جبمؼخ القبٌسح

خطت قطبع خديت اجملتًع وتًُيت انبيئت
نهعبو اجلبيعي 1029 / 1028

فّ ثدأةخ لةع ػةبر سزاظةّ رؼةغ ليٕةخ ال ةت الجٕ ةسِ – جبمؼةخ القةبٌسح ثسوبماٍةب لةدمةخ
المازمغ َرىمٕخ الجٕئخ َٔشمع -:
 -1القُافع الؼالجٕخ ال جٕخ الجٕ سٔخ.
 -2المُظم الضقبفّ َالفىّ .
 -3المعزشفٕبد الجٕ سٔخ الزؼيٕمٕخ.
 -4الدَزاد الزدزٔجٕخ.
 -5أوش خ المسالص َالُحداد ذاد ال بثغ الةبص.
ا
أول  :انقوافم انعالجيت انطبيت انبيطسيت:
رقُر ليٕخ ال ت الجٕ سِ– جبمؼخ القبٌسح ثبلقُافع الؼالجٕخ الجٕ سٔخ ثبلزؼبَن مةغ الؼدٔةد
مه مدٔسٔبد ال ت الجٕ سِ فّ محبفظبد مظس ثٍدف سػم َرىمٕخ اقزظبسٔبد القسٔخ المظسٔخ
َاألمةةبله الىبةٕةةخ الجؼٕةةدح ػةةه المسالةةص الحؼةةسٔخَ .قةةد قةةدمذ القُافةةع تةةدمبرٍب تةةالت العةةىُاد
المبػةةٕخ لمحبفظةةبد ةةمبت َجىةةُة ظةةٕىبف ف ةّ الشةةس  -محبفظةةخ البسثٕةةخ َمحبفظةةخ القيُٕثٕةةخ
َالدقٍيٕخَ ،الشسقٕخ َالمىُفٕخ ،ثدلزب الىٕع -قسِ َمسالص محبفظخ الإةصح َالقةبٌسح َالُاحةبد
الجحسٔةةخ ثبلظةةحساف البسثٕةةخ ثبلمحبفظةةخ َ -محبفظةةخ الفٕةةُر َمحبفظةةخ الةةُاسِ الادٔةةد َمحبفظةةخ
ظٌُبط جىُثب.
َرٍةةدف القُافةةع تلةةّ رةةُفٕس فسطةةخ َاحةةدح ػيةةّ األقةةع ل ةةع ؽبلةةت ف ةّ العةةىُاد الىٍبةٕةةخ
ليزةةدزٔت الؼمي ةّ رحةةذ ظةةسَف الحقةةع َرشةةمع تةةدمبد القُافةةع فحةةض َػةةالط جمٕ ةغ الحةةب د
المسػةةٕخ الزةّ رؼةةسع ػيٍٕةةب مابوةةب َلةةرل الزؼةةسف ػيـــةةـّ المشةةبلع الحقيٕةةخ الجٕ سٔةةخ َتفةةبسح
أٌبلّ المىبؽق الزّ رصَزٌب القبفيخ مه الةجساد الؼيمٕخ َالحقيٕخ ليعبسح أػؼبف ٌٕئةخ الزةدزٔط
ثبل يٕخ فّ لبفةخ الزةظظةبد َذلة ثبلماةبن َ .رمضةع القُافةع ة ع مةه أ ة بت الزؼيةٕم المعةزمس
حٕةةش ٔةةزم مةةه تاللٍةةب رجةةبست الةجةةساد الؼيمٕةةخ َالز جٕقٕةةخ ثةةٕه العةةبسح أػؼةةبف ٌٕئةةخ الزةةدزٔط
َاألؽجبف الجٕ سٕٔه الؼبميٕه ثبلمى قخ  .لمب ٔقُر األظبررح ثإجساف الؼميٕةبد الاساحٕـةـخ ثٍــةـدف
رشـــإغ الصمـــالف الؼبميٕه ثبلُحداد الجٕ سٔخ ليقٕبر ثٍب َتلعبثٍم الةجسح َالمٍبزحَ ،رحسص
ال يٕةةخ ػيةةّ أن ٔشةةبز فةّ لةةع قبفيةةخ مامُػةةخ مةةه األظةةبررح أػؼةةبف ٌٕئةةخ الزةةدزٔط فةّ لبفةةخ
