كليخ الطت الجيطضٍ

جبمؼخ القبىضح

مقترح
خطت قطبع خديت اجملتًع وتًُيت انبيئت

بكهيت انطب انبيطسى نهعبو اجلبيعي 4105 / 4102
فَ ثزايةخ كةع ػةبر رصاػةَ رؼةغ كليةخ الطةت الجيطةضٍ – جبمؼةخ القةبىضح ثضمبمايةب لذزمةخ
المازمغ ًرنميخ الجيئخ ًيشمع -:
 -1القٌافع الؼالجيخ الطجيخ الجيطضيخ.
 -2المٌػم الضقبفَ ًالفنَ .
 -3المؼزشفيبد الجيطضيخ الزؼليميخ.
 -4الزًصاد الززصيجيخ.
 -5أمشطخ المضاكظ ًالٌحزاد ساد الطبثغ الذبص.
أوال :انقوافم انعالجيت انطبيت انبيطسيت:
رحذ الضػبيخ ًالزػم الزائم للؼيز األػزبس الزكزٌص صئيغ الابمؼخ ًالؼيز األػةزبس الةزكزٌص
مبئت صئيغ الابمؼةخ لشةئٌ دزمةخ المازمةغ ًرنميةخ الجيئةخ رقةٌر كليةخ الطةت الجيطةضٍ– جبمؼةخ
القبىضح ثبلقٌافةع الؼالجيةخ الجيطضيةخ ًفةَ ىةشا اطؽةبص ًثبلزؼةبً مةغ الؼزيةز مة مةزيضيبد الطةت
الجيطةةضٍ فةةَ محبفظةةبد مظةةض ًرزٌجةةو رلةة القٌافةةع ىلةةَ ىةةشه األمةةبك ثيةةز رػةةم ًرنميةةخ
اقزظبريبد القضيخ المظضيخ ًاألمبك النبئيخ الجؼيزح ػ المضاكةظ الحؼةضيخً .قةز قةزمذ القٌافةع
دزمبريب دالل الؼنٌاد المبػيخ لمحبفظبد شمبل ًجنٌة ػةينب فةَ الشةض  -محبفظةخ الرضثيةخ
ًمحبفظخ القليٌثيخ ًالزقيليخً ،الشضقيخ ًالمنٌفيخ ،ثزلزب النيع -قضٍ ًمضاكةظ محبفظةخ الايةظح
ًالٌاحةبد الجحضيةةخ ثبلظةحضا الرضثيةةخ ثبلمحبفظةةخ ً -محبفظةخ الفيةٌر ًمحبفظةخ الةةٌارٍ الازيةةز
ًمحبفظخ ػٌىبط جنٌثب.
ًريةةز القٌافةةع ىلةةَ رةةٌفيض فضطةةخ ًاحةةزح ػلةةَ األقةةع ل ةةع ؽبلةةت ف ةَ الؼةةنٌاد النيبئيةةخ
للزةةزصيت الؼمل ةَ رحةةذ ظةةضً الحقةةع ًرشةةمع دةةزمبد القٌافةةع فحةةض ًػةةالط جمي ةغ الحةةب د
المضػةةيخ الزةَ رؼةةضع ػلييةةب مابمةةب ًكةةشل الزؼةةض ػلـــةةـَ المشةةبكع الحقليةةخ الجيطضيةةخ ًىفةةبرح
أىبلَ المنبؽق الزَ رظًصىب القبفلخ م الذجضاد الؼلميخ ًالحقليخ للؼبرح أػؼب ىيئةخ الزةزصيغ
ثبل ليخ فَ كبفةخ الزذظظةبد ًسلة ثبلماةب  ً .رمضةع القٌافةع شة ع مة أشة بل الزؼلةيم المؼةزمض
حيةةش يةةزم م ة دالليةةب رجةةبرل الذجةةضاد الؼلميةةخ ًالزطجيقيةةخ ثةةي الؼةةبرح أػؼ ةب ىيئةةخ الزةةزصيغ
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ًاألؽجب الجيطضيي الؼبملي ثبلمنطقخ  .كمب يقٌر األػبرشح ثإجضا الؼمليةبد الاضاحيـةـخ ثيــةـز
رشـــايغ الظمـــال الؼبملي ثبلٌحزاد الجيطضيخ للقيبر ثيب ًىكؼبثيم الذجضح ًالميبصحً ،رحضص
