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من الخطة التنفيذية السنوية للخدمات المجتمعية  هإنجازما تم عن  سنوىتقرير 

بناءا على دراسة ألحتياجات الموضوعة ، لية الطب البيطرى جامعة الزقازيقكل

ة ـــــــالفريق التنفيذى لمعيار المشاركة المجتمعية برئاس التى يعدهاالمجتمع المحيط 

إشراف تحت وأحمد البحيرى صراحه أستاذ طب وجراحه الحيوان بالكليـــــــــة / د.أ

تشمل العديد من التى ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة/ د.أالسيد 

 . 30/6/1023إلى  2/7/1021الفترة من  فى األنشطة

لماح كامل عبد السميع مدير إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية / د التقرير دأع

 :فى اآلتىوتقييم اآلداء  األنجازات  ملخصاالبيئة بالكلية 

 أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص: البند األول

 التى تضم العديد من األقسام: المستشفى البيطرى التعليمى: أوال

 عدد حاالت مرضية وعالجها من الفصائل الحيوانية المختلفة  تم إستقبال :الخارجية  العيادة

 كاألتى 

طيور  كالب قطط خيول جمال ماعز أغنام جاموس أبقار السنة

 وأرانب

2102/2102 090 203 222 290 0 081 001 021 221891 

2100/2102 239 201 222 289 5 225 22 20 225811 

عن العام السابق الحيوانات المنزلية والمجترات الصغيرة عدد حاالت زيادة   المؤشرات

1022/1021  

 .الحالة األقتصادية واألمنية المعوقات

 والطيور واألرانب والخيول من المجترات الكبيرةعدم زيادة عدد حاالت الواردة  ما لم يتم أنجازه

 .للعيادة الخارجية

 تنظيم ندوات توعية وعمل نشرات دعائية عن أنشطة الكلية المجتمعية والخدمية التوصيات

 تم تشخيص عدد كبير من الحاالت المرضية الغامضة فى مختلف  :السونار  وحدة

 .التخصصات والحيوانات بإستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية

 النوع
 السنة

 أجمالى قطط كالب خيول ماعز أغنام جاموس أبقار

2102/2102 22 20 028 028 22 09 21 212 

2100/2102 81 092 203 201 25 22 29 0111 

 %.55بنسبة عدد الحاالت عن العام السابق نقص  المؤشرات

 .عطل فى الجهاز المعوقات



 اليوجد ما لم يتم أنجازه

 .شراء جهاز جديد لتكرار عطل الجهاز الموجود التوصيات

 قافلة عالجية مجانية فى مختلف قرى محافظة الشرقية  10تم تنفيذ عدد  :المتنقـل  المستشفى

 :حاله كما هو موضح بالجدول 11772حيث تم مناظرة وعالج 

 الشهر

 بيــــــان الحاالت بيان القوافل

 مالحظات
 جراحه طب حيوان القرية التاريخ

تناسليا

 ت

طيور 

 وأرانب

أكتوبر 

1021 

 

 2000تمويل ذاتى  500 27 33 62 ميت ركاب 11/20/1021

30/20/1021 
 السعيدية

 

