
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016/2017للعام الجامعي 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  كلمة األستاذ الدكتور / عميد الكلية

 
 كل عام وانتم بخير ...

 

 طلبة و طالبات الكلية األعزاء 00أبنائي 

 كل عام و أنتم بخير

 

ة و تهنئببة يعيببب طلبببة و طالبببات اللر ببة األولببي بتلببا هم ثببي أ تلانببات ال انايببة ال ا ببيطيببل لببي 

  0 2016/2017يا  ة العنصارة لل ام الجا  ي  –إنضعا هم إلي اسرة كلية الطل البيطري 

يلتبباي اببألا األ بب ار  ببل اليببل الطالببل بببيل أيبب يكم  اتلعلببه رسبباله و ربيببة و أابب ا  كليببة الطببل 

يا  ببة العنصببارة و فلببط ثببي أطببار يببااة الت لببيم و الببت لم أتببي يتل بب  تخببري  أطببباء  –البيطببري 

 ؤاليل أكاايعيا و   ربيل علعياً لعااكبة أأتيايات العجتب و خ  بة البيئبة و  بااريل علبي  بيطريل

  0العناثسة ثي ساق ال عل 

و ت ببالي أن نكببان ن ببم الع نببيل و األببباء األخببأليل بليبب يكم الببي الت بب م و الر ببي  ااعيببا س سبببلانه

 0اللضاري 

اب ة العلاضرات و الت ريل ال علبي بالكليبة أيب  و أتعني لكم يعي اً أسل األنتظام ثي ال راسه و  ت

 تبني األ م نهضتها و أضارتها بال لم الل ي  فو الجااة ال العية و العناثسة الشريلة  

 
 

 نبيل أبوهيكل سيد أحمدد/ 0أ

 جامعة المنصورة -عميد كلية الطب البيطري

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 كلمة األستاذ الدكتور / 

 ليم و الطالبوكيل الكلية لشئون التع

 
 

 أبنائى الطلبة والطالبات األعزاء
 

 كل عام وأنتم بخير 
 
 
 
 
 
 

بعناسبة ال ام ال راسي الج ي يطيل لى أن أعبر لكم عل بالغ س ااتى    

  أبنائى األعزاء

ت تبر كلية الطل البيطرى  ل الكليات التى تؤاى اورا اا ا ثى خ  ة العجتعب والللاظ على  لة 

ن ثهى تس ى ياا ة بتطبي    ايير الجااة ثى ال علية الت ليعية واللصال على اللياان واإلنسا

اإلعتعاا األكاايعى على العستاى العللى وال العى أر ا  نها على تخري  طالب  تعيزيل  ااريل 

على أل العشكالت وتلبية  تطلبات ساق ال عل لأللط ثهى تلتاج  نكم إلى بألل العزي   ل الجه  

. كعا أناش كم بضرورة العشاركة الل الة ثى يعيب األنشطة الطالبية لخل  شخصية وتلصيل ال لم 

 تكا لة  اارة على الت ا ل  ب كل العستج ات وفلط لرثب إسم كليتكم عاليا بيل كليات الجا  ة 

والجا  ات العصرية وبالتالى الا ال إلى اله   األسعى واا رثب إسم يا  ة العنصارة لتلتل 

ا إ ليعيا واوليا ا  ا  ت     . 

 .  ب أطيل تعنياتى لكم بعست بل  شرق تتل   ثيه كل األ ال

   

 

 

  أ.د./ جالل أحمد السيد يوسف

والطالب التعليم لشئون وكيل الكلية  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

                    أنشأأأألي  للأأأأل الرأأأأم الالرأأأأة  نامعأأأأل الرارأأأأمهو ياأأأأا ا  لأأأأ  ال أأأأةاه الجر أأأأمه   •

وأدهنت بركتم التاسلق بالرجلس األ ل  للجامعاي فأي العأام  1994لسال  287هقم 

بر ياأأأل  واختلأأأة ل أأأا م أأأة م قأأأت برااأأأ   للأأأل التة لأأأل ال أأأ  م 1996 /95الجأأأامعي 

 الرارمهو .

                           تأأأأم ت رأأأألد أهه واأأأأ و  أأأأ ا الالرةءأأأأل ب ةءأأأأل  أأأأ ا ياأأأأا   لأأأأ  قأأأأةاه السأأأأل   •

                     1994( لسأأأأال 1396ل بأأأأال ةاه هقأأأأم  وو ءأأأأة ال ها أأأأ ا.د/ نائأأأأم هئأأأألس الأأأأم ها 

 .وتم أقامل الرستشف إلقامل مستشف  يلرة  تعللري للكللل 

قامأأأت الجامعأأأل يت رأأألد قرعأأأل أهه داخأأأ  المأأأةم الجأأأامعي إلقامأأأل ماأأأاني اإلداهو  •

 واألقسام العلرلل بكللل الرم الالرة  .

  .خ  المةم الجامعي م اي  مراعل الجامعلتشلل  ماا  الكللل الج ي  ي ا تم •

 يةئاسل ا.د/  ا و ممر  العشراوى  13/10/1997انع   أول مجلس للكللل يتاهءخ  •

 .م  2000ت ةنت أول دفعل للكللل في مةالل الاكالمهءمس  ام  •

 ةنشأة الكلي



 
 
 

 الرســالة
 

ق العرأ  بكأ  قاقت أا  أي قةءأق امأ اد خةءجل أا تسع  الكللل للترل  فأ  خ مأل الرجترأا والمفأا  برترلاأاي سأم   
 بر تلف الرعاهف العلرلل والر اهاي العرللل, استم اث يةامج دهاسلل متع دو وترمءة الامث العلر .

 األهـداف
ترمءة ال  هو الر سسلل لكللل الرم الالرة  نامعل الرارمهو يمضا استةاتلجلاي لتم لق اه اف وهسالل وهؤءل  .1

 الكللل.
ه الكللل ف  وضا خرل خ مل الرجترا وتارلل الالئل وا  اد الرالم للرشاه ل ف  ا  مشاك  الرجترا ف  تفعل  دو  .2

 الالئل الرملرل.
 نظم الت مءم الر سسي و إداهو نمدو مترمهو و فعالل. .3
 ترمءة و تم يث نظم و ةامج ال هاساي العللا ف  ما يماكم ااتلاناي الرجترا. .4
د ال ادف إل  الترالق العرلي مي خالل التعةف  ل  الرشاك  الالئلل ال اصل برجال نشة ث افل الامث العلري الجا .5

 الرم الالرة  ومماولل ت   م الململ الرااسال.
 ت وء  الرالب بالر اهاي والرعاهف األساسلل وذلك مي خالل تارلل ق هات م و ءادو الرفاهلم الذهالل والر الل ل ي م. .6
لتعلم ووضا مااهج تعللرلل قلاسلل و ءادو نسال انشرل الرالب وال  م الر  م للرالم ترمءة استةاتلجلاي التعللم وا .7

 خالل فتةو دهاستل.
 ترمءة اللاي  ءادو الةضا المظلف  وتارلل ال لاداي وت للم األدا  .8
 نشة الم   برماصفاي ال لك  التاظلر  والتمصلف المظلف  ودوه ال لاداي ف  تارلل الرماهد. .9

 ومالئرل الراان  والتس لالي والعر   ل  تعظلم مماهد الكلللكفا ل الرماهد  .10

 
 الرؤيــة

 
نسأع  فأأ   للأأل الرأأم الالرأةى نامعأأل الرارأأمهو اض نكأأمض مأي افلأأ   للأأاي الرأأم الالرأةى بالجر مهءأأل مأأي الااالأأل    

 التعللرلل والامثلل والرجترعلل للرشاه ل ف  استكرال هؤءل الجامعل.
 

 
 
 



 
 
 
 

The mission 
 

The Faculty seeks excellence in the community service and fulfillment of the 

requirements of the labor market by providing their alumni with different 

scientific knowledge, practical skills, development of new educational  

programs  and development of scientific research. 

 

The objectives 
1. The development of the institutional capacity of the Faculty of Veterinary 

Medicine, Mansoura University to develop strategies for achievement of goals, 

mission and vision of the Faculty. 

2. Activation of the Faculty's role in the development of a plan of community service 

and environmental development and preparing the student to participate in 

solving the problems of the community in the surrounding environment. 

3. Systems of institutional evaluation and sophisticated and effective quality 

management. 

4. The development and modernization of systems and programs of postgraduate 

studies in line with the needs of the community 

5. Spreading the culture of hard scientific research aiming to the practical 

application by identifying the environmental problems related to the field of 

Veterinary medicine in order to provide appropriate solutions 

6. . Providing students with the basic skills and knowledge through the development 

of their abilities and the incensement of their intellectual and professional 

concepts. 

7. The development of teaching and learning strategies and developing a standard 

curriculum and increasing the proportion of students' activities and the support 

provided to the student during the period of his study. 

8. Developing mechanisms to increase job satisfaction and leadership development 

and performance evaluation. 

9. Spread awareness about specifications of the organizational structure and job 

description and the role of leadership in resource development. 

10. . The adequacy of resources and appropriate buildings and facilities, and working 

on expanding the Faculty's resources. 

The vision 
 

We work hard in the Faculty of Veterinary Medicine- Mansoura University to be one of the 

best faculties of Veterinary Medicine in Egypt from the educational, research and 

community aspects to participate in the completion of the University's vision. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 نبيل أبو هيكل سيد أحمدأ.د/ 
  ةــد الكليــعمي                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 زغلول عادل التابعي إبراهيم /د 0أ      جهاد رمضان السيد محمد أ.د/            جالل أحمد السيد يوسف   .د/ أ     

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

 وتنمية البيئة                                   والبحوث                                                                   

 
 
 
 
 

 إدارة الكلية



 2017/  2016تشكيل مجلس الكلية للعام الجامعي  
 أأ  الكللأأأل وهئلأأأس الرجلأأأأسأ رل نبيل أبو هيكل سيد أحمد السيداألستاذ الدكتور/

  وكالء الكلية:
 التعللأأأم والرأأالبل لشئمض أأأأو ل  الكلل السل  يمسفنالل أار  األستاذ ال  تمه/ 

  ات ال ليا والبلاثسان ال راـشئلة ـوكيل الكلي ن اد هملاض السل    تمه/لاألستاذ ا
 خ  ة العجتعب وتنعية البيئة لشئمض وكيل الكلية   ادل التابعي إيةاهلم  غلملتاذ ال  تمه/ ساأل

  أعضاء اجمللس:

 قسم الفسيولوجياأستاذ متفرغ ب فيهم البهي السيد وحيش /األستاذ الدكتور

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

 أستاذ متفرغ  بقسم الطب الشرعي و السموم األستاذ الدكتور / فتحي رضوان علي سليم

 التغذية و أمراض سوء التغذيةأستاذ متفرغ  بقسم  األستاذ الدكتور / عبد الهادي محمد عرمه

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

 و رئيس قسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذيةمتفرغ أستاذ  األستاذ الدكتور /السعيد الشربينى السعيد

 قسم الرعاية و تنمية الثروة الحيوانية متفرغأستاذ  ر / محمد محمد فوده محمداألستاذ الدكتو

 أستاذ متفرغ بقسم الرقابة الصحية على األغذية األستاذ الدكتور / محمد الشربيني السيد علي

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

 أستاذ ورئيس قسم الصحة واالمراض المشتركة يب الجوهرىاألستاذ الدكتور / عادل حلمى نج

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

 أســتاذ ورئيس قسم أمراض الدواجن األستاذ الدكتور / كامل ابراهيم أبوالعزم

 اأستاذ ورئيس قسم البكتري األستاذ الدكتور / جمال عبدالجابر محمد يونس

 قسم التشريح متفرغأٍستاذ  ألستاذ الدكتور / صالح المرسى المرسى فرج

 قسم التشريحورئيس أٍستاذ  األستاذ الدكتور / مصباح عبد الجواد السيد 

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

 الخلية واألنسجةأســتاذ ورئيس قسم  أحمد شوقي أسماعيلاألستاذ الدكتور / 

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

 قسم الرقابة الصحية علي األغذيةأستاذ ورئيس  األستاذ الدكتور / عادل عبد الخالق سيد أحمد 

 الصحية علي األغذية الرقابةاستاذ بقسم  محمد محمد محمد الجزار األستاذ 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 بقسم الرقابة الصحية على األغذي األستاذ الدكتور / خالد ابراهيم أبو الفتح 

 أستاذ قسم األدوية 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 / 

 أستاذ بقسم التشريح دة محمد مرسياألستاذ الدكتور / صفوت عبا

 أســتاذ قسم أمراض الدواجن األستاذالدكتور / سناء سالمة أحمد عوض 

 قسم الرعاية و تنمية الثروة الحيوانيةورئيس أستاذ  األستاذ الدكتور / رجب عبدهللا درويش

 األشعة وقسم الجراحة والتخديرورئيس  أستاذ عصام مصباح محمد محمودالدكتور/ األستاذ 

 أستاذ بقسم الوالده األستاذ الدكتور / عبد المنعم منتصر محمود

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الباثولوجيا االكلينيكية الدكتور / انجي فكري ريشه

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الباثولوجيا  الدكتور / والء فكري عبد الوهاب

 ورئيس الفيروسات أستاذ حمنالدكتور / سحر السيد عبد الر

 أستاذ مساعد بقسم الصحة واالمراض المشتركة الدكتور / فاطمه مصطفي عبد الحميد

 الرقابة الصحية علي األغذيةبقسم أستاذ مساعد  الدكتور / سمير محمد عبد الغني عبد هللا

 الطفيلياتقسم مدرس ب الدكتور / يارا محسن عبد المنعم

 الطب الشرعيقسم مدرس ب مد االلفيالدكتور / محمود مح

  أعضاء من اخلارج

 دقهليةمدير معهد بحوث صحة الحيوان بال عادل حسنين محمود مصطفياألستاذ الدكتور/ 

 رية الطب البيطرى بالدقهليةيمد وكيل وزارة محمد محمد جمعة سالم الدكتور/ 



 
 2017/  2016  اللجان المبثقة عن مجلس الكلية للعام الجامعيتشكيل  

  جلنة شئون التعليم و الطالب
 هئلسا   نالل اار  السل  يمسفاألستاذ ال  تمه/ 

 عضااً  األستاذ الدكتور / فتحي رضوان علي سليم
 عضااً        األستاذ الدكتور / سامى معوض محمد زعبل

 عضااً        محمد محمد محمد الجزار األستاذ الدكتور / 
 عضااً        إبراهيم أبو الفتح خالد  /األستاذ الدكتور

  جلنة الدراسات العليا و البحوث

 هئلسا   

  لما   األستاذ الدكتور / صالح أحمد أبو الوفا

  لما   األستاذة الدكتور / فيوال حسن زكى

  لما   صبري أحمد الخضرياألستاذ الدكتور / 

  لما   األستاذ الدكتور / سناء سالمة أحمد
  لثقافيةجلنة العالقات ا

 هئلسا   

  لما   األستاذ الدكتور / محمد أجمد علي يوسف

  لما   فيهم البهي السيد وحيش /األستاذ الدكتور

  لما   األستاذ الدكتور / كامل ابراهيم أبوالعزم

  لما   األستاذ الدكتور / عادل عبد الخالق سيد أحمد 

  لما   عمرو عبد الفتاح محمد عبدةاألستاذة الدكتور / 

  جلنة خدمة اجملتع و تنمية البيئة

 رئيسا         ادل التابعي إيةاهلم  غلملتاذ ال  تمه/ ساأل

  لما   األستاذ الدكتور / عادل حلمى نجيب الجوهرى

  لما   جمال عبد الجابر يونساألستاذ الدكتور / 

  لما   األستاذ الدكتور / ممدوح محمد أبوالمجد

  لما   عباده محمد مرسيصفوت األستاذ الدكتور / 

  جلنة املختربات

 رئيسا        علي علي إبراهيم القناوياألستاذ الدكتور / 

  لما   األستاذالدكتور / مجدي صالح مصطفي عامر 

  لما   ألستاذ الدكتور / صالح المرسى المرسى فرج

  لما   األستاذ الدكتور / مصباح عبد الجواد السيد 

  لما   إبراهيم ارق ابراهيم محمداألستاذ الدكتور / ط

  جلنة املكتبات

 هئلسا         األستاذ الدكتور / عبد الهادي محمد عرمه

  لما   األستاذ الدكتور /السعيد الشربينى السعيد

  لما   األستاذ الدكتور / محمد محمد فوده محمد

  لما   األستاذ الدكتور / محمد جبر السيد جبر 

 



 سام العلميةرؤساء مجالس األق
 

 رئيــس القســـم القســــــم م
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم التشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةء 