ال ليةةخ ػلةةَ أ يشةةبص فةَ كةةع قبفلةةخ مامٌػةةخ مة األػةةبرشح أػؼةةب ىيئةةخ الزةةزصيغ فةَ كبفةةخ
الزذظظبد ثبل ليخ (الاضاحةخ ًالةٌ رح ًاألمةضاع الجبؽنةخ ًالمؼزيةخ ًالزًاجـةـ ًالجبصٌلٌجيةـب
اطكليني يــخ) ًمامٌػـخ م الطةالة يزةـضاًح ػـزرىـةـم ثةي  33-15ؽبلةت مة الفضقةخ الضاثؼةخ
ًالذبمؼخ ثبطػبفخ لمشضفي م ىراصح المشضًػبد الجيئيخ ًدزمخ المازمغ ًثؼغ المؼبػزي
الجيطضيي ً .يازص اطشبصح ىلَ أمةو مة دةالل النةزًاد اطصشةبريخ الزةَ رنظميةب رلة القٌافةع يةزم
ػضع رصاػبد جزًٍ لمشضًػبد رنميخ للضةضًح الحيٌاميةخ كنمةبسط لمشةضًػبد طةريضح لظيةبرح
ردع الشجبة ًاألػض الضيفيخ.
ًل ةَ ر زمةةع منظٌمةةخ دزمةةخ المازمةةغ ًحمبيةةخ الجيئةةخ ًرنميزيةةب ف ةَ ىةةشا النشةةبؽ يضافةةق
القبفلخ ػيبصح ىػؼب مزنقلخ (م ثي اصنزي رمزل يم ال ليخ) ًالؼةيبصح مايةظح ثحاةضح ػمليةبد
م يفخ اليٌا ً .ممب ىٌ جزيض ثبلشكض أمو قز رم رحٌيليمب لزؼمال ثبلربط الطجيؼَ لزظجح الؼةيبصح
طزيقخ للجيئخ الزَ رزنقع ثي صثٌػيب.
 مساامةما جاممم ااا جامطاوبااا ااق جاقوج اا يحةةزر الاةةزًل امرةةَ مؼةةبىمخ الابمؼةةخ
المطلٌثخ فةَ القٌافةع ًىةَ المؼةبىمخ المؼزةبرح للابمؼةخ ًالزةَ رٌجةو لزرطيةخ ر ةبلي
األرًيةةخ ًالمؼزحؼةةضاد ًاللةةٌاطر الطجيةةخ الؼةةضًصيخ ًالمؼةةبراد الحيٌيةةخ ًمؼةةبراد
ا لزيبة ًالفيزبمينبد ًاألمالح المؼزميةخ ًالمؼةزلظمبد الطجيةخ طماةبح القٌافةع ًأىميةب
أرًيخ لؼالط ًم بفحخ الطفيليبد الذبصجيخ ًالزادليخ ًػالط الؼقم فَ الحيٌامةبد ًػةٌ
الزرشيخ ممةب يةنؼ غ ثظيةبرح ىمزبجيبريةب مة اللةج ًاللحةمً .راةزص اطشةبصح أ المؼةبىمخ
المطلٌثخ رقع ػ مظ الز بلي الفؼليخ للزًا المؼزذزر فَ ىشا الرضع.
 وتسمةم جاكايا اق جاقوج ا ثةب رزحمةع مؼةجخ مة ر ةبلي الةزًا ًرةٌفيض ًشةضا
المؼةةزاد ًالمؼةةزلظمبد الطجيةةخ المطلٌثةةخ ًراييةةظاد ػةةيبصرَ اطػةةؼب ًر ةةبلي النقةةع
ثبألرٌثيؼبد للطالة ًفضيق الؼمع.
 وتسمةم جامحم ظمت ق جاقوج ثزٌفيض اطقبمخ ًاطػبشخ لفضيق الؼمعً .رقةٌر ثؼةغ
المحبفظبد الجؼيزح مؼجيب ثبلمؼبىمخ فَ ر بلي النقةع الةزادلًَ .الزنؼةيق مةغ مةزيضيبد
الطت الجيطضٍ ثبلمحبفظخ طػزار أمبك ػمع القٌافع ًرٌفيض اللقبحبد الؼيبريخ ًًػبئع
الزنقع ثي أمبك ػمع ًىقبمخ فضيق الؼمع فَ القبفلخ.
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بسَبيج انقوافم انعالجيت انطبيت انبيطسيت
خالل انعبو اجلبيعي 4105 / 4102

