كليخ الطت الجيطسٍ

جبمؼخ القبىسح

مقترح
خطت قطبع خديت اجملتًع وتًُيت انبيئت

بكهيت انطب انبيطسى نهعبو اجلبيعي 1026 / 1025
فَ ثدايةخ كةع ػةبر سزاظةَ رؼةغ كليةخ الطةت الجيطةسٍ – جبمؼةخ القةبىسح ثسمبمايةب لةدمةخ
المازمغ ًرنميخ الجيئخ ًيشمع -:
 -1القٌافع الؼالجيخ الطجيخ الجيطسيخ.
 -2المٌظم الضقبفَ ًالفنَ .
 -3المعزشفيبد الجيطسيخ الزؼليميخ.
 -4الدًزاد الزدزيجيخ.
 -5أمشطخ المساكص ًالٌحداد ذاد الطبثغ الةبص.
ا
أول  :انقوافم انعالريت انطبيت انبيطسيت:
رحذ السػبيخ ًالدػم الدائم للعيد األظزبذ الدكزٌز زئيط الابمؼخ ًالعيد األظةزبذ الةدكزٌز
مبئت زئيط الابمؼةخ لشةئٌ ددمةخ المازمةغ ًرنميةخ الجيئةخ رقةٌر كليةخ الطةت الجيطةسٍ– جبمؼةخ
القبىسح ثبلقٌافةع الؼالجيةخ الجيطسيةخ ًفةَ ىةرا اطؽةبز ًثبلزؼةبً مةغ الؼديةد مة مةديسيبد الطةت
الجيطةةسٍ فةةَ محبفظةةبد مظةةس ًرزٌجةةو رلةة القٌافةةع ىلةةَ ىةةره األمةةبك ثيةةد سػةةم ًرنميةةخ
اقزظبسيبد القسيخ المظسيخ ًاألمبك النبئيخ الجؼيدح ػ المساكةص الحؼةسيخً .قةد قةدمذ القٌافةع
ددمبريب دالل العنٌاد المبػيخ لمحبفظبد شمبل ًجنٌة ظةينب فةَ الشةس  -محبفظةخ الرسثيةخ
ًمحبفظخ القليٌثيخ ًالدقيليخً ،الشسقيخ ًالمنٌفيخ ،ثدلزب النيع -قسٍ ًمساكةص محبفظةخ الايةصح
ًالٌاحةبد الجحسيةةخ ثبلظةحسا الرسثيةةخ ثبلمحبفظةةخ ً -محبفظةخ الفيةةٌر ًمحبفظةخ الةةٌاسٍ الاديةةد
ًمحبفظخ ظٌىبط جنٌثب.
ًريةةد القٌافةةع ىلةةَ رةةٌفيس فسطةةخ ًاحةةدح ػلةةَ األقةةع ل ةةع ؽبلةةت ف ةَ العةةنٌاد النيبئيةةخ
للزةةدزيت الؼمل ةَ رحةةذ ظةةسً الحقةةع ًرشةةمع دةةدمبد القٌافةةع فحةةض ًػةةالط جمي ةغ الحةةب د
المسػةةيخ الزةَ رؼةةسع ػلييةةب مابمةةب ًكةةرل الزؼةةس ػلـــةةـَ المشةةبكع الحقليةةخ الجيطسيةةخ ًىفةةبسح
أىبلَ المنبؽق الزَ رصًزىب القبفلخ م الةجساد الؼلميخ ًالحقليخ للعبسح أػؼب ىيئةخ الزةدزيط
ثبل ليخ فَ كبفةخ الزةظظةبد ًذلة ثبلماةب  ً .رمضةع القٌافةع شة ع مة أشة بل الزؼلةيم المعةزمس
حيةةش يةةزم م ة دالليةةب رجةةبسل الةجةةساد الؼلميةةخ ًالزطجيقيةةخ ثةةي العةةبسح أػؼةةب ىيئةةخ الزةةدزيط
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ًاألؽجب الجيطسيي الؼبملي ثبلمنطقخ  .كمب يقٌر األظبررح ثإجسا الؼمليةبد الاساحيـةـخ ثيــةـد
رشـــايغ الصمـــال الؼبملي ثبلٌحداد الجيطسيخ للقيبر ثيب ًىكعبثيم الةجسح ًالميبزحً ،رحسص