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم ال للأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل واألنسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأجل

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الفسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألملمنلا 

 قسأأأأأأأأأأأم الكلرلأأأأأأأأأأأا  الملمءأأأأأأأأأأأل و لرلأأأأأأأأأأأا  الت ذ أأأأأأأأأأأل

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الااثملمنلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الااثملمنلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا اإلكللالكلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الرفلللأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاي 

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الفلةوسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاي

الاكتلةءأأأأأأأأأأأأأأأأأا والفرةءأأأأأأأأأأأأأأأأأاي والراا أأأأأأأأأأأأأأأأألقسأأأأأأأأأأأأأأأأأم   

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم األدوءأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل 

 قسأأأأم الرأأأأم الشأأأأة ي والسأأأأرمم واإلنأأأأةا اي الالرةءأأأأل

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الرأأأأأأأأأأأأأأأأأأمل واألمأأأأأأأأأأأأأأأأأأةاه الرشأأأأأأأأأأأأأأأأأأتة ل

 قسأأأأأأأأأأأأأم الت ذ أأأأأأأأأأأأأل وأمأأأأأأأأأأأأأةاه سأأأأأأأأأأأأأم  الت ذ أأأأأأأأأأأأأل 

 قسأأأأأأأأأأأأأأم الةقابأأأأأأأأأأأأأأل الرأأأأأأأأأأأأأأملل  لأأأأأأأأأأأأأأي األغذ أأأأأأأأأأأأأأل

 قأأأأأأأأسم األمأأأأأةاه الاأأأأأأاقال واألمأأأأأأةاه الرع  أأأأأل واألسأأأأأرا 

 قسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم أمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأةاه الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ واني

ل والت أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ية األ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعلقسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم الجةااأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  

 قسأأأأأأأأم التمللأأأأأأأأ  والتااسأأأأأأأأ  والتل أأأأأأأأل  ا صأأأأأأأأأراا ي 

 قسأأأأأأأأأأأأأم الة ا أأأأأأأأأأأأأل وتارلأأأأأأأأأأأأأل الثأأأأأأأأأأأأأةوو الملمانلأأأأأأأأأأأأأل

 

 مرأأأأأأأأأأأأأأاال  اأأأأأأأأأأأأأأ  الجأأأأأأأأأأأأأأماد السأأأأأأأأأأأأأأل أ.د/ 

  أارأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمقي اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرا ل أ.د/

 نالأأأأأأأأأأأأأأأ  أيمهلكأأأأأأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأأأأأأل  أارأأأأأأأأأأأأأأأ  د/0أ

 أ.د/ السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعل  الشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة لا  السأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعل  

 فكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة   اأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  المهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاب  و د/

  انجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي فكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة  هءشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألد/

 رأأأأأأأأأأأأأأأأاض أيأأأأأأأأأأأأأأأأم المفأأأأأأأأأأأأأأأأاأ.د/ صأأأأأأأأأأأأأأأأالل  ث

 سأأأأأأأأمة السأأأأأأأأل  السأأأأأأأأل   اأأأأأأأأ  الأأأأأأأأةاريأ.د/ 

 أ.د/ نرأأأأأأأأأال  اأأأأأأأأأ  الجأأأأأأأأأاية ممرأأأأأأأأأ  يأأأأأأأأأمنس

  مجأأأأأأأأأأأأ   صأأأأأأأأأأأأالل مرأأأأأأأأأأأأرفي  أأأأأأأأأأأأامةأ.د/ 

 مرأأأأأأأأأأأأأأأ ول ممرأأأأأأأأأأأأأأأ  أيأأأأأأأأأأأأأأأم الرجأأأأأأأأأأأأأأأ أ.د/ 

 أ.د/  أأأأأأأأأأأأأادل الرأأأأأأأأأأأأأي نجلأأأأأأأأأأأأأم الجأأأأأأأأأأأأأمهة  

 قأأأأأأأأأأأأأاهق ايأأأأأأأأأأأأأةاهلم ممرأأأأأأأأأأأأأ  ايأأأأأأأأأأأأأةاهلمأ.د/ 

  أأأأأأأأأأادل  اأأأأأأأأأأ  ال أأأأأأأأأأالق سأأأأأأأأأأل  أارأأأأأأأأأأ أ.د/ 

 / فلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم  اسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  أ.د

 أيأأأأأأأأأأأأأأأأأم العأأأأأأأأأأأأأأأأأ م أ.د/  امأأأأأأأأأأأأأأأأأ  إيأأأأأأأأأأأأأأأأأةاهلم

   رأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأام مرأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاال ممرأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ د/ أ.

 أ.د/ سأأأأأأأأأأأأأامي معأأأأأأأأأأأأأأمه ممرأأأأأأأأأأأأأأ    اأأأأأأأأأأأأأأ 

 هنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم دهوءأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ.د/ 

 
 



 2016حتى عام    البيطريبأعداد الكادر الخاص بكلية الطب    إحصائية
 

أستاذ  
 متفرغ

 أستاذ
أستاذ 
 مساعد

أستاذ مساعد 
 لقب علمي

 مدرس
مدرس 
 مساعد

 االجمالي معيد
 المجموع

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ
 8 3 5 1 0 1  1 1  1 0 1 0 1 0 1 الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية

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

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

 13 9 4 0 1 4 0 3 1   2 0 0 2 0 0 الصحة واألمراض المشتركة

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

 20 8 12 0 0 4 1 1 3  1 2 2 1 4 0 1 األمراض الباطنة والمعدية واألسماك

 10 1 9 1 0 0 1 0 4   0 1 0 3 0 0 التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى

 6 4 2 0 0 2 0 2 0   0  0 2 0 0 الخلية واألنسجة

 16 9 7 3 0 2 1 3 1   0 1 1 3 0 1 الرقابة الصحية على األغذية

 9 4 5 1 0 1 1 1 2   1 0 0 2 0 0 الباثولوجيا

 6 3 3 0 0 1 1 0 1   2 0 0 1 0 0 الباثولوجيا األكلينيكية

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

الطب الشرعى والسموم واألجراءات 
 البيطرية

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

 11 2 9 1 1 1 0 0 3   0 0 0 4 0 1 التشريح

 8 6 2 1 0 3 0 2 1   0 0 0 2 0 0 األدوية

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

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

 6 2 4 0 1 1 0 0 1   0 1 1 1 0 0 أمراض الدواجن

 17 11 6 2 0 5 0 4 3   0 1 0 1 0 1 يةالرعاية وتنمية الثروة الحيوان

 185 89 95 15 6 33 8 28 29   8 11 3 34 0 9 المجموع

 



 
 

 2017-2016لعام  الالرة  الت هءس ومعاونل م اسم األقسام العلرلل بكللل الرم  هلئلأسرا  وت رراي أ لا  

 ة الثروة الحيوانية:ــاية وتنميــــالرع  -1

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها ةالوظيفــــ اإلســـــــم م
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 سلم لاي الملماض وال واني و ه ايت ا ج. ال قا ءق 1989د/ 5/5/2016 أستاذ متفةغ أ.د/ممر  ممر  فمده 1

 ل واني و ه ايت اسلم لاي الملماض وا ج. ال اهةو 2004د/ 29/9/2014 وهئلس ال سمأستاذ  د/ هنم  ا  هللا دهوء  0أ 2

 سلم لاي الملماض وال واني يةءستملج. 2007/د 27/3/2012 أستاذ مسا    أيم اسرا ل  د/ أسامل أار  ممر  3

 يالمانإنتاج  ج. الرارمهو 2012د/ 30/4/2012 م هس  ها   ا  الة اق  ا  السالم /0د 4

 المهاثل رمهوج. الرا 2012د/ 23/1/2013 م هس  ما اه  ثراض السل   لي /0د 5

 إارا  الماني الرارمهو0ج 2013د/ 29/4/2013 م هس  إ راض أار  ممر  أيم الفل /0د 6
 يانإنتاج الم  الرارمهو 0ج  2013د/ 27/5/2012 م هس  هاا  ممر  السل  غانم /0د 7
 اقتراد وإداهو م اهع الرارمهو0ج 2014د/ 29/9/2014 م هس  سامة سرلة ايةاهلم السل  /0د 8
 المهثل و ال ا سل المهاثلل الرارمهو0ج 2014د/ 25/11/2014 م هس  أار  إيةاهلم  رلل أسرا ل  /0د 9
 سلم لاي وه ا ل الملماض الرارمهو 0ج 2015د/ 27/5/2015 م هس  أار  فتمي ممر  أيم الاجا /د. 10
 إنتاج الم   الرارمهو 0ج 2011م/ 27/9/2011 م هس مسا   م/ أ هاه هضا مررفي الراااي 0م 11
 وهاثل الرارمهو0ج 2014م/ 8/10/2014 م هس مسا   م/ بسرل ممر  قاهة أار   ا  الع ء 0م 12
 انتاج الماني الرارمهو0ج 2016م/ 4/4/2016 م هس مسا   ة لرا  أسع  اافظ ص  /م0م 13
 لوهاث الرارمهو0ج 2016م/ 4/4/2016 م هس مسا   ه    ا  الراعم  رلل إيةاهلم /م0م 14
 العلمم الرالل و الالرةءل الرارمهو0ج 2012ب/ 10/12/2012 معل  ن ي ممر  وال  السل  أيم الفتمل  /0م 15
 العلمم الرالل و الالرةءل الرارمهو0ج 2013ب/ 10/3/2012 معل  أسرا  أار  ي ه ممر   ا  العال /0م 16
 العلمم الرالل و الالرةءل الرارمهو0ج 2013ب/ 10/3/2014 معل  أسرا  سع  ممر  ممر  يمسف دهغام /0م 17

 

 

 



 ةـاء التغذيـة وكيميـاء الحيويـم الكيميـقس -2
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 كلرلا  المءل ال قا ءق ج. 1988د/ 22/11/2015 أستاذ متفةغ وهئلس ال سم  أ.د/ السعل  الشة لاي السعل  1

 كلرلا  المءل ج. قااو السمءس 1995د/ 29/5/2006 أستاذ  أ.د/ن اد هملاض السل  ممر  2

 كلرلا  المءل و لرلا  ت ذ ل أنجلتةا 2010/د 27/4/2016 أستاذ مسا   ممر  فمده إيةاهلم سالمل /0د 3

 كلرلا  الم   . الرارمهوج 2011/د 31/10/2016 أستاذ مسا   ممرمد نرل  إسرا ل  /0د 4

 كلرلا  المءل الرارمهو0ج 2013د/ 26/2/2013 م هس  ممر   ل  ماهة ممر  الع ل /0د 5

 كلرلا  المءل الرارمهو0ج 2016د/ 30/5/2016 م هس  لرا   ا السالم مسع  /د. 6

   المءلكلرلا الرارمهو0ج  2015م/  4/3/2015 م هس مسا    م/ بسرل أار  ممر  ممر  سالمل0م 7

 كلرلا  المءل الرارمهو0ج 2014ب/ 5/2/20015 معل   ناديي ضلا  ممر   ا  المهاب /0م 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 جةـة واألنسـم الخليـــقس -3 

 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 خللل وأنسجل ج. قااو السمءس 1994د/ 27/2/2005 ستاذ أ  أ.د/هاني السل  مة ي 1

 هستملمنلا ألرانلا-ج. لمدفلج 2005د/ 30/9/2015 وهئلس قسمأستاذ  أار   مق  أسرا ل /0د 2

 هستملمنلا الرارمهو  0ج 2014د/ 23/3/2014 م هس أماني فةج أملي ممرمد /0د 3

 هستملمنلا الرارمهو  0ج 2014د/ 30/6/2014 م هس سرال السل  الشماي /0د 4

 هستملمنلا ج. الرارمهو 2014/م 31/3/2014 م هس مسا   م /  لرا  السل  ممر  ه ق 0م 5

 ءام  ا  ال اي السعل   /.مم 6
  مماض

 هستملمنلا ج. الرارمهو 2012ب/ 28/9/2016 م هس مسا  

 



 
 

 ةــة واألمراض المشتركـــم الصحــــقس -4
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها ـــةالوظيفـ اإلســـــــم م
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 أمةاه مشتة ل ج. اإلسكا هءل 1990د/ 29/11/1999 أستاذ وهئلس ال سم أ.د/ ادل الري نجلم الجمهة   1

 أمةاه مشتة ل اللاباضج.  22/6/1997 25/6/2002 أستاذ  د/  رةو  ا  الفتال ممر   ا ه 0أ 2

العلمم الرالل الالرةءل  صمل  ج. الرارمهو 2010د/ 27/1/2016 أستاذ مسا   فاقرل ال هةا   ا  المرل  الجمهة   /د. 3
 (الملماض

 أمةاه مشتة ل ج. الرارمهو 2010/د 27/6/2016 أستاذ مسا   ملاده مسع  أار   عااض /0د 4

لعلمم الرالل الالرةءل  صمل ا الرانلاج.  2012/د 26/2/2013 م هس    مةوو فم   الرتملي /0د 5
 (الملماض

 أمةاه مشتة ل ج. الرارمهو 2013د/ 26/2/2013 م هس  اا م اسي السل  ممرمد هملاض /0د 6

 صمل الملماض والالئل الرارمهو0ج 2015/د 27/1/2016 م هس ما  ممي ال يي السل  ممر  /د. 7

م ج.الر 2015/د 26/9/2016 م هس أملةو اسي  لي خلل  /د. 8
 الالرة   الارسا

العلمم الرالل الالرةءل 
  أمةاه مشتة ل(

 صمل الملماض والالئل ج. الرارمهو 2011م/ 26/3/2011 م هس مسا   م / فاقرل الاا  ية اي الاا 0م 9

 أمةاه مشتة ل الرارمهو0ج 2014م/ 31/3/2014 م هس مسا   د ا  نجلم السعل  اساضم/ 0م 10

 صمل الملماض والالئل الرارمهو0ج 2015م/ 5/4/2015 م هس مسا   أار  ي و  م/ بسرل ممةم أار  0م 11

 أمةاه مشتة ل الرارمهو0ج  2016/م 25/2/2016 م هس مسا    لرا   لي الاا  لي الرمرمد /م0م 12

 العلمم الرالل الالرةءل الرارمهو0ج 2015ب/ 29/12/2015 معل  ./ ممر  الفات  اسام ال يي  ا  الةاريم 13

 



 

 

 

 البيطري  م الطب الشرعي والسموم واإلجراءاتـقس -5
 

 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 قم  ة ي وسرمم ج. اإلسكا هءل 1983د/ 8/5/2012 أستاذ متفةغ أ.د/فتمي هضماض  لي سللم 1

 قم  ة ي وسرمم ج. ال قا ءق 1997د/ 28/5/2007 أستاذ و هئلس قسم  ج أ.د/ مر ول ممر  ايم الر 2

 الرم الشة   ج. الرارمهو 2011د/ 24/1/2012 م هس  ممرمد ممر  ا لفي المفااو   /.د 3

 الرم الشة    ج. الرارمهو 2012/د 23/1/2013 م هس     أم   ا  الراعم  لي االوو /0د 4

 الرم الشة   الرارمهو 0ج 2012م/ 22/7/2012  هس مسا  م م/ا   أار  أار  ف ل 0م 5

 الرم الشة   الرارمهو0ج 2014م/ 8/10/2014 م هس مسا   م/  ال  لي السل  ااتل 0م 6

 الرم الشة   الرارمهو0ج 2013ب/ 10/3/2014 معل  م/ ممر  سرلة  ا  الستاه أيم مسلم 7

 الرم الشة   الرارمهو0ج 2014ب/ 5/2/2015 معل  م/ أسرا  ممرمد  لي ممر  إيةاهلم 8

 

 
 

 

 



 

 

 

 اتــــم الفيروســـــــقس -6
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 لملمنلا وفلةولمنلاملكةو  ج. ال قا ءق 1981د/ 28/3/2010 أستاذ متفةغ  أ.د/ لي  لي إيةاهلم ال ااو   1

أستاذ مسا   قائم بعر   د/ سمة السل  السل   ا  الةاري 2
 هئلس قسم

 فلةولمنلا الرانلاج.  2010/د 29/2/2016

 فلةولمنلا الرانلاج.  2011د/ 26/6/2011 م هس  د/ أار   ا  الماا   لي أيم الارة 3

 فلةوساي رارمهوج. ال 2012/د 25/6/2012 م هس  د/ ممر  صالل ممر  الثلث 4

 فلةوساي الرارمهو0ج 2015/د 30/9/2015 م هس سرال مسع  مسع  ممر  /د 5

 فلةوساي الرارمهو0ج 2015م/  28/4/2015 م هس مسا    م / هء ام  ةم ممر  فةج 0م 6

 فلةوساي الرارمهو0ج 2014ب/ 5/2/2014 معل  م/  ال  اصم ممر  صال  الامهي  7

 

