلما حسؤ ل ي 9

 امةا  اارنل  . رنرا 5111د/ 90/01/5101 أستاذ  د/ راة  أحمد الخضة 1أ 1

 امةا  معدلل  . اللقاللق 5110د/ 5252/1/5100 أستاذ  د/  ماد السلد أحمد لمنس1أ 2

 أمةا  األسماك  /اللقاللق 5111د/ 55/00/5119 أستاذ مسا د د/ مررف  محمد السعلد فمدو 2
 امةا  اارنل  . اللقاللق 5112د/ 52/05/5101 أستاذ مسا د الم اةم الدلم د/ مائ  محمد أام 2

 امةا  اارنل  . المنرمةو 5118/د 91/05/5109 أستاذ مسا د د/ ماجد ةلق شعااؤ األش ة 8
 أمةا  األسماك مة الت ا  . المنرمةو 5101/د 52/1/5102 أستاذ مسا د د/ إلماؤ ل ةاؤ  اد الحملد النجاة 9

 أمةا  األسماك مة الت ا  لمشم . ا 5101/د 58/5/5100 مدةس  / نلفلؤ  ام  محمد  اد الخالق د 01

 امةا  معدلل  اتمفة .  5100/د 91/01/5100 مدةس  د/ محمد ل ةلا سلد أحمد  00

 أمةا  اارنل  . المنرمةو 5105/د 52/2/5105 مدةس  / حسام محمد محمد إاةا لمد 05
 أمةا  معدلل المنرمةو1  5101/د 90/2/5101 مدةس  د  رمو/ سمة مجدى محمد 09
 أمةا  الاارنل المنرمةو1  5100م/ 2/9/5100 مدةس مسا د / محمد  ادو محمد حسؤم1م 01
 مة الت ا أمةا  أسماك المنرمةو1  5100/م 09/00/5100 مدةس مسا د متملي /مدحي سملة ااةا لمم 1م 02
 أمةا  أسماك مة الت ا المنرمةو1  5109م/ 2/1/5109 مدةس مسا د د أحمدم/ ساملل  اد الةحمؤ محم1م 02
 أمةا  معدلل المنرمةو1  5109م/ 59/9/5109 مدةس مسا د م/ الل ةا   ما  الرنرام 1م 02
 أمةا  اارنل المنرمةو1  5102م/ 2/1/5102 مدةس مسا د م/ الشلما  محمد محمد فة   08
 أمةا  األسماك المنرمةو1   5105م / 01/05/5105 معلد  ليم / مي  اد المنعم محمد   09
 أمةا  األسماك المنرمةو1  5109م / 01/09/5109 معلد م / أحمد مجد  جما  جما  سللم 51



 
 
 

 
 

 الجراحة والتخدير واألشعة: -07

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 وتاريخها

 يـقالتخصـص الدق مصــدرها

 م ةئلس قسمأستاذ  لغلم  د/  اد  التااعي إاةا لم1أ 0
 م م ل  ال للل لشئمؤ خدمل المجتمب

 . قناو  0992د/ 52/00/5112
 السملس

 جةاحل متخدلة مأشعل

جةاحل متخدلةم   . اللقاللق 0992د/ 90/9/5118 أستاذ  د/ جما  إاةا لم  اد الفتا  قةمإ 1أ 5
 أشعل

جةاحل متخدلةم   . اللقاللق 5111د/ 52/9/5119 أستاذ مسا د محممدد/  رام مراا  محمد  9
 أشعل

 الجةاحل الالرةلل المنرمةو   5101/د 52/9/5100 مدةس  /  م  ل ا  حسؤ ةلقد 1

 جةاحل الرةلل المنرمةو . 5105/د 58/2/5105 مدةس  / السلد أحمد  م  الشافعي د  2

 جةاحل الرةلل المنرمةو1  5105/د 52/00/5105 مدةس  / خالد رال  أحمد محممدد 2

 جةاحل الرةلل المنرمةو1  5100/م 59/9/5100  مدةس مسا د أا  سام  السلد  ادالخالق م/1م 2
 جةاحل الرةلل المنرمةو1  5109 م/ 05/9/5109 مدةس مسا د  / مةمو السعلد محمد  ااس ممسيم1م 8
 جةاحل الرةلل المنرمةو1  5105م/  01/05/5105 معلدو م / محمدجما  محممد سالم 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ولوجياــــــم الفسيــسق -08
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 فسلملمجلا الحلماؤ  . اللقاللق 0929د/ 0/05/5112 متفةغأستاذ   أ.د/ف لم الا ي السلد محل  0

 فسلملمجلا الحلماؤ  . اللقاللق 0991د/ 51/1/5111  ملد ال للل أ.د/ نال  أام  ل   سلد أحمد 5

 فسلملمجلا الحلماؤ  . المنرمةو 5111د/ 52/5/5109 أستاذ مسا د د/ لمسإ لحي  م  الرعلد  9

 الرةللالعلمم الرالل ال  . المنرمةو 5101/د 59/9/5101 مدةس  / ةشا محمد رال  إاةا لمد 1

 فسلملمجلاال المنرمةو1  5101/د 52/00/5101 مدةس  / اسمل حامد مةغن   مةد 2

 الفسلملمجلا المنرمةو1  5102/ م 5/00/5100 مدةس مسا د / مني مررفي ال ةلم رال  1م 2

 الفسلملمجلا المنرمةو 1   5105م / 01/05/5105 معلدو ند  محمد  لي محمد فمدوم/  8
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ةــــراض سوء التغذيـة وأمــــلتغذي  -09
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 ت ذلل الحلماؤ مأمةا  سم  الت ذلل  . اإلس ندةلل 0981د/ 09/01/5100 متفةغأستاذ  أ.د/ اد ال اد  محمد أحمد  ةم  0

 ت ذلل الحلماؤ مالدماجؤ ماألسماك  . اللقاللق 0992د/ 51/05/5112 أستاذ   لم محمد إاةا لمد/ راةق إاةا1أ 5

 ت ذلل الحلماؤ مالدماجؤ ماألسماك  . المنرمةو 5101/د 52/0/5100 مدةس  /  الة السعلد السلد لمسإد 9

 ك مسم  الت ذللت ذلل األسما المنرمةو1  5100/د 52/9/5100 مدةس د/  ال ادال ادى محمد  ةمل 1

 ت ذلل الحلماؤ مالدماجؤ ماألسماك  . المنرمةو 5100/د 52/5/5109 مدةس    /  مةم  اد الم ام حسؤد 2

 الت ذلل م أمةا  سم  الت ذلل المنرمةو 1  5102/د 91/9/5102 مدةس  ةانلا السلد محممد السلد/ م 1م 2

 الت ذلل م أمةا  سم  الت ذلل المنرمةو 1  5109/م 91/2/5109 مدةس مسا د  شلما  محمد ةاضي سالم/ م1م 2

 الت ذلل م أمةا  سم  الت ذلل المنرمةو 1  5105م / 01/05/5105 معلدو م / مةمو أحمد حسنلؤ حساؤ 8

 الت ذلل م أمةا  سم  الت ذلل المنرمةو1   5101م / 2/5/5105 معلدو م / ساةو أحمد ف مي سلد  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ــةـالكلي أمين                    شادية سعيد عبد العال             /  السيدة                 

 ـة الطـــالبعام رعايــــــــمدير                     السـيد / مصطفي عبد العظيم محمود                                 

 الشئــون االداريـةقسم محمد مصطفي محمد                         حلمي  /يد السـ                             

 الكلية عميــد د/0أ عام مكتبمـدير رجب                      سلوي مصطفي شحاتةالسـيدة /                              

 أمانة مجلـــس الكليــــة مدير                   المنعم      ـيد / أحمد رضا محمد عبدـالس                             

 ات الثقافيــةــالعالق السيدة / نها ممدوح عبد الحافظ مصطفي                   رئيس قسم                            

 األحصاء قسممد السيد                             رشا عباس مح /  اآلنسة                            

 المشتريـــات قسم                             محمد طرباي محمد فاروق/ السيد                             

 زنالمخا قسم رئيس      السيد / أبراهيم عثمان إبراهيم                                                       

 االستحقاقات قسمزينب مصطفي محمد مصطفي                        / السيدة                             

 شئون أعضاء هيئة التدريس قسم                       الحليم صالحهشام محمد عبد /  يدالسـ                            

 الحسابيةأحمد                                        مدير عام الوحدة كمالالسيد السيد /                             

 ــةـــيس الخزينـرئ                             تيسير سليمان الرفاعي / ةالسـيد                            

 قسم الحسابات و الموازنة رئيس             السيدة / حنان عبد الحميد                                                    

 المكتبة بالكلية السيدة /  سوزان زينهم محمد خليص                                                   

 قسم الدراسات العليا                   اآلنسة / رضوي صالح مصطفي                                     

 السيدة / شيرين سمير خليل                                 وحدة التدريب و تكنولوجيا المعلومات                           

 أمين الكلية
بالكليةومديرو اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية    



 

 

 أسماء وتخصصات السادة العاملين بشئون الطالب
 بشئ ن الطال ة م رئيس        ـيدة / سل ى ا مد المت لي                ال                                       

 األوليـ ل الررةة ا ئ                             ـيدة / سهام ا مد أمامال                                       

 الراباة ل ا ئـ               ا مد أ نين أأمد أ  نة     يد / ال                                           

 ال ال ةالررةة  ا ئ ل                             ـيد / أأمد ضبراهيم وليلال                                       

 األوليالررةة  ا ئ ل        يدة / ضيمان عبد اللطيف                     ال                                       

 ال انيةا ئ ل الررةة                         ال يدة / سل ي أأمد علي                                            

 ا ئ ل الررةة الخاا ة   ال يدة / عزيزة مرج مرأات                                                              

 جنيدالتــــا ئ ل   ال يد / بهج  سمير رجب                                                                 

 أسماء وتخصصات السادة العاملين برعاية الطالب
 رعاية الطالبعام ادير         ـيد / اصطرى عبد الاظيم ا م د          ال                                           

 ثان اضيـيائي رـأوص      المغازي              ـيد / باسم ا مد طاهرال                                      

 ثان اعىـأوصـائي ضجتم                        اهيم ع ل    يد / ا مد ضبرال ـ                                          

 أوصائية أجتماعية ثان      ا م د ا مد أبراهيم            اآلن ة / انال                                      

 ثالت أوصـائي ضجتمـاعى   ا مد ضبراهيم                 ال يد / ا مد ااتز                                          

 ثالت أوصـائي ريـاضي    شابان األش ر                ال يد / ا مد رز                              

 الطالببشئون الخريجين  أسماء وتخصصات السادة العاملين  

 شئ ن الخريجينة م ال يدة / س سن أ ن ا مد وليل                  رئيس                                     

 استخراج الشهادات و األعمال اإلدارية                جماة ةابيل             طار يد / ال                            