الزةظظبد ثبل يٕخ (الاساحخ َالُ سح َاألمساع الجبؽىخ َالمؼدٔخ َالدَاجــه) َمامُػـخ مه
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ال الة ٔزـساَح ػـدسٌــم ثٕه  35 -15ؽبلت مه الفسقخ الساثؼخ َالةبمعةخ ثبإلػةبفخ لمشةسفٕه
مةةه تسازح المشةةسَػبد الجٕئٕةةخ َتدمةةخ المازمةةغَٔ .اةةدز اإل ةةبزح تلةةّ أوةةً مةةه تةةالت الىةةدَاد
اإلز ةةبسٔخ الز ةّ رىظمٍةةب ري ة القُافةةع ٔةةزم ػةةسع سزاظةةبد جةةدَِ لمشةةسَػبد رىمٕةةخ ليضةةسَح
الحُٕاوٕخ لىمبذط لمشسَػبد طبٕسح لصٔبسح ستع الشجبة َاألظس السٔفٕخ.
ٔسافق القبفيةخ ظةٕبزح تظةؼبف مزىقيةخ (مةه ثةٕه اصىزةٕه رمةزي ٍم ال يٕةخ) َالعةٕبزح ماٍةصح
ثحاسح ػميٕبد م ٕفخ الٍُافَ .ممب ٌُ جدٔس ثبلرلس أوً قد رم رحُٔيٍمب لزؼمالن ثبلببش ال جٕؼةّ
لزظجح العٕبزح طدٔقخ ليجٕئخ الزّ رزىقع ثٕه زثُػٍب.
 مساامةمالجاممم ااالجامةافىااالوااللجا فجواا ل ٔحةةدس الاةةدَت اٖرةةّ معةةبٌمخ الابمؼةةخ
الم يُثخ فةّ القُافةع ٌَةّ المعةبٌمخ المؼزةبسح ليابمؼةخ َالزةّ رُجةً لزب ٕةخ ر ةبلٕ
األسَٔةةخ َالمعزحؼةةساد َاليةةُاشر ال جٕةةخ الؼةةسَزٔخ َالمؼةةبساد الحُٕٔةةخ َمؼةةبساد
ا لزٍبة َالفٕزبمٕىبد َاألمالح المؼدوٕةخ َالمعةزيصمبد ال جٕةخ إلواةبح القُافةع َأٌمٍةب
أسَٔخ لؼالط َم بفحخ ال فٕيٕبد الةبزجٕخ َالداتيٕخ َػالط الؼقم فّ الحُٕاوةبد َظةُف
الزبرٔخ ممةب ٔةىؼ ط ثصٔةبسح توزبجٕبرٍةب مةه اليةجه َاليحةمَ .راةدز اإل ةبزح أن المعةبٌمخ
الم يُثخ رقع ػه وظ الز بلٕ الفؼيٕخ ليدَاف فقؾ المعزةدر فّ ٌرا البسع.
 فتساامةالجايا ااالوااللجا فجوا ثةةبن رزحمةةع وعةةجخ لجٕةةسح مةةه ر ةةبلٕ الةةدَاف َرةةُفٕس
َ ساف المؼداد َالمعزيصمبد ال جٕخ الم يُثةخ َرإٍةصاد ظةٕبزرّ اإلظةؼبف َر ةبلٕ
الىقع ثبألرُثٕعبد لي الة َفسٔق الؼمع مغ رُفٕسالزبرٔخ الالشمخ ألػؼبف القبفيخ.
 فتسمةالجامحموظمتلوللجا فجو ثزُفٕس اإلقبمخ َاإلػب خ لفسٔق الؼمعَ .رقةُر ثؼةغ
المحبفظبد الجؼٕدح وعجٕب ثبلمعبٌمخ فّ ر بلٕ الىقةع الةداتيَّ .الزىعةٕق مةغ مةدٔسٔبد
ال ت الجٕ سِ ثبلمحبفظخ إلػداس أمبله ػمع القُافع َرُفٕس اليقبحبد العٕبسٔخ ََظبةع
الزىقع ثٕه أمبله ػمع َتقبمخ فسٔق الؼمع فّ القبفيخ.
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ل
ل

