
                                                    
  جامعة مدينة السادات

 كلية الطب البيطري

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جامعة مدينة السادات  –لكلية الطب البيطري  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئةخطة 

 م2014/2015

 مقدمة:

م بالقرار الوزاري 1997فرع السادات عام  –جامعة المنوفية  –أنشأت كلية الطب البيطري 

م. وقد بدأت الدراسة بها للطالب في مرحلة البكالوريوس عام 2/8/1997( بتاريخ 794رقم )

م ومنذ انشائها تؤمن الكلية بأن لها دورا هاما في خدمة وتنمية المجتمع المحلي والبيئة 1997

بها. وقد إطلعت الكلية بهذا الدور منذ ذلك الوقت. وكانت لها إسهامات واضحة في هذا  المحيطة

فرع جامعة المنوفية بمدينة السادات ليصبح جامعة مستقلة بذاتها بالقرار  المجال. وقد استقل

 م.1/7/2013م. وذلك إعتبارا من 13/3/2013الجمهوري الصادر في 

 

 الرؤية:

معة مدينة السادات لها دور بارز ومتميز في مجال خدمة المجتمع جا  -كلية الطب البيطري 

 وتنمية البيئة علي المستوي المحلي واإلقليمي.

 الرسالة:

جامعة مدينة السادات بتلبية احتياجات المجتمع المحيط بها, وأن   -تلتزم كلية الطب البيطري 

 تلعب دورا مؤثرا في الحفاظ علي البيئة بكل مكوناتها.

  

ضع وتحديث خطة القطاع في ضوء اللقاءات المجتمعية مع المربين والفالحين ومسئولي تم و

مشاريع اإلنتاج الحيواني والداجني في المجتمع المحلي, علي أساس أن يكون المستهدف من 

 الخطة:

 خدمة وتنمية المجتمع المحلي خاصة األماكن النائية والتي ال توجد بها خدمات بيطرية. -أ

سين المستوي العلمي للطالب من خالل اإلندماج في التعرف علي العمل علي تح -ب

 المشاكل المجتمعية والبيئية والعمل علي حلها.

 األهداف التفصيلية:



تقديم خدمات بيطرية متميزة للمجتمع المحلي واألماكن النائية التي التتوافر بها الخدمات  -1

 البيطرية.

 وأصحاب المزارع واألفراد والمجتمع المدني.نشر الوعي الصحي والبيئي بين المربين  -2

 التفاعل المستمر مع المشاكل الطارئة للمجتمع المحلي. -3

توفير المزيد من فرص التدريب الحقلي والتعامل مع المربين لطالب مرحلة البكالوريوس  -4

 لرفع مهاراتهم وقدراتهم المهنية.

 توجيهها للباحثين للعمل علي حلها. اإللمام بالمشاكل الحقلية البيطرية ودراستها و -5

 

 خطة :الرئيسية للمحاور ال

 ( القوافل العالجية البيطرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.1

 ( أنشطة مركز الخدمة العامة لإلستشارات البيطرية )وحدة ذات طابع خاص(.2

 ( الندوات العلمية والتثقيفية واألنشطة اإلجتماعية.3

 ية( الدورات التدريب4

    ( المطويات ونشرات التوعية ودليل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.5

 ( الزيارات الميدانية.6

( بروتوكوالت التعاون المشترك مع المزارع ومشاريع اإلنتاج الحيواني والداجني والجهات 7

 التنفيذية والبحثية.

 ( تفعيل وحدة متابعة الخريجين.8

   ( نشاط وحدة الكوارث واألزمات. 9

 

 العالجية البيطرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أوال: القوافل

جامعة مدينة السادات منذ إنشائها بإنتشار قوافلها العالجية البيطرية لخدمة  –تميزت كلية الطب البيطري 

 المحرومة منالمتميزة  للقري المجانية لتقديم الخدمات العالجية المنوفية المجتمع المحلي في ربوع محافظة 

. والمساهمة في دعم وتنمية اقتصاديات القرية المصرية عن طريق تقديم الخدمة الوحدات والخدمات البيطرية

 روةثوكذلك لمساعدة السلطات البيطرية المحلية في التغلب علي األوبئة التي تضرب ال والدواء بالمجان,

وتنوي الكلية أن تمد قوافلها . ووباء الحمي القالعية زا الطيورنالحيوانية والداجنة في المحافظة كوباء أنفلو

 العالجية الي تخومها في المحافظات المجاورة كالبحيرة والقليوبية والجيزة.