 استخراج الشهادات و األعمال اإلدارية                     الرتاح ا مدال يدة / ت ية عبد                            

 استخراج الشهادات و األعمال اإلدارية                         عزة ضبراهيم ا سال يدة /                            

 
 



 
 المواد التي يدرسها الطالب موزعة علي سنوات الدراسة

 2009/ 2008كلية حسب أخر تعديل بالالئحة الداخلية لل
 

 الفرقة االولي

 الفصل الدراسي االول
 

 المــــــــــادة

 عــــــدد الساعـــــات

 عملي أسبوعيا نظري أسبوعيا طوال الفصل الدراسي االول

 3 2 75 . التشريح واالجنحة )عام(1

 3 3 90 . الهستولوجيا)عام(2

 - 2 30 . لغة أنجليزية ومصطلحات3

 2 2 60 )عام(. الفسيولوجيا 4

 2 2 60 . الكيمياء الحيوية وكيمياء التعذية )عام(5

 2 2 60 . الوراثة والهندسةالوراثية6

 12 13 375 المجموع

 الفصل الدراسي االثاني
 

 المــــــــــادة
 عــــــدد الساعـــــات

طوال الفصل الدراسي 
 الثاني

 عملي أسبوعيا نظري أسبوعيا

 3 2 75 )خاص( . التشريح واالجنحة1

 3 3 90 . الهستولوجيا )خاص(2

 2 2 60 . الفسيولوجيا )عام(3

 2 60 ( عام. الكمياء الحيوية وكيمياء التغذية )4
2 

 

 - 2 30 . احصاءحيوي5

 2 2 60 . الوراثة والهندسة الوراثية6

 12 13 375 المجموع

 ( أومايعادله من الشهادات وإعتبارها متطلب جامعى للتخرجICDLالدولية لقيادة الحاسب )يشترط لحصول الطالب على الدرجة الجامعية أن يجتاز الرخصة 



 
 

 الفرقة االولي االمتحانات التحريرية والشفوية والعملية لكل مادة

 الفصل الدراسي االول
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات اإلمتحان 

 التحريرى

 2 50 ريرى/عملى/شفوىتح . التشريح واالجنحة )عام(1

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى . الهستولوجيا)عام(2

 2 50 تحريرى فقط . لغة أنجليزية ومصطلحات3

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى . الفسيولوجيا )عام(4

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى . الكيمياء الحيوية وكيمياء التعذية )عام(5

 2 50 فوىتحريرى/عملى/ش . الوراثة والهندسةالوراثية6

 

 الفصل الدراسي االثاني
 

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات اإلمتحان 

 التحريرى

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى . التشريح واالجنحة )خاص(1

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى . الهستولوجيا )خاص(2

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى . الفسيولوجيا )عام(3

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى ( عامء التغذية ) . كمياء الحيوية وكيميا4

 2 50 تحريرى فقط . احصاءحيوي5

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى . الوراثة والهندسة الوراثية7



 

 المواد التي يدرسها الطالب موزعة علي سنوات الدراسة
 2007/ 2006حسب أخر تعديل بالالئحة الداخلية للكلية   

 الفرقة الثانية 
األول الفصل الدراسي  

 

 عــــــدد الساعـــــات
 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا
 نظري
 أسبوعيا

 طوال الفصل
 الدراسي األول

. التشريح )تطبيقي ومقارن ( )عام(1 90 3 3  

(خاص. الفسيولوجيا )2 60 2 2  

(خاص. كيمياء حيوي وكيمياء التغذية )3 60 2 2  

. إنتاج حيواني )عام(4 75 3 2  

. سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها )عام(5 75 3 2  

 المجموع 360 13 11

 

 

 الفصل الدراسي الثاني
 

 عــــــدد الساعـــــات
 عملي  المــــــــــادة

 أسبوعيا
 نظري 
 أسبوعيا

 طوال الفصل 
 الدراسي الثاني

. التشريح )تطبيقي ومقارن( )خاص(1 90 3 3  

. الفسيولوجيا )خاص(2 60 2 2  

. كيمياء حيوي وكيمياء التغذية )خاص(3 60 2 2  

. إنتاج حيواني )خاص(4 75 3 2  

. سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها )خاص(5 75 3 2  

. حقوق اإلنسان6 30 2 -  

 المجموع 390 15 11



 الفرقة الثانية () المتحانات التحريرية والشفوية والعملية لكل مادةا

 الفصل الدراسي االول
 

 الدرجة االمتحان لمــــــــــادةا
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

(عام)التشريح )تطبيقي ومقارن ( . 1  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

(خاصالفسيولوجيا ). 2  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

(خاصكيمياء حيوي وكيمياء التغذية ). 3  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

إنتاج حيواني )عام(. 4  2 05 شفوىتحريرى/عملى/ 

)عام( سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها. 0  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

 

 الفصل الدراسي االثاني
 

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

(خاص)التشريح )تطبيقي ومقارن( . 1  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

الفسيولوجيا )خاص(. 2  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

كيمياء حيوي وكيمياء التغذية )خاص(. 3  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

إنتاج حيواني )خاص(. 4  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

(سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها )خاص. 0  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

. حقوق اإلنسان6  2 05 تحريرى فقط 

 
 



 لدراسةالمواد التي يدرسها الطالب موزعة علي سنوات ا

 2004حسب أخر تعديل بالالئحة الداخلية للكلية 

 ( الفصل الدراسي األول)الفرقة الثالثة
 

اتـــــدد الساعــــــع  

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا
 نظري
 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي األول
باثولوجيا عام ) جزء أول(. 1 50 2 3  

يكولوجيا )عام(بكتريولوجيا وأمينولوجيا و م. 2 50 2 3  

فيرولوجيا  )عام(. 3 40 1 2  

طفيليات )عام(. 4 05 3 3  

األدوية البيطرية )عام(. 0 50 3 2  

التغذية وأمراض سوء التغذية )عام(. 6 50 3 2  

 المجموع 430 14 10

 الفصل الدراسي الثاني

اتـــــدد الساعــــــع  

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا
 نظري
 أسبوعيا

ال الفصلطو   

 الدراسي الثاني
باثولوجيا عام ) جزء ثاني(. 1 50 2 3  

بكتريولوجيا وأمينولوجيا و ميكولوجيا )خاص(. 2 50 2 3  

فيرولوجيا )خاص ( .3 40 1 2  

 طفيليات )خاص(                                         .4 05 3 3

األدوية البيطرية )خاص ( .0 50 3 2  

تغذية وأمراض سوء التغذية )خاص(ال .6 50 3 2  

اقتصاد وإدارة مزارع .5 65 4 -  

 المجموع 400 11 10



 الفرقة الثالثة () االمتحانات التحريرية والشفوية والعملية لكل مادة

 الفصل الدراسي االول
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

ل(باثولوجيا عام ) جزء أو. 1  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

بكتريولوجيا وأمينولوجيا و ميكولوجيا )عام(. 2  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

فيرولوجيا  )عام(. 3  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

طفيليات )عام(. 4  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

األدوية البيطرية )عام(. 0  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

)عام(التغذية وأمراض سوء التغذية . 6  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

 

 الفصل الدراسي االثاني
 

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

باثولوجيا عام ) جزء ثاني(. 1  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

بكتريولوجيا وأمينولوجيا و ميكولوجيا )خاص(. 2  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

فيرولوجيا )خاص ( .3  2 05 حريرى/عملى/شفوىت 

 2 05 تحريرى/عملى/شفوى طفيليات )خاص(                                         .4

األدوية البيطرية )خاص ( .0  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

التغذية وأمراض سوء التغذية )خاص( .6  2 05 تحريرى/عملى/شفوى 

اقتصاد وإدارة مزارع .5  2 155 تحريرى فقط 



 واد التي يدرسها الطالب موزعة علي سنوات الدراسةالم

 2004تعديل بالالئحة الداخلية للكلية  حسب أخر

 الفرقة الرابعة     ) الفصل الدراسي األول (

 عــــــدد الساعـــــات

 المــــــــــادة

 
 عملي

 أسبوعيا

 نظري

 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي األول

رضى () جزء أول(. باثولوجيا )تشرح م1 60 2 2  

. باثولوجيا إكلينيكية ) جزء أول (2 45 1 2  

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

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

. أمراض األسماك ورعايتها )جزء أول (5 45 1 2  

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

ات بيطرية) جزء أول( . طب شرعي وسموم وإجراء7 60 2 2  

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

 المجموع 465 15 16

 الفصل الدراسي الثاني

 عــــــدد الساعـــــات

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا

 نظري

 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي الثاني

ني(. باثولوجيا )تشرح مرضى () جزء ثا1 60 2 2  

. باثولوجيا إكلينيكية ) جزء ثاني (2 45 1 2  

. أمراض باطنة ) عام ( جزء ثاني3 60 2 2  

. جراحة عامة وتخدير جزء ثاني4 60 2 2  

. أمراض األسماك ورعايتها )جزء ثاني (5 45 1 2  

. والدة ) تناسليات ( )جزء ثاني( 6 60 2 2  

زء ثاني( . طب شرعي وسموم وإجراءات بيطرية)ج7 60 2 2  

.  الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها)جزء ثاني(8 75 3 2  

 المجموع 465 15 16
 



 الفرقةالرابعة () االمتحانات التحريرية والشفوية والعملية لكل مادة

 الفصل الدراسي االول
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 

 اإلمتحان التحريرى

مرضى ( )جزء أول( . باثولوجيا )تشرح1  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. باثولوجيا إكلينيكية ) جزء أول (2  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

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

. جراحة عامة وتخدير )جزء أول(4  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. أمراض األسماك ورعايتها )جزء أول (5  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. والدة ) تناسليات ( )جزء أول( 6  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. طب شرعي وسموم وإجراءات بيطرية) جزء أول( 7  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. الرقابة الصحية على األلبان  ومنتجاتها) جزء أول(8  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

 الفصل الدراسي االثاني
 

 رجةالد اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 
اإلمتحان 
 التحريرى

. باثولوجيا )تشرح مرضى ( )جزء ثاني(1  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. باثولوجيا إكلينيكية ) جزء ثاني (2  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. أمراض باطنة ) عام ( )جزء ثاني(3  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