بسَبيج انقوافم انعالجيت انطبيت انبيطسيت
خالل انعبو اجلبيعي 1029 / 1028

ل
مكان القافلة

عدد
أيام
القافلة

التاريخ

عدد الطالب

عدد أعضاء
هيئة التدريس

عدد
المشرفين
والمساعدين

انفصم اندزاسي األول
الجساجٕع  -الإصح

1

الضالصبف 2112/11/23

25

7

3

الظ  -الإصح

1

األزثؼبف 2112/11/7

25

7

3

المىُاد  -الإصح

1

األزثؼبف 2112/11/21

25

7

3

لفس ح ٕم  -الإصح

1

األزثؼبف 2112/11/22

25

7

3

ػسة الُالدح  -القبٌسح

1

األزثؼبف 2112/12/5

25

7

3
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انفصم اندزاسي انخبَي

مكان القافلة
الجدز ٕه -الؼصٔصٔخ – الإصح
المىظُزٔخ  -ثٍسمط – الإصح
لسساظخ  -الإصح
أثُ الىمسض -الإصح
المسط  -القبٌسح

عدد أيام
القافلة

التـــــاريخ

عدد الطالب

عدد أعضاء
هيئة التدريس

عدد المشرفين
والمساعدين

1

ا ظجُع الساثغ مه فجسأس

25

7

3

1

ا ظجُع الضبوّ مه مبزض

25

7

3

1

ا ظجُع الضبلش مه مبزض

25

7

3

1

ا ظجُع الساثغ مه مبزض

25

7

3

1

ا ظجُع األَت مه اثسٔع

25

7

3

 ثبإلػبفخ تلّ مب ٔعزاد مه القُافع ظُاف القُافع الشبميخ ثبلزؼبَن مغ الابمؼخ أَ
الةبطخ ثىشبؽ ال يٕخ.

4

جبمؼخ القبٌسح

ا

حبَي ب :انُدواث انعبيت وادلوسى انخقبفي

ت نظم إدارة المش رات ا الئيةي ئقط ع مدم الم تم ي اتنمي الئية ئ لج ي ئرن م
ل ن دااا االتاتي الئيةي م ا الم م الد ار
الثق

الىن ل ج ي ت

 1029/1028اذل م م ل م ا الما م

م دا الىس يل الد ار ييل .فتساامةالجاممم ااا

المح ض ريلأ ام جايا ااا تق ام ئتنظ يم الن دااا ئ لتم ال م ي ئم

دت اة ئم
األق

م االمراج ز

االاحداا ذاا الط ئي الم ص الممني ئماضاع النداة.
بعط انُدواث ووزش انعًم وادلعبزض ادلقرتحت نهًوسى انخقبفي
بكهيت انطب انبيطسى 1029/1028و

جامفعدلجام ترح ل

جامفضااااااااااااااافع ل

األظجُع األَت مه ألزُثس

ودَح ػه احزفب د العبسض مه ألزُثس
ودَح ػه"الُٕر الؼبلمّ ليحُٕان"

األظجُع الضبوّ مه ألزُثس

الزيُس الجٕئّ َأصسي ػيّ طحخ اإلوعبن

األظجُع األتٕس مه ألزُثس

ودَح ػه أمساع أوفيُوصا (ال ُٕز) َالمعزحدصبد

األظجُع األَت مه وُفمجس

ودَاد ػه مظس َالمعزقجع

األظجُع الضبوّ مه وُفمجس

ودَح ػه الزبرٔخ فٓ حُٕاوبد المصزػخ

األظجُع الضبلش مه فجسأس

أوُاع اليحُر المةزيفخ َطالحٕزٍب لالظزةدار األسمّ

األظجُع ا َت مه مبزض

ا حزفـــبت ثؼٕـــد األر

األظجُع الضبوّ مه مبزض

ا حزفبت ثُٕر الٕزٕم

األظجُع األَت مه أثسٔع

ودَح ػه الظٕبر َفُاةدي

األظجُع الضبوّ مه اثسٔع

 ثبإلػبفخ تلّ مب ٔعزاد مه الىدَاد.
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ا

حبنخ ب  :ادلستشفيبث انبيطسيت انتعهيًيت :
يمد نش ط الم تشىي ا التم يمي ئ لج ي م ل ا م انش ط مدم الم تم ي اتنمي الئية
الت يش ري ت يل القط ع ثبل يٕةةخ حي ت تق دم م دم ا تشميس ي ات ي ل ح ا المرض ي
ال نتيل
ت ا ير الم دة الم مي ل دراس المم ي لط
الت تت ردد ت يل ائ ذلم ت م
الرائم االم م اتشما:
الئ طن االممدي

 .2الم تشى التم يم لألم ار

 .1الم تشى التم يم ل راح االتمدير ااألشم
 .3الم تشى التم يم ل تاليد االتن ا االتق يح اإلسطن ت
 .4الم تشى التم يم ل داا ل

وسوف تتضًٍ خطت انقطبع نتطويس األداء ببدلستشفيبث
 .2إت داد الد ار

ا الج م

إل نش س م تش ى مرج زا ش ما اج ذلم س يدلي مرجزي ت

م تاا ت ل .
 .1زي دة تىمي ا دار الم تش ىي ا ت ل طري س زي دة
ا تت ح تي داا م ةي ل ج ي لج

التمسس ا.

 .3ت م إنش س تن ئر ئق م ال راح

الج

أل ئ

تض

ت ا تم ل م ي إمج ني المم ا ت
الت

ي را ت يل تم ي ا راحي

مرضي اا ت ريئي .