ال ليةةخ ػلةةَ أ يشةةبز فةَ كةةع قبفلةةخ مامٌػةةخ مة األظةةبررح أػؼةةب ىيئةةخ الزةةدزيط فةَ كبفةةخ
الزةظظبد ثبل ليخ (الاساحخ ًالٌ سح ًاألمساع الجبؽنخ ًالمؼديخ ًالدًاجــ ) ًمامٌػـخ م
الطالة يزـساًح ػـدسىــم ثي  35 -15ؽبلت م الفسقخ الساثؼخ ًالةبمعةخ ثبطػةبفخ لمشةسفي
م ىسازح المشسًػبد الجيئيخ ًددمةخ المازمةغ ًثؼةغ المعةبػدي الجيطةسيي ً .ياةدز اطشةبزح
ىلةةَ أمةةو م ة دةةالل النةةدًاد اطزشةةبسيخ الز ةَ رنظميةةب رل ة القٌافةةع يةةزم ػةةسع سزاظةةبد جةةدًٍ
لمشةةسًػبد رنميةةخ للضةةسًح الحيٌاميةةخ كنمةةبذط لمشةةسًػبد طةةريسح لصيةةبسح سدةةع الشةةجبة ًاألظةةس
السيفيخ.
ًل ةَ ر زمةةع منظٌمةةخ ددمةةخ المازمةةغ ًحمبيةةخ الجيئةةخ ًرنميزيةةب ف ةَ ىةةرا النشةةبؽ يساف ةق
القبفلخ ظيبزح ىظؼب مزنقلخ (م ثي اصنزي رمزل يم ال ليخ) ًالعةيبزح مايةصح ثحاةسح ػمليةبد
م يفخ اليٌا ً .ممب ىٌ جديس ثبلركس أمو قد رم رحٌيليمب لزؼمال ثبلربش الطجيؼَ لزظجح العةيبزح
طديقخ للجيئخ الزَ رزنقع ثي زثٌػيب.
 مساامةما جاممم ااا جامةافىااا واال جاقفجواا يحةةدس الاةةدًل اىرةةَ معةةبىمخ الابمؼةةخ
المطلٌثخ فةَ القٌافةع ًىةَ المعةبىمخ المؼزةبسح للابمؼةخ ًالزةَ رٌجةو لزرطيةخ ر ةبلي
األسًيةةخ ًالمعزحؼةةساد ًاللةةٌاشر الطجيةةخ الؼةةسًزيخ ًالمؼةةبساد الحيٌيةةخ ًمؼةةبساد
ا لزيبة ًالفيزبمينبد ًاألمالح المؼدميةخ ًالمعةزلصمبد الطجيةخ طماةبح القٌافةع ًأىميةب
أسًيخ لؼالط ًم بفحخ الطفيليبد الةبزجيخ ًالدادليخ ًػالط الؼقم فَ الحيٌامةبد ًظةٌ
الزرريخ ممةب يةنؼ ط ثصيةبسح ىمزبجيبريةب مة اللةج ًاللحةمً .راةدز اطشةبزح أ المعةبىمخ
المطلٌثخ رقع ػ مظ الز بلي الفؼليخ للدًا فقؾ المعزةدر فَ ىرا الرسع.
 فتساامةا جايا ااا واال جاقفجوا ثةب رزحمةةع معةةجخ كجيةةسح مة ر ةةبلي الةةدًا ًرةةٌفيس
ًشسا المؼداد ًالمعزلصمبد الطجيخ المطلٌثةخ ًراييةصاد ظةيبزرَ اطظةؼب ًر ةبلي
النقع ثبألرٌثيعبد للطالة ًفسيق الؼمع مغ رٌفيسالزرريخ الالشمخ ألػؼب القبفلخ.
 فتسمةا جامحموظمت ول جاقفجو ثزٌفيس اطقبمخ ًاطػبشخ لفسيق الؼمعً .رقةٌر ثؼةغ
المحبفظبد الجؼيدح معجيب ثبلمعبىمخ فَ ر بلي النقةع الةدادلًَ .الزنعةيق مةغ مةديسيبد
الطت الجيطسٍ ثبلمحبفظخ طػداس أمبك ػمع القٌافع ًرٌفيس اللقبحبد العيبسيخ ًًظبئع
الزنقع ثي أمبك ػمع ًىقبمخ فسيق الؼمع فَ القبفلخ.
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بسَبيذ انقوافم انعالريت انطبيت انبيطسيت
خالل انعبو اجلبيعي 1026 / 1025