م ب القبفلخ

ػزر أيبر
القبفلخ

ػزر

الزبصيخ

الطالة

ػزر أػؼب

ػزر

مؼبىمخ

ىيئخ

المشضفي

الابمؼخ

الززصيغ

ًالمؼبػزي

المطلٌثخ

انفصم اندزاسي األول
أًػيم  -الايظح

1

2314/8/23

23

6

4

 1333جنيو

المنٌاد -الايظح

1

2314/9/3

23

5

4

 1333جنيو

كفض ح يم  -الايظح

1

2314/9/25

16

6

3

 1333جنيو

ال نيؼخ– الايظح

1

2314/11/11

18

5

5

 1333جنيو

شجضامنذ  -الايظح

1

2314/11/18

23

6

5

 1333جنيو

ػظثخ الٌالزح -حلٌا  -القبىضح

1

2314/11/23

19

5

4

 1333جنيو

مظلخ الؼمب  -الايظح

1

2314/11/25

23

7

3

 1333جنيو

أثٌ النمضع  -الايظح

1

2314/12/3

18

5

3

 1333جنيو

الجزصشي  -الايظح

1

2314/12/13

23

6

3

 1333جنيو
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انفصم اندزاسي انخبَي

ػزر أيبر
القبفلخ

الزـــــبصيخ

ػزر
الطالة

ػزر أػؼب
ىيئخ
الززصيغ

ػزر
المشضفي
ًالمؼبػزي

مؼبىمخ
الابمؼخ
المطلٌثخ

1

األػجٌع الضبلش م
فجضايض

16

7

4

 1333جنيو

1

األػجٌع الضاثغ م
فجضايض

23

7

4

 1333جنيو

1

األػجٌع األًل م
مبصع

23

7

4

 1333جنيو

1

األػجٌع الضبلش م
مبصع

16

7

4

 1333جنيو

25

7

3

 4333جنيو

1

األػجٌع الضبلش م
ىثضيع

16

7

3

 1333جنيو

1

األػجٌع الضاثغ م
اثضيع

23

7

3

 1333جنيو

ال نيؼخ – الايظح

1

األػجٌع األًل م مبيٌ

23

7

3

 1333جنيو

ثضؽغ  -الايظح

1

األػجٌع الضبمَ م مبيٌ

23

7

3

 1333جنيو

كفض ح يم – الايظح

1

األػجٌع الضبلش م يٌليٌ

23

7

3

 1333جنيو

الٌصا  -الايظح

1

األػجٌع الضاثغ م يٌليٌ

23

7

3

 1333جنيو

م ب القبفلخ
مظلخ الؼمب – الايظح
كفض ح يم – الايظح
الٌصا  -ػظثخ الذاليفخ-
جيظح
أثٌ النمضع -الايظح
الٌاحبد الجحضيخ -الايظح
كضراػخ  -جيظح
الجزصشي – الايظح

4

النظ

األًل م شيض
ىثضيع

 ثبطػبفخ ىلَ مب يؼزاز م القٌافع.
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حبَيب :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

 1025/1024اذل م م ل م ا الما م

م دا الىس يل الد ار ييل .وتساامةم جاممم ااا

المح ض ريلأ ام جاكايااا 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 4105/4102و

جاموضاااااااااااااااوع

جاموصد جامقترح

مزًح ػ "ايجٌ "

األػجٌع الضبلش م ػجزمجض

األػحيـــخ ف اطػـــــالر ًكيفيخ الزؼبمع مؼيب

األػجٌع األديض م ػجزمجض

مؼضع المالثغ الذيضٍ لمٌظفَ ًػمبل ال ليخ

األػجٌع األًل م أكزٌثض

مزًح ػ احزفب د الؼبرع م أكزٌثض

األػجٌع األًل م أكزٌثض

مزًح ػ "اليٌر الؼبلمَ للحيٌا "

األػجٌع الضبمَ م أكزٌثض

الزلٌس الجيئَ ًأصضه ػلَ طحخ اطمؼب

األػجٌع األديض م أكزٌثض

رزًيض مذلفبد المابطص

األػجٌع األديض م أكزٌثض

مزًح ػ أمضاع أمفلٌمظا (الطيٌص) ًالمؼزحزصبد

النظ

األًل م مٌفمجض

مزًاد ػ مظض ًالمؼزقجع

النظ

الضبمَ م مٌفمجض

مؼضع المالثغ الذيضٍ لمٌظفَ ًػمبل ال ليخ

النظ

األًل م ريؼمجض

الجطبلخ" :المش لخ ًالحع"