 .4ا قت راح ئتش جيا م س إدارة ماح د ل م تش ىي ا األرئم لتاحي د نظ م المم ا ئل ازي دة
التم ال يم ئينل .
 .5تنظ يم زي راا ميداني لط
ت

ئم

الم دارس ااألطى ا لم تش ىي ا الج ي المتمسس ل تم ري

انشطتل اجذلم غرس مى يم ال ار

6
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ا
زابعب  :ادلززعت انتدزيبيت :

تم د المزرت التدريئي اح دت نش ط ئ لج ي م ل ض مل انش ط مدم الم تم ي اتنمي

الئية الت يشري ت يل القط ع ثبل يٕةخ حي ت ت ا ر الت دري اإللزام ل ط
ل دراس المم ي لط

ال نتيل الرائم االم م

االم دة الم مي

.

ا

خبيسب  :اندوزاث انتدزيبيت :

 -تنظم اق م الج ي الممت ى االاحداا ذاا الط ئي الم ص ئم

الداراا التدريئي منل :

 تنظيم داراا تدريئي ألطئ س اإلرش د الئيطرييل ئمديري الط الئيط را ئمح ظت ال ي زةاالق رة.

* ثبإلػبفخ تلّ مب ٔعزاد مه سَزاد.

ا
سبدسب  :انزيبزاث :

تتم ال الج ي مي ئم

المراجز م رج الج ي

الم ا الئيطرا.
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خطت ادلساكز وانوحداث ذاث انطببع اخلبص
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 -2يسكز أحببث زعبيت احليواٌ واندواجٍ
انسؤيت

أن قؽون ؿرؽز رعاقة احلقوان واؾدواجن ادلرؽز ًاؾرائد جلؿقع احباث صوة

ورعاقةًاحلقوانًواؾدواجن ػى ؿصر واؾشرق االودط.

انسسبنت

قؾمزم ؿرؽز احباث ورعاقة احلقوان واؾدواجن باجراء ًاالحباث اؾعؾؿقة اخلاصةً

بصوة احلقوان واؾدواجنًوؽذؾك درادة تأثري اؾرتؽقلات اؾعؾػقة ادلىمؾػة عؾىًاالداء
االـماجى وادلـاعى ؾؾوقوان واؾدواجن ػى أرار ًاحرتام حؼوق احلقوان وؿقناق

ذرف اؾؽؾقةً .

خطة المستقبلية ً
 تؽؿؾةًحتوقلًعـابرًاؾدواجنًبادلرؽزًؿنًاؾـظامًادلػموحًاىلًاؾـظامًادلغؾق.
 عؿلًؿصـعًعؾفًألاـماجًأعالفًحمللةًؾؾدواجنًوادلاذقةًواخلقولًؿنًخاللً
ادلرؽز ًوادارة ًاؾؽؾقة ًػى ًررقؼفا ًاألن ًؾالتػاق ًؿع ًاحد ًاؾشرؽات ًاؾعادلقةً
ادلمىصصةًػىًذؾك
 تطوقرًوصقاـةًاجملزرًاخلاصًبادلرؽزً.
 اؾمودعًػىًدوراتًاؾرتبقةًؾؾدجاجًوعؿلًبروتوؽوالتًتعاونًعؾؿقةًبنيًادلرؽزً
واؾشرؽاتًوؿصاـعًاألعألفًًؾمطوقرًصـاعةًاؾدواجنًواالـماجًاحلقواـىًػىًؿصر.
 اؾمعاون ًادلنؿر ًواؾلـاء ًبني ًادلرؽز ًومجقع ًأؼيامًاؾؽؾقة ًادلىمؾػة ًوؽذؾكًؿراؽزً
اؾؽؾقة ًػى ًعؼد ًبروتوؽالت ًتعاون ًعؾؿقة ًؾرػع ًؼقؿة ًاؾلوث ًاؾعؾؿى ًػى ًاؾؽؾقةً
وعؼدًدوراتًعؾؿقةًوعؿؾقةًخلدؿةًاجملمؿعًوتـؿقةًاؾلقكةًً.
ً
ً
ً
ً
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ً