 
 

 
 

 



 

 ياتــــم الطفيلــــقس -7
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 قفلللاي ج.اإلسكا هءل 1990د/ 25/10/1999 أستاذ و هئلس قسم  أ.د/صالل أار   ثراض أيم المفا 1

 قفلللاي ج.ال قا ءق 2008د/ 29/4/2008 م هس  د / مررفي  ا  السالم العة ي 2

 قفلللاي ج.الرارمهو 2011د/ 30/10/2011 م هس  د/  اها ممسي  ا  الراعم ال ااني 4

 قفلللاي ج.الرارمهو 2011د/ 24/1/2012 م هس  د/ إيةاهلم السل   ا  ال اده 5

 قفلللاي الرارمهو0ج 2011م/ 28/12/2011 م هس مسا   م/ باسم ممر  ممر  الرشرش 0م 6

 قفلللاي الرارمهو0ج 2016/م 25/2/2016 م هس مسا   سرلل صال  السل  ي و   /.مم 7

 قفلللاي الرارمهو0ج 2013ب/ 10/3/2014 معل   م/ السل  نال  السل  األلفي 8

 
 

 
 
 
 



 
 

 ةــــــــم األدويـــــقس -8
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 فاهماكملمني اإلتماد السمفلتي 1991د/ 31/12/2001 أستاذ و هئلس قسم  أ.د/مج   صالل مررفي  امة 1

 فاهماكملمني ج. ال قا ءق 1997د/ 28/11/2007 أستاذ  أ.د/ ممر  ناة السل  ناة 2

 اهماكملمنيف ج. الرارمهو 2012د/ 30/4/2012 م هس    د/ هء ام اار   ا  الفتال يمسف 3

 فاهماكملمني ج. الرارمهو 2014/د 29/9/2014 م هس  د/ ه ا أار   ا  الجلل  أار  4

 فاهماكملمني الرارمهو 0ج 2012م/ 8/5/2012 م هس مسا   م/ أسرا    ي ايةاهلم ممر 0م 5

 يفاهماكملمن الرارمهو0ج 2014م/ 31/3/2014 م هس مسا     م/ أ راض صال  إيةاهلم العشة  0م 6

 فاهماكملمني الرارمهو0ج 2014م/ 27/8/2014 م هس مسا     ساهو قه ممر  ممر   الع ب /م.م 7

 فاهماكملمني الرارمهو0ج 2014ب/ 5/2/2015 معل  م/ ن   أار  سع  اسام ال يي 8

 

 
 
 
 
 



 
 ةـــة الصحية علي األغذيـــــالرقـاب  -  9

 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
ادة  الشه

الجامعية  
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

الةقابل الرملل  لي األلااض  ج. ال قا ءق 1990د/ 8/8/2016 متفةغ أستاذ أ.د/ ممر  الشة لاي السل   لي  1
 وماتجات ا

 الةقابل الرملل  لي األلااض ج. ال قا ءق 1995د/ 31/10/2005 أستاذ  أ.د/  ادل  ا  ال الق سل  أار  2
 اتجات اوم

 الةقابل الرملل  لي األلااض ج. ال قا ءق 1995د/ 27/2/2006 أستاذ أ.د/ممر  ممر  الج اه 3
 وماتجات ا

الةقابل الرملل  لي اللممم  ج. ال قا ءق 1997د/ 27/8/2007 أستاذ  د/ خال  إيةاهلم أيم الفتال0أ 4
 وماتجات ا

الةقابل الرملل  لي األلااض  ج. الرارمهو 2004د/ 28/7/2014 أستاذ  د/ م ا  ا ه ممر  العشراو  0أ 5
 وماتجات ا

الةقابل الرملل  لي اللممم  ج. الرارمهو 2010/د 30/11/2015 أستاذ مسا   د/ سرلة ممر   ا  ال اي  ا  هللا 6
 وماتجات ا

م الةقابل الرملل  لي اللمم  ج. الرارمهو 2010/د 29/6/2010 م هس  د/ ممرمد أار  ممرمد ممر  7
 وماتجات ا

الةقابل الرملل  لي األلااض  ج. الرارمهو 2012د/ 25/6/2012 م هس  د/ مةوو إيةاهلم الرةسي ممر  الرمخي 8
 وماتجات ا

الةقابل الرملل  لي اللممم  ج. الرارمهو 2015د/ 26/10/2015 م هس أملةو إيةاهلم   ةءا إيةاهلم /د 9
 وماتجات ا

األباض الةقابل الرملل  لي  ج. الرارمهو 2016د/ 30/5/2016 سم ه  / هضمى هضا أار   را د 10
 وماتجات ا

األباض الةقابل الرملل  لي  وج. الرارمه  2013م/ 4/5/2013 م هس مسا   م/ أملةو اسلي الاا   ا  الةا ق 0م 11
 وماتجات ا

ابل الرملل  لي اللممم الةق وج. الرارمه  2014م/ 8/10/2014 م هس مسا   م/ اااض أار   اهة أار  اسي0م 12
 وماتجات ا

األباض الةقابل الرملل  لي  وج. الرارمه  2016م/ 26/4/2016 م هس مسا   ممرمد  ااس   ي العفلفي /.مم 13
 وماتجات ا

 العلمم الرالل و الالرةءل وج. الرارمه  2013ب/ 10/3/2014 معل  م/ هنا ف ري صال  سل  أار  ساله 14
 العلمم الرالل و الالرةءل وج. الرارمه  2014ب/ 5/2/2015 معل   و  م/ناه  نرعل قاسم ي 15



 

 دواجن:ــــــراض الـــــــمقسم أ – 10

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 أمةاه الرلمه واألهانم ج. اإلسكا هءل 1991د/ 25/11/2002 أستاذ و هئلس قسم أ.د/كام  إيةاهلم ممرمد أيم الع م 1

 أمةاه الرلمه واألهانم ج. قارا 2002د/ 23/10/2013 أستاذ  د/ ساا  سالمل أار  0أ 2

 أمةاه الرلمه واألهانم ج. الرارمهو 2010د/ 27/1/2016  أستاذ مسا   د/  ا  الفتال ار    ا  الفتال 3

 أمةاه ال واني ج. الرارمهو 2012/د 30/4/2012 م هس  د/ نجال  ةفاي اسلي إسرا ل  4

 أمةاه ال واني ج. الرارمهو 2014م/ 30/11/2014 م هس مسا   م/ إ راض أار  أار  نادو0م  5

 أمةاه ال واني ج. الرارمهو 2013ب/ 10/3/2014 معل  م/ ممر   ال  ال يي  6

 ولوجيا اإلكلينكيةـــم الباثـــقس -11
 

 تاريخ شغــلها فــــةالوظي اإلســـــــم م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

ج. قااو  1998د/ 26/5/2008 أستاذ  د/ممر  السل  الام  0أ 1
 السمءس

 الااثملمنلا اإلكللالكلل

أستاذ مسا   وقائم بعر   د/ إنجي فكة  ممر  اسي هءشه 2
 الااثملمنلا اإلكللالكلل ج. الرارمهو 2010/د 27/4/2015 هئلس قسم  

 الااثملمنلا اإلكللالكلل ج. الرارمهو 2010د/ 31/8/2015 أستاذ مسا     د/ فاقرل مررفي  ا  المرل  إيةاهلم 3

 الااثملمنلا اإلكللالكلل ج. الرارمهو 2014د/ 28/4/2014 م هس  د/اسام الشماي  ل  ناد اللل  4

 الااثملمنلا اإلكللالكلل ج. الرارمهو 2013م/  2/9/2013 م هس مسا     لجلل  أار  الشاكيم/ ن اد السعل   ا  ا0م 5

 الااثملمنلا اإلكللالكلل ج. الرارمهو 2016م/ 6/9/2016 م هس مسا     أار  ممر  الساا ي  لي اسي /.مم 6

 



 

 ريحــــم التشـــــقس  -12
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
لشهادة  ا

الجامعية  
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 تشةء  الملماض ج. ال قا ءق 1992د/ 8/2/2016 متفةغأستاذ  أ.د/صالل الرةسي الرةسي فةج 1

 تشةء  الملماض ج. ال قا ءق 1991د/ 29/4/2003 وهئلس قسم أستاذ أ.د/ مراال  ا  الجماد السل  2

وو ل  الكللل  ذأستا أ.د/نالل أار  السل  يمسف 3
 تشةء  الملماض ج. ال قا ءق 1991د/ 29/4/2003 لشئمض التعللم والرالب

 تشةء  الملماض وال واني ج. ال قا ءق 2000د/ 26/2/2012 أستاذ  د/ صفمي  ااده ممر  الرةسي0أ 4

اني تشةء  الملماض وال و  ج. ال قا ءق 2004د/ 25/11/2014 أستاذ  د/ ممرمد ممر  ي هاض  علم0أ 5
 واألنال

 تشةء  و أنال الرارمهو0ج 2011د/ 27/4/2011 م هس د/ هلثم  ا  هللا  ا  ال اد  ال وماني 6

 التشةء  واألنال ج. الرارمهو 2011/د 30/10/2010 م هس  د / ممر  إسرا ل  السل  العشة   7

  تشةء  و أنال ج. الرارمهو 2015د/ 28/7/2015 م هس  د/ أار  ممر   ا  اللرلف  ا  الكةءم 8

 تشةء  و أنال ج. الرارمهو 2012/م 21/3/2012 م هس مسا   م / أسرا   مه ال ا ي ممر 0م 9
 

 العلمم الرالل الالرةءل ج. الرارمهو 2014ب/ 5/2/2015 معل  م/ س ة إيةاهلم إيةاهلم إيةاهلم  ةءف 10
 

 العلمم الرالل الالرةءل الرارمهو ج. 2014ب/ 29/12/2015 معل  ممر  مررف  ممر  مارمه السل م/  11
 

 



 ل والتلقيح اإلصطناعيـــوليد والتناســـتقسم   -13
 

 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 تالي  وتناسل وتل يح ا طناعي ج.  ناة السايس 1993ا/ 27/10/2003 أستاذ و هئلس قسم أ.د/سامي معمه ممر    ا  1

ج. طنطا )كلر  1998ا/ 3/9/2009 أستاذ  د/  ا  الة وف  ثراض  ا  الة وف أ. 2
 الشيخ(

 تالي  وتناسل وتل يح ا طناعي

 تالي  وتناسل وتل يح ا طناعي ج. الز ازي  2005ا/ 30/5/2016 أستاذ  د/  ا  الراعم ماترة ممرمدأ. 3

الاالاة وأ راضها والتل يح  ج. العنصارة 2010/ا 31/8/2015 أستاذ مسا   يلاملل د/ أار    ي ممرمد أار  4
 اإل طناعي

الاالاة وأ راضها والتل يح  ج. العنصارة 2012/ا 31/10/2012 م هس  د/ ممر  أار  أار  الرتملي 5
 اإل طناعي

اة وأ راضها والتل يح الاال ج. العنصارة 2012ا/ 30/12/2012 م هس  د/ وائ  السل  ي ية إيةاهلم 6
 اإل طناعي

الاالاة وأ راضها والتل يح  ج. العنصارة 2013ا/ 23/1/2013 م هس د/ اسام الشلخ  لي نرال ال يي 7
 اإل طناعي

الاالاة وأ راضها والتل يح  ج. العنصارة 2015/ا 27/5/2015 م هس  د/ مارمه أيمالعالي مارمه 8
 اإل طناعي

 الاالاة العنصارة 0ج 2014م/ 8/10/2014 م هس مسا    يم الع م/ ممر  فم    لي أ0م 9

 الاالاة العنصارة 0ج 2014ب/ 5/2/2015 معل  م/  لرا  إيةاهلم  ا ه إيةاهلم 10

 
 
 
 

 



 
 

 :قســــم البكتريا والفطريات والمناعة -14
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
الشهادة الجامعية  

 التخصـص الدقيـق امصــدره وتاريخها

 الاكتةءا والفرةءاي والراا ل ج. ال اهةو 1991د/ 3/3/2003 أستاذ و هئلس قسم  أ.د/نرال  ا  الجاية ممر  يمنس 1

 الاكتةءا والفرةءاي والراا ل ج. الرارمهو 2010/د 29/6/2015 أستاذ مسا    د/ ممر  مررفي أار  أار  الم ي   2

 الاكتةءا والفرةءاي والراا ل ج. الرارمهو 2009/د 27/12/2009 م هس  مر  أار  هءماضد/ هال م 3

 الاكتةءا والفرةءاي والراا ل ج. الرارمهو 2012د/ 23/1/2013 م هس  د / أم   ا  الستاه إيةاهلم 4

 لراا لالاكتةءا والفرةءاي وا ج. الرارمهو 2014د/ 23/3/2014 م هس  د/ ه ا ممر  إيةاهلم ممر  5

 الاكتةءا والفرةءاي والراا ل ج. الرارمهو 2015م/ 4/3/2015 م هس مسا   م/ أسرا  ممر  ساداي0م 6

 الاكتةءا والفرةءاي والراا ل الرارمهو0ج 2008ب/ 11/2008//20 معل  م/ هء ام نشلي أار  ممجمب 7

 لاكتةءا والفرةءاي والراا لا الرارمهو0ج 2014ب/  5/2/2015 معل  ممر   ا  ال اده هنم وفا  م/  8

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 قســـــم الباثــــــولوجيا -15
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
الشهادة الجامعية  

 وتاريخها
 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 الااثملمنلا ج. ال قا ءق 1995د/ 31/10/2005 أستاذ   أ.د/أار  فم    لي الشايم 1

 الااثملمنلا ج. ال قا ءق 2000د/ 26/9/2010 أستاذ  د/ اسلي سع  اسلي  ا  ال ادهأ. 2

وقائم بعر   أستاذ مسا   د / و   فكة   ا  المهاب  مضلي 3
 هئلس ال سم

 الااثملمنلا ج. الرارمهو 2010د/ 27/1/2016

 نلاالااثملم  الرارمهو0ج 2010د/ 27/4/2010 م هس د/ أار  السل  مررفي الاجاه 4

 الااثملمنلا ج. الرارمهو 2011د/ 28/9/2011 م هس  د/ هال هللا أار  السل  ممجمب 5

 الااثملمنلا ج. الرارمهو 2012د/ 30/12/2012 م هس  د/ ممر  فم ى ممر  اام  6

 الااثملمنلا الرارمهو0ج 2013م/ 4/5/2013 م هس مسا   م/ إ راض  ا  المهاب أار  إيةاهلم0م 7

 الااثملمنلا الرارمهو0ج 2011ب /  28/9/2016  م هس مسا   سرلة أار   ا  الماا  أار    رة /.مم 8

 

 
 
 

 

 
 



 األمـــراض الباطنة واألمراض المعدية واألسماكقسم  -16
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 امةاه باقال ج. ال قا ءق 1984د/ 15/2/2015 أستاذ متفةغ   يمسفأ.د/ممر  أار   لي  1

ج. ال قا ءق   فةع  1993د/ 26/7/2003 أستاذ  أ.د/أار   ا ه  لي الرمالمي 2
 يا ا

 امةاه مع  ل

 امةاه األسرا  ج. اإلسكا هءل 1995د/ 29/8/2005 أستاذ وهءئس قسم أ.د/ فلم  اسي   ي 3

 امةاه باقال ج. قارا 2000د/ 31/10/2010 أستاذ  د/ صاة  أار  ال لة  0أ 4

 امةاه مع  ل ج. ال قا ءق 2001د/ 2726/4/2011 أستاذ  د/  راد السل  أار  يمنس0أ 5

 امةاه باقال ج. ال قا ءق 2005د/ 28/12/2015 أستاذ د/ وائ  ممر  أيم الركاهم ال يمأ. 6

 أمةاه األسرا  ج/ال قا ءق 2000د/ 22/11/2009 أستاذ مسا   سعل  فمدود/ مررف  ممر   7
 امةاه باقال ج. الرارمهو 2008/د 30/12/2013 أستاذ مسا   د/ مان  ه ق  عااض األ  ة 8
 أمةاه األسرا  وه ايت ا ج. الرارمهو 2010/د 27/4/2015 أستاذ مسا   د/ إ راض  هةاض  ا  المرل  الاجاه 9

 أمةاه األسرا  وه ايت ا كلم مج. ا 2010/د 30/3/2016 ذ مسا  أستا د / نلفلي  ام  ممر   ا  ال الق 10