9. جراحة عامة وتخدير )جزء ثاني4  2 50 ىتحريرى/عملى/شفو 

. أمراض األسماك ورعايتها )جزء ثاني (5  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. والدة ) تناسليات ( )جزء ثاني( 6  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. طب شرعي وسموم وإجراءات بيطرية) جزء ثاني( 7  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. الرقابة الصحية على األلبان  ومنتجاتها )جزء ثاني(8  2 50 ى/شفوىتحريرى/عمل 



 المواد التي يدرسها الطالب موزعة علي سنوات الدراسة

 2004حسب أخر تعديل بالالئحة الداخلية للكلية 

 ( الفصل الدراسي األول) الفرقة الخامسة
عــــــدد الساعـــــات   

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا

 نظري

 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي األول

باطنة )خاص()جزء أول( . أمراض1 60 2 2  

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

. التوليد والتلقيح االصطناعي)جزء أول(3 60 2 2  

. أمراض معدية ) جزء أول(4 75 2 3  

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

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

.  صحة الحيوان والدواجن والبيئة ) جزء أول ( 7 75 3 2  

.  األمراض المشتركة )جزء أول (8 45 2 1  

 الفصل الدراسي الثاني

 عــــــدد الساعـــــات

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا

 نظري

 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي األول

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

ة ) خاصة وأشعة ()جزء ثاني( . جراح2 60 2 2  

. التوليد والتلقيح االصطناعي)جزء ثاني(3 60 2 2  

. أمراض معدية ) جزء ثاني(4 75 2 3  

. أمراض الطيور واألرانب )جزء ثاني(5 75 2 3  

. الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها )جزء ثاني( 6 75 3 2  

جزء ثاني( . صحة الحيوان والدواجن والبيئة ) 7 75 3 2  

. األمراض المشتركة )جزء ثاني(8 45 2 1  
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 (الفرقة الخامسة ) االمتحانات التحريرية والشفوية والعملية لكل مادة 

 الفصل الدراسي االول
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 

 اإلمتحان التحريرى

. أمراض باطنة )خاص( )جزء أول(1  2 50 يرى/عملى/شفوىتحر 

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

. التوليد والتلقيح االصطناعي)جزء أول(3  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. أمراض معدية ) جزء أول(4  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. أمراض الطيور واألرانب )جزء أول (5  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

ة الصحية على اللحوم ومنتجاتها )جزء أول( . الرقاب6  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

.  صحة الحيوان والدواجن والبيئة ) جزء أول ( 7  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

.  األمراض المشتركة )جزء أول (8  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

 الفصل الدراسي االثاني

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 

 متحان التحريرىاإل

. أمراض باطنة )خاص( )جزء ثاني(1  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. جراحة ) خاصة وأشعة ()جزء ثاني( 2  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. التوليد والتلقيح االصطناعي)جزء ثاني(3  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. أمراض معدية ) جزء ثاني(4  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

ر واألرانب )جزء ثاني(. أمراض الطيو5  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها )جزء ثاني( 6  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. صحة الحيوان والدواجن والبيئة ) جزء ثاني( 7  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. األمراض المشتركة )جزء ثاني(8  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 



  

 سالمة الغذاء نظام الساعات المعتمدة  برنامج صحة و

5102/5102 

BVSc ( Honour) FSH 

البكللوريوس في العلوم الطبية البيبطرية  ) تميز صحة و سالمة الغذاء ( تمنح جامعة المنصورة بناءا علي طلب مجلس كلية الطب البيطري درجة 
 0الطب البيطري بمصر و الدول العربية  بنظام الساعات المعتمدة و هو أول برنامج متميز علي مستوي كليات

 :  الرؤية

و األرتقاء بالعملية التعليمية و بمستوي جامعة المنصورة الي التميز في مجال العلوم الطبية و البيطرية محليا و عالميا  –تسعي كلية الطب البيطري 
غذية ذات األصل الحيواني و حماية اإلنسان من األمراض و البحث العلمي و تطويره ليشمل كافة المجاالت و خصوصا في مجال صحة و سالم األ

مع تقديم الحلول المناسبة لها و التي تسهم في تنمية الثروة المتبقيات االضارة التي تنتقل الية من الحيوان و منتجاتة و المخلفات الحيوانية 
 0الحيوانية 

 :الرسالة 

و خدمحة  و صححة و سحالمة الغحذاء و البححث العلمحي قحادر علحي نقحل المعحارف و تحوطين التقنيحة  رواد أكفاء في مجال  إعداد كوادر بيطرية متميزة و
 0تطوير المجتمع المحلي 

 أهداف الربنامج :

برنامج صحة و سالمة الغذاء الي إعداد و تدريب الكوادر و المهنيين المتخصصين لتطبيق المهحارات و المعحارف لحمايحة المسحتهلك و الصححة يهدف 
األغذية و ذلك للححد محن تعحرض اإلنسحان للمخحاطر الكيميائيحة و البيولوجيحة الناشحئة التاكيد من سالمة األغذية و تعزيز سلسلة إنتاج من خالل  العامة

يحق كما يهدف البر نامج أيضا الي دراسة كافة اإلجراءات األسترشاديبة لوقايحة المسحتهلكين محن األمحراض التحي تنتقحل عحن طر 0عن إستهالك الغذاء 
الغححذاء و التحقححق مححن سححالمة و صححالحية األغذيححة المعروضححة لتححامين إمححداد غححذائي سححليم معححروض ب،مانححة لحمايححة المسححتهلكين   و المحافظححة علححي 

ة لتنفيحذ و حمايتها من الفساد و الحد من الملوثات بمختلف أنةاعها و تكثيف البرامج األرشادية للعاملين في المنشآت الخاصة باتألغذيالغدائية المواد
 0شروط و ضوابط التحضير و التصنيع الجيد لتعزيز سالمة الغذاء 

 السمات املميزة للربنامج :

ألغذيحة   و تنمية المعارف و المفاهيم و المبادئ في ميكروبيولوجيا األغذية و الكيمياء الغذائيحة   تكنولوجيحا األغذيحة   تحليحل األغذيحة   سحالمة ا -1
 0التغذية البشرية 

لمهارات المطلوبة لتحديد و تعريف وحل المشاكل الروتينية في مجال علوم الغذاء   القدرة علي تخطيط و تنظيم العمل و التفاعل  بشكل أكتساب ا -2
 0فعال



 لثقافي العامة لحل المشاكل العلمية في مجال علو الغذاء و التغذية و المجاالت ذات الصلة في السياق األجتماعي و األقتصادي و اتنمية المهارات  -3
 0و المنتجات الغذائية ب،كملها تحليل و تقييم جوانب السالمة في المواد الخام  -4
 0أكتساب مهارات تنفيذ و إدارة نظم الرقابة علي سالمة األغذاية و التدابير في العمليات التكنولوجية  -5

 : شروط القبول بالربنامج

 : أوال بالنسبة للطالب املصريني

عحن  لبيطحري بالجامعحات المصحريةكحذا المححواين إليهحا محن كليحات ان المستجدين المقبولين بكلية طب بيطري المنصحورة و يتم قبول الطالب المصريي
 0طريق مكتب التنسيق المركزي بالوزارة 

بيطري المنصورة إذا  للطالب المقيدين بكلية طبالي برنامج صحة و سالمة الغذاء  يجوز التحويل من البرنامج العادي خالل السنة الدراسية األولي 
برنحامج ) كان التحويل أثناء العام كما يمكن للطالب الحاصل علي تقدير مقبول علي األقل في حالة قضاء عام دراسي في البرنحامج العحادي التحويحل لل

 0صحة و سالمة الغذاء ( 

  ثانيا : الطالب الوافدين :

 0عليه ة المنصورة طبقا للقواعد و الشروط المنصوص يتم قبول الطالب الوافدين عن طريق مكتب الوافدين بجامع

 الحي فصحلين دراسحيين و محدة كحل فصحلدراسحي نظام الدراسة : مدة الدراسة بالبرنامج خمس سحنوات وفحق نظحام السحاعات المعتمحدة ينقسحم  كحل فصل
 أسابيع  8-6ا   كما يجوز طرح بعض المقررات في فصل دراسيب صيفي مدتة خمسة عشر أسبوع

 ت الدراسة يف الربنامج :مميزا

  أعداد الطالب صغيرة في قاعات المحاضرات و المعامل مما يساعد األستيعاب 
  0% من المصروفات 50منح الطالب المتفوقين من كل مستوي دراسي منحة تفوق بخصم 
  في أختيحار المحواد التحي يرغبحون فحي تدريسحها  ب،ختيار عضو هيئة تدريس لكل مجموعة من الطالب للعمل كمرشد أكاديمي لهم يساعدهم يقوم البرنامج

 0في كل فصل دراسي 
 وجامعة هانوفر األلمانية أتفاقية تبادل طالبي بين طالب البرنامج 
 ( من القانون رقم 133يتم تعيين المعيدين من خريجي البرنامج طبقا للمادة )0بش،ن تنظيم الجامعات  1972لسنة  49 

 

 

 

     



 

 الدرجات العلمية التي
 تمنحها الكلية

 

 :    البكالوريوس .  0
 سنوات يتخللها ستة أشهر للتدريبات العملية 0 بةفى العلوم الطبية البيطرية ومدة الدراسة       

 الدبلوم  1 5 
 -التالية : وتشمل الدبلومات

 دبلوم األرشاد الطبى       -1
 دبلوم حيوانات التجارب       -2

 بريةدبلوم الحيوانات والطيور ال        -3

 دبلوم التلقيح األصطناعى        -4

 دبلوم أمراض األسماك        -0

 دبلوم الصحة العامة البيطرية       -6

 دبلوم التناسليات        -5

 بدبلوم الطيور واألران       -1

 دبلوم الباثولوجيا االكينيكية        -0

 دبلوم مراقبة األغذية -15

 دبلوم رعاية الحيوان -11

 دبلوم الحيوانات النزلية -12

 أمراض حيوانات المزرعة دبلوم  -13

 دبلوم األدوية والمستحضرات الطبية -14

 دبلوم الجراحة البيطرية -10

 دبلوم المخلفات الحيوانية  -16

 دبلوم تلوث البيئة  -15

 دبلوم الطفيليات التطبيقى  -11

 دبلوم مكروبيولوجيا الحيوان -10

 دبلوم الطب الشرعى والسموم البيطرية -25



 راسات العليا المشار اليهايشترط فى قيد الطالب لنيل اى من الدبلومات الد
على درجة البكالوريوس فى العلوم البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخرر معترر   أن يكون حاصال . أ