-1يسكز انتحبنيم واندزاسبث انتطبيقيت انبيطسيت

خطة العمل المستقبلية للمركز تتلخص فى اآلتى:
اؾمدرقب ًواؾمعؾقم ًادليمؿر ًيف ًجمال ًخدؿة ًاجملمؿع ًو ًتـؿقة ًاؾلقكة ًيف ًاؾؼطاعً
اؾلقطريًؿنًتدرقبًعؿؾيًوًحؼؾيًعؾيًودائلًاؾمشىقصًوًاؾرعاقةًاؾلقطرقةًأوًاؾمدرقبً
عؾيًاؾمواؾقلًاؾطلقةًاؾلقطرقةًادلعؿؾقةً .
ػاؾدورات ًاؾمدرقلقة ًاألدادقة ًأخذت ًؿؽاـفا ًيف ًاجملال ًاؾمدرقيب ًؾؾعدقد ًؿنً
اهلقكاتًوًاؾشرؽاتًاؾعاؿؾةًيفًاجملالًاؾلقطريًً .وؿنًخالهلاًبدأتًاؾدوراتًاؾمدرقلقةً
االدمنـائقةًيفًاالـمشارًبنيًاؾعاؿؾنيًوًادلفمؿنيًباحلؼلًاؾلقطريًيفًؿصرًوًاؾعاملًاؾعربيً
ؾزقادةًاؾؼدرةًاؾػـقةًوًاؾعؾؿقةًؾؽاػةًاؾعاؿؾنيًً .
وـظراًحلدوثًتطوراتًؿمالحؼةًيفًخممؾفًجماالتًاإلـماج ًاحلقواـيًواؾداجينً
مما ًأثر ًعؾي ًرلقعقة ًادلشاؽل ًاحلؼؾقة ًوـوعقة ًادلـمج ًوادلربي ًوباؾماؾي ًوزقادة ًاعمؿادً
ادلربيًعؾيًاؾشرؽةًادلوردةًؾؾؼطاعاتًوًاخلدؿاتًادلؼدؿةًؿـفاًصارتًخدؿاتًادلرؽزً
حتصر ًؿشاؽل ًاالدمؼلال ًؾؼطعان ًاؾدواجن ًؿن ًعزل ًدلقؽروب ًاؾيادلوـقال ًوؿقؽروبً
ادلاقؽوبالزؿاًوًؼقاسًؿـاعات ًاؾربوًػريسًوأـػؾوـزاًاؾطقورًً..وحتاؾقلًاألعالفًوادلوادً
اؾعؾػقةًؾؾمأؽقدًؿنًترؽقلفاًاؾؽقؿقائيًؿنًبروتنيًًوراؼةًوغريفاًوؼقاسًؿيموي ًاؾيؿومً
اؾػطرقةًادلؤثرةًعؾيًادلـاعاتًؿنًخاللًأثارفاًاؾيؿقةًادلمعددةً .
ؽل ًفذه ًاؾمطورات ًأدت ًاؾي ًضرورة ًاالفمؿام ًبمؼدقم ًاإلرذادات ًؾؾؿربني ًعنً
ررققًًاؾدوراتًاؾمدرقلقةًوتشؿلًاؾدوراتًاألتيً -:

ا
أول :اندوزاث األسبسيت نعبو 1029 /1028
ً 1

دراداتًتطلقؼقةًوعؿؾقةًػىًجمالًاحلقواـاتًاألؾقػة ً

ً 2

تربقةًورعاقةًاخلقول ً

ً 3

دوراتًػىًجمالًاحلقواـاتًاألؾقػة ً
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ً 4

صوةًورعاقةًادلزارعًاؾيؿؽقة ً

ً 5

دراداتًتطلقؼقةًػىًجمالًاؾدواجن ً

ً 6

دراداتًتطلقؼقةًوعؿؾقةًػىًجمالًؿاذقةًاألؾلان ً

ً 7

دراداتًػىًجمالًاحلقواـاتًاألؾقػة ً

ً 8

دوراتًػىًجمالًاألراـب ً

ً 9

دراداتًتطلقؼقةًوعؿؾقةًػىًجمالًاؾنروةًاؾيؿؽقة ً

ً 11

دراداتًتطلقؼقةًوعؿؾقةًػىًجمالًعهولًاؾميؿني ً

حبَيب اندوزاث الستخُبئيت1029/1028
ً 1

دوراتًػىًجمالًاؾمواؾقلًاؾطلقة ً

ً 2

دورةًاؾرعاقةًواؾمشىقصًػىًؿزارعًاألغـام ً

ً 3

جراحةًاخلقول ً

ً 4

األؿراضًاؾلارـةًوادلعدقةًؾؾىقول ً

ً 5

جراحةًاحلقواـاتًاألؾقػة ً

ً 6

األؿراضًاؾلارـةًوادلعدقةًؾؾوقواـاتًاألؾقػة ً

ً 7

دورةًوبائقةًوتشىقصًاؾمفابًاؾضرع ً

ً 8

دورةًػىًاؾمشىقصًادلعؿؾى ً

ً 9

دورةًاؾموؾقدًوتشىقصًاحلؿلًواضطراباتًاخلصوبةًوػرتةًاؾـػاس ً

ً 11

ػوصًاؾطالئقًومجعًاؾيائلًادلـوىًوتؼققؿهًوختػقػهًوحػظهًوعؿؾقةًاؾمؾؼقحً
األصطـاعى ً

ً 11

ادلشاؽلًادلرضقةًػىًؿزارعًاألمساك ً

ً 12

دورةًاألؿراضًاؾلارـةًوادلعدقةًؾألبل ً

ً 13

أؿراضًحقواـاتًادلزرعةًػىًاؾصقف ً

ً 14

ادلشاؽلًاجلراحقةًحلقواـاتًادلزرعة ً
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ً 15