 امةاه مع  ل هاتمفةج.  2011/د 31/10/2016  أستاذ مسا   د/ ممر    ةءا سل  أار   11

 أمةاه باقال ج. الرارمهو 2012/د 25/6/2012 م هس  د/ اسام ممر  ممر  إيةاهلم 12
 أمةاه مع  ل الرارمهو0ج 2014د/ 31/5/2014 م هس  د/ سرة مج ى ممر   رمو 13
 أمةاه الااقال الرارمهو0ج 2016د/ 30/3/2016 م هس  ممر   ا و ممر  اسي /د 14
 أمةاه أسرا  وه ايت ا الرارمهو0ج 2015د/ 27/1/2016 م هس  /م ات سرلة ايةاهلم متملي د 15
 أمةاه أسرا  وه ايت ا الرارمهو0ج 2013م/ 6/4/2013 م هس مسا   م/ ساملل  ا  الةاري ممر  أار 0م 16
 أمةاه مع  ل الرارمهو0ج 2013م/ 29/9/2013 م هس مسا   م/ ال هةا   رال الراراو  0م 17
 أمةاه باقال الرارمهو0ج 2015م/ 5/4/2015 م هس مسا   الشلرا  ممر  ممر  فةج  /.مم 18
 أمةاه األسرا  الرارمهو0ج  2012ب / 6/3/2016 م هس مسا   مي  ا  الراعم ممر   لي /.مم  19
 أمةاه األسرا  الرارمهو0ج 2013ب / 3/10/2016 م هس مسا   / أار  مج   نرال نرال سللم .مم 20

 
 



 
 

 

 
 

 الجراحة والتخدير واألشعة: -16

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

و و ل  الكللل أستاذ  تابعي إيةاهلم  غلملد/  ادل ال0أ 1
 لشئمض خ مل الرجترا

ج. قااو  1995د/ 27/11/2006
 السمءس

 نةاال وت  ية وأ عل

نةاال وت  يةو  ج. ال قا ءق 1997د/ 31/3/2008 أستاذ  د/ نرال إيةاهلم  ا  الفتال قةوف 0أ 2
 أ عل

نةاال وت  يةو  ج. ال قا ءق 2004د/ 25/11/2014 وهئلس قسمأستاذ  د/  رام مراال ممر  ممرمدأ. 3
 أ عل

 الجةاال الالرةءل ج الرارمهو 2010/د 30/3/2016  أستاذ مسا   د/  مه   ا  اسي ه ق  4

 نةاال يلرةءل ج.الرارمهو 2012د/ 28/5/2012 م هس  د / السل  أار   مه الشافعي  5

 نةاال يلرةءل لرارمهوا0ج 2012/د 26/11/2012 م هس  د/ خال  صالل أار  ممرمد 6

 نةاال يلرةءل الرارمهو0ج 2015/د 28/12/2015 م هس  أ   سام  السل   ا ال الق /د 7
 نةاال يلرةءل الرارمهو0ج 2013م/  12/3/2013 م هس مسا    م/ مةوو السعل  ممر   ااس ممسي0م 8
 ال يلرةءلنةا الرارمهو0ج 2012ب/  10/12/2012 معل و م / ممر نرال ممرمد سالم 9

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ولوجياــــــم الفسيــسق -18
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 فسلملمنلا الملماض ج. ال قا ءق 1979د/ 1/12/2007 أستاذ متفةغ  أ.د/ف لم الا ي السل  وال  1

 فسلملمنلا الملماض ج. ال قا ءق 1990د/ 24/4/2000  رل  الكللل سل  أار أ.د/ نال  أيم هلك   2

 فسلملمنلا الملماض ج. الرارمهو 2004د/ 26/2/2013 أستاذ مسا   د/ يمسف  مي  مه الرعل   3

 العلمم الرالل الالرةءل ج. الرارمهو 2014/د 29/9/2014 م هس  د/ ه ا ممر  صال  إيةاهلم 4

 الفسلملمنلا الرارمهو0ج 2014د/ 25/11/2014 م هس  مةغا   رةد/ بسرل اام   5

 الفسلملمنلا الرارمهو0ج 2015م/  2/11/2011 م هس مسا   ماي مررفي ال ةءم صال   /م0م 6

 الفسلملمنلا الرارمهو 0ج  2016/م 25/2/2016 م هس مسا   ن   ممر   لي ممر  فمدو /.مم 7
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ةــــراض سوء التغذيـة وأمــــلتغذيا   -19
 

الشهادة الجامعية   تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م
 التخصـص الدقيـق مصــدرها وتاريخها

 ت ذ ل الملماض وأمةاه سم  الت ذ ل ج. اإلسكا هءل 1984د/ 13/10/2011 أستاذ متفةغ أ.د/ ا  ال اد  ممر  أار   ةمه 1

 ت ذ ل الملماض وال واني واألسرا  ج. ال قا ءق 1997د/ 24/12/2007 وهئلس قسمأستاذ  د/ قاهق إيةاهلم ممر  إيةاهلم0أ 2

 ت ذ ل الملماض وال واني واألسرا  ج. الرارمهو 2010/د 27/1/2016  أستاذ مسا   د/  الة السعل  السل  يمسف 3

   وسم  الت ذ لت ذ ل األسرا الرارمهو0ج 2011د/ 27/3/2011 م هس د/  ال ا ال ادى ممر   ةمل 4

 ت ذ ل الملماض وال واني واألسرا  ج. الرارمهو 2011/د 26/2/2013 م هس    د/  رةو  ا  المهاب اسي 5

 الت ذ ل و أمةاه سم  الت ذ ل الرارمهو 0ج 2015د/ 30/3/2015 م هس  / هانلا السل  ممرمد السل  د 6

 الت ذ ل و أمةاه سم  الت ذ ل الرارمهو 0ج 2013/م 30/6/2013 م هس مسا    م/  لرا  ممر  هاضي سالم0م 7

 الت ذ ل و أمةاه سم  الت ذ ل الرارمهو 0ج 2016/ م 6/3/2016 م هس مسا   / مةوو أار  اسالي اساض .مم 8

 الت ذ ل و أمةاه سم  الت ذ ل الرارمهو0ج  2014ب / 5/2/2012 معل و م / ساهو أار  ف ري سل   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ــةـالكلي أمين                               حامد أحمد عثمان شهاب/  السيد                 

 ـــة الطـــالبعام رعايــــــمدير                     السـيد / مصطفي عبد العظيم محمود                                 

 الشئــون االداريـةقسم محمد مصطفي محمد                         حلمي  /يد السـ                             

 أمانة مجلـــس الكليــــة مدير                   البيلي               محمد ـيده / رجاء ـالس                             

 ات الثقافيــةــالعالق السيدة / نها ممدوح عبد الحافظ مصطفي                   رئيس قسم                            

 األحصاء قسمرشا عباس محمد السيد                              /  اآلنسة                            

 المشتريـــات قسم                                جمال أمين                /السيد                             

 المخازن قسم رئيس                     السيد / أبراهيم عثمان إبراهيم                                       

 االستحقاقات قسم                  زينب مصطفي محمد مصطفي      /السيدة                             

 شئون أعضاء هيئة التدريس قسم                       الحليم صالحهشام محمد عبد /  يدالسـ                            

 الحسابيةمدير عام الوحدة                                         سامي البياع  السيد /                             

 ــةـــيس الخزينـرئ                             يا محسن قطب      ران / ةيدالسـ                            

 قسم الحسابات و الموازنة رئيس             السيدة / حنان عبد الحميد                                                    

 المكتبة بالكلية                   السيدة /  سوزان زينهم محمد خليص                                 

 قسم الدراسات العليا                   / رضوي صالح مصطفي           السيدة                           

 السيدة / شيرين سمير خليل                                 وحدة التدريب و تكنولوجيا المعلومات                           

 ليةأمين الك
بالكليةومديرو اإلدارات ورؤساء األقسام اإلدارية    



 

 

 أسماء وتخصصات السادة العاملين بشئون الطالب
 شئان الطالب  سم رئيس        ـي ة / سلاى  لع  العتالي                الس                                      

 األولية ـال اللر  سئ                             ـي ة / سهام  لع  أعامالس                                      

 الراب ةال  سئـ                لع  أسنيل أأع  أسانة     ي  / الس                                          

 ال ال ةاللر ة   سئال                             ـي  / أأع  إبراايم خليلالس                                      

 األولياللر ة   سئال        ي ة / إيعان عب  اللطيف                     الس                                      

 ال انيةالسي ة / سلاي أأع  علي                               سئال اللر ة                                       

  سئال اللر ة الخا سة   ات                        السي ة / عزيزة ثرج ثرأ                                      

 التــــجني  سئال   السي  / بهجت سعير ريل                                                                 

 أسماء وتخصصات السادة العاملين برعاية الطالب
 رعاية الطالبعام   ير         عب  ال ظيم  لعاا          ـي  /  صطلى الس                                         

 ثان اضيـائي ريـأخص      العغازي              ـي  / باسم  لع  طاارالس                                    

 ثان اعىـخصـائي إيتعأ                        اايم ع ل    ي  /  لع  إبرالسـ                                         

 أخصائية أيتعاعية ثان       لعاا  لع  أبراايم            اآلنسة /  نال                                     

 ثال  أخصـائي إيتعـاعى    لع  إبراايم                 السي  /  لع    تز                                          

 ثال  أخصـائي ريـاضي    ش بان األش ر                السي  /  لع  رزق                             

 الطالببشئون الخريجين  أسماء وتخصصات السادة العاملين  
 شئان الخريجيل سم السي ة / ساسل أسل  لع  خليل                  رئيس                                     

 استخراج الشهااات و األععال اإلاارية                يع ة  ابيل             طارقي  / الس                           

 استخراج الشهااات و األععال اإلاارية اللتاح  لع                     السي ة / تلية عب                             

 استخراج الشهااات و األععال اإلاارية                         ى اسعزة إبراايم السي ة /                            

 
 



 
 المواد التي يدرسها الطالب موزعة علي سنوات الدراسة

 2009/ 2008حسب أخر تعديل بالالئحة الداخلية للكلية 
 

 الفرقة االولي

 الفصل الدراسي االول
 

 المــــــــــادة

 عــــــدد الساعـــــات

 عملي أسبوعيا نظري أسبوعيا الدراسي االول طوال الفصل

 3 2 75 ة )عام(. التشريح واالجن1

 3 3 90 . الهستولوجيا)عام(2

 - 2 30 . لغة أنجليزية ومصطلحات3

 2 2 60 . الفسيولوجيا )عام(4

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

 2 2 60 . الوراثة والهندسةالوراثية6

 12 13 375 وعالمجم

 الفصل الدراسي االثاني
 

 المــــــــــادة
 عــــــدد الساعـــــات

طوال الفصل الدراسي 
 الثاني

 عملي أسبوعيا نظري أسبوعيا

 3 2 75 . التشريح واالجنحة )خاص(1

 3 3 90 . الهستولوجيا )خاص(2

 2 2 60 . الفسيولوجيا )عام(3

 2 60 ( عامية ). الكمياء الحيوية وكيمياء التغذ4
2 

 

 - 2 30 . احصاءحيوي5

 2 2 60 . الوراثة والهندسة الوراثية6

 12 13 375 المجموع

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



 
 

 الفرقة االولي الشفوية والعملية لكل مادةاالمتحانات التحريرية و

 الفصل الدراسي االول
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات اإلمتحان 

 التحريرى

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى . 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 تحريرى/عملى/شفوى . الوراثة والهندسةالوراثية6

 

 الفصل الدراسي االثاني
 

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات اإلمتحان 

 التحريرى

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى ح واالجنحة )خاص(. التشري1

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

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

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى ( عام. كمياء الحيوية وكيمياء التغذية ) 4

 2 50 تحريرى فقط . احصاءحيوي5

 2 50 ى/عملى/شفوىتحرير . الوراثة والهندسة الوراثية7



 

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

 الفرقة الثانية 
 الفصل الدراسي األول

 

 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
 

ـاتعــــــدد الساعــــ  
 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  

جن ورعايتها )خاص(. سلوكيات الحيوان والدوا5 75 3 2  

. حقوق اإلنسان6 30 2 -  

 المجموع 390 15 11



 الفرقة الثانية () المتحانات التحريرية والشفوية والعملية لكل مادةا

 الفصل الدراسي االول
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

(عام)التشريح )تطبيقي ومقارن ( . 1  2 50 ى/شفوىتحريرى/عمل 

(خاصالفسيولوجيا ). 2  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

(خاصكيمياء حيوي وكيمياء التغذية ). 3  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

إنتاج حيواني )عام(. 4  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

)عام( سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها. 5  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

 

 الفصل الدراسي االثاني
 

 الدرجة اإلمتحان ـــــــــادةالمـ
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

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

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

كيمياء حيوي وكيمياء التغذية )خاص(. 3  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

إنتاج حيواني )خاص(. 4  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

(سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها )خاص. 5  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. حقوق اإلنسان6  2 50 تحريرى فقط 

 
 



 المواد التي يدرسها الطالب موزعة علي سنوات الدراسة

 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 75 2 3  

بكتريولوجيا وأمينولوجيا و ميكولوجيا )عام(. 2 75 2 3  

فيرولوجيا  )عام(. 3 45 1 2  

طفيليات )عام(. 4 90 3 3  

األدوية البيطرية )عام(. 5 75 3 2  

التغذية وأمراض سوء التغذية )عام(. 6 75 3 2  

 المجموع 435 14 15

 الفصل الدراسي الثاني

اتـــــدد الساعــــــع  

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا
 نظري
 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي الثاني
باثولوجيا عام ) جزء ثاني(. 1 75 2 3  

جيا )خاص(بكتريولوجيا وأمينولوجيا و ميكولو. 2 75 2 3  

فيرولوجيا )خاص ( .3 45 1 2  

 طفيليات )خاص(                                         .4 90 3 3

األدوية البيطرية )خاص ( .5 75 3 2  

التغذية وأمراض سوء التغذية )خاص( .6 75 3 2  

اقتصاد وإدارة مزارع .7 60 4 -  

 المجموع 495 18 15



 
 الفرقة الثالثة () الشفوية والعملية لكل مادةاالمتحانات التحريرية و

 الفصل الدراسي االول
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات  

اإلمتحان  
 التحريرى

باثولوجيا عام ) جزء أول(. 1  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

بكتريولوجيا وأمينولوجيا و ميكولوجيا )عام(. 2  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

يا  )عام(فيرولوج. 3  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

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

األدوية البيطرية )عام(. 5  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

التغذية وأمراض سوء التغذية )عام(. 6  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

 

 الفصل الدراسي االثاني
 

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات  

  اإلمتحان
 التحريرى

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

بكتريولوجيا وأمينولوجيا و ميكولوجيا )خاص(. 2  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

فيرولوجيا )خاص ( .3  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

 2 50 تحريرى/عملى/شفوى طفيليات )خاص(                                         .4

األدوية البيطرية )خاص ( .5  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

التغذية وأمراض سوء التغذية )خاص( .6  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

اقتصاد وإدارة مزارع .7  2 100 تحريرى فقط 



 المواد التي يدرسها الطالب موزعة علي سنوات الدراسة

 2004تعديل بالالئحة الداخلية للكلية  حسب أخر

 ة     ) الفصل الدراسي األول (الفرقة الرابع

 عــــــدد الساعـــــات

 المــــــــــادة

 
 عملي

 أسبوعيا

 نظري

 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي األول

. باثولوجيا )تشرح مرضى () جزء أول(1 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  

. طب شرعي وسموم وإجراءات بيطرية) جزء أول( 7 60 2 2  

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

 المجموع 465 15 16

 ل الدراسي الثانيالفص

 عــــــدد الساعـــــات

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا

 نظري

 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي الثاني

. باثولوجيا )تشرح مرضى () جزء ثاني(1 60 2 2  

. باثولوجيا إكلينيكية ) جزء ثاني (2 45 1 2  

. أمراض باطنة ) عام ( جزء ثاني3 60 2 2  

عامة وتخدير جزء ثاني . جراحة4 60 2 2  

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

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

. طب شرعي وسموم وإجراءات بيطرية)جزء ثاني( 7 60 2 2  

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

 المجموع 465 15 16
 



 
 الفرقةالرابعة () تحريرية والشفوية والعملية لكل مادةاالمتحانات ال

 الفصل الدراسي االول
 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 

 اإلمتحان التحريرى

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

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

مراض باطنة ) عام ( )جزء أول(. أ3  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 

ل( . طب شرعي وسموم وإجراءات بيطرية) جزء أو7  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

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

 الفصل الدراسي االثاني
 

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 
اإلمتحان 
 التحريرى

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

يا إكلينيكية ) جزء ثاني (. باثولوج2  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