مكان القافلة

عدد
أيام
القافلة

عدد
الطال
ب

التاريخ

عدد
أعضاء
هيئة
التدريس

عدد
المشرفين
والمساعدي
ن

مساهمة
الجامعة
المطلوبة

انفصم اندزاسي األول
أًظيم  -الايصح

1

األظجٌع األًل م أكزٌثس

23

6

4

 1111جنيو

المنٌاد -الايصح

1

األظجٌع الضبمي م أكزٌثس

21

5

4

 1111جنيو

ثيسمط -الايصح

1

األظجٌع الضبلش م أكزٌثس

16

6

3

 1111جنيو

كفس ح يم  -الايصح

1

األظجٌع الساثغ م أكزٌثس

11

5

4

 1111جنيو

شجسامنذ  -الايصح

1

األظجٌع األًل م مٌفمجس

21

6

5

 1111جنيو

ػسة الٌالدح  -القبىسح

1

األظجٌع الضبمي م مٌفمجس

11

5

5

 1111جنيو

مصلخ العمب  -الايصح

1

األظجٌع الضبلش م مٌفمجس

21

7

3

 1111جنيو

أثٌ النمسض  -الايصح

1

األظجٌع الساثغ م مٌفمجس

21

6

3

 1111جنيو
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انفصم اندزاسي انخبَي

مكان القافلة
الجدزشي – الايصح
كفس ح يم – الايصح
المسط  -القبىسح
أثٌ النمسض -الايصح
الؼيبؽ  -الايصح
كسساظخ  -جيصح
شجسامنذ – الايصح

عدد أيام
القافلة

التـــــاريخ

عدد
الطالب

عدد أعضاء
هيئة
التدريس

عدد
المشرفين
والمساعدين

مساهمة الجامعة
المطلوبة

1

األظجٌع الضبلش م
فجسايس

16

7

4

 1111جنيو

1

األظجٌع الساثغ م
فجسايس

21

7

4

 1111جنيو

1

األظجٌع األًل م
مبزض

21

7

4

 1111جنيو

1

األظجٌع الضبمي م
مبزض

16

7

4

 1111جنيو

1

األظجٌع الضبلش م
مبزض

25

7

3

 1111جنيو

1

األظجٌع الساثغ م
مبزض

16

7

3

 1111جنيو

1

األظجٌع األًل م اثسيع

21

7

3

 1111جنيو

 ثبطػبفخ ىلَ مب يعزاد م القٌافع.
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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

م دا الى

 1026/1025اذل م م ل م ا الما م

يل الد ار ييل .فتساامةا جاممم 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 1026/1025و

جامفعد جامقترح

جامفضااااااااااااااافع
األػحيـــخ في اطظـــــالر ًكيفيخ الزؼبمع مؼيب

األظجٌع األًل م ظجزمجس

مدًح ػ "ايجٌ "

األظجٌع الضبلش م ظجزمجس
األظجٌع األًل م أكزٌثس

مدًح ػ احزفب د العبسض م أكزٌثس
مؼسع المالثط الةيسٍ لمٌظفَ ًػمبل ال ليخ

األظجٌع األًل م أكزٌثس

مدًح ػ "اليٌر الؼبلمَ للحيٌا "