بالتعاون مع الجامعة  370 33 67 78

المجلس تمويل و

 للشباب القومى
32/20/1021 233 80 50 700 

نوفمبر

1021 

2/22/1021 82 33 11 2000 

 100 27 63 75 المسلمية 21/22/1021

 3500تمويل ذاتى 
ديسمبر

1021 

 700 32 77 208 أوالد مهنا 20/21/1021

 530 28 16 67 الزهراء 13/21/1021

 800 13 71 207 العدوة 17/21/1021

 600 3 7 73 صبيح 32/21/1021

فبراير

1023 
 750تمويل ذاتى  777 5 21 227 دويدة 15/1/1023

مارس

1023 

 700تمويل ذاتى  888 8 17 236 طيبةال 22/3/1023

 2550تمويل ذاتى  2500 25 32 267 بنى عليم 15/3/1023

أبريل

1023 

 2100تمويل ذاتى  2067 22 18 263 أوالد مهنا 7/3/1023

 600تمويل ذاتى  360 2 6 63 الشبراوين 11/3/1021

17/3/1023 
كفر 

 الظواهرى

بالتعاون مع الجامعة  2300 3 38 222

المجلس تمويل و

 للشباب القومى

18/3/1023 235 37 5 700 

30/3/1023 213 37 2 2100 

مايو

1023 
 870 3 26 200 طويحر 10/5/1023

بالتاون مع نقابة 

 الفالحين بالشرقية

يونيه 

1023 

 2000تمويل ذاتى  2700 6 11 87 الحلمية 3/6/1023

 600تمويل ذاتى  650 2 3 35 المخزنجى 27/6/1023

 1300 22 17 72 المسخوطة 13/6/1023
جامعة بالتعاون مع 

 قناة السويس

 180 778 1267 األجمالى
2853

3 
11772 

 من الخطة السنوية% 77.5نسبة تحقيق  المؤشرات

إستمرار التفعال مع الشكوى بأستبيانات مستوى الرضاء عن الخدمات المقدمة 

لتمويل شراء  وهيئات المجتمع المدنى والتعاون مع المجلس القومى للشباب

 .األدوية لبعض القوافل

 .اإلستقرار السياسية ومناخ عدمالحالة األقتصادية و المعوقات

 ةقلة مصادر التمويل وأرتفاع أسعار األدوي  

 كما هو مخطط فى الخطة السنوية فلواق 3عدم تنفيذ عدد  ما لم يتم أنجازه

 .تمويل القوافل المجانيةل عقد بروتوكوالت التوصيات



 مجازر -إعداد زيارات تعليمية لمواقع أنتاجية مثل مصانع أعالف   

 حركة أنتاج وبيع ونفوق فصائل حيوانات  تم رصد :التجارب  حيوانات  وحدة

 :المختلفة وسجلت كما هو مبين بالجدولالتجارب 

 RAT MICE RABBIT 2102/2102الحركة

 208 22 812 أنتاج

 82 22 0133 بيع

 8 5 21 نفوق

 053 052 292 الرصيد

عن العام % 20بنسبة  MICEو  RABBIT منمبيعات الوحدة  إنخفاض المؤشرات

  السابق

 أعداد النافق فى كل السالالت قلةاألرانب وزيادة انتاج 

 عدم توافر عمال بالوحدة المعوقات

 عدم التوسع فى تريية فئران التجارب  ما لم يتم أنجازه

 للمحافظة على ما تم إنجازه فى العام السابقتوفير عمال بالوحدة  التوصيات

 تغيير الدماء بوحدة األرانب  

 2210/2210 الحساب الختامى للمستشفى البيطرى التعليمى عام

 الرصيد ايرادات المــــدة

 معمل المستشفى حيوانات تجارب عيادات الصيدلية جنيهبال

 4.57.4. 0 5474.. 0 54.754 يوليه

 .5. 0 0 505744 55.754 أغسطس

 55.075 0 5.5574 7.4... 45.7.4 سبتمبر
 50.57.4 .55.7 557.4. ..5. .7..5 أكتوبر

 50.075 .7..5 075... .4057 .0.7. نوفمبر

 75...5 ..5 .5.7.. 55075 .7..4 ديسمبر

 0.7.4.. 5575. 457.4. 540754 54.7.4 يناير

 75...5 5.57.4 .5.. .50 55.7.4 فبراير

 5.5.7.4 74..5 .5.47. 575.. 5.07.4 مارس

 754..50 74... ..5. 75... 5.7.4. أبريل

 540475 5.0 5.750.. 5457.4 744..5 مايو

 7.4..50 .7..4 4.07.4. .5.7. .7... يونيه

 2912120 5555744 754..5.. 8740.2 .7...4 إجمالى

 



 

 :المعمل المركزى: ثانيا

بحوث علمية أو تحليل عينات وفحص جراء بإ نشاط المعمل المركزى بالكلية فى القيام يتمحور

تدريبية للباحثين واألطباء البيطريين وتنظيم دورات بوحدات المعمل المختلفة كخدمات مجتمعية 

 :كما هو مبينوالطالب 

 عدد األختبارات الوحدة م

 381 األمتصاص الذرى 0

 82 السموم الفطرية 2

 028 تحليل نسبة البروتين 2

 1 التقطيع الهستولوجى لألنسجة 2

 HPLC 210الكشف عن المتبقيات  5

 1 قياس تلوث المياة 1

 1 اآلليزا 3

 2 دورات تدريبية 8

 

 1102/3102الحساب الختامى للمعمل المركزى عام 

2102/2102العام المالى  إيرادات 

(.,.,.)الربع األول   01321 

(0.,..,..)الربع الثانى   08305 

(.,.,5)الربع الثالث   01335 

(5,4,5)الربع الرابع   02205 

 58225 إجمالى

 .%15زيادة فى إيرادات المعمل عن العام السابق بنسبة  المؤشرات

 .HPLCتفعيل وحدة  

 .عطل فى جهاز تحليل المياة واآلليزا المعوقات

 .عدم تفعيل وحدة الهستوباثولوجى  ما لم يتم أنجازه

 .إحالل األجهزة المعطلة

 . المعملب ة الهستوباثولوجياوحدالعمل على تفعيل  التوصيات

 . األجهزة المعطلة وتجديدحالل إ

 



 

 :المركزالجامعى للخدمات البيطرية: ثالثا

تعاون مع قسم الكيمياء عينة وتنظيم دورة تدريبية بال 112تم عمل صفة تشريحية وتحليل عدد 

 :كما هو مبين بالكلية الحيوية

 