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

9. جراحة عامة وتخدير )جزء ثاني4  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

. 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 تحريرى/عملى/شفوى 



 
 المواد التي يدرسها الطالب موزعة علي سنوات الدراسة

 2004 حسب أخر تعديل بالالئحة الداخلية للكلية

 ( الفصل الدراسي األول) الفرقة الخامسة
عــــــدد الساعـــــات   

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا

 نظري

 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي األول

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

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

جزء أول(. التوليد والتلقيح االصطناعي)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  

 لثانيالفصل الدراسي ا

 عــــــدد الساعـــــات

 عملي المــــــــــادة

 أسبوعيا

 نظري

 أسبوعيا

 طوال الفصل

 الدراسي األول

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

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

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

زء ثاني(. أمراض معدية ) ج4 75 2 3  

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

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

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

. األمراض المشتركة )جزء ثاني(8 45 2 1  

 المجموع 525 18 17



 (الفرقة الخامسة ) العملية لكل مادةاالمتحانات التحريرية والشفوية و 
 الفصل الدراسي االول

 

 الدرجة االمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 

 اإلمتحان التحريرى

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

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

عي)جزء أول(. التوليد والتلقيح االصطنا3  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 

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

ول ( .  صحة الحيوان والدواجن والبيئة ) جزء أ7  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

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

الفصل الدراسي االثان   

 الدرجة اإلمتحان المــــــــــادة
عدد ساعات 

 اإلمتحان التحريرى

. 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 

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

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

الحيوان والدواجن والبيئة ) جزء ثاني(  . صحة7  2 50 تحريرى/عملى/شفوى 

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



  
 برنامج صحة و سالمة الغذاء نظام الساعات المعتمدة 

2015/2016 
BVSc ( Honour) FSH 

البكللوريوس في العلوم لس كلية الطب البيطري درجة تمنح جامعة المنصورة بناءا علي طلب مج
الطبية البيبطرية  ) تميز صحة و سالمة الغذاء ( بنظام الساعات المعتمدة و هو أول برنامج 

 0متميز علي مستوي كليات الطب البيطري بمصر و الدول العربية 

 :  الرؤية
جال العلوم الطبية و البيطرية جامعة المنصورة الي التميز في م –تسعي كلية الطب البيطري 

و األرتقاء بالعملية التعليمية و بمستوي البحث العلمي و تطويره ليشمل كافة محليا و عالميا 
المجاالت و خصوصا في مجال صحة و سالم األغذية ذات األصل الحيواني و حماية اإلنسان من 

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

 :الرسالة 

رواد أكفاء في مجال صحة و سالمة الغذذاء و البحذث العلمذي قذادر   إعداد كوادر بيطرية متميزة و
 0 و خدمة  و تطوير المجتمع المحليعلي نقل المعارف و توطين التقنية 

 أهداف الربنامج :

برنامج صحة و سالمة الغذاء الي إعداد و تدريب الكوادر و المهنيين المتخصصين لتطبيذق يهدف 
التاكيذد مذن سذالمة األغذيذة و المهارات و المعارف لحمايذة المسذتهلك و الصذحة العامذة مذن خذالل 

يائيذذة و البيولوجيذذة األغذيذذة و ذلذذك للحذذد مذذن تعذذرض اإلنسذذان للمخذذاطر الكيمتعزيذذز سلسذذلة إنتذذاج 
كمذذذا يهذذذدف البذذذر نذذذامج أيضذذذا الذذذي دراسذذذة كافذذذة اإلجذذذراءات  0الناشذذذئة عذذذن إسذذذتهالك الغذذذذاء 

األسترشاديبة لوقاية المستهلكين من األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء و التحقذق مذن سذالمة 
تهلكين ، و و صالحية األغذية المعروضة لتامين إمداد غذائي سذليم معذروض بامانذة لحمايذة المسذ

و حمايتها من الفساد و الحد من الملوثات بمختلف أنةاعها و تكثيف الغدائية المحافظة علي المواد
البرامج األرشادية للعذاملين فذي المنشذات الخاصذة باتةغذيذة لتنفيذذ شذروط و ضذوابط التحضذير و 

 0التصنيع الجيد لتعزيز سالمة الغذاء 

 السمات املميزة للربنامج :
معذذذارف و المفذذذاهيم و المبذذذادو فذذذي ميكروبيولوجيذذذا األغذيذذذة و الكيميذذذاء الغذائيذذذة ، تنميذذذة ال -1

 0تكنولوجيا األغذية ، تحليل األغذية ، سالمة األغذية ، و التغذية البشرية 
أكتساب المهارات المطلوبة لتحديد و تعريف وحل المشاكل الروتينية في مجذال علذوم الغذذاء ،  -2

 0لعمل و التفاعل  بشكل فعالالقدرة علي تخطيط و تنظيم ا
العامة لحل المشاكل العلمية فذي مجذال علذو الغذذاء و التغذيذة و المجذاالت ذات تنمية المهارات  -3

 الصلة في السياق األجتماعي و األقتصادي و الثقافي 
 0و المنتجات الغذائية باكملها تحليل و تقييم جوانب السالمة في المواد الخام  -4
و إدارة نظذذم الرقابذذة علذذي سذذالمة األغذايذذة و التذذدابير فذذي العمليذذات أكتسذذاب مهذذارات تنفيذذذ  -5

 0التكنولوجية 

 

 



 : شروط القبول بالربنامج
 : أوال بالنسبة للطالب املصريني

كذذا المحذواين يتم قبول الطالب المصريين المستجدين المقبذولين بكليذة طذب بيطذري المنصذورة و 
 0عن طريق مكتب التنسيق المركزي بالوزارة  ةلبيطري بالجامعات المصريإليها من كليات ا

الذي برنذامج صذحة و سذالمة  يجذوز التحويذل مذن البرنذامج العذادي خذالل السذنة الدراسذية األولذي 
للطالب المقيدين بكلية طب بيطري المنصورة إذا كان التحويل أثناء العام كما يمكن للطالذب الغذاء 

قضذاء عذام دراسذي فذي البرنذامج العذادي التحويذل  الحاصل علي تقدير مقبول علي األقل فذي حالذة
 0للبرنامج ) صحة و سالمة الغذاء ( 

  ثانيا : الطالب الوافدين :
يتم قبول الطالب الوافدين عن طريق مكتب الوافدين بجامعذة المنصذورة طبقذا للقواعذد و الشذروط 

 0عليه المنصوص 

دراسة بالبرنذامج خمذس سذنوات وفذق نظذام السذاعات المعتمذدة ينقسذم  كذل نظام الدراسة : مدة ال
ا ، كمذا يجذوز طذرح بعذض خمسذة عشذر أسذبوع الي فصلين دراسيين و مدة كل فصذلدراسي فصل

 أسابيع  8-6المقررات في فصل دراسيب صيفي مدتة 

 مميزات الدراسة يف الربنامج :

 مل مما يساعد األستيعاب أعداد الطالب صغيرة في قاعات المحاضرات و المعا •
 0من المصروفات  %50منح الطالب المتفوقين من كل مستوي دراسي منحة تفوق بخصم  •
باختيذذار عضذذو هيئذذة تذذدريس لكذذل مجموعذة مذذن الطذذالب للعمذذل كمرشذذد أكذذاديمي لهذذم  يقذوم البرنذذامج  •

 0يساعدهم في أختيار المواد التي يرغبون في تدريسها في كل فصل دراسي 
 وجامعة هانوفر األلمانية ادل طالبي بين طالب البرنامجأتفاقية تب •
 1972لسذذنة  49( مذذن القذذانون رقذذم 133يذذتم تعيذذين المعيذذدين مذذن خريجذذي البرنذذامج طبقذذا للمذذادة ) •

 0بشان تنظيم الجامعات 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 الدرجات العلمية التي
 تمنحها الكلية

 

 
 :     البكالوريوس  .  1

سةنوات يتخللهةا سةتة أشةهر للتةدريبات  5 بةةلبيطرية ومدة الدراسة لعلوم الطبية ابكالوريوس ا •
 العملية

 بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية تميز صحة وسالمة الغذاء •
 

 الدبلوم  0 2 
 -التالية : وتشمل الدبلومات

 دبلوم األرشاد الطبى       -1
 دبلوم حيوانات التجارب       -2

 دبلوم الحيوانات والطيور البرية        -3

 دبلوم التلقيح األصطناعى        -4

 دبلوم أمراض األسماك        -5

 دبلوم الصحة العامة البيطرية       -6

 دبلوم التناسليات        -7

 بدبلوم الطيور واألران       -8

 دبلوم الباثولوجيا االكينيكية        -9

 دبلوم مراقبة األغذية -10

 دبلوم رعاية الحيوان -11

 دبلوم الحيوانات النزلية -12

 حيوانات المزرعة  دبلوم أمراض -13

 دبلوم األدوية والمستحضرات الطبية -14

 دبلوم الجراحة البيطرية -15

 دبلوم المخلفات الحيوانية  -16

 دبلوم تلوث البيئة  -17

 دبلوم الطفيليات التطبيقى  -18

 دبلوم مكروبيولوجيا الحيوان -19

 دبلوم الطب الشرعى والسموم البيطرية -20

 العليا المشار اليها يشترط فى قيد الطالب لنيل اى من الدبلومات الدراسات
على درجة البكالوريوس فى العلوم البيطرية من إحدى الجامعةات المصةرية  أن يكون حاصال .أ

 أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به من الجامعة
 أن يكون منتظما فى الدراسة طبقا للجداول الدراسية التى تعدها الكلية .ب

 د الدبلومات خالل شهر ستبمبر من كل عامتقدم طلبات القيد للحصول على أح .ت

نيل أى من دبلومات الدراسات العليا سةنة كاملةة وال يجةوز أن يبقةى الطالةب مقيةدا مدة الدراسة ل
 بالدبلومات أكثر من سنتين 



 الماجستير  0 3
 -: لتاليةوتشمل التخصصات  

 ماجستير التشريح واألجنة -1
 ماجستير الهسنولوجيا -2
 ماجستير الفسيلوجيا -3
 جستير الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذيةما -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

 ارماكولوجياماجستير الف -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
 ةماجستير الجراحة البيطري -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
 العايستير ثى ال لام الطبية :ويشترط ثى  ي  الطالل ل رية   

أن يكةةون حاصةةال علةةى درجةةة البكةةالوريوس فةةي العلةةوم الطبيةةة مةةن إحةةدى الجامعةةات  -أ
المصرية أو حاصال على درجة معادلة لهةا مةن معهةد علمةي أخةر معتةرف بةة مةن الجامعةة 

 .وذلك بتقدير عام جيد وتقدير جيد جدا فى مادة التخصص 
تخصص بتقةدير عةام جيةد اسة العليا فى أحد فروع الأن يكون حاصال على دبلوم الدر  -ب

جيد جدا فى مادة التخصص على األقل على أن تكةون مةن مةواد الةدبلوم التةي سةب   وتقدير 
سةاعات نظريةة وعمليةة أسةبوعيا   3تها الدراسةية عةن اأن درسها الطالب والتي التقةل سةاع

 دية على األقل .وأن يكون قد مضى على حصولة على درجة البكالوريوس سنة ميال
 :مدة القيد للحصول على الماجستير 

سنتان ميالديتان علةى األقةل مةن تةاريا موافقةة مجلةس الكليةة علةى التسةجيل فيهةا للدراسةة 
أن يبقةةى الطالةةب مقيةةدا لهةةذة  زالتمهيديةةة وسةةنة إلجةةراء البحةةث إلعةةداد الرسةةالة   وال يجةةو

عةامين خخةرين  زتةرة أخةرى ال تتجةاودة لفسنوات ولمجلس الكلية مد الم 4أكثر من الدرجة 
مدة  زبحيث ال تتجاو توذلك بناء على طلب المشرف وموافقة مجلس القسم ولجنة الدراسا

  .سنوات 6الدراسة 



 الدكتوراة فى العلوم الطبية : 0 4
فةةى القيةةد بدرجةةة الةةدكتوراة أن يكةةون الطالةةب حاصةةال علةةى درجةةة الماجسةةتير فةةى  طرويشةةت

 ة فى مادة التخصص التي يرغب القيد فيها . العلوم الطبية البيطري
   ة ال ي  لللصال على ال كتاراة :

ثةةالث سةةنوات ميالديةةة علةةى األقةةل مةةن تةةاريا موافقةةة مجلةةس الكليةةة   وال يجةةوز أن يبقةةى 
سنوات إال إذا رأى مجلةس الكليةة خةالف ذلةك  بحيةث  5الطالب مقيدا لهذة الدرجة أكثر من 

 سنوات . 8ية مدة الدراسة الكل زال تتجاو

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خطة اعم الطالب بكلية الطل البيطرى

 يا  ة العنصارة

 
 يا  ة العنصارة: -خطة اعم الطالب بكلية الطل البيطرى

يا  ة العنصارة إلى تيسير ال علية الت ليعية واععها ثي  ختلف  -تس ى إاارة كلية الطل البيطرى

خريجى الكلية، وتاثير كل سبل النجاح وتلسيل  ستاى األااء بشكل ال طاعات لالرت اء بعستاى 

يتعاشى  ب  تطلبات الجااة، ووث ا لطبي ة ال عل بالكلية وثي ضاء ال انان األعلى للجا  ات والالئلة 

 ال اخلية للكلية ث   تم وضب خطة لل عم الطالبى على كاثة ال طاعات وتشعل: 

 راسياً :أوالً : اعم الطالب العتلا يل ا 

 ال عم العااي.  -

 ال عم الع ناي. -

 ال عم النلسي .   -

 ثانياً : اعم الطالب العتلا يل رياضيا والعتلا يل ثي أنشطة الكلية. 

 ثال اً : اعم الطالب الغير  ااريل  ااياً.

اعم  ااي لالنت االت واالشتراكات باسائل  –اعم العصروثات  –ويشعل اعم  البس وأاوات الكلية 

العاا الت ويتم  ل خالل الت  م باألوراق العطلابة لللصال على ال عم  ل شئان الطالب بالكلية 

اعطاء ورق أبلاث للطالب  ل  كتل رعاية الشباب بالكلية للع ينة  -النهاء ايراءات االشتراكات 

 الجا  ية لالستلااة  ل خ  اتها.

 راب اً : اعم الطالب العت  ريل اراسياً.  

 ال عم الطبي للطالب  خا ساً :

 ااخل الكلية وخاريها  

 سااساً : ال عم الغألائي 

 وي  م ااخل الجا  ة 

ويتم ت  يم كاثة أنااع ال عم بإشرا   ل وكيل الكلية لشؤون الت ليم والطالب باإلضاثة إلى لجنة  ل 

 ت .شؤون الت ليم والطالب بالكلية، وتتم كاثة اإليراءات ثي سهالة ويسر وب ون ت  ي ا

 

 ً  أوالً : اعم الطالب العتلا يل اراسيا

 ال عم العااي  -أ

 ت  م الكلية ال عم العااي للطالب العتلا يل ويشعل ال عم: 

 ( ثلك ر  ل  جعاع ال اناية ال ا ة  ل إاارة الجا  ة. %80تصر   كاثلة تلاق للطالب العتلا يل ) -1

الخا سة  -الراب ة –ال ال ة  –ل راسية ) ال انية تصر   كاثلة تلاق للطالب العتلا يل ثي اللرق ا -2

 ا تياز( أتى تخرج الطالب وتتبب إاارة الجا  ة. -()يي  ي ا

 ال عم الع ناي  -ب

 ت  م الكلية ال عم الع ناي للطالب العتلا يل ويكان كاآلتي : 

 إعالن أسعاء العتلا يل ثي لاأات إعالنية ت ل  بالكلية بلاأة االنجازات. .1

العي اليات والكؤوس  –تكريم الطالب ثي الللل الختا ي لألنشطة كل عام بإعطائهم شهااات الت  ير  .2

 التألكارية .

 اشتراك الطالب ثي تصعيم الج اول اال تلانية . .3

 اشتراك الطالب ثي اللجان العختللة لألنشطة. .4

 اشتراك الطالب بلجان وأ ة الجااة.  .5



 ي  ل عل انتخابات االتلااات الطالبية. اشتراك الطالب ثي التنس .6

 اشتراك الطالب ثي ال عل بالاأ ات فات الطابب الخاص . .7

 ال عم النلسي –ج 

وي  م  ل خالل ال عم اإلرشااي للل آية  شكالت خا ة أو بالكلية بااسطة األساتألة بالكلية وبإشرا  

  ل وكيل الكلية لشئان الت ليم والطالب

 ب العتلا يل رياضياً وثي أنشطة الكلية ثانياً : اعم الطال

 ويشعل : 

 –تغألية  –ال عم العااي : للعتلا يل رياضيا وثي أنشطة الكلية وث اً لالئلة الجا  ة ) ب ل انت ال  -أ

 أاثز بطالة (. 