اؾمعرفًوحتؾقلًاؾيؿومًبأـواعفاًػىًاألعالف ً

ً 16

اؾمدرقبًعؾىًأجفزةًاؾمواؾقلًاؾؽقؿقائقة ً

ً 17

األدوقةًاؾلقطرقةًوتؼققؿفا ً

ً 18

ادمىداؿاتًاؾيوـارًػىًاؾمشىقص ً

ً 19

دورةًاؾمغذقةًواؾمغذقةًاإلؽؾقـقؽقةًػىًاؼمصادقاتًاإلـماجًاحلقواـىًوؽقػقةً
حتدقدًاؾرتؽقلةًاؾعؾػقة ً

ً 21

دورةًممرضًؿياعدًبقطرى ً

ً 21

دوراتًادلقؽروبقوؾوجقا ً

ً 22

دوراتًحتؾقلًاألغذقةًواإلضاػاتًاؾعؾػقة ً
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-3يسكز خديبث وحبوث انبيوتكُونوجيب
خطة العمل المستقبلية للمركز تتلخص فى اآلتى:

السؤٔخ
أن ٔظجح مسلص ثحُس َتدمبد الجُٕر ىُلُجٕٓ أحد المسالص الؼيمٕخ المزمٕصح ػيٓ
المعزُْ المحيٓ َا قيٕمٓ َذل ثزقدٔم أساف مزمٕص َمُالت ليز ُٔس الؼيمٓ المعزمس فٓ
ماب د الجحُس الؼيمٕخ َتدمخ المازمغ َرىمٕخ الضسَح الحُٕاوٕخ .

السظبلخ
ٔيزصر المسلص ثزقدٔم تدمخ مزمٕصح فٓ مابت ر جٕقبد الجُٕر ىُلُجٕب َالزقىٕبد  :المةزيفخ
ليٍىدظخ الُزاصٕخ َالزٓ رةدر المازمغ َالضسَح الحُٕاوٕخ َر جٕق ري الزقىٕبد فٓ تجسا ،ثحُس
َزظبصع َمشسَػبد ثحضٕخ َرحبلٕع ليمعبٌمخ فٓ رىمٕخ الجٕئخ المحيًٕ َا قيٕمٕخ.

األٌداف
 .1تدمبد األثحبس َالسظبةع الؼيمٕخ.
 .2المشبزٔغ الجحضٕخ الممُلخ .
 .3رحبلٕع العٕسَلُجٕخ َالجُٕر ىُلُجّ.
 .4الدَزاد ََزغ الؼمع الؼيمٕخ .

خطة المستقبلية ً
خديبث األحببث و انسسبئم انعهًيت
 تؼدقم اخلدؿات واالدمشارات اؾعؾؿقة واؾمطلقؼقة بادمىدام وداثل اؾمؽـوؾوجقا احلقوقة
احلدقنة ػى تشىقص أؿراض احلقوان واؾدواجن واؾدرادات اخلاصة بمؼققم واـماج
ادليموضرات اؾلقوؾوجقة واؾؾؼاحات وذؾك ؾؾؿزارعًاالـماجًاحلقواـيًواؾداجين.
ً
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ادلشبزيع انبحخيت ادلًونت
 اؾمعاون يف إجراء اؾدرادات وادلشارقع اؾلونقة يف جماالت أـشطة ادلرؽز ؿع اجلفات
ادلادمةًاحملؾقة واألجـلقة .
حتبنيم انسريونوجيت و انبيوتكُونوجي
 دعم رالب ًاؾدرادات ًاؾعؾقا ًو ًاعضاء ًفقكة ًاؾمدرقس ًباألؼيام اؾعؾؿقة ًداخل ًؾؽؾقة وً
خارجفاًؾرػع ؽػاءة اؾعؿؾقة اؾمعؾقؿقة واؾلوث اؾعؾؿى .
اندوزاث ووزش انعًم انعهًيت
 عؼد اؾدورات اؾمدرقلقة وتـظقم ورش ًاؾعؿل ًاؾمطلقؼقة ًؾؾلاحنني ؿن اجلفات ًاؾلونقة
احملؾقة واؾدولًاؾعربقة
اخلديبث انبحخيت :
 اؾمعاون ؿع رالب ًاؾدرادات ًاؾعؾقا ًواعضاء ًفقكة ًاؾمدرقس ًيف إجراء حبوث خاصة
بيقادتفمًداخلًحرمًجاؿعةًاؾؼافرةًوخارجفا ً .
 تعاون ادلرؽزؿع اؾياده اؾلاحنني بادلعافد وادلراؽز اؾلونقة إلجراء حبوثفم اؾعؾؿقة ً .
انتًيز يف انسسبئم انعهًيت:

