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 -١سالمة وجودة الغذاء من أصل حيواني من لحوم حمراء ودواجن وأسماك وكذلك
األلبان ومنتجاتھا وعمل دراسة صحية واقتصادية على لبن النوق.
 -٢حماية اإلنسان من األمراض المشتركة من حيوانات المزرعة والقطط والكالب
وكذلك الطيور البرية.
 -٣استخدام التقنيات الحديثة فى التشخيص المبكر لألمراض وكذلك العالج فى مجال
طب الحيوان والجراحة للحد من انتشار األمراض
 -٤األساليب الحديثة فى تحصين الحيوان لحمايته من األوبئة مثل الحمى القالعية.
 -٥األساليب الحديثة للرعاية والرفق بالحيوان وحقوقه من خالل الفھم الصحيح
لسلوكياته داخل المزارع.

.د &+/א 





.د/אאמدس 


و(لא(/0ونאدאא وאو1
و23מא 











2دא( 







و/سא  



تليفاكس ٠٦٤/٣٢٠٧٠٥٢ :
تليفون ٠٦٤/٣٨١٦٢٤ & ٣٨١٦٢٥ :

Telfax: # 064 – 3207052
Tel :# 064 – 381624 & 381625

Suez Canal University
Faculty Of Veterinary Medicine
Post Graduated & Researches

جامعة قناة السويس
كلية الطب البيطري
---

وא א  אدو א 


"אמאدوאضאوאو א " 
٦−٤د٢٠١٢מ)((ونא نא&–אوس 



 -١أھمية توافر األبحاث المشتركة بين كليات الطب البيطري والقطاع الطبي وكليات العلAوم
والزراعة للحصول علي نتائج بحثية تطبيقية تخدم اإلنسان والبيئة والمجتمع .
 -٢التعامل الحذر من خالل رصد وفحص الطيور البرية المھاجرة من أجل الحد من انتشAار
األوبئة وخاصAة مAرض أنفلAونزا الطيAور وكAذلك انتشAار األمAراض بAين الطيAور المحليAة
واإلنسان.
 -٣االستفادة من األبحاث العلمية الحديثة في التشخيص المبكر لألمراض مAن أجAل السAيطرة
عليھا وعدم انتشار األوبئة.
 -٤تفعيAAل نتAAائج األبحAAاث المنشAAورة فAAي المAAؤتمر والتAAي تتضAAمن أسAAاليب حديثAAة فAAي العAAالج
الفعال وذات التكلفة االقتصادية األقل وخاصة من المصادر الطبيعية.
 -٥االھتمام بمعرفة مصادر التلوث البيئي وأثرة في تدمير صحة الحيوان وكيفية الوقاية مAن
التلوث البيئي وحماية الحيوان.
 -٦التأكيAAد علAAي ضAAرورة تنظAAيم إنشAAاء مAAزارع الحيوانAAات والAAدواجن بAAالطرق الصAAحية وأن
يكAAون التAAرخيص بإنشAAاء المAAزارع مAAرتبط بوجAAود إشAAراف بيطAAري مAAع مراعAAاة األعAAداد
المناسبة من الحيوانات أو الطيور لتجنب تدني اإلنتاج وانتشار األمراض.
 -٧إنشAAاء جھAAاز رقAAابي يتAAابع اإلجAAراءات الصAAحية الواجAAب مراعاتھAAا فAAي مجAAازر ومصAAانع
إنتاج اللحوم المحلية وكذلك تجھيز وتصنيع األسAماك مAن أجAل تحسAين جAودة الغAذاء مAن
أصل حيواني.
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 -٨ضرورة إنشاء جھاز رقابي لإلشراف علي تصنيع األعالف والدواء واإلشراف المباشAر
علي المزارع لتطبيق معايير األمان الحيAوي واإلنAذار المبكAر عAن االشAتباه فAي أي بAؤرة
وبائية.
 -٩ربط البحث العلمي بالمجال التطبيقي في مجال الثروة الحيوانية لزيادة اإلنتاج واالرتقاء
بمستوي الخدمات البيطرية.
 -١٠االھتمام بتنميAة الثAروة السAمكية واالسAتزراع البحAري والحفAاظ عليھAا وذلAك مAن خAالل
دورات تدريبية مستمرة لألطباء البيطريين العAاملين فAي ھAذا المجAال وزيAادة مجAال اإلرشAاد
البيطري للسادة المربيين والعاملين بالثروة السمكية.
 -١١ضرورة إنشاء وحدة متخصصة في األمراض المشتركة مAن األطبAاء البيطAريين داخAل
مAAديريات الصAAحة العامAAة وذلAAك لضAAمان التعAAاون الفعAAال بAAين األطبAAاء البيطAAريين والبشAAريين
لمراقبة ومكافحة ھذ األمراض.
 -١٢يوصAAي المAAؤتمر بAAأن تمAAنح وزارة الزراعAAة ) الھيئAAة العامAAة للخAAدمات البيطريAAة ( مAAنح
دراسية لألطبAاء البيطAريين ودورات تدريبيAة للعAاملين بھAا فAي مجAاالت التخصAص المختلفAة
لرفع مستوي الطبيب البيطري علميا لمواكبة التقدم العلمي وتحديات القرن.
 -١٣يناشد الحضور علي ضرورة االتصال بجمعيات حقAوق وأصAدقاء الحيAوان لسAد الحلقAة
المفقودة بين ھذه الجمعيات األھليAة والھيئAة العامAة للخAدمات البيطريAة والجامعAات المصAرية
وذلك عن طريق عقد ندوات علمية مع ھAذه الجمعيAات لتبصAيرھا بAدور الطAب البيطAري فAي
خدمAAة المجتمAAع والتAAداول األمثAAل للقاحAAات الخاصAAة بكثيAAر مAAن األمAAراض وخاصAAة مAAرض
السعار.
 -١٤إتباع معايير الجودة واالعتماد للمعامل التى تقوم بتشخيص األمراض حتى تAتم ضAمانة
التشخيص والتصنيف لألمراض وبالتالى عالجھا على الوجه األمثل.
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 - ١٥كيفية تحقيق مستقبل أفضل للطب البيطري  ،وذلك عن طريق -:
 التأكيد علي التدريب والتعليم البيطري المستمر. دعم وتمويل المشروعات الخاصة للخريجين. خلق فرص عمل جديدة لشباب األطباء البيطريين. تطوير وتقدم مھنة الطب البيطري. رعاية وحماية األطباء البيطريين -١٦يوصى المؤتمر بAأن تقAوم النقابAة العامAة لألطبAاء البيطAريين بتبنAي التوصAيات الخاصAة
بجميAAع مAAؤتمرات كليAAات الطAAب البيطAAري التAAي تعقAAد خAAالل العAAام علAAي أن يقAAوم سAAعادة نقيAAب
األطباء البيطريين ومجلس النقابة العامة بالAدعوة إلAي اجتمAاع سAنوي يحضAره جميAع عمAداء
كليAAات الطAAب البيطAAري ومAAديري معاھAAد بحAAوث صAAحة الحيAAوان بالAAدقي والعباسAAية والھAAرم
والمراكAAAز البحثيAAAة ذات العالقAAAة وبحضAAAور أ  .د رئAAAيس الھيئAAAة العامAAAة للخAAAدمات البيطريAAAة
لمناقشة ھذه التوصيات ومتابعة تنفيذھا من قبل الجھات المعنيAة تحAت إشAراف النقابAة العامAة
لألطباء البيطريين.
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