 ال عم الع ناي : ويلصل عليه الطالل كعا يلي :   -ب

 –ألره عل اللضار الشتراكه ثي بطاالت )اولية  راعاة نسبة اللضار والغياب للطالل ثي أالة ت  -1

 أولعبية ......(. – ارية  – للية 

 تلييل  ااعي  ا تلانات نهاية اللصل اراسي إلى ا رب  اع   ب ألظ يعيب أ اق الطالل . -2

 إعااة شرح وت ريل وت ليم الطالل للعااا العتخصصة التي لم تتعكل  ل اللضار ثيها. -3

 اكهم ثى الرأالت الترثيهيةتخليض رسام اشتر -4

 راعاة الطالل ثي أالة اإل ابة الرياضية أو العرضية بانت اء أثضل وسائل الت ييم العناسبة للالتها  -5

 و ل خالل  ا ت ره وتجيزه األ سام ال لعية بالكلية.

 ثال اً : اعم الطالب الغير  ااريل  ااياً و فوى اللاالت الخا ة.

ل  ااياً وفوى اللاالت الخا ة ويخضب فلط ل رارات  جلس إاارة  ن وق اعم الطالب الغير  ااري

 التكاثل االيتعاعي ويشعل ال عم : 

 اعم رسام ال راسة.  -1

  ر  كتل  ل السااة أعضاء ايئة الت ريس بصلة واية وغير رسعية . -2

 العسااعة ثي  صروثات الجنازة للطالل.  -3

 شراء نظارة طبية. -4

أاالت ال عم تلصيلياً وكأللط آليات اللصال على ال عم  ل خالل  رارات  جلس  ويتم شرح بناا 

  ن وق التكاثل االيتعاعي التي تص ر سناياً.

 راب اً : اعم الطالب العت  ريل: 

 يتم اعم الطالب العت  ريل  ل خالل خطة اعم الطالب العت  ريل كعا يلي :  

 ام ال لعية وإ  ار نشرات تضم أسعائهم. أصر أع اا الطالب العت  ريل ثي كل األ س -1

ترشيح ع ا  ل أعضاء ايئة الت ريس و  اونيهم بكل  سم للت ريس لهم ولت ريبهم ثي العااا  -2

 ال لعية.

 ترشيح لجنة  ل ال سم لعتاب ة  ستاى الطالل ثي الت ييعات العختللة وفلط بلععال السنة.  -3

اللصل ال راسي وإتباع الن اط الساب ة ثي ت ريس وت ريل  أصر أسعاء الطالب العت  ريل ثي نهاية -4

 وت ليم العااا العختللة . 

 باإلضاثة إلى ال عم اإلرشااي للطالب عل طري  األساتألة العرشليل لأللط. 

 ويتم فلط بإتباع الاسائل الل ي ة وطرق الت ريس الع  لة لتبسيط العااا وشرأها للطالب العت  ريل.

 

 لطبي للطالب خا ساً : ال عم ا

ت  م الكلية ال عم الطبي للطالب بالعجان وفلط  ل خالل الاأ ة الطبية وال يااة بالكلية أي  تشتعل 

الكلية على عيااة  جهزة للكشف على الطالب ويتااثر بها األطباء و  اونيهم لت  يم العساع ة للطالل 

  -خريه وفلط عل طري :وفلط ب اية  ل التلاق الطالل باللر ة األولى بالكلية وأتى ت



ععل سجل طبي للطالل ثي اللر ة األولى وأتى اللر ة الخا سة يسجل به ع ا  رات التراا على  .1

ال يااة والسجل العرضي وال اليي للطالل وكألا األيازات التي أصل عليها وت  يعها لألساتألة الع نييل 

 الت ييعات العختللة.لعراعاة الطالل ثي نسل اللضار والغياب وكألا االختبارات و

 ت  يم العشارة الصلية والطبية.  .2

 تلايل الطالل إلى  ستشليات الجا  ة إفا ا تضى األ ر لل الج بالعجان.  .3

 استخ ام عربة اإلس ا  ثي ن ل اللاالت الطارئة أو اإل ابات الرياضية بالكلية إلى أ رب  ستشلى. .4

   

 سااساً : ال عم الغألائي للطالب:

بالجا  ة  ط م ي  م ال عم الغألائي للطالب  ل أيام السبت أتى األرب اء عل طري  ت  يم ويبة ياي  

ياثة، أو ويبة ساخنة ت  م يا ياً ويخضب العط م إلى اإلشرا  الطبي على ي  أطباء  تخصصيل ب ءاً 

 ة  ل الطالب  ل اختيار ناعية األط عة الع   ة وانت اءاا وت  يعها للطالب والبت ثي آية شكاوى    

على ناعية األط عة ويااتها وفلط نظير اشتراك ر زي ي ث ه الطالل أسباعياً ب   اشتراكه ثي األه 

 الخ  ة الع   ة . .  

 باإلضاثة إلى أن الكلية ت  م ال عم اآلتي لكاثة الطالب ويشعل:

 ت ال ا ة(.وكاثة وسائل العاا ال –ال طار  –ساب اً : اعم االشتراك بالعاا الت )األتابيس 

 ثا ناً : اعم الع ينة الجا  ية.

 التعتب باإل ا ة الكا لة)تغألية وإ ا ة( بالع ينة الجا  ية للطالب الخا يل بجا  ة العنصارة.



  ااع  تلايل الطالب
 بالنسبة لقواعد تحويل الطالب المستجدين في الفرقة األولى أو اإلعدادية : -أوالً 
 
نى لمجموع الدرجات الذي قبلتةه الكليةة المةراد التحويةل إليهةا حصول الطالب على الحد األد 

 وأن يكون الطالب مستوفياً لشروط التوزيع الجغرافي المقررة في هذا الشأن.
التأكيةةد علةةى أحقيةةة الطالةةب المرشةةح للقبةةول بالفرقةةة األولةةى أو اإلعداديةةة فةةي التقةةدم بطلةةب 

ن الكليةةات الجامعيةةة خةةارج النطةةاق التحويةةل أو نقةةل القيةةد فةةى حالةةة رغبتةةه فةةي ذلةةك ألي مةة
 -الجغرافي لجامعته بالشروط اآلتية:

أن يكون حاصالً على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد التحويل أو نقل 
 القيد إليها .

أن تكون رغبة الطالب في التحويل أو نقل القيد لكلية ليس لها نظير فى محافظتةه وحاصةل  
 دنى الذي قبل بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها.على الحد األ

بالنسبة للضةوابط الخاصةة بالتحويةل مةن الكليةات المتنةاظرة فةي السةنوات الدراسةية  -ثانياً  
 األعلى من الفرقة األولى أو اإلعدادية.

 
 ان يكون التحويل من الكليات المتناظرة بالجامعات مركزيا على مستوى كل جامعة.

 يكون الطالب ناجح اومنقول بمادتين على االكثر للفرقة االعلى فى الكلية المحول منها. ان 
مةن عةةدد الطةالب المقيةةدين بالفرقةة المطلةةوب التحويةةل  %20االتزيةد نسةةبة المحةولين عةةن  

 اليها وذلك وفقا للقواعد العامة المعلنة.
مضةةى شةةهر مةةن بةةدء  اليجةةوز قبةةول طلبةةات تحويةةل الطةةالب بةةين الكليةةات المتنةةاظرة بعةةد 

 الدراسة.
 اليجوز فرض اى مقابل مادى على الطالب الراغبين فى التحويل. 
 يح  للطالب استخراج بيان حالة من الكلية المقيد بها لتقديمه الى اى جهة أخرى. 

 النطاق الجغرافي لجامعة المنصورة : -ثالثاً 
 
 -المنصورة كما يلي : واف  مجلس الجامعة على أن يكون النطاق الجغرافي لجامعة 
الحاصةةلين علةةى الثانويةةة العامةةة مةةن محةةافظتي الدقهليةةة ودميةةاط وكةةذلك مركةةزي سةةمنود  

والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومركز بيال مةن محافظةة كفةر الشةيا لقربهةا مةن محافظةة 
 الدقهلية وتستثنى كليات الحاسبات والمعلومات من شرط النطاق الجغرافي .

 
نسبة للطالب الراغبين في نقل القيد من كليةات داخةل أو خةارج الجامعةة مةن غيةر بال -رابعاً 

 الطالب المستجدين:
 
يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخةرى غيةر منةاظرة فةي ذات الجامعةة أو جامعةة أخةرى  

بموافقةةة مجلةةس الكليتةةين بشةةرط أن يكةةون حاصةةل علةةى المجمةةوع الةةذي قبلتةةه الكليةةة سةةنة 
 نوية العامة ومستوفياً للشروط المؤهلة للقبول بالكلية في تلك السنة.حصوله على الثا

 خامسا : الطالب الحاصلين على الشهادات المعادلة :
 

يجوز قبةول تحويةل الطةالب الحاصةلين علةى الشةهادات المعادلةة بةين الكليةات المتنةاظرة فةي 
لمصةرية فةي حةدود الجامعات المصرية بنفس شروط الطالب الحاصل علةى الثانويةة العامةة ا

 القواعد المنظمة لذلك والصادرة من المجلس األعلى للجامعات.



يجوز نقل قيد الطالب الحاصل على الشهادة المعادلة بةين الكليةات غيةر المنةاظرة بالشةروط  
 -االتيه :

 موافقة مكتب التنسي  الرئيسي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.
 بالنطاق الجغرافي لجامعه المنصورة.أن يقدم الطالب ما يثبت إقامته 

 -قرر اآلتي : 18/3/1991بناء على قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته في 
تحقيقةةا لمبةةدأ تكةةافؤ الفةةرص بةةين الطةةالب المصةةريين وعةةدم السةةماح بأيةةة اسةةتثناءات يحظةةر 

الطالةب  تحويل الطالب المصريين من الجامعات األجنبية الى الجامعات المصةرية إال إذا كةان
الحاصل على الحد األدنةى فةي شةهادة الثانويةة العامةة او مةا يعادلهةا للقبةول بالكليةة المعنيةة 
التي يرغةب فةي تحويلةه او نقةل قيةده اليهةا علةى ان يةتم التحويةل مركزيةا عةن طرية  مكتةب 
التنسةةةةةةةي  الرئيسةةةةةةةي للقبةةةةةةةول بالجامعةةةةةةةات المصةةةةةةةرية والمعاهةةةةةةةد العليةةةةةةةا بالقةةةةةةةاهرة.



 ار عل اخال األ تلانألعتإيراء و ف ال ي  واإل
 

مع مراعاة األحكام الواردة فةى الالئحةة التنفيذيةة لقةانون تنظةيم الجامعةات يراعةى فةى طلبةات 
 وقف القيد واالعتذار عند دخول االمتحان مايلى:

 أوال : وقف القيد
 

يجةةةوز لمجلةةةس الكليةةةة أن يوقةةةف قيةةةد الطالةةةب لمةةةدة سةةةنتين دراسةةةيتين متتةةةاليتين أو      .1
منعةةة مةةن يالدراسةةة فةةى الكليةةة إذا تقةةدم بعةةذر مقبةةول  تالل سةةني أو سةةنواخةة نمتفةةرقتي

أالنتظام فى الدراسة وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الكلية زيادة مدة وقف القيد وذلةك 
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . 69طبقا للمادة 

يسةتند إليةة الطلةب  الةذيد مصةحوبا بشةرح واف للسةبب يجب أن يكون طلب وقف القي     .2
بأية أوراق أو مستندات صادرة عةن  دمرفقا بة األوراق الرسمية التي تثبت جديتة وال يعت

  .جهات غير رسمية

يتعين تقديم طلب وقف القيد فى بداية العام الدراسي وكحد أقصى أخر ديسةمبر مةن كةل   .3
  .عليم والطالبال رفض التقديم بعد الموعد المحدد من قبل مجلس شئون التإعام و

مصروفات ادارية بواقع مائة جنية عنةد التقةدم لوقةف القيةد للعةام الخةامس  الطالبيسدد  .4
 .وتزداد تلك المصروفات بزات القيمة سنويا عند تجديد وقف القيد بحد أقصى ألف جنية 

 ثانيا: االعتذار عن عدم دخول االمتحان
 األعألار العرضية : -أ  

المرضةةية مةةن اختصةةاص اللجنةةة الطبيةةة بةةاإلدارة الطبيةةة  يكةةون النظةةر فةةى األعةةذار    .1
بالجامعة  ويجوز للجنةة استشةارة األخصةائيين بالمستشةفى الجةامعي أو مستشةفى الطلبةة 

 فى الحاالت التي تحتاج إلى استشارة .

وبالنسبة لألمراض النفسية فتعرض بمعرفة اإلدارة الطبيةة علةى لجنةة ثالثيةة مشةكلة مةن 
 . الطب كليةس بكلية الطب يختارهم عميد تدريأعضاء هيئة ال

وتعةةرض علةةةى اللجنةةةة الشةةهادات الطبيةةةة الصةةةادرة عةةن المستشةةةفيات الحكوميةةةة العامةةةة 
والمركزيةةة أو مستشةةفيات المؤسسةةات الصةةحية العامةةة  ويجةةب أن تحمةةل الشةةهادة اسةةم 

 المستشفى وأن يكون موقعا عليها الطبيب المعالج مع بيان أسمة و تخصصة .
علةةى اللجنةةة الطبيةةة الشةةهادات الطبيةةة الةةواردة مةةن الخةةارج بشةةرط أن تكةةون  كمةةا تعةةرض

 معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد .
 وال يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن األطباء أو المستشفيات الخاصة .

 
 
الل يقةةدم طلةةب االعتةةذار عةةن عةةدم أداء االمتحةةان قبةةل بةةدء االمتحةةان أو اثنةةاءة أو خةة      .2

يةومين علةةى األكثةةر مةةن تةاريا انتهائةةة  وال يلتفةةت إلةةى اى طلةب يقةةدم بعةةد التةةاريا ويقةةدم 
الطلب باسم عميد الكلية ويودع إمةا باليةد أو بأرشةيف الكليةة أو يرسةل إلةى الكليةة بالبريةد 

 . قالطر هالمسجل المصحوب بعلم الوصول وال يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هذ
ون الطالب بالكليةة فةور وصةول الطلةب إليهةا بأخطةار الطالةب بالتقةدم تقوم إدارة شئ        .3

 للجنة الطبية . كما تخطر فى اليوم ذاتة اإلدارة الطبية بذلك .



فى األعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وإخطار شةئون الطةالب  يجب البت        .4
وقبةةل إعةةالن نتةةائج ولجةةان النظةةام والمراقبةةة واالمتحةةان بالكليةةات بأسةةرع وقةةت ممكةةن 

 االمتحان بوقت كاف .

إذا كان المرض أثناء االمتحان يتم توقيع الكشف الطبي على الطالب وكتابةة التقريةر        .5
الطبي فورا بمعرفة الطبيب المعين بلجنة االمتحان علةى أن يعتمةد ذلةك مةن رئةيس اللجنةة 

 الطبية .

دارة الطبيةةة فعليةةة أن يلجةةأ إلةةى أقةةرب إذا كةةان مةةرض الطالةةب اليمكنةةة مةةن الحضةةور إلةةى اإل      .6
أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامةة وعليةة اإلقامةة بالمستشةفى  ةمستشفى حكومي عام أو مركزي

طبيةب المعةالج مةع بيةان وأن يخطر الكلية فورا بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقع عليها مةن ال
 طبية للنظر فى الحالة المرضية . وتقوم الكلية بتحويل األوراق إلى اللجنة ال ةأسمة وتخصص

 تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان فى الدور الواحد . زال يجو    .7

 تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى االبمقر الكلية . زال يجو    .8

 يختص عميد الكلية بالنظر فى التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية .    .9

المرضية عن عدم دخول االمتحان مرتين خةالل سةنوات الدراسةة  ارذأن يزيد عدد االع زال يجو .10
تضاف إليها مرة ثالثةة بقةرار مةن مجلةس شةئون التعلةيم والطةالب بةالتفويض عةن مجلةس الجامعةة 

 من أالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات . 80طبقا للمادة 
 

  ب ـ األعألار االيتعاعية :
ول االمتحةةان لعةةذر اجتمةةاعي شةةرحا لهةةذا العةةذر يجةةب علةةى الطالةةب أن يرفةة  بطلةةب عةةدم دخةة .1

فةى ذلةك بةأي أوراق  دمصحوبا بكافة األوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقةدم منةة وال يعتة
 أو مستندات صادرة عن جهات غير  رسمية .

