
 الجودة واألعتماد
 تاريخ حاضر والمستشفى البيطرى 

 

 مصطفى العدوى. د

 ام المستشفى ـــــــمدير ع

المستشفى البيطرى التعليمى بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق من أعرق 

رئيس . د.المستشفيات الجامعية على مستوى الحمهورية حيث إنشاء بقرار أ

أداء رسالتها التعليمية بهدف معاونة الكلية فى  7711جامعة الزقازيق عام 

 .وتقديم خدمات مجتمعية متميزة للبيئة المحيطة

أن التطور المستمر هو سمة أساسية لهذا الصرح التعليمى العريق سواء فى 

موارده البشرية أو هيكله التنظيمى، حيث أصبح يضم عدد كبير من السادة 

درجة الدكتوراة  اإلستشاريين واإلستشاريين المساعدين والزمالء الحاصلين على

فى التخصصات العلمية المختلفة باالضافة إلى األطباء البيطريين واإلداريين 

 :ذوى الخبرات والكفاءات العالية وإستحداث أقسام جديدة على هيكله ليشمل

األبحاث  –الطب الوقائى  –السونار  –الصيدلية  –العيادة الخارجية 

التسجيل والمتابعة  –المستشفى المتنقل  –معمل المستشفى  –وحيوانات التجارب 

 .والدعم الفنى

التى تقدم خدمات مجتمعية للسادة أصحاب المزارع والمربيين وبحثية للسادة 

طالب الدراسات العليا بالجامعات والباحثين بمعاهد ومراكز البحوث وتدريب 

 .حقلى وعملى لطالب الكلية فى السنوات الدراسية المختلفة

لجهود المبذولة من أجل حصول كلية الطب البيطرى جامعة وتماشيا مع ا

الزقازيق على شهادة إعتماد الجودة فإن إدارة المستشفى البيطرى التعليمى ترفع 

 .شعار الجودة الشاملة فنيا وإداريا فى الخدمات التى تقدمها

ومن ضمن سياسات وإجراءات العمل المستحدثة هو إصدار مجلة ربع سنوية 

ات علمية وثقافية وإرشادية ودراسات الجدوى وكل ماهو جديد فى تقدم معلوم

مجال الطب البيطرى والتى تهم الثروة الداجنة والثروة الحيوانية وكذلك  الباحثين 

 .والمهتمين بالصناعات المرتبطة بالطب البيطرى

نسأل هللا أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه خيرر ورفعرة مهنرة الطرب البيطررى وتقردم 

 .مصرنا العزيزةونهضة 
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 الجودة واألعتماد
دور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واألعتماد 

 كلية الب

 

 لماح كامل عبد السميع/ د

 زميل أمراض الطيور واألرانب بالمستشفى 

 مدير إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بالقرار الجمهورى رقم تأسست الهيئة القومية لتأكيد جودة التعليم واألعتماد 

بغرض تطوير التعليم  5002لسنة  25بعد إصدار القانون رقم  5001لسنة  52

قبل الجامعى بشقيه الفنى والعام والتعليم الجامعى واألزهرى بجميع مراحله فى 

جمهورية مصر العربية ليرقى للمستوى الدولى الذى يشجع الطالب على تنمية 

 .ةقدرتهم اإلبتكارية والتحديثي

تعتمد جودة التعليم واألعتماد على محورين أساسين أولهما تطوير القدرة 

المؤسسية للمنشأت التعليمية والثانى رفع مستوى الكفاءة التعليمية من خالل 

وضع رؤية مستقبلية ورسالة تؤدى بأمانه وحرفية وأهداف تحقق من خالل رسم 

تقارير أداء لما تم أنجازه خطط إستراتيجية وممارسات تنفيذية ودراسات ذاتية و

وما لم يتم من هذه الخطط مع وضع األطراف المجتمعية وممثلى سوق العمل 

( الطبيب البيطرى)المستفيد فى النهاية من المنتج النهائى للكلية آال وهو الخريج 

فى عملية أتخاذ القرارات والتطوير بالمؤسسات التعليمية من خالل إستبيانات 

عن قدرة الخريج فى سد أحتياجات سوق العمل ومستوى آلستطالع أرائهم 

رضاء األطراف المجتمعية عن الخدمات التى يؤديها قطاع شئون خدمة المجتمع 

وتنمية البيئة بالكلية والذى يعتبر معمل تفريخ الطالب حيث يتم تدريبهم حقليا 

 .وتأهيلهم لسوق العمل باألحتكاك المبكر باألطراف المجتمعية وسوق العمل

من هنا يبرز دور إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كوحدة أساسية 

من معايير الجودة ( المشاركة فى خدمات المجتمع وتنمية البيئة)للمعيار السابع 

واألعتماد ومن خالل رؤيته الكلية ورسالتها حيث يتم عمل دراسة آلحتياجات 

ديمها ولها مردود على المجتمع من خدمات تستطيع كلية الطب البيطرى تق

الطالب وخريجى الكلية وتحليل أحصائى لنتائج الدراسة الذاتية إليجاد نقاط 

الضعف التى تتخذ فيها إجراءات وعمل آليات لمعالجتها ونقاط القوة يتم تعزيزها 

بوضع خطة سنوية للخدمات المجتمعية مستنبطة من الخطة األستيراتيجية للكلية 

در وحداتها المتعددة التى تضم المستشفى البيطرى وتنفيذها من خالل كوا

التعليمى ومزرعة الكلية والوحدات ذات الطابع الخاص مثل المعمل المركزى 

والمركز الجامعى للخدمات البيطرية بمشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس 

والطالب والتى تهدف إلى تدريب الطالب وأكسابهم مهارات وخبرات مهنية 

 .ية الموارد الذاتية للكليةعملية وتنم

تتبلور األنشطة األساسية لهذا القطاع المهم فى أعداد القوافل البيطرية 

والدورات التدريبية وتوعية وإرشاد وتقديم إستشارات فنية ومعملية لحل 

المشكالت الحقلية والبحثية والتى من خاللها يتم إشراك الهيئات الحكومية ممثلة 

دمات البيطرية وإدارة الحكم المحلى والجهاز القومى للشباب فى الهيئة العامة للخ

وقطاع األمن الغذائى بالقوات المسلحة والقطاع الخاص ممثل فى شركات 

األدوية وشركات اإلنتاج الحيوانى والداجنى وشركات التصنيع الغذائى 

 .واألعالف الحيوانية والجمعيات األهلية والمجتمع المدنى

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ببذل المجهودات قامت الكلية وخاصة 

المضنية والممارسات الجادة على مدى أربع سنوات متصلة بإعداد الوثائق 

 3/3/5073المعتمدة واإلستعداد لزيارة لجنة الهيئة القومية للجودة واألعتماد فى 

ية تعتمد للحصول على األعتماد لتنال كلية الطب البيطرى شرف أن تكون أول كل

 7711فى جامعة الزقازيق كما كانت من أول لبنات إنشأ جامعة الزقازيق عام 

إن هللا ال يضيع آجر من )داعين هللا أن يكلل جهودنا بالنجاح إن شاء رب العالمين 

 (.أحسن عمال


