الكلٌة فى سطور
ٌعتبر صدور القرار الجمهوري رقم  932لسنة 3293م
بإنشاء كلٌة الطب البٌطري – جامعة قناة السوٌس
بمدٌنة اإلسماعٌلٌة خطوة متمٌزة لتواكب المتغٌرات
الحدٌثة والمتطلبات لخدمة مجتمع محافظات القناة
الثالث " السوٌس  ،اإلسماعٌلٌة  ،بورسعٌد "
ومحافظتً شمال وجنوب سٌناء.
وقد بدأت الدراسة بالكلٌة عام 3291م وتوجد الكلٌة فً
المقر الرئٌسً لجامعة قناة السوٌس بمدٌنة اإلسماعٌلٌة
 .ومنذ تأسٌسها وهً تقوم بالعدٌد من األنشطة
والفعالٌات الهامة حٌث تخرج منها العدٌد من طالب
الدراسات العلٌا وطالب مرحلة البكالورٌوس المتمٌزٌن.
وقد شاركت الكلٌة مع الكلٌات المناظرة بالجامعات
األجنبٌة فً إجراء العدٌد من المشروعات البحثٌة
الهامة التً تخدم المنطقة وترتبط الكلٌة بروابط قوٌة
بالمجتمع المحلً حٌث تستقبل الحاالت المرضٌة للعالج
وإجراء العملٌات الجراحٌة كما تقوم بعمل قوافل
عالجٌة مجانٌة أسبوعٌة وسنوٌة فً محافظات القناة
وسٌناء .كما تعقد برامج متعددة للتوعٌة علً مدار
العام ٌدعى لها المربٌٌن والمواطنٌن المهتمٌن بقطاع
الثروة الحٌوانٌة .
وانطالقا من تحقٌق رسالة الكلٌة فً خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة فقد تمٌزت الكلٌة وانفردت بإضافة أقسام
تنافسٌة مثل قسم الحٌاة البرٌة والطٌور المهاجرة
والذي ٌعتبر القسم الوحٌد بالجامعات المصرٌة لرعاٌة
وعالج الحٌوانات البرٌة بمنطقة القناة وسٌناء خاصة
وفً إنحاء جمهورٌة مصر العربٌة عامة.

رسالة الكلٌة
تسع ك يةمععط الععط اجملع ق اة ععط س ععة اسععىل اععك
يمعة و هةرلعة اع ةهع
عد د أطجةء بمل لمن عهلةمن
سةدرلن عةك ام ةيسط حةمة و سةمممة و ى يجط حتمةاةت
سععىا ا مععل و امسععتعد ت ا ةممععط و ات ىاىامععط مععة
لتععمل اه ع ي ع ل ا مععل بةي ععةيط اععك تىام ع اجح ع
ا ةمععك امد ععط امعتمععل و تلةجةت ع يععك ععتك عععة ت
احقععل اجملعع ق و ااععحط ا ة ععط ععل احعع ل عةععك
ت ممط اقم .

كلنا نبايع مبارك

رؤٌة الكلٌة

تتطمع كمية الطب البيطري ،جامعة قناة
السويس أن تتبوأ مكانة مرموقة في

أنشطة خدمة
المجتمع وتنمٌة
البٌئة

مجال العموم الطبية البيطرية استنادا
إلي برامجها التعميمية وأنشطتها البحثية
وخدماتها المجتمعية.
األهداو اإلستراتٌجٌة

برنامج
الزياراث
المدرسيت للكليت
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Tel: (002) 064/3207052 – (002) 064/3381612
Fax: (002) 064/3207052
E-mail: ameawad@yahoo.com
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توصييٌو وتطييوٌر الهٌكييل التنظٌمييى واإلدار
للكلٌة واستحداث وحدات جدٌدة
العميل علييى اختٌييار قٌييادة تتبنييى فكيير التطييوٌر
وتحقٌييييييييق التييييييييزام الكلٌيييييييية بالمصييييييييداقٌة
واألخالقٌات
توفٌر الموارد المالٌة و المادٌة الكافٌة للكلٌة
و التأكد من حسن استخدامها
التطيييوٌر المسيييتمر ليييدور الكلٌييية فيييى تلبٌييية
االحتٌاجات المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة.
تطوٌر نظم التعلٌم والتعلم و تعامل الكلٌية ميع
مشكالت الطالب والخرٌجٌن.
تطييييييوٌر البييييييرامج التعلٌمٌيييييية والمقييييييررات
الدراسيٌة لمرحلتيى البكيالورٌوس والدراسييات
العلٌييا لتتماشييى مييع احتٌاجييات سييوق العمييل
وتبنييى المعيياٌٌر األكادٌمٌيية المعتمييدة الالزميية
لذلك
تنمٌة قدرات أعضياء هٌئية التيدرٌس لتحقٌيق
المخرجييييات التعلٌمٌيييية المسييييتهدفة وتطييييوٌر
منظومة البحث العلمى واألنشطة العلمٌة
سٌاسيية فاعليية ومحييددة لتقييوٌم األداء الكلييً
للكلٌة والتقوٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة
تقٌٌم األداء الشامل لمراحل تنفٌذ المشروع
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متاحو الكلٌة

االستقبال والدخول

زٌارة المزرعة

جولة بطفطف الجامعة داخل
الجامعة والكلٌة .الجولة تبدأ من
مرورا بكلٌات
بوابة الجامعة
ً
الزراعة –العلوم – التجارة –
مبنى إدارة الجامعة – المسرح
الجامعً  -السٌاحة والفندقة –
الطب البٌطري ..وذلك الستعراض
المنشئات الحضارٌة للجامعة
وتعرٌف الطالب على المجتمع
الجامعًٌ ،لٌها استضافة الطالب
والوفد المرافق فً ندوة حول دور
الكلٌة فً خدمة المجتمع

زٌارة مزرعة الكلٌة وتعرٌفهم بها
زٌارة مالعب التسمٌن والرضع..
ومالعب الخٌول والنعام والجمال .
ومزرعة الدواجن واألرانب والحمام ..
ٌقوم بالجولة أحد السادة األطباء
العاملٌن بالمزرعة

زٌارة متحف التشرٌح بالكلٌة ( ٌقوم
بالجولة أحد أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم
التشرٌح وفٌها ٌتم زٌارة مشرحة الكلٌة
وتعرٌف الطالب بعملٌة التشرٌح
واهمٌتها  ..ثم استعراض المحنطات
والهٌاكل فً المتحف و جارات أجهزة
الجسم المختلفة لتساعد الطالب على فهم
مادة األحٌاء أو العلوم حسب المرحلة
التعلٌمٌة )

زٌارة متحف البرٌة بالكلٌة
(وٌقوم أحد أعضاء هٌئة
التدرٌس بالقسم بتوضٌح
مفاهٌم الحٌوان البري والمستأنس
والمحنطات الموجودة فً المتحف
باإلضافة إلى األفالم وشرائط الفٌدٌو
الموجودة فً القسم التً توضح معانً
الحٌاة البرٌة )
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