عن العام السابق بنسبة  هإيراداتوكذا  عدد الحاالت الواردة للمركزإنخفاض  المؤشرات

20.% 

 .إضافة خدمة تحليل مكونات األلبان والكشف عن نسبة الغش

 .أنتشار مرض أنفلونزا الطيور مما يؤثر سلبا على تربية الدواجن المعوقات

 .البيروقراطية اإلدارية فى تحديث أجهزة المعمل

 عدم تحديث المركز باألجهزة الحديثة لمواكبة السوق  ما لم يتم أنجازه

 توفير التمويل الالزم لألحالل والتجديد وعمل نشرات دعائية ألنشطة المركز التوصيات

 

 

 

 

 

 

السنة                       م  
 نوع الخدمة

1021/1023  
 مصروفات بالجنيه األيراد بالجنيه العدد

حاله 95 أختبار حساسية دواجن 1  8811  

ةعين 81 أختبار حساسية ألبان 2  671  

ةعين 7 بكتيريولوجى مياه 3  811  

عينه 19 تحليل بروتين أعالف 4  161  

عينات81 بكتيريولوجى أعالف 5  181  

  1 - سموم فطرية 6

  1 - بنك عترات 7

  8811  غرف إبحاث 8

  1 - دورات 9

 569 6246 أجمالى
 5671 صافى اإليراد



 :مزرعة الكلية: رابعا

 :كالتالى 1101/1103واللحوم الحمراء خالل عام تم رصد وتسجيل إنتاج المزرعة من األلبان 

 1102/3102الحساب الختامى للمزرعة عام 

 .عن العام السابق% 20يرادات بنسبة واإل إنخفاض فى اإلنتاجية المؤشرات 

 .موقف اإلدارة الهندسية بالجامعة بنسبة لمبنى المزعة وخاصة عنابر الدواجن المعوقات

  بات جهاز شئون البيئة للكلية والجامعة بشأن المزرعةطالم  

 .عدم تشغيل عنابر الدواجن  ما لم يتم أنجازه

 .توفير التمويل الالزم لألحالل والتجديد  التوصيات

 ندوات التوعية والتثقيف البيطرى: نىالبند الثا

ممثلة فى السادة االطباء تم عقد ندوات توعية وتثقيف داخل وخارج الكلية لألطراف المجتمعية 

 األهالى -الطالب -المربيين –المزارعين–البيطريين 

 مكان اإلنعقاد المحاضر المدينة/القرية أسم الندوة التاريخ م

خيرى . د.أ السعيدية إقتصاديات تربية األرانب 30/01/1101 0

 البيومى

الوحدة 

 المحلية

األمراض المشتركة بين  12/00/1101 1

واألنسان وكيفية الحيوان 

 الوقاية منها

مجدى . د.أ الزهراء

 شرف السيد

الساحة 

 الشعبية

 الكمية بالكيلو جرام المنتج  م

كيلو 711129 البان جاموسي 2  

كيلو 8991 البان بقري 1  

كيلو 88536 بيع حيوانات حى  3  

1021/1023العام المالى   إيرادات 

(5,1,6)الربع األول   36811 

(81,88,81)الربع الثانى   98111 

(8,1,8)الربع الثالث   685129 

(7,9,3)الربع الرابع   8188269 

 20.499811 إجمالى



أهم األمراض الفيروسية  12/01/1101 3

التى تصيب الطيور 

 والوقاية منها

لماح كامل . د العدوة

 عبد السميع

دار 

 المناسبات

تطبيقات اآلمان الحيوى  12/1/1103 2

فى مزارع األنتاج 

 الحيوانى

لماح كامل . د دويدة

 عبد السميع

الوحدة 

 المحلية

سالمة الغذاء وصحة  12/2/1103 2

 األنسان

كفر 

 الظواهرى

مجدى . د.أ

 شرف السيد

دار 

 المناسبات

مرض الحمى القالعية  11/2/1103 6

وتأثيره على الثروة 

 الحيوانية

خالد محمد . د طويحر

 الهادى

الوحدة 

 المحلية

تطبيقات فى سالمة  6/1103 7

 األغذية وجودتها

هيئة التدريس  الزقازيق

بقسم المراقبة 

الصحية على 

 األغذية

قاعة 

المناقشات 

الكبرى 

 بالكلية

 .إقبال االهالى والمهتمين بالمجال البيطرى على حضور الندوات  وتفاعلهم معها المؤشرات

 .عدم وجود وسائط  إيضاحية مثل الشاشات عرض أو بروجكتور المعوقات

  اليوجد أنجازهما لم يتم 

 .مع التركيز على المواضيع التى تهم المهتمين زيادة الندوات والتوسع فيها التوصيات

 

 وكيل الكلية لشئون خدمـــــــة المجتمع    مدير إدارة شئون البيئـة

 

 مجدى شــــرف السيد/ د.أ     لماح كامل عبد السميع / د
 ،يعتمد

 

 عميـــد الكليــــة

 الجواد عبد القادرمهدى عبد / د.أ
 

 