 به من الجامعة
 أن يكون منتظما فى الدراسة طبقا للجداول الدراسية التى تعدها الكلية . ب

 لى أحد الدبلومات خالل شهر ستبمبر من كل عامتقدم طلبات القيد للحصول ع . ت

 نيل أى من دبلومات الدراسات العليا سنة كاملة وال يجوز أن يبقى الطالب مقيدا بالدبلومات أكثر من سنتين مدة الدراسة ل

 الماجستير  1 3
 -: لتاليةوتشمل التخصصات  

 ماجستير التشريح واألجنة -1
 ماجستير الهسنولوجيا -2
 ياماجستير الفسيلوج -3
 ماجستير الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية -4
 ماجستير الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية -5
 ماجستير تغذية الحيوان والدواجن واألسماك -6
 ماجستير الباثيولوجيا والباثيولوجيا األكلينيكية -7
 ماجستير البكترولوجيا واألمينولوجيا والميكولوجيا والفيرولوجيا -8
 ماجستير الطفيليات -9

 ر الفارماكولوجياماجستي -10
 ماجستر الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها -11
 ماجستير الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها والمخلفات الحيوانية -12
 ماجستير األمراض الباطنة -13
 ماجستير األمراض المعدية  -14
 ماجستير الطب الشرعى -15
 ماجستير الوالدة وأمراضها والتلقيح األصطناعى -16
 بيطريةماجستير الجراحة ال -17
 ماجستير أمراض الدواجن واألرانب -18
 ماجستير الصحة واألمراض المشتركة -19
  ماجستير األمراض المشتركة -20
 ماجستير الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية -21
 ماجستير األنتاج الحيوانى -22



 ماجستير األحصاء  -23
 ماجستير األقتصاد وادارة مزارع -24

 رىماجستير األرشاد البيط -25
 درجة الماج تير مى الال م الطبية :ويشترط مى ةيد الطالب ل  

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية من إحدى الجامعات المصرية أو حاصال على درجة معادلة لها من معهد  - أ

 .علمي أخر معتر  بة من الجامعة وذلك بتقدير عام جيد وتقدير جيد جدا فى مادة التخصص 
جيد جدا فرى مرادة التخصرص علرى األقرل  تخصص بتقدير عام جيد وتقدير الدراسة العليا فى أحد فروع ال أن يكون حاصال على دبلوم  -ب

سراعات نظريرة وعمليرة أسربوعيا  وأن  3تها الدراسرية عرن اعلى أن تكون من مواد الدبلوم التي سبق أن درسها الطالب والتي التقرل سراع
 ميالدية على األقل . يكون قد مضى على حصولة على درجة البكالوريوس سنة

 :مدة القيد للحصول على الماجستير 
سنتان ميالديتان على األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسرجيل فيهرا للدراسرة التمهيديرة وسرنة إلجرراء البحرث إلعرداد الرسرالة   

عرامين خخررين وذلرك بنراء  زدة لفترة أخرى ال تتجاوسنوات ولمجلس الكلية مد الم 4أكثر من أن يبقى الطالب مقيدا لهذة الدرجة  زوال يجو
   .سنوات 6مدة الدراسة  زبحيث ال تتجاو تعلى طلب المشر  وموافقة مجلس القسم ولجنة الدراسا

 الدكتوراة فى العلوم الطبية : 1 4
بيطريرة فرى مرادة التخصرص التري فى القيد بدرجرة الردكتوراة أن يكرون الطالرب حاصرال علرى درجرة الماجسرتير فرى العلروم الطبيرة ال طرويشت

 يرغب القيد فيها . 
 ادة ال يد لل ص ل على الدكت راة :

سرنوات إال إذا  0ثالث سنوات ميالدية على األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية   وال يجوز أن يبقى الطالب مقيردا لهرذة الدرجرة أكثرر مرن 
 سنوات . 1الكلية  مدة الدراسة زرأى مجلس الكلية خال  ذلك  بحيث ال تتجاو

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 ار عن دو ل األات انذعتضجراء وةف ال يد واإل
 

 لى:مع مراعاة األحكام الواردة فى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يراعى فى طلبات وق  القيد واالعتذار عند دخول االمتحان ماي

 أوال : وقف القيد
 

الدراسة فى الكليرة إذا تقردم بعرذر  تخالل سني أو سنوا نالطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتي يجوز لمجلس الكلية أن يوق  قيد     .1
مرن الالئحرة التنفيذيرة  60منعة من أالنتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الكلية زيادة مدة وق  القيرد وذلرك طبقرا للمرادة يمقبول 

 لقانون تنظيم الجامعات .
بأيرة  ديستند إلية الطلب مرفقا بة األوراق الرسمية التري تثبرت جديترة وال يعتر د مصحوبا بشرح وا  للسبب الذييجب أن يكون طلب وق  القي     .2

  .أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية

رفض التقديم بعد الموعد المحدد من قبل مجلرس  الإيتعين تقديم طلب وق  القيد فى بداية العام الدراسي وكحد أقصى أخر ديسمبر من كل عام و  .3
   .شئون التعليم والطالب

مصروفات ادارية بواقع مائة جنية عند التقدم لوق  القيرد للعرام الخرامس وترزداد تلرك المصرروفات برزات القيمرة سرنويا عنرد تجديرد  الطالبيسدد  .4
 .وق  القيد بحد أقصى أل  جنية 

 حانثانيا: االعتذار عن عدم دخول االمت

 األعذار المرضية : -أ  
يكرون النظرر فرى األعرذار المرضرية مرن اختصراص اللجنرة الطبيررة براإلدارة الطبيرة بالجامعرة  ويجروز للجنرة استشرارة األخصرائيين بالمستشررفى     .1

 الجامعي أو مستشفى الطلبة فى الحاالت التي تحتاج إلى استشارة .

 كليرةتردريس بكليرة الطرب يخترارهم عميرد ة الطبية على لجنرة ثالثيرة مشركلة مرن أعضراء هيئرة الوبالنسبة لألمراض النفسية فتعرض بمعرفة اإلدار
 . الطب

وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة والمركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامرة  ويجرب أن 
 ليها الطبيب المعالج مع بيان أسمة و تخصصة .تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعا ع

 كما تعرض على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد .
 وال يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن األطباء أو المستشفيات الخاصة .

 
 



ن عدم أداء االمتحان قبل بدء االمتحان أو اثناءة أو خالل يومين على األكثر من تاريخ انتهائة  وال يلتفت إلى اى طلرب يقدم طلب االعتذار ع      .2
الوصرول  يقدم بعد التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد أو بأرشي  الكلية أو يرسل إلرى الكليرة بالبريرد المسرجل المصرحوب بعلرم

 . قالطر هى أي طلب يقدم بغير هذوال يلتفت إل
ة برذلك تقوم إدارة شئون الطالب بالكلية فور وصول الطلب إليها بأخطار الطالب بالتقدم للجنة الطبية . كما تخطر فى اليوم ذاتة اإلدارة الطبير        .3

. 

النظام والمراقبة واالمتحان بالكليات بأسررع وقرت فى األعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شئون الطالب ولجان  يجب البت        .4
 ممكن وقبل إعالن نتائج االمتحان بوقت كا  .

لرى إذا كان المرض أثناء االمتحان يتم توقيع الكش  الطبي على الطالب وكتابة التقرير الطبي فورا بمعرفة الطبيرب المعرين بلجنرة االمتحران ع       .0
 . أن يعتمد ذلك من رئيس اللجنة الطبية

أو مؤسسرة صرحية  ةإذا كان مرض الطالب اليمكنة من الحضور إلى اإلدارة الطبية فعلية أن يلجأ إلرى أقررب مستشرفى حكرومي عرام أو مركزير      .6
طبيرب المعرالج مرع بيران عامة بجهة إقامة وعلية اإلقامة بالمستشفى وأن يخطر الكليرة فرورا برذلك مرع شرهادة باسرم المستشرفى موقرع عليهرا مرن ال

 وتقوم الكلية بتحويل األوراق إلى اللجنة الطبية للنظر فى الحالة المرضية .  ةمة وتخصصأس

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

 تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى االبمقر الكلية . زال يجو    .1

 قرارات اللجنة الطبية . يختص عميد الكلية بالنظر فى التظلمات المقدمة من    .0

ار المرضية عن عدم دخول االمتحان مرتين خالل سنوات الدراسة تضا  إليها مرة ثالثرة بقررار مرن مجلرس شرئون ذأن يزيد عدد االع زال يجو .15
 من أالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . 15التعليم والطالب بالتفويض عن مجلس الجامعة طبقا للمادة 

 

  ار االجتماعية :ب ـ األعذ
يجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخرول االمتحران لعرذر اجتمراعي شررحا لهرذا العرذر مصرحوبا بكافرة األوراق الرسرمية الدالرة علرى حقيقرة  .1

 فى ذلك بأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير  رسمية . دالعذر المقدم منة وال يعت

 من البند)أ( الخاص باألعذار المرضية .2 4 15لواردة فى البنود  ماعية األحكام اتسرى على األعذار االجت .2

 ثالثا :أحكام عامة
يكون تقدير األسباب التي تدعو إلى وق  القيد أو االعتذار عن عدم دخول االمتحان لعذر اجتماعي من إختصراص مجلرس الكليرة أو مجلرس شرئون 

 الظرو  والمالبسات المحيطةبكل حالة على حدة . بعد دراسة طالب بالجامعة كل فى حدود إختصاصهالتعليم وال
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 ضرشادات عااة
 

 التربية العسكرية 
لصريفية على جميع الطالب المصريين الذكور والمقيدين بالكلية تأدية التربية العسكرية من خالل دورة تدريبية فرى أجرازة نصر  العرام أو اإلجرازة ا

 لمدة خمسة عشر يوما .
 إجتيازة الدورة التدريبية المقررة بنجاح وتؤدى مرة واحدة فى أي فرقة دراسية . دلطالب البكالوريوس إال بعويراعى عدم منح ا

 بطاقة الت،مين الصحية 
شرئون الطرالب بالكليرة وبنراء علرى هرذه البطاقرة يمكرن أن يعرالج الطالرب مجانرا ارة لكل طالب الحق فى الحصول على بطاقة التأمين الصرحي مرن إد

 الطالب بالجامعة ومقرها مجمع الخدمات أمام كلية التربية . بمستشفى

 كيفية الحصول على بطاقة الت،مين الصحية ؟
 .الطالبشئون التقدم إلى إدارة  .1
 تسديد إيصال بالخزينة بمبلغ جنية وأربعون قرشا . .2

 لم البطاقة الصحية من موظ  الفرقة المختص بإدارة شئون الطالب ستي .3

   شتراك السكة الحديدا
 صورة شخصية للطالب . 2إحضار استمارة من هيئة السكة الحديد + عدد  .1
 تمال االستمارة بواسطة موظ  الفرقة بإدارة شئون الطالب . .2

 تسدد الرسوم الدراسية شرط الحصول على هذا االشتراك  . .3

 التحويالت
 .مادتين أو منقول بمادة أويتم التحويل من الكليات المناظرة بشرط النجاح بتقدير مقبول  -
 للكلية . ديتم التحويل بالفرقة األولى بشرط الحصول على المجموع المحد -

% من الطالب المقيردين بالفرقرة األولرى بالكليرة ويرتم 15أو بناء على قرار وزير التعليم العالى بعدم التقيد بالحد االدنى لمجموع الكلية ونسبته  -
 التحويل مركزيا عن طريق مكتب التنسيق.