وتحظي تلك األنشطة بالدعم والرعاية الدائمين من إدارة الجامعة ممثلة في السيد أ.د/ رئيس الجامعة وإدارة 

 كلية.الكلية ممثلة في السيد أ.د/ عميد ال

كما تهدف هذه القوافل أيضا لتوفير المزيد من فرص التدريب الحقلي والميداني لطالب الفرقتين الرابعة 

والخامسة بالكلية. واإللمام بالمشاكل علي أرض الواقع وممارسة المهنة برعاية أعضاء هيئة التدريس 

 ومعاونيهم بالكلية.

ري المستمر من خالل تبادل الخبرات العلمية والتطبيقية بين كما تمثل القوافل شكال من أشكال التعليم البيط

السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية واألطباء البيطريين العاملين بالمناطق المعنية بالزيارات, حيث يكتسبوا 

الخبرة والمهارة الالزمة. وتحرص الكلية علي أن تضم القافلة مختلف التخصصات )األمراض الباطنة والمعدية 



األدوية  –الصحة واألمراض المشتركة  –أمراض الطيور واألرانب  –التوليد والتناسل  –الجراحة البيطرية  –

 أمراض األسماك(.  –الميكروبيولوجيا  –الباثولوجيا اإلكلينيكية  –والطفيليات 

اإلداريين  طالب وطالبة من الفرقتين الرابعة والخامسة( باإلضافة الي بعض 20وسوف تضم كل قافلة عدد )

 والمساعدين البيطريين.

كما تشمل الخطة توزيع بعض المطويات والنشرات واإلرشادات لتوعية ومساعدة المربين والفالحين علي 

 زيادة اإلنتاج ورفع الحالة الصحية للحيوانات.

 

 مساهمة الجامعة في القوافل: 

والمستحضرات واللوازم البيطرية لعالج تساهم الجامعة في القوافل عن طريق تغطية تكاليف األدوية 

 الحيوانات والطيور

  

 :مساهمة الكلية في القوافل 

تقوم الكلية بتحمل نسبة من تكاليف األدوية والمستلزمات الطبية. عالوة علي األجهزة المستخدمة. 

 وتكاليف نقل الطالب وفريق العمل من أعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة والعمال.

 

 همة المحافظات في القوافل:مسا 

يتم االتصال والتنسيق مع مديريات الطب البيطري في المحافظات المزمع زيارتها الختيار القري التي تتم         

 زيارتها. وإعداد أماكن العمل. كما تتم مخاطبة المحافظات لتحمل نسبة من التكاليف.

 

 البيطري بالمحافظات المستهدفة: المزمع تسييرها باإلتفاق مع مديريات الطبالقوافل 

  2014/2015توضح الجداوال التالية القوافل المقترحة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 

التاريخ  المحافظة مسلسل

المتوقع 

 للزيارة

عدد أعضاء  عدد الطالب

هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

عدد 

المشرفين 

 واإلداريين 

 التمويل

 طالب 20 2015فبراير  المنوفية 1

 وطالبة

جنيه  3000 3 5

للقافلة تتحملها 

الجامعة 

 والكلية 
 طالب 20 2015فبراير  المنوفية 2

 وطالبة

5 3 

 طالب 20 2015مارس  البحيرة 3

 وطالبة

5 3 

 طالب 20 2015مارس  المنوفية 4

 وطالبة

5 3 

 طالب 20 2015أبريل  البحيرة 5

 وطالبة

5 3 

 طالب 20 2015أبريل  الجيزة 6

 وطالبة

5 3 

 طالب 20 2015مايو  المنوفية 7

 وطالبة

5 3 

 

 مجتمعيةثانيا: الندوات العلمية والثقافية والمساهمة في األنشطة ال

يقوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بوضع برنامج للندوات العلمية والثقافية علي مدار العام 

لمواكبة المشاكل و المواضيع المستجدة والمشاركة في طرحها للبحث والنقاش لوضح الحلول الجامعي. وذلك 

المناسبة لها ومحاولة حلها والتوعيةالمجتمعية بها. وذلك بالتعاون مع األقسام المعنية. وكذلك بالتعاون مع 

 إدارة شئون خدمة المجتمع والبيئة بالجامعة.