مةةن البنةةد)أ( الخةةاص 10,4,2ماعيةةة األحكةةام الةةواردة فةةى البنةةود  تسةةرى علةةى األعةةذار االجت .2
 المرضية .باألعذار 

 ثالثا :أحكام عامة
يكون تقدير األسباب التي تدعو إلى وقف القيد أو االعتذار عن عدم دخول االمتحان لعذر اجتماعي 

 طةالب بالجامعةة كةل فةى حةدود إختصاصةهمن إختصاص مجلس الكلية أو مجلس شةئون التعلةيم وال
 بعد دراسة الظروف والمالبسات المحيطةبكل حالة على حدة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 إرشااات عا ة
 

 التربية العسكرية 
علةى جميةع الطةالب المصةريين الةذكور والمقيةدين بالكليةة تأديةة التربيةة العسةكرية مةن خةالل دورة 

 تدريبية فى أجازة نصف العام أو اإلجازة الصيفية لمدة خمسة عشر يوما .
يبيةة المقةررة بنجةاح وتةؤدى إجتيةازة الةدورة التدر دويراعى عدم مةنح الطالةب البكةالوريوس إال بعة

 مرة واحدة فى أي فرقة دراسية .

 بطاقة التامين الصحية 
شةئون الطةالب بالكليةة وبنةاء ارة لكل طالب الح  فى الحصةول علةى بطاقةة التةأمين الصةحي مةن إد

على هذه البطاقة يمكن أن يعالج الطالب مجانا بمستشفى الطالب بالجامعة ومقرها مجمع الخةدمات 
 التربية . أمام كلية

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

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

 شتراك السكة الحديد ا
 ورة شخصية للطالب .ص 2إحضار استمارة من هيئة السكة الحديد + عدد  .1
 تمال االستمارة بواسطة موظف الفرقة بإدارة شئون الطالب . .2

 تسدد الرسوم الدراسية شرط الحصول على هذا االشتراك  . .3

 التحويالت
 .أو منقول بمادة أو مادتينيتم التحويل من الكليات المناظرة بشرط النجاح بتقدير مقبول  -
 للكلية . دل على المجموع المحديتم التحويل بالفرقة األولى بشرط الحصو -

 %10أو بناء على قرار وزير التعليم العالى بعدم التقيةد بالحةد االدنةى لمجمةوع الكليةة ونسةبته  -
 من الطالب المقيدين بالفرقة األولى بالكلية ويتم التحويل مركزيا عن طري  مكتب التنسي .

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

  ن وق التكاثل االيتعاعي
الةدخل المحةدود وتقةةدم اإلعانةات فةى صةةور  ىطةةالب بالكليةة إعانةة للطلبةةة ذوتقةدم إدارة رعايةة ال -

 متعددة .
 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
 ية الطالب بالكلية .يسحب الطالب استمارة بحث اجتماعي من إدارة رعا -1
الشةئون  يتم ملء بيانات االستمارة بمعرفة الطالب ثم اعتمادها من إدارة شئون الطالب ثم وحدة  -2

 االجتماعية التابع لها الطالب .

مفةةردات مرتةةب الوالةةد    بيةةان بالحيةةازة  -يرفةة  مةةع البحث)صةةورة بطاقةةة ولةةى أمةةر الطالةةب   -3
لريف    بيان بمعاش الوالةد    إذا كةان الوالةد بالمعةاش أو الزراعية    إذا كان الطالب من مواطني ا

 متوفيا( .

عمليةةات –كتةةب دراسةةية  –يرفةة  المسةةتندات ذات الصةةلة التةةي مةةن أجلهةةا عمةةل البحةةث )عةةالج  -4
 أجهزة تعويضية ...(. –جراحية 

 . بالكلية يسلم البحث للسيد مسئول الفرقة بإدارة رعاية الطالب -5

 لمشكلة لكل فرقة دراسية على حدة جان اتعرض األبحاث مجمعة على الل -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
 مقيما بالمدينة الجامعية . نأال يكو -2

للطالةةب التقةةدم إلةةى إدارة رعايةةة الطةةالب بالكليةةة ومعةةة البطاقةةة  عنةةد تةةوافر الشةةروط السةةابقة يحةة 

 .الكلية لللصال على بان التغألية  ةالشخصية أو كار ني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 العكتبة 
أوالً : العكتبة ترأل بالطالب و الطالبات الج ا و ال  ا ي و ال خزل للعكتبة بكارنية الكلية أو 

 0البطا ة الشخصية 

ت التي ت   ها العكتبة للعستلي يل  ل طالب الكلية و طالب ال راسات ال ليا و ثانياً : الخ  ا

 -أعضاء ايئة الت ريس كعايلي :

 إست ارة ااخلية ااخل  اعة العكتبة بالنسبة للكتل فات النسخة الااأ ة -1

إست ارة خاريية لع ة أسباعيل للكتل  ت  ا النسخ و الكتل ال راسية بالنسبة  -2

 لطالب الكلية

 التصاير ااخل العكتبة خ  ة -3

 -لجعيب  كتبات الجا  ة و اي : تينترنإل ااع  البيانات  تاأة أاليا علي شبكة ا -ثال اً :

 اللهرس العاأ  للكتل بعكتبات الجا  ة -1

  اع ة بيانات الرسائل -2

  اع ة بيانات ال وريات -3

  اع ة بيانات العكتبات -4

 Bassئة الت ريس الل  ثي اللصال علي و لطالب الكلية و طالب ال راسات ال ليا و أعضاء اي

Word   0 ل العكتبة لل خزل علي  ااع  البيانات ال العية و األستلااة  نها 

  سم األأصاء
يستن  األسلاب ال لعي إلي بيانات و   لا ات وا  ية لل عل علي اتخاف ال رارات اللاعلة ثي 

 العست بل

 لألا

ت و الع لا ات عل أنشطة الكلية و أنجازتها العختللة ي عل األا ال سم علي تجعيب و تاثير البيانا

و  ياغتها بصارة  نظعة ثي شكل   ارنات إأصائية و بيانات للا ال إلي العنظعة العتكا لة 

 0للاأ ة و فلط لعساع ة الباأ يل ثي أع اا اراستهم و أتخاف ال رارات ثي العست بل

 -و  ل أام أععاله :

لية و إرسالة إلي الجهات الع نية العختصة بتجعيب ت ارير كليات إ  ار الت رير السناي للك -1

 الجا  ة و عرضها علي  جلس الجا  ة إلستنباط اإليجابيات لت ظيعها و السلبيات لتالثيها 

ال عل علي أستيلاء النعافج و األستعارات التي ترسلها الجهات العختصة   ل الجهاز العركز  -2

 ركز الع لا ات  –إاارة األأصاء  –أ انة العجلس األعلي للجا  ات  –للت بئة ال ا ة و األأصاء 

 ركز بلاث تطاير األااء  –إاارة األأصاءات العركزية بالجا  ة –و التاثي  و اعم إتخاف ال رار 

 الجا  ي

 0كل فلط لل عل علي تل ي  البيانات أول بلول و اعم ال علية الت ليعية بكليات الجا  ة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تشكيل لجان االتلاا

 2017/ 2016لل ام الجا  ي 

 
 مشرف األتحاد و وكيل الكلية  لشئون التعليم و الطالب                                       د / جالل أحمد السيد يوسف0أ                                         

 مستشار اللجنة الفنية                          البهــى السيـد وحيـش            أ.د/ فهـيم                                         

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

 مستشار اللجنة العليمية والتكنولوجيا  هــرى                                 أ.د/ عادل حلمى نجيب الجو                               

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

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

 مستشار اللجنة األجتمكاعية والرحالت                                د / مصباح عبد الجواد السيد       0أ

 مستشار اللجنة الثقافية                                   أ.د/ جهــاد رمضان السيـــــد محمد

 اللجنــــة الرياضيــة مستشار                                     غلولز عادل التابعى ابراهيم.د/ أ

 منسق األنشطة الطالبية بالكلية                                      محمد علي ماهرمحمد العدلد/ 0                                               

 

 

 



 

 أوائل ال ث ة الخريجيل

 1999/2000لل ام الجا  ي 
 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 محمد احمد احمد المتولي 1
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
83.61 

 83.48 جيد جدا عوض زعبلة حسن رزق 2

 81.39 جيد جدا ماجد رزق شعبان االشقر 3

 سحر السيد السيد علي عبد الرحمن 4
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
81.15 

 هبة محمد هحمد ريحان 5
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
80.79 

 78.76 جيد جدا ايمان زهران عبد الحميد احمد النجار 6

 78.64 جيد جدا انجى فكري محمد حسن ريشة 7

 77.22 جيد جدا محمود احمد محمود محمد 8

 77 جيد جدا يارا محسن عبد المنعم القبانى 9

 76.52 جيد جدا والء فكري عبد الوهاب حسن عوضين 10



 
 2001 /2000أوائل الدفعة الخريجين للعام

 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 ميادة مسعد احمد شعبان جويدة 1
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
82.58 

 79.55 جيد جدا محمود محمد االلفى الحفناوى 2

 77.7 جيد جدا محمد زكريا سيد احمد سيد احمد 3

 76.88 د جداجي سمير محمد عبد الغنى عند هللا 4

 76.42 جيد جدا نشوة انور بهجات السعيد 5

 76.42 جيد جدا هبة هللا احمد السيدد محجوب 6

 76.24 جيد جدا نفين كامل محمد عبد الخال  7

8 
 

 76 جيد جدا محمد اسماعيل السيد العشرى

9 
 

 75.76 جيد جدا مروة فوزى المتولى احمد

 75.48 جيد جدا على عبد العزيز على احمد 10



 

 

 

 2002 /2001اوائل الدفعة الخريجين للعام
 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 66,76 جيد جدا السيد احمد عوض الشافعي 1

 09,76 جيد جدا فاطمة الزهراء عبد الحميد احمد الجوهرى 2

 49,75 جيد جدا احمد عبد الواحد على ابو النصر 3

 31,75 جيد جدا احمد زكى محمود احمد بلبولة 4

 75 جيد جدا احمد السيد مصطفى النجار 5

 75 جيد جدا محمد مصطفى احمد احمد الحديدى 6

 75 جيد جدا مروة ابراهيم المرسى محمد 7

 75 جيد جدا هيثم عبد هللا عبد الهادى الدومانى 8

 75 جيد جدا فاطمة مصطفى عبد الحميد ابراهيم 9



 
 
 

 2003 /2002اماوائل الدفعة الخريجين للع

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 نجاح عرفات حسين إسماعيل 1
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
78.9 

 77.28 جيد جدا مايار عثمان السيد على  2

 امل عبد المنعم على حالوه 3
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
77.25 

 75 جيد جدا رشا محمد صالح ابراهيم 4



 

 2003/2004ام الجامعيأوائل الخريجين للع

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 حسام الشيا على جمال الدين السيد 1
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
79.13 

 ريهام أحمد عبد الفتاح يوسف الشافعى 2
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
78.39 

 77.82 جيد جدا أميره حسن على خليل شوشة 3

 أحمد عوضأمل عبد الستار إبراهيم سيد  4
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
77.13 

 76.87 جيد جدا خالد صالح أحمد محمود ابو النصر 5

 75.67 جيد جدا إبراهيم السيد عبد القادر عباس 6

 75.1 جيد جدا هند عبد الرازق عبد السالم رضوان 7

 75 جيد جدا امانى فرج امين محمود مطاوع 8

 75 يد جداج محمود جميل السباعى عبد الحميد 9

 
 



 
 

 2004/2005أوائل الخريجين الجامعي
 النسبة المئوية التقدير   األسم  م
 45,80 يي  ي اً  أازم أسل السي   لعاا ر ضان 1

يي  ي اً  ب  سعاح السي  الشلات السي  الشيل 2

  رتبة الشر 

39,80 

يي  ي اً  ب   لع   الح  لع  ال ل  3

  رتبة الشر 

76,79 

 36,78 يي  ي اً  ب ير إبراايم وائل السي  4

 58,77 يي  ي اً  أسام  لع   لع  إبراايم  5

 58,77 يي  ي اً  رشا  لع  إبراايم  لع  الكناني 6

 31,77 يي  ي اً  أسعاء عاض ال اعي  لع   نصار 7

 19,77 يي  ي اً  اناء  لع  السي  غانم 8

 63,76 يي  ي اً  رشا أأع  عب  الجليل أأع  الطايش 9

 60,76 يي  ي اً  إيعان أأع   لع  أأع  أبا اثضل 10

 27,76 يي  ي اً  أ اني  لعاا  س   إبراايم  11

 24,76 يي  ي اً  أأع   لع  عه ي عطية علي س   12

 37,75 يي  ي اً  أ يره زاار  ااق إبراايم ال ساس 13

 75,- يي  ي اً  أأع   نير ثهعي  لع  الروبي 14

 75,- يي  ي اً  روانأ اني السي   ه ي   15

 75,- يي  ي اً   لع  علي  لع  أا   16

 75,- يي  ي اً  والء أأع  أبا ال ال أأع  17

 75,- يي  ي اً  ع  عب  ال اطي عاض ال سا ي ل 18

 75,- يي  ي اً  بسعة  لع  يااه  لي ال يل 19

 
 

 



 2005/2006الجامعيأوائل الخريجين 

 

 يةالنسبة الِمئو  التقدير االسم رقم
 سمر مجدى محمد عطوه 1

 جيد جدا
 79.42 مع مرتبة الشرف

 رانيا السيد محمود السيد 2
 جيد جدا

 78.46 مع مرتبة الشرف

 خالء سامى السيد عبد الخال  3
 جيد جدا

 77.1 مع مرتبة الشرف

 76.96 جيد جدا سامر سمير ابراهيم السيد 4

 محمد على ماهر محمد العدل 5
 جيد جدا
 76.84 شرفمع مرتبة ال

 76.67 جيد جدا فاطمة الباز بركات الباز الدميرى 6

 76.43 جيد جدا اميره ابراهيم زكريا ابراهيم 7

 محمد فوزى محمد حامد شحاتة 8
 جيد جدا

 76.43 مع مرتبة الشرف

 76.38 جيد جدا مدحت سمير إبراهيم متولى 9

 76.2 جيد جدا بسمة حامد مرغنى عمر زعير 10

 75.77 جيد جدا ا أحمد شطارضوى رض 11

 75.74 جيد جدا باسم محمد محمد المشمشى 12

 75.33 جيد جدا دينا محمد السيد الحناوى 13

 75 جيد جدا حنان جمال أحمد مراد عبد الصمد 14

 75 جيد جدا مهند عبد الوهاب محمد الوكيل 15

 75 جيد جدا كوثر الشحات السعيد محمد 16



 
 
 2007/ 2006امعيأوائل الخريجين الج

 
النسبة  التقدير   األسم  م

 المئوية
 97,82 مع مرتبة الشرف  جيد جدأ   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  بو النجا بدويأحمد فتحي محمد أ 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   ية الشيويرانيا محمود إبراهيم عط 9

 37,74 جيد جدا   والء السيد متولي شلبي 10

 29,74 جيد جدا   دينا نبيل إبراهيم فياض 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  يمروه علي ذكي رزق الخول 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

 
 
 



 
 
 

 2007/2008يوائل الدفعة الخريجين للعام الجامع

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم
 ريهام نشأت محجوب  1

 جيد جدا
 79.8 مع مرتبة الشرف

 منصور أبوالعنين منصور أبوالعنين 2
 جيد جدا

 79.49 مع مرتبة الشرف

 شيماء عبدالسالم مسعد السيد 3
 جيد جدا
 78.37 

 77.79 جيد جدا محمد عبدة محمد حسن رزق 4

 دين السيد محمدمنى محى ال 5
 جيد جدا
 77.86 

 77.83 جيد جدا سماح مسعد مسعد محمد 6

 77.9 جيد جدا أسماء عزت ابراهيم محمد الصياد 7

 أزهار رضا مصطفى الطناحى 8
 جيد جدا
 76.77 

 76.43 جيد جدا دعاء نجيب السعيد حسان 9

 75.46 جيد جدا دعاء عبدالرازق عبد الرازق الخولى 10

 75.29 جيد جدا حمد محمد الشربينىأميرة م 11

 74.74 جيد جدا نها جمالى أمين المتولى صقر 12

 74.6 جيد جدا مها رجب سعد عطية  13

 

 



 2008/2009أوائل الدفعة الخريجين للعام الجامعي

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم
 مروى السعيد محمد عباس موسى 1