األظجٌع الضبمَ م أكزٌثس

الزلٌس الجيئَ ًأصسه ػلَ طحخ اطمعب

األظجٌع األديس م أكزٌثس

ردًيس مةلفبد المابشز

األظجٌع األديس م أكزٌثس

مدًح ػ أمساع أمفلٌمصا (الطيٌز) ًالمعزحدصبد

النظ

األًل م مٌفمجس

مدًاد ػ مظس ًالمعزقجع

النظ

الضبمَ م مٌفمجس

مؼسع المالثط الةيسٍ لمٌظفَ ًػمبل ال ليخ

النظ

األًل م سيعمجس
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جامفعد جامقترح

جامفضااااااااااااااافع
الجطبلخ" :المش لخ ًالحع"

النظ

الضبمَ م سيعمجس

مدًح ػ الزرريخ في حيٌامبد المصزػخ

النظ

األديس م فجسايس

أمٌاع اللحٌر المةزلفخ ًطالحيزيب لالظزةدار األسمَ

النظ

ا ًل م مبزض

ا حزفـــبل ثؼيـــد األر

النظ

الضبمَ م مبزض

ا حزفبل ثيٌر اليزيم

النظ

األًل م أثسيع

األظمب المملحخ ًدطٌزريب ػلَ طحخ اطمعب

النظ

الضبمَ م اثسيع

مدًح ػ الظيبر ًفٌائده

النظ

الضبمَ م مبيٌ

 ثبطػبفخ ىلَ مب يعزاد م الندًاد.
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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 ليةةخ حي ت تق دم م دم ا تشمي ي ات ي ل ح ا المرض ي
ت ا ير الم دة الم مي ل دراس المم ي لط س ال نتيل
الت تت ردد ت يل ائ ذلم ت م
الرائم االم م اتشما:
 .2الم تشى التم يم لألم ار

الئ طن االممدي

 .1الم تشى التم يم ل راح
 .3الم تشى التم يم ل تاليد
 .4الم تشى التم يم ل داا ل

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

ا الج م

م تاا ت ل .

نش

م تش ى مرج زا ش ما اج ذلم

 .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

 .3ت م إنش

تن ئر ئق م ال راح

أل ئ س مرضي اا ت ريئي .

ا.

التم

تض

يدلي مرجزي ت

ت ا تم ل م ي إمج ني المم ا ت

الج س الت

ي را ت يل تم ي ا راحي

 .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 س الم دارس ااألطى ا لم تش ىي ا الج ي المتم
ت

ا

ئم

انشطتل اجذلم غرس مى يم ال ار

زابعب  :ادلززعت انتدزيبيت :

االر س ئ لحياال.

ل تم ري

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 ليةخ حي ت ت ا ر الت دريس ا لزام ل ط س االم دة الم مي
ل دراس المم ي لط س ال نتيل الرائم االم م .
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ا

خبيسب  :اندوزاث انتدزيبيت :

 تنظم اق م الج ي الممت ى االاحداا ذاا الط ئي الم ص ئم -تنظيم داراا تدريئي ألطئ

الداراا التدريئي منل :

ا رش د الئيطرييل ئمديري الطس الئيطرا ئمح ظت ال يزة االق رة.

* ثبطػبفخ ىلَ مب يعزاد م سًزاد.

ا
سبدسب  :انزيبزاث :

تتم ال الج ي م ي ئم
الم ا الئيطرا.

المراج ز م رك الج ي

1

تض

ض ياي م ر الملتم يل
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خطت ادلساكز وانوحداث ذاث انطببع اخلبص
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 -2يسكز حبوث أيساض انعزول حديخي انولدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خطة العمل المستقبلٌة للمركز تتلخص فى اآلتى:
 -2الئد
 -1إنش

انت ك ات ي ت د ح

الج ي ئتشغيا الم رش االم ط الما ادة ئ لمرجز.

احدة ترئي اانت ك ارانس لتدريس الط س اا ار ا ئح ت الم مي ت يل .