 

 

  



 

   التكامل االجتماعيصندو
 الدخل المحدود وتقدم اإلعانات فى صور متعددة . ىتقدم إدارة رعاية الطالب بالكلية إعانة للطلبة ذو -
 إعانات مالية لتخفيض المصروفات الدراسية . -1
 شراء الكتب الدراسية . -2

 عالج أو أجهزة تعويضية . -3

 شراء نظارات طبية أو مالبس . -4

 كيفية عمل بحث إجتماعى
 الطالب استمارة بحث اجتماعي من إدارة رعاية الطالب بالكلية .يسحب  -1
 الشئون االجتماعية التابع لها الطالب . يتم ملء بيانات االستمارة بمعرفة الطالب ثم اعتمادها من إدارة شئون الطالب ثم وحدة  -2

الزراعية    إذا كان الطالب من مرواطني الرير     بيران  مفردات مرتب الوالد    بيان بالحيازة -يرفق مع البحث)صورة بطاقة ولى أمر الطالب   -3
 بمعاش الوالد    إذا كان الوالد بالمعاش أو متوفيا( .

 أجهزة تعويضية ...(. –عمليات جراحية –كتب دراسية  –يرفق المستندات ذات الصلة التي من أجلها عمل البحث )عالج  -4

 . بالكلية بيسلم البحث للسيد مسئول الفرقة بإدارة رعاية الطال -0

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

 الوجبة الساخنة 
 تقدم للطالب المغتربين بأجر رمزي يحدد من قبل اإلدارة ألعامه لرعاية الشباب بالجامعة بشرط :

 إن يكون الطالب مغتربا وغير مقيم بمدينة بالمنصورة . -1
 الجامعية .مقيما بالمدينة  نأال يكو -2

الكلياة لل صا ل علاى با ن  ةعند توافر الشروط السرابقة يحرق للطالرب التقردم إلرى إدارة رعايرة الطرالب بالكليرة ومعرة البطاقرة الشخصرية أو كرار نير

 .التغذية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المكتبة 
 0البطاةة الشخصية  أوالك : المكتبة ترأب بالطالب و الطالبات الجدد و ال دااي و الدوزل للمكتبة بكارنية الكلية أو

 -ثانياك : الخداات التي ت داها المكتبة للم تريدين ان طالب الكلية و طالب الدراسات الاليا و أعااء هيئة التدريس كمايلي :

 ضستاارة داولية داول ةاعة المكتبة بالن بة للكتب فات الن خة ال اأدة -0

 الدراسية بالن بة لطالب الكليةضستاارة وارجية لمدة أسب عين للكتب اتادد الن خ و الكتب  -5

 وداة التص ير داول المكتبة -2

 -لجميع اكتبات الجاااة و هي :  ينترنإلة اعد البيانات اتاأة أاليا علي شبكة ا -ثال اك :

 الرهرس الم أد للكتب بمكتبات الجاااة -0

 ةاعدة بيانات الرسائل -5

 ةاعدة بيانات الدوريات -2

 ةاعدة بيانات المكتبات -2

ان المكتبة للدوزل علي ة اعد البيانات  Bass Wordو طالب الدراسات الاليا و أعااء هيئة التدريس ال   مي ال ص ل علي  و لطالب الكلية

 0الاالمية و األسترادة انها  

 ة م األأصاء
 ي تند األسل ب الالمي ضلي بيانات و اال اات واةاية للامل علي اتخاف ال رارات الراعلة مي الم ت بل

 لذا

ذا ال  م علي تجميع و ت مير البيانات و المال اات عن أنشطة الكلية و أنجازتها المختلرة و صياغتها بص رة انظمة مي شكل ا ارنات يامل ه

 0ضأصائية و بيانات لل ص ل ضلي المنظمة المتكاالة لل أدة و فلط لم اعدة الباأ ين مي أعداد دراستهم و أتخاف ال رارات مي الم ت بل

 -اله :و ان أهم أعم

 ضصدار الت رير ال ن ي للكلية و ضرسالة ضلي الجهات المانية المختصة بتجميع ت ارير كليات الجاااة و عرضها علي اجلس الجاااة إلستنباط -0

 اإليجابيات لتاظيمها و ال لبيات لتالميها 

أاانة المجلس  –المركز للتابئة الاااة و األأصاء  الامل علي أستيراء النمافج و األستمارات التي ترسلها الجهات المختصة ا ل الجهاز -5

اركز ب  ث تط ير  –ضدارة األأصاءات المركزية بالجاااة –اركز المال اات و الت ثي  و دعم ضتخاف ال رار  –ضدارة األأصاء  –األعلي للجاااات 

 األداء الجاااي

 0ية بكليات الجاااةكل فلط للامل علي ت ديت البيانات أول بأول و دعم الاملية التاليم



 

 

 تشكيل لجان االت اد

 5002/ 5002للاام الجاااي 

 
 مشرف األتحاد و وكيل الكلية  لشئون التعليم و الطالب   د / محمد الشربيني السيد علي                                 0أ                                                          

 مستشار اللجنة الفنية                          أ.د/ فهـيم البهــى السيـد وحيـش                                                                     

 ستشار لجنة األسرم                             أ.د/ عبد الهادى محمد أحمد عرمة                                                             

 مستشار اللجنة العليمية والتكنولوجيا  أ.د/ عادل حلمى نجيب الجوهــرى                                                                                 

 ستشار لجنة الجوالة والخدمات العامةم                        أ.د / مجدى صالح مصطفي عامر                                        

 مستشار لجنة ذوي األحتياجات                                د / كامل إبراهيم محمود أبو العزم 0أ                            

 جتمكاعية والرحالتمستشار اللجنة األ                                د / مصباح عبد الجواد السيد       0أ               

 مستشار اللجنة الثقافية                                   أ.د/ جهــاد رمضان السيـــــد محمد     

 اللجنــــة الرياضيــة مستشار                                     زغلول عادل التابعى ابراهيم.د/ أ     

 منسق األنشطة الطالبية بالكلية                                      محمد علي ماهرمحمد العدلد/ 0                                                             

 

 

 

 

 

 



 أوائل الدماة الخريجين

 0999/5000للاام الجاااي 
 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 محمد احمد احمد المتولي 1
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
13.61 

 13.41 جيد جدا عوض زعبلة حسن رزق 2

 11.30 جيد جدا ماجد رزق شعبان االشقر 3

 سحر السيد السيد علي عبد الرحمن 4
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
11.10 

 هبة محمد هحمد ريحان 0
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
15.50 

 51.56 جيد جدا ايمان زهران عبد الحميد احمد النجار 6

 51.64 جيد جدا محمد حسن ريشة انجى فكري 5

 55.22 جيد جدا محمود احمد محمود محمد 1

 55 جيد جدا يارا محسن عبد المنعم القبانى 0

 56.02 جيد جدا والء فكري عبد الوهاب حسن عوضين 15

 

 



 2001/ 2000أوائل الدفعة الخريجين للعام
 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 عبان جويدةميادة مسعد احمد ش 1
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
12.01 

 50.00 جيد جدا محمود محمد االلفى الحفناوى 2

 55.5 جيد جدا محمد زكريا سيد احمد سيد احمد 3

 56.11 جيد جدا سمير محمد عبد الغنى عند هللا 4

 56.42 جيد جدا نشوة انور بهجات السعيد 0

 56.42 جيد جدا هبة هللا احمد السيدد محجوب 6

 56.24 جيد جدا نفين كامل محمد عبد الخالق 5

1 
 

 56 جيد جدا محمد اسماعيل السيد العشرى

0 
 

 50.56 جيد جدا مروة فوزى المتولى احمد

 50.41 جيد جدا على عبد العزيز على احمد 15

 

 



 

 

 2002/ 2001اوائل الدفعة الخريجين للعام
 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 66,56 جيد جدا احمد عوض الشافعي السيد 1

 50,56 جيد جدا فاطمة الزهراء عبد الحميد احمد الجوهرى 2

 40,50 جيد جدا احمد عبد الواحد على ابو النصر 3

 31,50 جيد جدا احمد زكى محمود احمد بلبولة 4

 50 جيد جدا احمد السيد مصطفى النجار 0

 50 جيد جدا محمد مصطفى احمد احمد الحديدى 6

 50 جيد جدا مروة ابراهيم المرسى محمد 5

 50 جيد جدا هيثم عبد هللا عبد الهادى الدومانى 1

 50 جيد جدا فاطمة مصطفى عبد الحميد ابراهيم 0

 
 



 
 2003/ 2002اوائل الدفعة الخريجين للعام

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 نجاح عرفات حسين إسماعيل 1
 جيد جدا
 لشر مع مرتبة ا

51.0 

 55.21 جيد جدا مايار عثمان السيد على  2

 امل عبد المنعم على حالوه 3
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
55.20 

 50 جيد جدا رشا محمد صالح ابراهيم 4



 

 2003/2004أوائل الخريجين للعام الجامعي

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 حسام الشيخ على جمال الدين السيد 1
 جدا جيد

 مع مرتبة الشر 
50.13 

 ريهام أحمد عبد الفتاح يوس  الشافعى 2
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
51.30 

 55.12 جيد جدا أميره حسن على خليل شوشة 3

 أمل عبد الستار إبراهيم سيد أحمد عوض 4
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
55.13 

 56.15 جيد جدا خالد صالح أحمد محمود ابو النصر 0

 50.65 جيد جدا اهيم السيد عبد القادر عباسإبر 6

 50.1 جيد جدا هند عبد الرازق عبد السالم رضوان 5

 50 جيد جدا امانى فرج امين محمود مطاوع 1

 50 جيد جدا محمود جميل السباعى عبد الحميد 0

 
 