 توػري ًاؿؽاـقات ًاؾلقوؾوجقا ًاجلزقكقة ًاحلدقنة ًوذؾك ًؾدعم ًوتوػري ًاالجفزة ًواؾمؼـققاتً
اؾعؾؿقة ًاؾالزؿة ًؾدعم ًاؾردائل ًاؾعؾؿقة ًؿن ًخممؾف ًاجملاالت ًاؾعؾؿقة ًعؾي ًؿيمويً
اجلؿفورقة ً .
 جذب ًاؾلاحنقني ًورالب ًاؾدرادات ًاؾعؾقا ًؾمطلقق ًاالجزاء ًاؾعؾؿقة ًباـػيفم ًحتت ًرعاقةً
واذرافًادلرؽز .
ً
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انتًيز يف ادلشبزيع:
 اؾعؿل عؾي تؼدقم ؿشروعات حبنقة ضؿن خطةًجاؿعةًاؾؼافرةًوأؽادميقة اؾلوث اؾعؾؿيً
وصـدوقًاؾعؾومًوًاؾمؽـوؾوجقا وتـػقذفا ؿنًخاللًادلرؽزًوذؾكًؾزقادةًؿشارؽةًاعضاءًفقكةً
اؾمدرقسًيفًادلشارقعًوتوػريًاؿؽاـقاتًاؾعؾؿقةًادلطؾوبة ً
انتًيز يف اخلديبث انتحهيهيت :
 اؾمعاون ؿع اؾشرؽات ًواؾؽقاـات ًاالـماجقة ًاؾضىؿة ًؿن ًخالل ًعؿل ًبروتوؽوالت ًتعاؿلً
ؿشرتؽةًوتوػريًخدؿاتًادلرؽزًخلدؿةًؿنلًفذهًاؾؽقاـاتً .
 توػري ًخدؿة ًتشىقص ًاالؿراض ًادلقؽروبقة ًواؾطػقؾقة ًواؾػريودات ًبادمىدام ًتؼـقاتً
اؾلقوؾوجقا ًاجلزقكقة ًاحلدقنة ًواؾمشىقص ًاؾيريوؾوجي ًخلدؿة ًؼطاعات ًاالـماج ًاحلقواـيً
واؾداجينً .
انتًيز يف اندوزاث ووزش انعًم:
 اؾعؿل عؾي تؼدقم دوراتًوورشًعؿلًتطلقؼقةًؾؾلاحنقنيًواعضاءًفقكةًاؾمدرقسًدلىمؾفً
اؾؽؾقاتًاؾعؾؿقةًوادلعافدًواؾلووثًعؾيًؿيمويًاجلؿفورقةًوذؾكًبمؼدقمًؿوادًوؿواضقعً
حدقنةًتفمًاؾعاؿؾقنيًمبهالًاؾلوثًًاؾعؾؿيًواؾمدرقسًاجلاؿعيً .
ً