 -3التا ي

انت ك احدة ال م ل.

 -4تحايا احد تن ئر الداا ل إل تنئر مغ س يجال التحجم يه اتام تيجي .
 -5التا ي

تدريس ط س الج ي

االمري يل ال دد.

التدريس ال يى ا

11

تقد الداراا التدريئي ل ط س

كليخ الطت الجيطسٍ

جبمؼخ القبىسح

-1يسكز أحببث زعبيت احليواٌ واندوارٍ ؟؟؟؟؟؟؟؟
خطة العمل المستقبلٌة للمركز تتلخص فى اآلتى:
 -2الئد
 -1إنش

انت ك ات ي ت د ح

الج ي ئتشغيا الم رش االم ط الما ادة ئ لمرجز.

احدة ترئي اانت ك ارانس لتدريس الط س اا ار ا ئح ت الم مي ت يل .

 -3التا ي

انت ك احدة ال م ل.

 -4تحايا احد تن ئر الداا ل إل تنئر مغ س يجال التحجم يه اتام تيجي .
 -5التا ي

تدريس ط س الج ي

ل ط س االمري يل ال دد.

التدريس ال يى

11
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-3يسكز انتحبنيم واندزاسبث انتطبيقيت انبيطسيت ووحددة تشدصيض وعدالد
ايساض اندوارٍ

خطة العمل المستقبلٌة للمركز تتلخص فى اآلتى:
أوالًيفًجمالًاؾمواؾقلً :
 -1استحداث دلٌل خدمات المركز لمواكبة االرتفاع فً اسعار الخامات والكٌماوٌات.
 -2تعمٌق أحساس القائمٌن علً التحالٌل بمعامل األقسام التعلٌمٌة بجدٌة العمل
والتأكٌد علً ضرورة اعتماد هذه النتائج من رؤساء االقسام المعنٌة وتقدٌم
التفسٌر العلمً لها والتوصٌة العالجٌة المناسبة ومتابعة هذه التوصٌات
العالجٌة لالرتقاء بمستوي اآلداء.
 -3دعما لنشاط المركز االساسً وهو اجراء التحالٌل ٌمكن دراسة مدي امكانٌة
إنشاء معمل مركزي للكلٌة ٌتم فٌه اجراء التحالٌل واستحداث فرٌق عمل لهذا
المعمل من أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة من مختلف اقسام الكلٌة
تحت اشراف السادة االساتذة المتخصصون بالكلٌة.
ثاـقاًً:يفًجمالًاؾدوراتًواؾـدواتًاؾعؾؿقة ً
-1
-2
-3

-4

تنظٌم مؤتمر علمً سنوي فً مجال الدراسات التطبٌقٌة فً مختلف مجاالت
الطب البٌطرى.
االهتمام بتنظٌم الندوات العلمٌة لخدمة االطباء البٌطرٌٌن والعاملٌن فً
مجاالت الطب البٌطرى.
استمرار المركز فً تنظٌم الدورات التدرٌبٌة المتخصصة فً مختلف مجاالت
االنتاج الحٌوانً والداجنً والسمكً ومخاطبة الجهات البحثٌة المعنٌة لتقدٌم
مقترحاتها المختلفة لتحقٌق هدف المركز من حٌث خدمة المجتمع وتنمٌة
القدرة الفنٌة للعامٌن بمختلف مجاالت االنتاج الحٌوانً.
مخاطبة الشركات الكبري العاملة فً مجال اإلنتاج الداجنً والحٌوانً لدعم
االبحاث التً تجري بأقسام الكلٌة المختلفة عن طرٌق قٌام الشركات بعرض
ما لدٌها من مشاكل حقلٌة لٌقوم الباحثٌن بمحاولة حلها علً ان تقوم هذه
12
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الشركات بتموٌل االبحاث بالخامات واالمكانٌات المعملٌة الالزمة وكذلك
تكالٌف النشر.
أوالً:جدولًًاؾدوراتًاؾمدرقلقةًًًًً ً
مع التنوٌه بإمكانٌة عقد بعض الدورات االستثنائٌة فً أي وقت ..
نرجو دائما أن ٌقوم المركز بدوره الحٌوي والدائم من التدرٌب والتعلٌم
المستمر فً مجال خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة من تنمٌة خبرات المتعاملٌن فً
مختلف مجاالت اإلنتاج الحٌوانً والدا جنً والسمكً ..
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5