 2015/ 2014ح اقامتها خالل العام الجامعي الندوات العلمية والثقافية المقتر

 

 الميعاد المقترح موضوع الندوة

 .م2014|11|30 " إيبوال طاعون القرن الحادي والعشرين" 

محاضرة حول وباء اإليبوال بالمدرسة 

 الثانوية بنات بمدينة السادات

 م2014|12|7

األمراض المشتركة وطرق الوقاية منها 

 مدينة السادات لتوعية العاملين بجامعة

 .م2014|12|10

"استخدام وسائل اإلستشعار عن بعد في 

 التنبؤ باألوبئة الحيوانية والكوارث".

24/12/2014  

السالمة واألمن الحيوي في المعامل البيولوجية 

 وتحليل المخاطر 

 2015شهر فبراير 

 2015شهر مارس  كتابة المشاريع البحثية

 2015شهر مايو العلم والقانوناظاهرة انتشار المخدرات بين 

 2015شهر أبريل  اإلسعافات األولية

 2015شهر مايو  اإلحتفال باليوم العالمي للبيئة

 

 

 ثالثا: مركز الخدمة العامة لإلستشارات البيطرية:

 

 اإلعالن والتسويق للخدمات التي يقدمها المركز"

 أوال: وحدات تشخيص و عالج أمراض الحيوانات والطيور

 تشخيص وعالج حاالت األمراض الباطنة والمعدية للحيوانات الكبيرة والصغيرة. -1

 تشخيص وعالج األمراض التناسلسة والعقم وإجراء عمليات التوليد. -2

 تشخيص الحاالت الجراحية وأجراء العمليات الالزمة. -3

 تشخيص وعالج أمراض الدواجن  واألرانب. -4

 

 ثانيا: وحدات التحاليل الطبية البيطرية

قوم بإجراء التحاليل الالزمة للحيوانات ومنتجاتها من اللحوم واأللبان والبيض وخالفه. وكذلك لألعالف ت

 الحيوانية علي النحو التالي:

 أ. فحص وتحليل العالئق

 طفيليات( –باثولوجيا إكلينيكية  –باثولوجيا  -فيروسات –ب. التشخيص المعملي لألمراض )بكتيريا وفطريات 

 دمتحاليل ال -1

 قياس اإلجهاد التأكسدي -2

 تحليل البول -3

 فحص البراز -4

 فحص الطفيليات بالدم -5



 تحليل السائل المنوي -6

 فحص التوكسوبالزما )أجسام مضادة( -7

 فحص السالمونيال )أجسام مضادة( -8

 فحص البروسيال )أجسام مضادة( -9

 المزارع البكتيرية واختبارات الحساسية -10

 وفحص الفطرياتتشخيص  -11

 الفحص الباثولوجي للعينات -12

 

 ج. تحاليل األلبان ومنتجاتها

 قياس نسبة الدسم في األبان ومنتجاتها -1

 قياس حموضة اللبن ومنتجاته -2

 قياس نسبة الرطوبة في األبان ومنتجاتها -3

 قياس نسبة المواد الصلبة في األلبان ومنتجاتها -4

 األلبان ومنتجاتها قياس األس الهيدروجيني في -5

 قياس نسبة الجوامد غير الدهنية  -6

 قياس نسبة الجوامد الكلية في األبان ومنتجاتها -7

 التشخيص المعملي اللتهاب الضرع تحت اإلكلينيكي -8

 الكشف علي الميكروبات الدالة علي التلوث في األلبان ومنتجاتها -9

 قياس متبقيات المضادات الحيوية والمبيدات -10

 قياس السموم الفطرية -11

 الكشف عن غش الزيوت -12

 

 ومنتجاتها د. تحاليل اللحوم

 الكشف علي غش اللحوم -1

 قياس متبقيات المضادات الحيوية والمبيدات -2

 الكشف علي مدي فساد اللحوم ومنتجاتها -3

 الكشف علي مدي فساد األسماك ومنتجاتها -4

 منتجاتهاقياس األس الهيدروجيني في اللحوم و -5

 قياس السموم الفطرية -6

 الكشوف الطبيعية للحوم -7

 الكشف علي الميكروبات الدالة علي الثلوث في اللحوم ومنتجاتها -8

 الكشف علي الميكروبات الممرضة أو المسببة للتسمم الغذائي -9

 

 جنثالثا: وحدة انتاج الدوا



 5000دجاجة تسمين في الدورة الواجدة بدال من  6250زيادة الكثافة االستيعابية لعنبر الدواجن النتاج 

 دجاجة.