ً
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 -4ادلسكز اإلقهيًي نساليت وجودة ادلواد انغرائيت
خطة العمل المستقبلية المركز تتلخص فى اآلتى:
ًأ -اؾمىطقطًؾعؼدًدوراتًتدرقلقةًباالتػاقًؿعًعؿالءًادلرؽزًؿنًاهلقكاتًواؾشرؽات.
ب -وضعًخطهًؿيمؼلؾقةًؾميوققًخدؿاتًادلرؽزًؿعًاؾلؾدانًاؾعربقةًادلىمؾػة
ً
ت -اؾدوراتًاؾمدرقلقةًادلزؿعًعؼدفاًبادلرؽزًخاللًعامً2118ً–2117مً
ً
 .1عؼدًدوراتًتدرقلقةًجمؿعةًوتشؿلًاهلادبًواألقزوًوًؿمطؾلاتًاؾمصـقعًاجلقدً
 .2عؼدًدورةًؿراجعًداخؾيً internal Audit
 .3عؼدًدوراتًاألقزوًبأـواعفاً
 .4ـظمًإدارةًدالؿةًاؾغذاءً(اقزوًً)22111
 .5تؽـوؾوجقاًصـاعةًؿـمهاتًاؾؾوومًادلشؽؾةً(اؾربجرً-اؾيهقً-اؾؽػمه)
 .6تؽـوؾوجقاااااًصااااـاعةًؿـمهاااااتًاؾؾوااااومًادليااااموؾلةً(اؾالـشااااون ًاهلااااوتًدوجً
واؾػراـؽػورتر).
 .7تؽـوؾوجقاًصـاعةًاؾؾوومًوؿـمهاتفا.
 .8توؽقدًجودةًاألؾلانًوؿـمهاتفا.
 .9اؾػوصًادلقؽروبقوؾوجيًؾألغذقة.
 .11دالؿةًوجودةًادلوادًاؾغذائقةًذاتًاألصلًاحلقواـي.
 .11حػظًاألغذقةًذاتًاألصلًاحلقواـي.
 .12حتؾقلًؿصادرًاألخطارًوـؼاطًاؾموؽمًاحلرجةً(اهلادب)ً
 .13ؿمطؾلاتًاؾمصـقعًاجلقدً((GMPs
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 .14تؼدقرًجودةًاؾدواجنًوؿـمهاتفا.
 .15تؼدقرًجودةًاألمساكًوؿـمهاتفا.
 .16تؼققمًوحتينيًجودةًاجلؾود.
 .17ادلملؼقاتًيفًاألغذقة.
 .18اؾعدويًواؾميؿمًاؾغذائي.
 .19ادلقؽروباتًادليمودثةًيفًاألغذقةًوادمىدامًاخملارً ًPCRيفًاؾؽشفًعـفا.
 .21تؼدقرًجودةًاألراـبًواؾطقورًادلائقة.
 .21اؾػوصًاؾظافريًواؾمؼققمًاحلييًؾًغذقة.
 .22اؾمػمقشًاؾغذائيًوـظمًاؾرؼابةًاؾصوقةًعؾيًاألغذقة.
 .23اؾؽشفًعنًاؾًفوائقاتًباألغذقة.
 .24اؾدالئلًادلقؽروبقةًيفًادلـمهاتًاؾغذائقةً .
جًً-إداامعدادًادلرؽاازًؾؾؼقااامًبؽاػااةًأـااواعًاؾمواؾقاالًاؾؽقؿقائقااةًوادلقؽروبقوؾوجقااةً
جلؿقعًأـواعًادلوادًاؾغذائقةًؾمودقدًصالحقمفاًؾألدمفالكًاآلدؿيً .
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 - 5يسكز ادلطبوعبث :
خطة العمل المستقبلية للمركز تتلخص فى اآلتى:
ا -طئ ي الم ذجراا الط ئي ل م م ال مم  1028/1027ل مي ي األق م الم مي ئ لج ي
ئن سا ت

ط

منل .

 -طئي ا متح ن ا النظري االمم ي لج

 -طئي الم

اق م الج ي .

ا الم مي الت تسدر الج ي اال ممي الئيطري المسري .

د – طئي متم ق ا النش ط ا الط ئي الممت ى .

 -طئي النم ذج اإلداري ام لس الج ي اتق رير ال ل الممت ى المنئثق تل الم س.
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 – 6وحدة تسييد اجلخج انُبفقت وادلواد ادلهوحت نهبيئت:

خطة العمل المستقبلية للوحدة تتلخص فى اآلتى:
 االدمؿرارًيفًأعؿالًصقاـةًاؾوحدةً.
 ؾوحظًوجودًؿدقوـقاتًؽلريةًجداًؾألؼيامًادلعـقةًمماًؼدًقؤديًإىلًخيارةًؽلريةً
ؾوحدة ًاؾرتؿقد ًوؾذا ًأؼرتح ًعؾى ًدقادتؽم ًرػع ًؼقؿة ًاؾؽشف ًيف ًادليمشػقاتً
واؾعقاداتًاخلارجقةًباؾؽؾقةًمبؼدارًً 5جـقفاتًؾؽلًؽشفًقممًإقداعفاًيفًصـدوقً
خاصًحلرقًاجلنثًاؾـاػؼةًادلعـقةً .
 االدمؿرارًيفًصقاـةًاؾنالجةًاخلاصةًحبػظًاحلقواـاتًاؾـاػؼةًً .
 ؿنًاذرتاراتًجفازًاؾلقكةًالدمىراجًاؾرتخقصًفوًوجودًدقارةًتابعةًؾؾوحدةًوعؿلً
صـدوقًهلاً ًقرجىًاؾعؾمًبأنًاؾيقارةًؿمواجدةًبدونًصـدوقًوؾذاًقرجىًخمارلةً
اؾشرؽةًؾعؿلًصـدوقًؾؾيقارةً .
 اؾعؿل ًعؾى ًادمىراج ًاؾرتخقص ًاخلاص ًباؾوحدة ًؿن ًجفاز ًذؤون ًاؾلقكة ًالدمؼلالً
ادلىؾػاتًاؾطلقةًواؾـػاقاتًاخلطرةًواحلقواـاتًاؾـاػؼةًؿنًخارجًاؾؽؾقة.
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