ٌولٌو أغسطس سبتمبر
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً مجال الحٌوانات االلٌفة
صحة ورعاٌة الخٌول
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً استخدامات السونار
صحة ورعاٌة معامل التفرٌخ
صحة ورعاٌة المزارع السمكٌة
أكتوبر نوفمبر دٌسمبر
صحة ورعاٌة الدواجن
صحة ورعاٌة ماشٌة االلبان
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً مجال الحٌوانات االلٌفة
صحة ورعاٌة االغنام والماعز
صحة ورعاٌة االرانب
ٌناٌر فبراٌر مارس
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً استخدامات السونار
صحة ورعاٌة الخٌول
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً مجال الحٌوانات االلٌفة
صحة ورعاٌة عجول التسمٌن
أبرٌل ماٌو ٌونٌو
صحة ورعاٌة الدواجن
صحة ورعاٌة المزارع السمكٌة
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً مجال الحٌوانات االلٌفة
صحة ورعاٌة االغنام والماعز
صحة ورعاٌة االرانب
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ثاـقاًًً:اؾدوراتًاالدمنـائقةً :
ٌقوم المركزز بتنظزٌم دورات اسزتثنائٌة فزً مختلزف مجزاالت اإلنتزاج الحٌزوانً
بناء علً طلب الجهات الحكومٌة والخاصة ..
الدورات االستثنائية المتوقع تنظيمها
1

دورة ممرض  /مساعد بٌطري

2

دورة الرعاٌة والتشخٌص فً مزارع األغنام

3

جراحة الخٌول

4

األمراض الباطنة والمعدٌة للخٌول

5

جراحة الحٌوانات األلٌفة

6

األمراض الباطنة والمعدٌة
للحٌوانات األلٌفة

7

دورة وبائٌة وتشخٌص التهاب الضرع

8

دورة فً التشخٌص المعملً

9

دورة التولٌد وتشخٌص الحمل واضطرابات الخصوبة وفترة النفاس

11

فحص الطالئق وجمع السائل المنوي وتقٌٌمه وتخفٌفه وحفظه وعملٌة
التلقٌح الصناعً

11

المشاكل المرضٌة فً مزارع األسماك

12

دورة األمراض الباطنة والمعدٌة لألٌل

13

أمراض حٌوانات المزرعة فً الصٌف

14

المشاكل الجراحٌة لحٌوانات المزرعة

15

األدوٌة البٌطرٌة وتقٌٌمها

16

دور التغذٌة والتغذٌة اإلكلٌنٌكٌة
فً اقتصادٌات اإلنتاج الحٌوانً وكٌفٌة تحدٌد التركٌبة العلفٌة

17

دورات فً مجال حٌوانات التجارب

18

دورات تحالٌل االغذٌة واالضافات العلفٌة والسموم الفطرٌة
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-4يسكز خديبث وحبوث انبيوتكُونوريب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خطة العمل المستقبلٌة للمركز تتلخص فى اآلتى:

السؤيخ ً السظبلخ
ٌهدف المركز الى تحسٌن األداء التشخٌصى و البحثى لقطاعات الطب البٌطرى والبشرى
و الصٌدلً ومجال العلوم الحٌوٌة.
الةطخ ػلَ المدٍ الطٌيع (لمدح ػبمي )
 اعادةًفقؽؾةًادلرؽزؾقصلحًؼادرعؾىًادمقعابًوعؿلًمجقعًاؾمواؾقلًًػىًجمالً
اؾلقوؾوجقاًاجلزقكقةًوحتؾقلًاؾـمائجًوتؼدقمًاخلدؿاتًاؾعؾؿقةًً
 اؾمواصلًؿعًادلؤدياتًاؾلونقةًادلشابفةًوذؾكًؾعؼدًدوراتًتدرقلقةًوورشًعؿلً
وتلادلًاخلربات ً
 اؾمواصلًؿعًاؾؼطاعًاؾصـاعىًػىًجمالًاؾلقوتؽـوؾوجىًبمـظقمًدوراتمدرقلقةً
وورشًعؿل
 اؾمواصلًؿعًاؾعاملًاخلارجىًبعؿلًؿشارقعًؿشرتؽةًتممًبادلرؽزوتػعقلًاؾمواصلً
االؾؽرتوـيً

األىدا

القسيجخ

-1عؿلًدوراتًتدرقلقةًػىًجمالًاؾلقوؾوجقاًاجلزقكقةًمبعدلًدورةًتدرقلقةًؽلًذفرً
اوًعؾىًحيبًاالؿؽاـاتًؾؾلاحننيًوخرجيىًاؾؽؾقة
-2تـظقمًادلرؽزًدورةًتدرقلقةًبيعرًخمػضًمبعدلًدورةًؽلًدمةًأذفر(ـصفًاؾعام_آخرً
اؾعام)ًؾطؾلةًاؾؽؾقةًؾرػعًاؾؽػاءةًاؾعؾؿقةًخلرجيىًاؾؽؾقة
ً-3ادمؼلالًوعؿلًاؾمواؾقلًاؾالزؿةًيفًجمالًاؾلقوؾوجقاًًاجلزقكقة
1-DNA &RNA
فظع الحبمغ النًٌٍ
2-PCR
ػمع ادزجبزاد الجلمسح المزعلعع
3-western blot
فظع الجسًري ًالزؼس ػليو
)4-ELISA (Enzyme linked immunosorbant assay
فظع ػؼيبد الةليخ 5- Cell organelles e.g. mitochondria, Nucleus,…etc
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 -5ادلسكز اإلقهيًي نساليت ورودة ادلواد انغرائيت
خطة العمل المستقبلٌة المركز تتلخص فى اآلتى:
ًأ -اؾمىطقطًؾعؼدًدوراتًتدرقلقةًباالتػاقًؿعًعؿالءًادلرؽزًؿنًاهلقكاتًواؾشرؽات.
ب -وضعًخطهًؿيمؼلؾقةًؾميوققًخدؿاتًادلرؽزًؿعًاؾلؾدانًاؾعربقةًادلىمؾػة.
ً
ت -اؾدوراتًاؾمدرقلقةًادلزؿعًعؼدفاًبادلرؽزًخاللًعامً2116ً–ً2115مًفى:
ً
 .1عؼدًدوراتًاألقزوًبأـواعفا.
 .2ـظمًإدارةًدالؿةًاؾغذاءً(اقزوً.ً)22111
 .3تؽـوؾوجقاًصـاعةًؿـمهاتًاؾؾوومًادلشؽؾةً(اؾربجرً-اؾيهقً-اؾؽػمه).
 .4تؽـوؾوجقاًصـاعةًؿـمهاتًاؾؾوومًادليموؾلةً(اؾالـشوون ًاهلووتًدو ً
واؾػراـؽػورتر).
 .5تؽـوؾوجقاًصـاعةًاؾؾوومًوؿـمهاتفا.
 .6توؽقدًجودةًاألؾلانًوؿـمهاتفا.
 .7اؾػوصًادلقؽروبقوؾوجيًؾًغذقة.
 .8دالؿةًوجودةًادلوادًاؾغذائقةًذاتًاألصلًاحلقواـي.
 .9حػظًاألغذقةًذاتًاألصلًاحلقواـي.
.11حتؾقلًؿصادرًاألخطارًوـؼاطًاؾموؽمًاحلرجةً(اهلادب)ً.
.11ؿمطؾلاتًاؾمصـقعًاجلقدً(.(GMPs
.12تؼدقرًجودةًاؾدواجنًوؿـمهاتفا.
.13تؼدقرًجودةًاألمساكًوؿـمهاتفا.
.14تؼققمًوحتينيًجودةًاجلؾود.
.15ادلملؼقاتًيفًاألغذقة.
.16اؾعدويًواؾميؿمًاؾغذائي.
.17ادلقؽروبوواتًادليوومودثةًيفًاألغذقووةًوادوومىدامًاخملووارً ًPCRيفً
اؾؽشفًعـفا.
16