 
 



 2004/2005أوائل الخريجين الجامعي
 النسبة المئوية التقدير   األسم  م
 22,10 جيد جداك  ال يد ا م د رااان أازم أ ن 0

جيد جداك اع  سماح ال يد الش ات ال يد الشين 5

 ارتبة الشر 

29,10 

جيد جداك اع  ا مد صالح ا مد ال لت 2

 ارتبة الشر 

22,29 

 22,21 جيد جداك  وائل ال يد بدير ضبراهيم 2

 21,22 جيد جداك  أ ام ا مد ا مد ضبراهيم  2

 21,22 جيد جداك   مد الكنانيرشا ا مد ضبراهيم ا 2

 20,22 جيد جداك  أسماء ع ض الداعي ا مد انص ر 2

 09,22 جيد جداك  هناء ا مد ال يد غانم 1

 22,22 جيد جداك  رشا أأمد عبد الجليل أأمد الطايش 9

 20,22 جيد جداك  ضيمان أأمد ا مد أأمد أب  امال 00

 52,22 جيد جداك  أااني ا م د ا اد ضبراهيم  00

 52,22 جيد جداك  أأمد ا مد عهدي عطية علي ساد 05

 22,22 جيد جداك  أايره زاهر صاد  ضبراهيم الا اس 02

 22,- جيد جداك  أأمد انير مهمي ا مد الروبي 02

 22,- جيد جداك  أااني ال يد اهدي اروان 02

 22,- جيد جداك  ا مد علي ا مد أااد 02

 22,- جيد جداك  والء أأمد أب  الاال أأمد 02

 22,- جيد جداك  مد عبد الااطي ع ض الدس ةيا  01

 22,- جيد جداك  ب مة ا مد ج ده ا ي الدين 09

 

 
 

  
 
 

 



 2005/2006الجامعيأوائل الخريجين 

 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم
 سمر مجدى محمد عطوه 1

 جيد جدا
 50.42 مع مرتبة الشر 

 رانيا السيد محمود السيد 2
 اجيد جد

 مع مرتبة الشر 
51.46 

 خالء سامى السيد عبد الخالق 3
 جيد جدا

 55.1 مع مرتبة الشر 

 56.06 جيد جدا سامر سمير ابراهيم السيد 4

 محمد على ماهر محمد العدل 0
 جيد جدا

 56.14 مع مرتبة الشر 

 56.65 جيد جدا فاطمة الباز بركات الباز الدميرى 6

 56.43 جيد جدا يماميره ابراهيم زكريا ابراه 5

 محمد فوزى محمد حامد شحاتة 1
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
56.43 

 56.31 جيد جدا مدحت سمير إبراهيم متولى 0

 56.2 جيد جدا بسمة حامد مرغنى عمر زعير 15

 50.55 جيد جدا رضوى رضا أحمد شطا 11

 50.54 جيد جدا باسم محمد محمد المشمشى 12

 50.33 جيد جدا لحناوىدينا محمد السيد ا 13

 50 جيد جدا حنان جمال أحمد مراد عبد الصمد 14

 50 جيد جدا مهند عبد الوهاب محمد الوكيل 10

 50 جيد جدا كوثر الشحات السعيد محمد 16

 



 
 2007/ 2006أوائل الخريجين الجامعي

 
النسبة  التقدير   األسم  م

 المئوية
 97,82 مع مرتبة الشرف  أ  جيد جد محمد عبد الرحمن محمد السواح 1

 57,82 جيد جدا  مع مرتبة الشرف  أحمد محمد عبد اللطيف عبد الكريم 2

 78,- جيد جدا  مع مرتبة الشرف  احمد إبراهيم عطية أسماعيل 3

 80,77 جيد جدا  مع مرتبة الشرف  أحمد فتحي محمد أبو النجا بدوي 4

 97,76 جيد جدا   حسام الشحات علي جاد هللا 5

 97,75 جيد جدا   آالء أحمد أحمد فهيد  6

 83,74 جيد جدا   سارة الدسوقي الشحات شرف 7

 74,74 جيد جدا   شيماء محمود فكري عبد الستار عبد المقصود 8

 57,74 جيد جدا   رانيا محمود إبراهيم عطية الشيوي 9

 37,74 جيد جدا   والء السيد متولي شلبي 10

 29,74 جيد جدا   يم فياضدينا نبيل إبراه 11

 26,74 جيد  أميرة السيد يعقوب السيد دواد 12

 97,73 جيد  سماح عوض فؤاد محمد الشيخ 13

 97,73 جيد  فاطمة زهي باللمجاهد 14

 94,73 جيد  مروه علي ذكي رزق الخولي 15

 83,73 جيد  سارة يحي رضوان عالمي 16

 63,73 جيد  رشافؤاد حامد محمد الشافعي 17

 57,73 جيد  داليا إبراهيم السيد مكية 18

 29,73 جيد  رانيا محمد يوسف يوسف البغدادي 19

 29,73 جيد  رشاربيع عبد العزيز البكري 20

 
 
 
 
 



 
 2007/2008وائل الدفعة الخريجين للعام الجامعي

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم
 ريهام نشأت محجوب  1

 جيد جدا
 50.1  مع مرتبة الشر

 منصور أبوالعنين منصور أبوالعنين 2
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
50.40 

 شيماء عبدالسالم مسعد السيد 3
 جيد جدا
 51.35 

 55.50 جيد جدا محمد عبدة محمد حسن رزق 4

 منى محى الدين السيد محمد 0
 جيد جدا
 55.16 

 55.13 جيد جدا سماح مسعد مسعد محمد 6

 55.0 جيد جدا محمد الصياد أسماء عزت ابراهيم 5

 أزهار رضا مصطفى الطناحى 1
 جيد جدا
 

56.55 

 56.43 جيد جدا دعاء نجيب السعيد حسان 0

 50.46 جيد جدا دعاء عبدالرازق عبد الرازق الخولى 15

 50.20 جيد جدا أميرة محمد محمد الشربينى 11

 54.54 جيد جدا نها جمالى أمين المتولى صقر 12

 54.6 جيد جدا ب سعد عطية مها رج 13

 

 

 
 
 
 



 
 

 2008/2009أوائل الدفعة الخريجين للعام الجامعي

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم
 مروى السعيد محمد عباس موسى 1

 جيد جدا
 مع مرتبة الشر 

55 

 أميرة حسين الباز عبدالرازق طة 2
 جيد جدا
 

56.01 

 شيماء محمد راضى سالم 3
 جيد جدا
 

56.01 

 56.40 جيد جدا أيمان عبدالوهاب أحمد ابراهيم 4

 سامية عبدالرحمن محمد أحمد البهنساوى 0
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر  
56.46 

 56.20 جيد جدا شيماء السيد محمد رزق على 6

 50.05 جيد جدا نهى ابراهيم محمد البنا 5

 هدى عبدهللا ابراهيم أحمد يسن 1
 جيد جدا
 

50.05 

 50.40 جيد جدا يد محمد السطوحةمحمود الس 0

 50.15 جيد جدا أحمد محمد عبدالقادر عطية 15

 50.56 جيد جدا أحمد مدحت محمد محمد أحمد البنا 11

 50 جيد جدا أحمد محمد حسن على  12

 54.34 جيد جدا محمد عبدالفتاح حسين مشر  13

 54.31 جيد جدا أحمد عودة الشربينى أحمد 14

 54.20 جيد جدا فع على الهاشمىنهى عبدالرا 10

 54.11 جيد جدا محمود شعبان سعد على الزينى 16

 



 
 2009/2010أوائل الدفعة الخريجين للعام الجامعي 

 النسبة المئوية التقدير   األسم  م
جيد جدا  مع مرتبة  سمية صالح السيد بدوي فضل 1

 الشرف )األول(
6,82 

جيد جدا  مع مرتبة  بكيجهاد السعيد عبد الجليل أحمد الش 2
 )الثاني( الشرف

51,79 

جيد جدا  مع مرتبة  عال علي السيد حبته 3
 )الثالث( الشرف

86,78 

جيد جدا  مع مرتبة  إيمان صالح إبراهيم العشري 4
 الشرف )الرابع(

80,78 

جيد جدا  مع مرتبة  الزهراء كمال الطنطاوي الباز 5
 الشرف )الخامس(

54,78 

 51,78 )الخامس( جيد جدا   لغريب صالحمني مصطفي ا 6

 94,77 )السادس( جيد جدا   بسمه محمد طاهر أحمد عبد العزيز 7

 86,77 )السابع( جيد جدا   إيمان أحمد أحمد جادو 8

 69,77 )الثامن( جيد جدا   حنان أحمد زاهر أحمد حسن 9

 23,77 )التاسع( جيد جدا   هاله عبد المنعم رزق سعيد 10

 11,77 )العاشر( جيد جدا   حمد مستجير عالي حسنأميره م 11

 74,76 )الحادي عشر( جيد جدا   أيه عبد العظيم أحمد موسي 12

 71,76 )الثاني عشر( جيد جدا   عبد هللا محمود عمر صالح عبد الحميد 13

 17,76 جيد جدا   سهام فتحي إبراهيم جمعه 14

 97,75 جيد جدا   ياسمين نبيل المرشدي أحمد المرشدي 15

 71,75 جيد جدا   مي خليل دياب علي محمود 16

 57,75 جيد جدا   رانيا محمد عطية المرسي 17

 54,75 جيد جدا   أحمد عبد المقصود أحمد العجواني 18

 54,75 جيد جدا   نهي أحمد محمد سالم المهدي 19

 49,75 جيد جدا   أيناس محمد محمود محمد حسن 20

 37,75 يد جدا  ج زينب حسن أحمد السيد  21

 
 
 



 
 

 2010/2011أوائل الدفعة الخريجين للعام الجامعي

 

 النسبة المئوية التقدير   األسم  م
 12,84 ممتاز مع مرتبة الشرف  ريهام كرم محمد فرج 1

