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م

الهدف

1

التغيرات المناخية و تاثيرها على
مدى انتشار االمراض الوابئية فى
الحيوانات و الدواجن و االحياء
المائية

2

الهندسة الوراثية و دورها الفعال فى
استحداث سالسات من االغنام و
الماشية مقاومة للتغيرات البيئية
الشديدة ة مقاومة لالمراض
دراسة االمراض التى ترتبط بمحاور
صحة واحدة و التى تشمل الحيوان و
االنسان و البيئة

األنشطة واالجراءات

مؤشرات االداء

المدى الزمنى

مسئول التنفيذ

 تسجيل رسائل  2025-2021االقسام وضع خطة للتركيزالكلينيكية
علمية على
على التغيرات المناخية
( االمراض
وتأثيرها على مدى انتشار العناوين
الباطنة و
 نشر ابحاثاالمراض الوبائية
المعدية –
عمل مجالس اقسام وكلية علميةالدواجن-
 بعثات علميةبمقترحات الرسائل و
االسماك) –
واتفاقيات تعاون
االبحاث.
اقسام
خاصة بذلك
 تضمين خطة البعثاتالبكتريولوجيا-
المحتوى
للكلية للمقترح .
الفيرولوجيا –
الطفيليات –
صحة اللحوم و
االلبان
 بروتوكوالت  2025-2021قسم رعاية التواصل مع مراكزالحيوان –
تعاون مع
بحوث الهندسة الوراثية
االمراض
لعمل بروتوكوالت تعاون مراكز أبحاث
الباطنة و
عمل مجالس اقسام وكلية الهندسةالمعدية -قسم
الوراثية
بمقترحات الرسائل و
التوليد و
االبحاث.
التناسل

مسئول المتابعة

التمويل

البعثات -
أدارة الكلية
المشاريع
(عميد الكلية-
البحثية –
وكيل الكلية
للدراسات العليا اتفاقيات
التعاون –
و الحوث-
رؤساء االقسام) الرسائل العلمية

البعثات -
أدارة الكلية
المشاريع
(عميد الكلية-
البحثية –
وكيل الكلية
للدراسات العليا اتفاقيات
التعاون –
و الحوث-
رؤساء االقسام) الرسائل العلمية
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 تضمين خطة البعثاتللكلية للمقترح .

3

صحة الغذاء و ارتباطه بانتشار
االمراض من الحيوان الى االنسان و
سبل التغلب عليها

و ضع خطة الستقصاء
اهم االمراض األكثر
انتشارا عن طريق
األغذية
عمل مجالس اقسام وكلية
بمقترحات الرسائل و
االبحاث.
 تضمين خطة البعثاتللكلية للمقترح .

 تسجيل رسائلعلمية على
العناوين
 نشر ابحاثعلمية
 بعثات علميةواتفاقيات تعاون
خاصة بذلك
المحتوى
2025-2021
 نشر ابحاثعلمية
 بعثات علميةواتفاقيات تعاون
خاصة بذلك
المحتوى

صحة اللحوم و
االلبان-
البكتريولوجيا-
الطب الشرعى
و السموم

البعثات -
أدارة الكلية
المشاريع
(عميد الكلية-
البحثية –
وكيل الكلية
للدراسات العليا اتفاقيات
التعاون –
و الحوث-
رؤساء االقسام) الرسائل العلمية
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4

5

2025-2021

الوسائل التشحيصية الحديثة المراض عمل مجالس اقسام وكلية  -نشر ابحاث
علمية
بمقترحات الرسائل و
الحيوان و جدواها االقتصادية
 بعثات علميةاالبحاث.
واتفاقيات تعاون
 تضمين خطة البعثاتخاصة بذلك
للكلية للمقترح .
المحتوى
2025-2021
استقصاء االمراض ذات  -نشر ابحاثاكتشاف ادوية جديدة و تحصينات
علمية
أهمية الكتشاف ادوية
خاصة بامراض الحيوان.
 بعثات علميةجديدة
عمل مجالس اقسام وكلية واتفاقيات تعاونخاصة بذلك
بمقترحات الرسائل و
المحتوى
االبحاث.
 تضمين خطة البعثاتللكلية للمقترح .

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

االقسام
االكلينيكية

قسم
الفارماكولوجيا
–
البكتريولوجيا-
الطقيليات-
االقسام
االكلينيكية

أدارة الكلية
(عميد الكلية-
وكيل الكلية
للدراسات العليا
و الحوث-
رؤساء االقسام)
أدارة الكلية
(عميد الكلية-
وكيل الكلية
للدراسات العليا
و الحوث-
رؤساء االقسام)

البعثات -
المشاريع
البحثية –
اتفاقيات
التعاون –
الرسائل العلمية
البعثات -
المشاريع
البحثية –
اتفاقيات
التعاون –
الرسائل العلمية

عميد الكلية
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