جامعة قناة السويس
كلية الطب البيطرى
وحدة ضمان وتوكيد الجودة

املمارسات اجليدة للكليه
 عملت إدارة الكلية منذ البداية علي متيز الكلية وانفرادها بإضافة أقسام تنافسية مثل قسم احلياة الربية
والطيور املهاجرة لرعاية وعالج احليوانات الربية مبنطقة القناة وسيناء خاصة ويف أحناء مجهورية مصر
العربية عامة.
 توفر الكلية برامج متميزة ملرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا ( دبلوم –ماجستري –دكتوراة) فى
احلياة الربيه و هو يعترب القسم الوحيد على مستوى كليات الطب البيطرى.
- وجود مزرعة تعليمية وإنتاجية بغرض تدريب الطالب وتنمية البحث العلمي  ،وكذلك توفري اإلمكانيات
املادية للكلية.
 عملت إدارة الكلية أيضا منذ البداية علي القيام باختاذ خطوات جريئة وذلك ببناء مبين املستشفي
البيطري التعليمي واألقسام اإلكلينيكية جبوار املزرعة
 تضم الكلية متحف للحياة الربية و متحف للباثولوجي وآخر للتشريح واألجنة
 تضم الكلية معمالً مركزياً حيتوى على أحدث األجهزة العلمية فى مجيع جماالت البحث العلمى
 ترشيح أ.د /عاطف حممد كامل خبري محاية البيئة لعضويه اللجنه العاملية الخالقيات املعارف العلمية
والتكنولوجيه فى الفرتة 4102-4102
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 تفعيل جلنه اخالقيات البحث العلمى وانضمامها للشبكة املصريه للجان اخالقيات البحث العلمى منذ
فرباير 4102
 بروتوكول التعاون بني قسمى املسالك البولية بكليه الطب البشرى وقسم اجلراحه و التخدير و االشعه
بكلية الطب البيطرى للتدريب التقنى على زراعه الكلى فى حيوانات التجارب و تدريب االطباء املرشحني
ضمن فريق زرع الكلى باملستشفى التخصصى جبامعه قناه السويس .
 تشكيل جلنه استشارية من السادة االساتذة بقسم احلياة الربيه ملتابعة احوال حديقة احليوان منذ
4102/2/21
 انشاء مبنى حيوانات التجارب ليكون نواة لتوفري حيوانات التجارب لالحباث العلميه بداخل الكلية وخارجها
 توفري جمزر صحي للذبح اآلمن بالكلية ومعتمد من اهليئة العامة للطب البيطري خلدمة اجلامعة واجملتمع
احمليط طوال العام وباألخص أثناء فرتة عيد األضحى للجمهور
 االشراف الطبى البيطرى من قبل الكلية على وحدة الشيخه سامله التابعه ملديريه الطب البيطرى لتوفر
للطالب مكان دائم للتدريب من خالل بروتوكول التعاون
 توفري غرفة كمكان دائم للتدريب الطالبى و حديثى التخرج مبجزر ابو خليفه اجملزر االىل على عمليات
ذبح و جتهيز و الكشف الطبى على املذبوحات احليوانيه وطرق الكشف عليها من خالل بروتوكول التعاون.
 عمل تسجيل الكرتونى لطالب الدراسات العليا من خالل املوقع االلكرتونى حتى يتمكن طالب الدراسات من
التسجيل و متابعه اوراقه و التاكيد على قبوله.
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 حصول األقسام العلمية جلذب مشاريع لتنمية معامل الكلية واحلصول على مشاريع ( مثل  :مشروع توطيد
معمل حديث للتشخيص اجلزيئي للفريوسات البيطرية – جهة التمويل  STDF :صندوق دعم العلوم
والتنمية التكنولوجية وتبلغ قيمة التمويل )0914111
 حصول الكلية علي مشروعني من  ( HEPAلدعم املعمل املركزي بالكلية ألنشاء وحدة لرصد التلوث
البيئى ولدعم معمل حتليل االعالف واألغذية بالكلية )0011111
 حصول طالب الكليه على مشروع تاهيل الطالب لسوق العمل من وحدة ادارة املشروعات و دعم التمييز
بقيمه  21111جنيه بغرض تشجيع وحتفيز وتأهيل الطالب الدارة مشروعات صغرية ومواكبة متطلبات سوق
العمل
 تفعيل وحدة خدمات تكنولوجيا املعلومات (( IT
 انشاء حسابات العضاء هيئة التدريس والعاملني بالكلية و عمل دورات تدريبية ) (ICTPبالتنسيق مع
مركز التدريب للعاملني بالكلية و عمل قناه اتصال داخلى ما بني االدارة واالفراد واالقسام و كذلك نشر
املعلومات العلمية لطالب الفرق بالكليه و كذلك نشر كافة البيانات واالنشطة اخلاصة بالكليه