 88,81 جيد جدا  مع مرتبة الشرف  بسمه محمرم أحمد أحمد بدوي 2

 28,81 الشرف  جيد جدا  مع مرتبة بسمه أحمد محمد محمد سالمه 3

 61,80 جيد جدا  مع مرتبة الشرف  ساره طه محمد محمد العزب 4

 61,80 جيد جدا   محمد فوزي علي أبو العز 5

 35,80 جيد جدا  مع مرتبة الشرف شيماء أسعد حافظ صقر 6

 68,79 جيد جدا   أسماء محمد سادات محمد 7

 19,79 ع مرتبة الشرفجيد جدا  م هدي عبد المنعم عطية إبراهيم األمام 8

 16,79  جيد جدا   الشيماء محمد محمد علي فرج 9

 13,79 جيد جدا   عمر سمير أحمد عبد الواحد أحمد 10

 75,78 جيد جدا   سمر عبد الحكيم السعيد األلفي الجمل 11

 52,78 جيد جدا  مع مرتبة الشرف هاجر طلعت أبو الفتوح إبراهيم علي 12

 49,78 جيد جدا   محمد الوهيديسمر السيد سامي  13

 46,78 جيد جدا   ريم طارق محمد فاروق سلطان 14

 78,- جيد جدا   مها محمود طاهر رزق 15

 62,77 جيد جدا  مع مرتبة الشرف شيماء عبد الناصر أحمد عبد الرسول   16

 30,77 جيد جدا  مع مرتبة الشرف رنا عبد الناصر محمد محمد أبو النعاس 17

 07,77 جيد جدا   أيه محمد إبراهيم أمام 18

 84,76 جيد جدا   إيمان أحمد كمال عبد الحكيم أحمد أحمد 19

 61,76 جيد جدا   شيماء محمود أحمد أحمد محمد العشري 20

 52,76 جيد جدا   سمر السيد عبد الجواد سيد أحمد غالي 21

 

 

 

 

 



 

 2012 /2011أوائل الدفعة الخريجين للعام
 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 مروة أحمد حسين حسان حسن 1
 جيد جدا
 

13.04 

 ذكي العفيفيمحمود عباس  2
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
11.00 

 ندي محمد علي محمد فوده هاشم 3
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
11.21 

 15.14 جيد جدا شيماء علي الباز علي المحمودي 4

 15.52 جيد جدا نمي عبد المنعم محمد علي الس 0

 15.41 جيد جدا نهي محمد وحيد السيد أبو الفتوح 6

 15.2 جيد جدا زينب عبد الغني السعيد شومان 5

1 
 

 50.3 جيد جدا محمد جمال محمود سالم

0 
 

 50.1 جيد جدا ثريا أحمد الزنقراني أحمد

 رانيا سليمان إبراهيم سليمان دويك 15
 جيد جدا

 مع مرتبة الشر 
51.15 

 



 ا
 

 2013 /2012أوائل الدفعة الخريجين للعام

 
النسبة  التقدير   األسم  م

 المئوية
 15,83  جيد جدأ   أحمد محمد السباعي علي حسن 1

 26,82 جيد جدا  مع مرتبة الشرف  محمد سمير عبد الستار أبو مسلم  2

 91,80 جيد جدا  مع مرتبة الشرف أسماء أحمد بدر محمد عبد العال 3

 82,80 جيد جدا   مجدي جمال سليم أحمد 4

 38,80 جيد جدا  مع مرتبة الشرف  رنا فهمي صالح سيد أحمد سبله 5

 24,80 جيد جدا   السيد نبيل السيد األلفي 6

 03,80 جيد جدا   محمد عالء الدين محمد المرسي 7

 12,79 جيد جدا   أسماء سعد محمد محمد يوسف درغام  8

 10,79 جيد جدا   محمد الزهراء ممدوح أحمد 9

 91,78 جيد جدا   محمدد عصام سعد البدراوي 10

 24,78 جيد جدا   سارة عبد الستار محمد شلبي 11

 15,78 جيد جدا   هالة أسعد محمود أبو العنين مندور 12

 47,77 جيد جدا   أسماء حمدي فؤاد علي إبراهيم 13

 18,77 دا  جيد ج رضوي عبد الشافي محمود علي العالمي 14

 77,- جيد جدا   ساره محمد حلمي المهدي 15

 59,76 جيد جدا   أسماء عبد العال حامد الشوربجي 16

 44,76 جيد جدا   أيمان فكري إبراهيم رضوان  17

 82,75 جيد جدا   ريم أيمن أحمد غبور  18

 47,75 جيد جدا   مني ناصر محمد نصحي الحنفي  19

 26,75 جيد جدا   عطا محمد فودهأيمان رأفت أبو ال 20

 

 

 

 

 



 

 

 2014 /2013أوائل الدفعة الخريجين للعام

 
النسبة  التقدير   األسم  م

 المئوية
 26,84 ممتاز مع مرتبة الشرف وفاء محمد عبد القادر رجب 1

 56,83 جيد جدا  مع مرتبة الشرف  نادين ضياء محمد عبد الوهاب 2

 85,82 جيد جدا  مع مرتبة الشرف عال عاصم محمد صالح البوهي 3

 97,81 جيد جدا  مع مرتبة الشرف ناهد جمعة قاسم بدوي سعد 4

 15,81 جيد جدا  مع مرتبة الشرف  ندي أحمد سعد حسام الدين 5

 91,80 جيد جدا   أسماء محمود علي محمد إبراهيم 6

 56,80 جيد جدا  مع مرتبة الشرف سهر إبراهيم إبراهيم إبراهيم عريف 7

 41,80 جيد جدا  مع مرتبة الشرف ساره أحمد فهمي سيد أحمد  8

 12,79 جيد جدا   شيماء إبراهيم عبده إبراهيم رخا 9

 03,79 جيد جدا   محمد مصطفي محمد منصور السيد  10

 65,78 جيد جدا  مع مرتبة الشرف سهيله عبد الحميد أحمد عبد الحميد  11

 38,78 جيد جدا   الشبراوي هند علي عبد العزيز رمضان 12

 24,78 جيد جدا  مع مرتبة الشرف زاهر زاهر رضوان محمد كراويه 13

 97,77 جيد جدا  مع مرتبة الشرف مروه عبد الحكيم أحمد حسن 14

 50,77 جيد جدا   هدير محمد علي محمد عبده 15

 47,77 جيد جدا   ريهام عبد العال محمد عزام  16

 41,76 جيد جدا   علي يوسف سماح سمير يوسف 17

 15,76 جيد جدا   ساره سعد عبد الغني عبد الغني شطا  18

 06,76 جيد جدا   عبد الحليم حسن عبد الحليم متولي 19

 68,75 جيد جدا   فاطمه الزهراء إبراهيم شحتو عبده عرفه 20

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2015 /2014أوائل الدفعة الخريجين للعام

 
النسبة  رالتقدي   األسم  م

 المئوية
 35,80 مع مرتبة الشرف  جيد جدأ   محمد الفاتح حسام الدين عبد الحمن عبد هللا سالم 1

 56,77 جيد جدا   مني أحمد صبري عبد المنعم أبراهيم  2

 12,72 جيد  أيمان عبد الخالق محمد الشحات 3

 09,72 جيد  إيمان محمود محمد رزق 4

 06,72 جيد  حنفيايه السعيد طه أسماعيل ال 5

 26,71 جيد  أمل جمال حسن علي عرفات 6

 62,70 جيد  أسماء محمد عبد الحليم العفيفي 7

 74,68 جيد  أمجد رجب فتحي علي الصعيدي 8

 68,68 جيد  أحمد محمد عبد العاطي حافظ عبد العاطي 9

 38,68 جيد  ميرنا منير محمد إبراهيم الرخاوي 10

 03,67 جيد  مهدي الغريبهاجر أمير نجيب ال 11

 32,66 جيد  محمد رشدي مصطفي محمد غربيه 12

 09,66 جيد  أيمان محمد محمد حرحش 13

 03,66 جيد  أسماء تقي الدين أبو المجد محمد منسي 14

 88,65 جيد  سحر مصطفي عبد الوهاب طه 15

 68,64 جيد  مروه إبراهيم أحمد السنجهاوي 16

 15,64 جيد  عيد الخولي أحمد صال الدين الس 17

 12,64 جيد  مني محمد محمد حسن الشرقاوي 18

 71,63 جيد  ريم حسين طه محمد  19

 24,63  مقبول صفا مجدي احمد محمد صبح 20

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 شروط فتح مركز بيطرى( 1)
 للخدمات البيطرية .  بترخيص من الهيئة العامة اليجوز فتح مركز بيطرى لبيع وتداول االدوية البيطرية اال   -1

 واليصدر هذا الترخيص اال اذا توافرت فى المكان الشروط الصحية البيطرية .      
 بموافقة الهيئرة العامرة للخردمات ويتعرين أن تتروافر الإيعتبر الترخيص المشار الية فى المادة السابقة شخصيا لصاحب المركز اليجوز التنازل عنة  -2

 .الية الشروط المحددة بهذا القرارفى المتنازل 
 يشترط فيمن يرغب فى فتح مركز بيطرى لبيع وتداول االدوية البيطرية .  -3

 

 ان يكون مصرى الجنسية . -1
 ان يكون من االطباء البيطريين ومرخصا لة بمزاولة المهنة . -2
 ان يكون حسن السير والسلوك . -3
 الت نقابة االطباء البيطريين .ان يكون اسمة مقيدا فى سج -4
   .ة العامة للخدمات البيطريةفى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئان يكون اسمة مقيد  -0

 شروط المكان المعد لمزاولة نشاط بيع وتداول االدوية البيطرية وهى االتى :  -4
 متر مربع . 20المساحة التقل عن   -2
 اد سهلة التنظي  .ط من القيشانى أو أى موئاالرضية والحوا -2

 فظ االدوية .حارف  ودواليب ل-3

 ثالجة . -4

 .مصدر كهرباء  -0

 .مصدر مياة نقية )صالحة لالستهالك االدمى ( -6

 صر  صحى مستقل . -5

 شباك للتهوية + شفاط + مروحة للسق  . -1

 طفاية حريق . -0

 لخدمات البيطرية مصحوبا بالمستندات االتية :يقدم طلب الترخيص بفتح مركز بيع وتداول االدوية البيطرية الى الهيئة العامه ل      -0

معلومات تهمك بعد 

 التخرج



 

 ترخيص الحى بموافقة على استغالل المكان فى نشاط بيع وتداول االدوية البيطرية . -1

 صورة البطاقة الشخصية أو العائلية  . -2

 صورة البطاقة الضريبية او السجل التجارى  . -3

 .  x6  4صور شخصية مقاس  4عدد  -4

 رخيص بةرسم كروكى للمكان المطلوب الت -0

تتم معاينة المكران المرراد التررخيص برة بواسرطة الهيئرة العامرة للخردمات البيطريرة للتحقرق مرن تروافر الشرروط والمواصرفات الخاصرة   -6
 جنية ( أل  جنية مصروفات إدارية  عن كل معاينة تجريها الهيئة . 1555بمزاولة النشاط   ويحصل مبلغ)

 .مركز بحرو  ظاهرة باللغة العربيةعلى واجهة ال هومدير هبيجب أن يكتب اسم المركز واسم صاح  -5

تقيرد الترراخيص الترري تصردرها الهيئررة العامرة للخرردمات البيطريرة فررى سرجالت خاصرة تعررد لهرذا الغرررض ويتضرمن القيررد رقرم الترررخيص  -1
 إن وجد . ةواسم المختص لة وعنوان المركز ومدير ةوتاريخ

المركرز طبيرب بيطرري متفررخ مررخص لرة بمزاولرة المهنرة وعضرو بنقابرة األطبراء البيطرريين ولرة  يتعين إن يكون المدير المسئول عن -0
 خبرة فى المجال لمدة سنة على األقل وتخطر النقابة بذلك .