 

 رابعا: وحدة التخلص اآلمن من النفايات الطبية الخطرة )المحرقة(:

تحتوي مزرعة الكلية علي وحدة لحرق النفايات الطبية الخطرة بطريقة صحية سليمة وأمنة للحفاظ علي البيئة 

ية بعيدا عن التجمعات السكانية. كما تقوم الكلية بالتعاون مع في مدينة السادات, وتقع هذه الوحدة بمزرعة الكل

معهد البحوث والدراسات البيئية التابع لنفس الجامعة للكشف الدوري علي المحرقة وقياس اآلنبعاثات الناتجة 

كجم/ ساعة. ويتم التخلص من نواتج الحرق بطريقة أمنة  100للحفاظ علي البيئة. وتعمل المحرقة بطاقة 

 ها في المدفن الصحي المعد لذلك.بدفن

 

 وتتضمن خطة القطاع لتطوير األداء بوحدات مركز الخدمة العامة لإلستشارات البيطرية:

انشاء عنابر بقسم الجراحة الستضافة الخيول التي يتم إجراء عمليات جراحية بها ألسباب مرضية  -1

 أوتجريبية.

بمدينة السادات لمستشفيات الكلية والمزرعة التعليمية التوسع في الزيارات الميدانية لطالب المدارس  -2

والمتاحف المتخصصة للتعرف علي أنشطتها المختلفة. ولغرس مفاهيم الرفق بالحيوان, وأهمية 

 الطب البيطري في حماية صحة اإلنسان.

 ينشر خدمات المحرقة صديقة البيئة عن طريق التعريف بخدماتها للجهات المختلفة لإلستفادة بها ف -3

 حماية البيئة.

 

 خامسا: الدورات التدريبية

 
التوقيت  الفئة المستهدفة الوحدة المختصة الدورة

 المتوقع

التمويل 

 المطلوب

جراحة العظام في الحيوانات 

 األليفة

وحدة التناسليات 

 والجراحة

)قسم الجراحة 

والتخدير واألشعة 

وقسم التوليد 

والتلقيح 

 اإلصطناعي(

 

 

 

 

 

طالب مرحلة 

البكالوريوس 

وطالب 

الدراسات العليا 

واألطباء 

 البيطريين

 

 

 

 

 

 

 

 

دورات 

متكررة أثناء 

العام 

 الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التكلفة الفعلية 

(300-500 

جنيه لكل 

متدرب طبقا 

لتكاليف كل 

 دورة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جراحات البطن والتجميل في 

 الحيوانات األليفة

التخدير الكلي في الخيول و 

 الحيوانات األليفة

جراحات البطن في المجترات 

 والخيول

جراحات الجهاز البولي 

 التناسلي في الخيول

 

 

 

 



عالج العقم في حيوانات 

 المزرعة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التدخل الجراحي للجهاز 

التناسلي في حيوانات 

 المزرعة

تشخيص الحمل في حيوانات 

 المزرعة

تشخيص وعالج أمراض 

 حيوانات المزرعة

وحدة تشخيص 

وعالج أمراض 

 الحيوانات

)قسم األمراض 

 الباطنة والمعدية(

 

 

تشخيص وعالج أمراض 

 القطط والكالب

واأللبان  فحص اللحوم

ومنتجاتها وتكنولوجيا 

 األغذية

وحدة الرقابة 

الصحية علي 

 األغذية

)قسم الرقابة 

الصحية علي 

 األغذية(

 

وحدة تحليل العالئق  فحص وتحليل األعالف

ألمراض سوء 

 التغذية

)قسم التغذية 

 والتغذية اإلكلينيكية(

وحدة التشخيص  بيولوجيا جزيئية

 المعملي:

أقسام البكتيريا 

والفطريات والمناعة 

 –الفيروسات  –

الباثولوجيا 

 –اإلكلينيكية 

 –الباثولوجيا 

 الطفيليات(

 

 التحاليل الكيمائية

 تحاليل الدم

تشخيص األمراض البكتيرية 

 في الدواجن

 

تشخيص األمراض الفيروسية 

 في الطيور واألرانب

وحدة تشخيص 

وعالج أمراض 

 واألرانب:الطيور 

قسم  طب الطيور 

 واألرانب

وحدة تحاليل صحة  تحاليل صحة المياه بالمزارع

 الماء والهواء:

)قسم الصحة 

واألمراض 

 المشتركة(

 

 



 المطويات ونشرات البيئة للتوعية المجتمعية خامسا:
 

   