 جيد جدا
 77 مع مرتبة الشرف

 رة حسين الباز عبدالرازق طةأمي 2
 جيد جدا
 76.91 

 شيماء محمد راضى سالم 3
 جيد جدا
 76.91 

 76.49 جيد جدا أيمان عبدالوهاب أحمد ابراهيم 4

 سامية عبدالرحمن محمد أحمد البهنساوى 5
 جيد جدا

 76.46 مع مرتبة الشرف 

 76.29 جيد جدا شيماء السيد محمد رزق على 6

 75.97 جيد جدا د البنانهى ابراهيم محم 7

 هدى عبدهللا ابراهيم أحمد يسن 8
 جيد جدا
 75.57 

 75.49 جيد جدا محمود السيد محمد السطوحة 9

 75.17 جيد جدا أحمد محمد عبدالقادر عطية 10

 75.06 جيد جدا أحمد مدحت محمد محمد أحمد البنا 11

 75 جيد جدا أحمد محمد حسن على  12

 74.34 جيد جدا حسين مشرفمحمد عبدالفتاح  13

 74.31 جيد جدا أحمد عودة الشربينى أحمد 14

 74.29 جيد جدا نهى عبدالرافع على الهاشمى 15

 74.11 جيد جدا محمود شعبان سعد على الزينى 16

 



 
 2009/2010أوائل الدفعة الخريجين للعام الجامعي 

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

 الشرف )األول(
6,82 

جيد جدا  مع مرتبة  جهاد السعيد عبد الجليل أحمد الشبكي 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   مني مصطفي الغريب صالح 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   أميره محمد مستجير عالي حسن 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   م فتحي إبراهيم جمعهسها 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 دا  جيد ج نهي أحمد محمد سالم المهدي 19

 49,75 جيد جدا   أيناس محمد محمود محمد حسن 20

 
 



 
 
 

 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 جيد جدا  مع مرتبة الشرف  مه أحمد محمد محمد سالمهبس 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 جيد جدا  مع مرتبة الشرف عبد المنعم عطية إبراهيم األمامهدي  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 مع مرتبة الشرف جيد جدا   هاجر طلعت أبو الفتوح إبراهيم علي 12

 49,78 جيد جدا   سمر السيد سامي محمد الوهيدي 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 النعاسرنا عبد الناصر محمد محمد أبو  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 /2011ة الخريجين للعامأوائل الدفع
 

 النسبة الِمئوية التقدير االسم رقم

 مروة أحمد حسين حسان حسن 1
 جيد جدا
 

83.54 

 ذكي العفيفيمحمود عباس  2
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
81.59 

 ندي محمد علي محمد فوده هاشم 3
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
81.28 

 80.84 داجيد ج شيماء علي الباز علي المحمودي 4

 80.72 جيد جدا مي عبد المنعم محمد علي السن 5

 80.41 جيد جدا نهي محمد وحيد السيد أبو الفتوح 6

 80.2 جيد جدا زينب عبد الغني السعيد شومان 7

8 
 

 79.3 جيد جدا محمد جمال محمود سالم

9 
 

 79.1 جيد جدا ثريا أحمد الزنقراني أحمد

 ن دويكرانيا سليمان إبراهيم سليما 10
 جيد جدا

 مع مرتبة الشرف
78.87 



 

 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 د جدا  مع مرتبة الشرفجي أسماء أحمد بدر محمد عبد العال 3

 82,80 جيد جدا   أحمد مجدي جمال سليم 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 د جدا  جي أسماء سعد محمد محمد يوسف درغام  8

 10,79 جيد جدا   الزهراء ممدوح أحمد محمد 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 جيد جدا   عبد الشافي محمود علي العالمي رضوي 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 د جدا  جي مني ناصر محمد نصحي الحنفي  19

 26,75 جيد جدا   أيمان رأفت أبو العطا محمد فوده 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 يم عريفسهر إبراهيم إبراهيم إبراه 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   هند علي عبد العزيز رمضان الشبراوي 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   سماح سمير يوسف علي 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  التقدير   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  ايه السعيد طه أسماعيل الحنفي 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  هاجر أمير نجيب المهدي الغريب 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  أحمد صال الدين السعيد الخولي  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

 

 

 



 2016 /2015أوائل الدفعة الخريجين للعام

 
النسبة  التقدير   األسم  م

 المئوية
 32,83 مع مرتبة الشرف  جيد جدأ   الرفاعي مجاهد اية مجاهد 1

 18,83 مع مرتبة الشرف جيد جدأ    حلمي كمال مفيد ناصف  2

 09,83 مع مرتبة الشرف جيد جدأ   ايه علي عبد الغني حسنين الزير 3

 68,82 مع مرتبة الشرف جيد جدأ   فاطمه الزهراء رجب عثمان محمد 4

 24,82 مع مرتبة الشرف جيد جدأ   نورا علي السيد جبر 5

 21,82 مع مرتبة الشرف جيد جدأ   رنا مجدي السعداوي طه علي 6

 18,82 جداجيد  ايمان محمد محمد اسماعيل امبابي 7

 15,82 مع مرتبة الشرف جيد جدأ   محمد علي محمد البحراوي 8

 79,81 جداجيد  امال رمضان عبد العزيز ابراهيم يونس 9

 29,81 جداجيد  عبد الغني ايه امين المتولي 10



 

 

 

 

 
 

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

 رية .واليصدر هذا الترخيص اال اذا توافرت فى المكان الشروط الصحية البيط      
بموافقة الهيئةة العامةة للخةدمات ويتعةين أن تتةوافر  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
 ان يكون اسمة مقيدا فى سجالت نقابة االطباء البيطريين . -4
   .ة العامة للخدمات البيطريةفى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئان يكون اسمة مقيد  -5

 ط المكان المعد لمزاولة نشاط بيع وتداول االدوية البيطرية وهى االتى : شرو -4
 متر مربع . 25المساحة التقل عن   -2
 ط من القيشانى أو أى مواد سهلة التنظيف .ئاالرضية والحوا -2

 فظ االدوية .حارفف ودواليب ل-3

 ثالجة . -4

 .مصدر كهرباء  -5

 .مصدر مياة نقية )صالحة لالستهالك االدمى ( -6

 صحى مستقل . صرف -7

 شباك للتهوية + شفاط + مروحة للسقف . -8

 طفاية حري  . -9

 معلومات تهمك بعد التخرج



 يقدم طلب الترخيص بفتح مركز بيع وتداول االدوية البيطرية الى الهيئة العامه للخدمات البيطرية مصحوبا بالمستندات االتية :      -5
 

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

 صورة البطاقة الشخصية أو العائلية  . -2

 صورة البطاقة الضريبية او السجل التجارى  . -3

 .  x6  4صور شخصية مقاس  4عدد  -4

 رسم كروكى للمكان المطلوب الترخيص بة -5

صةفات الخاصةة تتم معاينة المكةان المةراد التةرخيص بةة بواسةطة الهيئةة العامةة للخةدمات البيطريةة للتحقة  مةن تةوافر الشةروط والموا  -6
 جنية ( ألف جنية مصروفات إدارية  عن كل معاينة تجريها الهيئة . 1000بمزاولة النشاط   ويحصل مبلغ)

 .مركز بحروف ظاهرة باللغة العربيةعلى واجهة ال هومدير هيجب أن يكتب اسم المركز واسم صاحب  -7

فةى سةجالت خاصةةة تعةد لهةةذا الغةرض ويتضةمن القيةةد رقةم التةةرخيص تقيةد التةراخيص التةةي تصةدرها الهيئةة العامةةة للخةدمات البيطريةةة  -8
 إن وجد . ةواسم المختص لة وعنوان المركز ومدير ةوتاريخ

يتعين إن يكون المدير المسئول عن المركةز طبيةب بيطةري متفةرخ مةرخص لةة بمزاولةة المهنةة وعضةو بنقابةة األطبةاء البيطةريين ولةة  -9
 وتخطر النقابة بذلك . خبرة فى المجال لمدة سنة على األقل

يجب على المرخص لة بمزاولة المهنة نشاط بيع وتداول األدوية البيطرية إن يمسك سجال مرقما بأرقام مسلسلة ومعتمد مةن الهيئةة  -10
 العامة للخدمات البيطرية يدون فيها البيانات خالتية :

 .اسم الشركة المنتجة -2                          اسم الصنف.-1

 .رقم التشغيلة -4     .                      د المنشأبل -3

 .ةوتاريخي  درقم ترخيص االستيرا -6ريا االنتهاء.                       تا -5

 .تاريا اإلفراج المؤقت -8الكمية المستوردة.                     -7                

 .فراج المؤقتتاريا اإل -10     .         صورة شهادة الفحص -9

على المنشات العاملة فى مجال األسماك والتي ترغب فى تصةدير منتجاتهةا إلةى دول االتحةاد االوروبةى الحصةول علةى تصةريح بةذلك  -1

 .2001لسنة  1909من الهيئة العامة للخدمات البيطرية طبقا لما هو منصوص علية فى البند الرابع عشر من القرار الوزاري رقم 



التصريح بالتصدير إال بعد معاينتها بواسطة المفتشين البيطريين المختصين والتحق  مةن مطابقتهةا لشةروط الهيئةة  المنشأة  حال تمن -2

 .2001لسنة  1909فى التصدير واشتراطات دول االتحاد االوروبى المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم

يطرية ويةتم التفتةيش المفةاجل عليهةا مةرة كةل ثالثةة شةهور علةى تعمل هذة المنشات تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للخدمات الب  -3

 األقل بواسطة المفتشين البيطريين المتخصصين .

( من هةذا القةرار مبلةغ سةتمائة جنيةة عنةد تقةديم الطلةب للهيئةة العامةة 1تؤدى كل  منشأة من المنشات المنصوص عليها فى المادة ) -4

جنيةة )ألةف وسةتمائة جنيةة ( مقابةل مصةروفات المراقبةة الصةحية 1600كمةا تةؤدى مبلةغ  جةراء المعاينةةإللخدمات البيطريةة وذلةك مقابةل 

نشأة ويصدر التصريح بالترخيص للمنشأة المطابقة للشروط والمواصةفات لمةدة سةتة أشةهر قابلةة للتجديةد لمةدة موالتفتيش الدوري على ال

 مماثلة دون مقابل .

 فحص خطوط اإلنتاج وسحب العينات .وتتحمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية مقابل  -5

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

 عينات ( . 3الفحص الميكروبيولوجى للمواد الخام المستخدمة ) (1

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

 عينات ( .  5سطح العنابر وخطوط اإلنتاج )الفحص الميكروبيولوجى لعينات من أ (3

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

 .عينات( 3نسبة الكلور فى الماء) –تحاليل خاصة بالطفيليات  –التحاليل األخرى هستامين  (5

 التحاليل األخرى التي قد تطلب بمعرفة المفتشين البيطريين . (6

( فةى هةذا القةرار بمعرفةة صةاحب الشةأن إلةى وحةدة الخةدمات بمعهةد 6فحةص وتحليةل العينةات المنصةوص عليهةا بالمةادة ) تؤدى تكاليف -7

 بحوث صحة الحيوان وفى حالة ما إذا تطلب األمر أجراء تحاليل معامل أخرى يتحمل صاحب الشأن تكاليف هذا التحاليل .

 
 



 
 
 
 
 

 ء البيطريني( شروط التسجيل فى النقابة العامة لألطبا2)

 كنقابة فرعية للنقابة العليا للمهن الطبية . 1940لسنة  65تم إنشاء النقابة العامة لألطباء البيطريين بموجب القانون رقم     

والةذي يضةم نقابةات  1983لسةنة  13القةانون  هتحةت ظةل اتحةاد نقابةات المهةن الطبيةة الصةادر بشةأن 1969لسةنة  48وتعمل بموجةب القةانون     

 البيطريين .  طباء البشريين  أطباء األسنان  والصيادلةاأل

  أمين الصندوق ( ويتةولى رئاسةة ويتكون مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية من ممثلتين للنقابات الطبية وهم من كل نقابة )النقيب السكرتير العام  

 التحاد .االتحاد نقيب األطباء البشريين ويكون النقباء الثالثة األخريين وكالء ا

 ويدير النقـابة األجهزة آالتية :

 الجمعية العمومية : -1

 وتضم جميع األعضاء المسجلين بالجدول العام بالنقابة العامة . 

 مجلس النقـابة : -2

عضو نصفهم من األعضاء الذين مضى علةى عضةويتهم  24سنوات من النقيب وعدد 4عضوا يتم انتخابهم باالقتراع السري لمدة  25ويتكون من  

عامةةةةةةةا ويكةةةةةةةون تمثةةةةةةةيلهم علةةةةةةةى مسةةةةةةةتوى الجمهوريةةةةةةةة . 15عامةةةةةةةا والنصةةةةةةةف األخةةةةةةةر أعضةةةةةةةاء أقةةةةةةةل مةةةةةةةن  15النقابةةةةةةةة أكثةةةةةةةر مةةةةةةةن ب



 

 ( شروط القيد فى جداول النقابة3)
 : القيد فى الجدول العام -1

لي الجنسةية المصةرية يسجل بالنقابة كل من يحصل على بكالوريوس العلوم البيطرية من أحد الجامعةات المصةرية أو مةن الةدول التةي تعامةل حةام

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

 : القيد فى سجالت النقـابة -2

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

 لعطلابة الن ابة :أوال:العستن ات ا

 شهادة التخرج )أصل ( -

 صحيفة الحالة الجنائية  -

 موقف التجنيد )صورة ( -

 صور شخصية  3عدد  -

 جنية  30سداد رسم قدرة  -

 صورة من تصريح مزاولة المهنة بعد استخراجها  -

 



 

 ثانيا :العستن ات العطلابة لازارة الصلة :

 شهادة التخرج)أصل ( -

 موقف التجنيد )أصل ( -

 شخصية  صور 4عدد  -

 ج . 1.50نموذج الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بمبلغ  -

   وبعد القيد بسجالت النقابة يحصل العضو على شهادة قيد بالنقابة وكارنيه النقابةإيصال سداد للنقابة -

)دبلةةوم  سلبكةةالوريوعضةةاء الةةراغبين فةةى القيةةد بالسةةجل ويشةةترط الحصةةول علةةى مؤهةةل أعلةةى مةةن درجةةة ااأليسةةجل فةةى سةةجل األخصةةائيين السةةادة 

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

 من الجامعات األجنبية . اشهادة الحصول على درجة الدراسات العليا من إحدى كليات الطب البيطري بالجمهورية أو ما يعادله (1

 د بالسجل .طلب القي (2

 سداد مبلغ عشرة جنيهات رسم تسجيل . (3

 آت البيطريةالقيد فى سجل المنش -3

 مل التحاليل البيطرية .ازر   معا  المجل منشأة تعمل فى مجاالت الطب البيطريويقيد بهذا السجل ك



 بالمستندات التالية :  آهلى المنشوقد وضعت النقابة مواصفات وشروط خاصة لكل من هذة المنشات وللقيد بهذا السجل يتقدم المشرف ع

 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)

البيطةةريين ويةةديرها الجمعيةةة العموميةةة للنقابةةة الفرعيةةة والتةةي تضةةم جميةةع األطبةةاء  ءالجمهوريةةة نقابةةة فرعيةةة لألطبةةابل عاصةةمة محافظةةة توجةةد بكةة

نقيةب وأربةع أعضةاء يةتم انتخةابهم بةاالقتراع السةري الومجلس النقابة الفرعي مكون من  .البيطريين المسجلين بالنقابة العامة والعاملين فى المحافظة

سةةنوات ويشةةكل مةةن المجلةةس هيئةةة مكتةةب مةةن النقيةةب   السةةكرتير   أمةةين الصةةندوق ويسةةجل بالنقابةةة الفرعيةةة جميةةع األطبةةاء البيطةةريين  .مةةدة أربةةعل

وعلةةى كةةل عضةةو أن يسةةجل نفسةةة بالنقابةةة الفرعيةةة فةةى المحافظةةة  وعنةةد نقلةةة مةةن  .المقيةةدين بسةةجالت النقابةةة العامةةة والعةةاملين فةةى نطةةاق المحافظةةة

 ووالهةدف مةن أنشةاء النقابةات الفرعيةة هة .بةذلك ينين المختصةأخرى يجةب عليةة أخطةار كةل مةن النقةابين الفةرعفظة التي يعمل بها إلى محافظة المحا

 لفرعية تحقي  أهداف النقابة العامة من ناحية تقديم الخدمات المهنية واالجتماعية لألعضاء باإلضافة إلى ما تقرة الجمعية العمومية للنقابة ا

 . ومقر النقابة الفرعية بالدقهلية هو نادى األطباء البيطريين بطلخا

 



 

 

 مع أرق و أطيب األمنيات

 اجلديد اجلامعيبالعام 
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