يجب على المرخص لة بمزاولة المهنة نشاط بيع وتداول األدوية البيطرية إن يمسك سجال مرقما بأرقام مسلسلة ومعتمد مرن الهيئرة  -15
 امة للخدمات البيطرية يدون فيها البيانات خالتية :الع

 .اسم الشركة المنتجة -2                          اسم الصن .-1

 .رقم التشغيلة -4     .                      بلد المنشأ -3

 .ةوتاريخي  درقم ترخيص االستيرا -6ريخ االنتهاء.                       تا -0

 .تاريخ اإلفراج المؤقت -1الكمية المستوردة.                     -5                

 .تاريخ اإلفراج المؤقت -15     .         صورة شهادة الفحص -0

على المنشات العاملة فى مجال األسماك والتي ترغب فى تصردير منتجاتهرا إلرى دول االتحراد االوروبرى الحصرول علرى تصرريح برذلك  -1

 .2551لسنة  1050للخدمات البيطرية طبقا لما هو منصوص علية فى البند الرابع عشر من القرار الوزاري رقم  من الهيئة العامة

المنشأة التصريح بالتصدير إال بعد معاينتها بواسطة المفتشين البيطريين المختصين والتحقق مرن مطابقتهرا لشرروط الهيئرة   حال تمن -2

 .2551لسنة  1050وبى المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقمفى التصدير واشتراطات دول االتحاد االور



تعمل هذة المنشات تحت إشرا  ورقابة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ويرتم التفتريش المفراجل عليهرا مررة كرل ثالثرة شرهور علرى   -3

 األقل بواسطة المفتشين البيطريين المتخصصين .

( من هرذا القررار مبلرغ سرتمائة جنيرة عنرد تقرديم الطلرب للهيئرة العامرة 1المادة ) تؤدى كل  منشأة من المنشات المنصوص عليها فى -4

جنيرة )ألر  وسرتمائة جنيرة ( مقابرل مصرروفات المراقبرة الصرحية 1655جرراء المعاينرة كمرا ترؤدى مبلرغ إللخدمات البيطريرة وذلرك مقابرل 

للشروط والمواصرفات لمردة سرتة أشرهر قابلرة للتجديرد لمردة  نشأة ويصدر التصريح بالترخيص للمنشأة المطابقةموالتفتيش الدوري على ال

 مماثلة دون مقابل .

 وتتحمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية مقابل فحص خطوط اإلنتاج وسحب العينات . -0

 العينات التي يتم سحبها من المنشأة وتفحص بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان هي : -6

 عينات ( . 3لمستخدمة )الفحص الميكروبيولوجى للمواد الخام ا (1

 عينات ( . 3التحاليل الخاصة بالمعادن الثقيلة المياة وللمنتج ) (2

 عينات ( .  0الفحص الميكروبيولوجى لعينات من أسطح العنابر وخطوط اإلنتاج ) (3

 عينات ( . 3الفحص الميكروبيولوجى لمصدر المياة والثلج المستخدم ) (4

 .عينات( 3نسبة الكلور فى الماء) –بالطفيليات تحاليل خاصة  –التحاليل األخرى هستامين  (0

 التحاليل األخرى التي قد تطلب بمعرفة المفتشين البيطريين . (6

( فرى هرذا القررار بمعرفرة صراحب الشرأن إلرى وحردة الخردمات بمعهرد 6تؤدى تكالي  فحرص وتحليرل العينرات المنصروص عليهرا بالمرادة ) -5

 مر أجراء تحاليل معامل أخرى يتحمل صاحب الشأن تكالي  هذا التحاليل .بحوث صحة الحيوان وفى حالة ما إذا تطلب األ

 
 
 
 
 
 
 



 ( شروط التسجيل فى النقابة العامة لألطباء البيطريين5)

 كنقابة فرعية للنقابة العليا للمهن الطبية . 1045لسنة  60تم إنشاء النقابة العامة لألطباء البيطريين بموجب القانون رقم     

والرذي يضرم نقابرات  1013لسرنة  13القرانون  هتحرت ظرل اتحراد نقابرات المهرن الطبيرة الصرادر بشرأن 1060لسرنة  41بموجرب القرانون  وتعمرل    

 البيطريين .  األطباء البشريين  أطباء األسنان  والصيادلة

  أمين الصندوق ( ويترولى رئاسرة يب السكرتير العامويتكون مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية من ممثلتين للنقابات الطبية وهم من كل نقابة )النق  

 االتحاد نقيب األطباء البشريين ويكون النقباء الثالثة األخريين وكالء االتحاد .

 ويدير النقـابة األجهزة آالتية :

 الجمعية العمومية : -1

 وتضم جميع األعضاء المسجلين بالجدول العام بالنقابة العامة . 

 مجلس النقـابة : -2

عضو نصفهم من األعضاء الذين مضى علرى عضرويتهم  24سنوات من النقيب وعدد 4عضوا يتم انتخابهم باالقتراع السري لمدة  20من  ويتكون 

عامرررررررا ويكرررررررون تمثررررررريلهم علرررررررى مسرررررررتوى الجمهوريرررررررة . 10عامرررررررا والنصررررررر  األخرررررررر أعضررررررراء أقرررررررل مرررررررن  10بالنقابرررررررة أكثرررررررر مرررررررن 



 

 ( شروط القيد فى جداول النقابة3)

 : ل العامالقيد فى الجدو  -1

يسجل بالنقابة كل من يحصل على بكالوريوس العلوم البيطرية من أحد الجامعرات المصررية أو مرن الردول التري تعامرل حراملي الجنسرية المصررية 

 خيص الطبية.ابالمثل ويزاول مهنة الطب البيطري بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من اإلدارة العامة للتر

 : بةالقيد فى سجالت النقـا -2

 :بالمستندات التالية د بسجالت النقابة يقوم خريج كلية الطب البيطري الراغب فى التسجيل التقدميللق

 أوال:الم تندات المطل بة الن ابة :

 شهادة التخرج )أصل ( -

 صحيفة الحالة الجنائية  -

 موق  التجنيد )صورة ( -

 صور شخصية  3عدد  -

 جنية  35سداد رسم قدرة  -

 ة المهنة بعد استخراجها صورة من تصريح مزاول -

 

 



 ثانيا :الم تندات المطل بة ل زارة الص ة :

 شهادة التخرج)أصل ( -

 موق  التجنيد )أصل ( -

 صور شخصية  4عدد  -

 ج . 1.05نموذج الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بمبلغ  -

 كارنيه النقابة  وبعد القيد بسجالت النقابة يحصل العضو على شهادة قيد بالنقابة وإيصال سداد للنقابة -

)دبلرروم  سعضرراء الررراغبين فررى القيررد بالسررجل ويشررترط الحصررول علررى مؤهررل أعلررى مررن درجررة البكررالوريواأليسررجل فررى سررجل األخصررائيين السررادة 

   -ويتقدم العضو بالمستندات التالية : ة.ماجستير . دكتوراة  ( من إحدى كليات الطب البيطري فى إحدى التخصصات البيطري

 من الجامعات األجنبية . اصول على درجة الدراسات العليا من إحدى كليات الطب البيطري بالجمهورية أو ما يعادلهشهادة الح (1

 طلب القيد بالسجل . (2

 سداد مبلغ عشرة جنيهات رسم تسجيل . (3

 آت البيطريةالقيد فى سجل المنش -3

 مل التحاليل البيطرية .ا  معزر ا  المجل منشأة تعمل فى مجاالت الطب البيطريويقيد بهذا السجل ك

 بالمستندات التالية :  آهوقد وضعت النقابة مواصفات وشروط خاصة لكل من هذة المنشات وللقيد بهذا السجل يتقدم المشر  على المنش

 عقد الملكية أو اإليجار للمكان  -طلب قيد السجل                            -



 تقرير بمعاينة النقابة الفرعية . -      رسم تخطيطي  للمكان              -

 سداد رسم تسجيل قدرة خمسون جنيها . -

 النقـابات الفرعيةالتسجيل فى    (4)

البيطررريين ويررديرها الجمعيررة العموميررة للنقابررة الفرعيررة والترري تضررم جميررع األطبرراء  ءالجمهوريررة نقابررة فرعيررة لألطبررابتوجررد بكررل عاصررمة محافظررة 

نقيرب وأربرع أعضراء يرتم انتخرابهم براالقتراع السرري الومجلس النقابة الفرعي مكون من  .لنقابة العامة والعاملين فى المحافظةالبيطريين المسجلين با

سررنوات ويشرركل مررن المجلررس هيئررة مكتررب مررن النقيررب   السرركرتير   أمررين الصررندوق ويسررجل بالنقابررة الفرعيررة جميررع األطبرراء البيطررريين  .لمرردة أربررع

وعلررى كررل عضررو أن يسررجل نفسررة بالنقابررة الفرعيررة فررى المحافظررة  وعنررد نقلررة مررن  .لنقابررة العامررة والعرراملين فررى نطرراق المحافظررةالمقيرردين بسررجالت ا

 ووالهرد  مرن أنشراء النقابرات الفرعيرة هر .برذلك ينين المختصرأخرى يجرب عليرة أخطرار كرل مرن النقرابين الفررعالمحافظة التي يعمل بها إلى محافظة 

 ة العامة من ناحية تقديم الخدمات المهنية واالجتماعية لألعضاء باإلضافة إلى ما تقرة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية تحقيق أهدا  النقاب

 . ومقر النقابة الفرعية بالدقهلية هو نادى األطباء البيطريين بطلخا

 

 

 

 



 

 مع أرق و أطيب األمنيات

 الجديد الجامعيبالعام 

 االعداد

 

 البرعاية الط عاممدير

 أ / مصطفي عبد العظيم محمود

 

 