المسئولية عن  النشاط

 التنفيذ

الوقت المقترح  الفئة المستهدفة

 للتنفيذ

 التمويل

مواصفات األضحية 

 والذبح الشرعي

قطاع خدمة 

 المجتمع بالكلية

أعضاء هيئة 

التدريس 

والعاملون 

 بالجامعة

شهر سبتمبر 

2014 

 جنيه 500

اإليبوال طاعون 

القرن الحادي 

والعشرين. سبل 

 الوقاية 

قسم الصحة 

واألمراض 

 المشتركة

أعضاء هيئة 

التدريس 

والعاملون 

بالجامعة والطالب 

 واألطباء البيطريين

شهر أكتوبر 

2014 

 جنيه 500

أنفلونزا الطيور 

كمرض مشترك 

بين الطيور 

واإلنسان. كيفية 

 الوقاية

قسم الصحة 

واألمراض 

 المشتركة

أعضاء هيئة 

التدريس 

والعاملون 

بالجامعة واألطراف 

المجتمعية والطالب 

 واألطباء البيطريين

 جنيه 1000 2015شهر يناير 

المرض البروسيال 

بين اإلنسان 

 والحيوان

قسم الصحة 

واألمراض 

 المشتركة 

أعضاء هيئة 

التدريس 

والعاملون 

بالجامعة واألطراف 

المجتمعية والطالب 

 واألطباء البيطريين

شهر فبراير 

2015 

 جنيه 1000

صحة اللحوم 

وكيفية التعرف 

علي عدم 

 صالحيتها

قسم المراقبة 

الصحية علي 

 األغذية

أعضاء هيئة 

ريس التد

والعاملون 

بالجامعة واألطراف 

 المجتمعية

شهر مارس 

2015 

 جنيه 1000

اللبن والحفاظ علي 

 صحة اإلنسان

قسم المراقبة 

الصحية علي 

 األغذية

أعضاء هيئة 

التدريس 

والعاملون 

بالجامعة واألطراف 

 المجتمعية

 جنيه 1000 2015شهر أبريل 

شرات متعلقة ن

بمواضيع الساعة 

في المجال 

 البيطري

أعضاء هيئة  القسم المختص

التدريس 

والعاملون 

بالجامعة واألطراف 

المجتمعية والطالب 

والخريجين 

 واألطباء البيطريين

  طوال العام

 

 سادسا: الزيارات الميدانية

 المجزر اآللي بالبساتين بالقاهرة -

 المجزر اآللي للدواجن بمدينة السادات -

 مزارع دينا لإلنتاج الحيواني -



المدارس الثانوية بمدينة السادات )زيارة السيد أ.د/ رئيس قسم الصحة واألمراض المشتركة  -

 والقاء محاضرة (. 2014للمدرسة الثانوية للبنات بمدينة السادات في شهر ديسمبر 

 المدارس اإلبتدائية واإلعدادية بمدينة السادات. -

 سابعا: برتوكوالت التعاون 

والبيئة بالتفاهم علي توقيع بروتوكوالت تعاون مشترك مع عدد من الهيئات  قام قطاع شئون خدمة المجتمع

والشركات الحكومية والخاصة والمعاهد البحثية بما يعود بالنفع علي الكلية من حيث تدريب الطالب والهيئة 

ل تلك المعاونة وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين . وبما يعود بالنفع علي المجتمع. وتشم

 البرتوكوالت:

 برتوكول تعاون مع مزارع دينا. -

 برتوكول تعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية. -

 برتوكول تعاون مع معهد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية. - 

 باإلضافة الستمرار العمل بالبرتوكوالت السابق توقيعها مع:

 البيطريةالهيئة العامة للخدمات  -

 المجموعة الفرنسية بمدينة السادات -

 شركة دلتا فيت لألدوية -

 مجموعة عبد السالم حجازي للدواجن -

 شركة ثيوميديكو لألدوية. -

 

 الخريجين: متابعة ثامنا: تفعيل وحدة 

ن ييعتزم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تفعيل وحدة الخريجين بالكلية بتحديث قاعدة بيانات شاملة للخريج 

 .واقامة ملتقي التوظيف السنوي وتوفير مكان مناسب لها

 

 تاسعا: تفعيل وحدة الكوارث واألزمات

يقوم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بزيادة فاعلية وحدة األزمات والكوارث بمراجعة إجراءات األمن 

 في المواضيع التالية:والسالمة داخل الكلية في المعامل والمدرجات. كذلك عقد عدة ندوات وورش عمل 