كليخ الطت الجيطسٍ

جبمؼخ القبىسح

.18تؼدقرًجودةًاألراـبًواؾطقورًادلائقة.
.19اؾػوصًاؾظافريًواؾمؼققمًاحلييًؾًغذقة.
.21اؾمػمقشًاؾغذائيًوـظمًاؾرؼابةًاؾصوقةًعؾيًاألغذقة.
.21اؾؽشفًعنًاؾًفوائقاتًباألغذقة.
.22اؾدالئلًادلقؽروبقةًيفًادلـمهاتًاؾغذائقة.
 .23دوراتًتدرقلقةًوورشًعؿلًأخريًً(باألتػاقًادليلق).
جوًً-إدمعدادًادلرؽزًؾؾؼقامًبؽاػوةًأـوواعًاؾمواؾقولًاؾؽقؿقائقوةًوادلقؽروبقوؾوجقوةًجلؿقوعً
أـواعًادلوادًاؾغذائقةًؾمودقدًصالحقمفاًؾألدمفالكًاآلدؿيً .
دً-توػريًاألجفزةًاؾعؾؿقةًواؾؽقؿاوقاتًؾؾؿعقدقنيًوادلدردنيًادلياعدقنًؾؾؿيوافؿةًيفً
اجراءًاحباثفمًاؾعؾؿقةًً .
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ً-ً6ؿرؽزًادلطلوعاتًً ً:

خطة العمل المستقبلٌة للمركز تتلخص فى اآلتى:
ا -طئ ي الم ذجراا الط ئي ل م م ال مم  1025/1024ل مي ي األق م الم مي ئ لج ي
ئن ا ت

ط س منل .

س -طئي ا متح ن ا النظري االمم ي لج
 -طئي الم

اق م الج ي .

ا الم مي الت ت در الج ي اال ممي الئيطري الم ري .

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

 -طئي النم ذك ا داري ام لس الج ي اتق رير ال ل الممت ى المنئثق تل الم س.
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 – 7وحدة تسييد اجلخج انُبفقت وادلواد ادلهوحت نهبيئت :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خطة العمل المستقبلٌة للوحدة تتلخص فى اآلتى:
ً-1جو واريًإعووودادًوإؼاؿوووةًدوراتًخووواللًاؾػصووولًاؾدرادووويًاألولً(ًً)2115-2114يفً
جماالتًصوةًاحلقوانًواؾدواجنًواؾلقكةًوادلشاؽلًادلقداـقةًاؾيتًتؤثرًعؾىًاؾنروةً
احلقواـقةًواؾداجـوةًواؾيوؿؽقةًًباؾمعواونًؿوعًأؼيوامًًاؾؽؾقوةًادلىمؾػوةًوادلراؽوزًذاتً
اؾطابعًاخلاص.
 ً-2قممًتدرقبًرالبًاؾػرؼةًاخلاؿيوةًباؾؽؾقوةًعؾوىًرورقًاؾومىؾصًاؾصوويًؿونًاجلنو ً
احلقواـوواتًاؾـاػؼووةًواؾـػاقوواتًادلؾوثووةًؾؾلقكووةًضووؿنًًيموقوواتًاؾموصووقفًاؾعؾؿوويً
دلؼوورريًصوووةًاحلقوووانًوصوووةًاؾلقكووةً(رؼوومًً515وًً)516بؼيوومًاؾصوووةًواؾرعاقووةً
اؾلقطرقةًباؾؽؾقة 2114م.
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