 ندوة عن اإلسعافات األولية عند حدوث حوادث داخل الكلية. -

 ندوة حول السالمة واألمن الحيوي في المعامل. -

 ندوة حول الوقاية من أخطار الحرائق. -

 اعتماد خطة اإلخالء عند حدوث أزمات. -

 عتماد مجلس الكلية بتاريخإ

 عميد الكلية    وتنمية البيئةوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع 

 أ.د/ شعبان محمد جاد هللا      أ.د/ أحمد محمد بيومي 



 

          

 

                                                    
  جامعة مدينة السادات

 كلية الطب البيطري

 مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

 

 القوافل المقترحة

توضح الجداوال التالية القوافل المقترحة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

2014/2015  

 

اإلدارة البيطرية  مكان القافلة التاريخ م

 التابعة

 منوف طمالي 12/2/2015الخميس  1

 قويسنا طه شبرا 19/2/2015الخميس  2

 شبين الكوم وحدة البتانون 26/2/2015الخميس 3

 أشمون الشيخ ابراهيموحدة  5/3/2015 الخميس 4

 بركة السبع لدبايبةوحدة ا 12/3/2015الخميس  5

  بركة السبع لدبايبة وحدة ا 19/3/2015الخميس  6

 الشهداء دنشوايوحدة  26/3/2015الخميس  7

 شبين الكوم مليجوحدة  16/4/2015الخميس  8

 تال زنارةوحدة  23/4/2015الخميس  9

 

 يعتمد, عميد الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية

 

 أ.د/ شعبان محمد جاد هللا     أ.د/ أحمد محمد بيومي



        

 

   
 

 

 

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  –كلمة السيد األستاذ الدكتور/ أحمد محمد بيومي 

 البيئة

 

للناس أنفعكم للناس( صدق رسول هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم)خيركم 

 صلى هللا عليه  وسلم

جامعة مدينة السادات برسالتها فى خدمة المجتمع  –تؤمن كلية الطب البيطرى 

والرقى به وأن تكون مصدرًا لتنمية وتطويرهذا المجتمع . ومن هذه الرؤيه وهذا 

دلتا تؤدى دورها المنطلق .فأن كلية الطب البيطرى الرائدة فى إقليم وسط وغرب ال

ورسالتها المنوطه بها لخدمة أبناء األقليم والبيئة فى هذا الجزء الهام من وطننا 

 الحبيب .

 وهى تلتحم بالمجتمع المحيط بهاوتؤثر فيه من خالل   1997منذ نشأة الكلية عام 

أنشطتها المختلفة والمتمثلة فى القوافل البيطرية المتكاملة لقرى وكفور محافظة 

فية والبحيرة وبعض مناطق محافظة الجيزة التى ال تتمتع بخدمات بيطرية . المنو

وذلك عن طريق التشخيص والعالج المجانى للحيوانات والتوعية البيئية . كذلك كانت 

ومازالت الكلية مواكبة دائماً لكل جديد فى مجال الطب البيطرى وفى الصدارة فى 

مشاكل صحية عن طريق الندوات التثقيفية التوعية المجتمعية مع حدوث أى أوبئة أو 

) فى مجال تشخيص وعالج العقم فى الجاموس, جنون األبقار , مرض التهاب الجلد 

العقدى ,مشكلة تلوث المياه فى محافظة المنوفية , وبائى أنفلونزا الطيور والخنازير , 

ها المستمر واألمراض المشتركة, األبيوال وغيرها ( مما يعكس اهتمام الكلية وتفاعل

مع احتياجات المجتمع . كما تعد الكلية مطويات و نشرات لألطباء البيطريين والعامة 

للوقاية من أخطر األمراض المشتركة , أمراض الحيوان والطيور وغيرها . كما 

تساهم فى تقديم الخدمات المتميزة للجمهور والمزارع عن طريق مركز األستشارات 

ألوا الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها جهدًا فى عقد مراكز والخدمات البيطرية . والت



البحوث )المركز القومى للبحوث , معهد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية 

المجموعة الفرنسية بمدينة السادات( ومع  -( ومزارع األنتاج الحيوانى )مزارع دينا

 مديرية الطب البيطرى بالمنوفية.

فتح معاملها وتضع إمكانياتها فى خدمة وتنمية المجتمع فى اإلقليم الذى والكلية دائما ت

 تنتمى اليه إيمانا بدورها الرائد كنقطة ضوء و إشعاع فى هذا  اإلقليم .   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