النظ

الضبمَ م ريؼمجض

5

كليخ الطت الجيطضٍ

جبمؼخ القبىضح

مزًح ػ الزرشيخ ف حيٌامبد المظصػخ

النظ

األديض م فجضايض

أمٌاع اللحٌر المذزلفخ ًطالحيزيب لالػزذزار األرمَ

النظ

ا ًل م مبصع

ا حزفـــبل ثؼيـــز األر

النظ

الضبمَ م مبصع

ا حزفبل ثيٌر اليزيم

النظ

األًل م أثضيع

األػمب المملحخ ًدطٌصريب ػلَ طحخ اطمؼب

النظ

األًل م مبيٌ

مزًح ػ الظيبر ًفٌائزه

النظ

األًل م يٌميو

 ثبطػبفخ ىلَ مب يؼزاز م النزًاد.
 إق م مم ر

ل م ئس الميري ئ لج ي م ا الم م ال مم .1025/1024

أسبوع جاتوصياا جابييياا اال ذا ينظم ق قط ع مدم الم تم ي االئية
 االشترام
ئ ل مم م ا شهر جبري .1025
 إنش ء مجتئ ئيةي ئمجتئ الج ي لاضي إسداراا مل ه ز ازارة الئية .
حبنخب  :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 يه القط ع ثبل ليةةخ حي ت تق دم م دم ا تشميس ي ات ي ل ح الا المرض ي
ال نتيل
ت ا ير الم دة الم مي ل دراس المم ي لط
الت تت ردد ت يه ائ ذلم ت م
الرائم االم م اتشما:
 .0الم تشى التم يم لألم ار الئ طن االممدي
 .4الم تشى التم يم ل راح

 .3الم تشى التم يم ل تاليد

 .2الم تشى التم يم ل داا ل
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وسوف تتضًٍ خطت انقطبع نتطويس األداء ببدلستشفيبث
ا الج م

 .2إت داد الد ار

م تاا ت ل .

منش ء م تش ى مرج زا ش ما اج ذلم س يدلي مرجزي ت

 .1زي دة تىمي ا دار الم تش ىي ا ت ل طري س زي دة

ت ا تم ه م ي إمج ني المم ا ت

الج

ي را ت يه تم ي ا راحي

ا تت ح تي داا م ةي ل ج ي لج

التمسس ا.

 .3ت م إنش ء تن ئر ئق م ال راح ال تض
مرضي اا ت ريئي .

أل ئ

الت

 .4االقت راح ئتش جيا م س إدارة ماح د ل م تش ىي ا األرئم لتاحي د نظ م المم ا ئه ازي دة
التم ال يم ئينه .

 .5تنظ يم زي راا ميداني لط
ت

ئم

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

انشطته اجذلم غرس مى يم ال ار

االر س ئ لحياال.

زابعب  :اندوزاث انتدزيبيت

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

الداراا التدريئي منه :

 -تنظيم داراا تدريئي ألطئ ء امرش د الئيطرييل ئمديري الط الئيطرا ئمح ظت ال يزة االق رة.

* ثبطػبفخ ىلَ مب يؼزاز م رًصاد.

ً
خبيسب  :انزيبزاث :

تتم ال الج ي م ي ئم
الم ا الئيطرا.

المراج ز م ر الج ي ال تض

ض ياي مس ر المهتم يل

خطت ادلساكز وانوحداث ذاث انطببع اخلبص
 -0يسكز حبوث أيساض انعجول حديخي انوالدة
خطة العمل المستقبلٌة للمركز تتلخص فى اآلتى:
 -2الئدء

انت

ات ي ت د ح

 -1إنش ء احدة ترئي اانت

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

اران لتدري الط
7
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 -3التا ي

احدة ال م ل.

انت

 -4تحايا احد تن ئر الداا ل إل تنئر مغ س يجال التحجم يق اتام تيجي .
تدري

 -5التا ي

االمري يل ال دد.

الج ي

ط

السيى ا

التدري

تقد الداراا التدريئي ل ط

-4يسكز أحببث زعبيت احليواٌ واندواجٍ
خطة العمل المستقبلٌة للمركز تتلخص فى اآلتى:
 -2الئدء

ات ي ت د ح

انت

 -1إنش ء احدة ترئي اانت
انت

 -3التا ي

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

اران لتدري الط

اا راء االئح ت الم مي ت يه .

احدة ال م ل.

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

تدري

ط

االمري يل ال دد.

الج ي

التدري

السيى

ا

تقد الداراا التدريئي

-3يسكز انتحبنيم واندزاسبث انتطبيقيت انبيطسيت

خطة العمل المستقبلٌة للمركز تتلخص فى اآلتى:
أوالًيفًجمالًاؾمواؾقلً :
 -1استحداث دلٌل خدمات المركز لمواكبة االرتفاع فً أسعار الخامات والكٌماوٌات
 -2تعمٌق أحساس القائمٌن علً التحالٌل بمعامل األقسام التعلٌمٌة بجدٌة العمل والتأكٌد علً
ضرررورا اعتمرراد اررتا المتررائا مررن رمسرراع االقسررام المعمٌررة وتقرردٌم التفسررٌر العلمررً ل ررا
والتوصٌة العالجٌة المماسبة ومتابعة اتا التوصٌات العالجٌة لالرتقاع بمستوي األداع.
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كليخ الطت الجيطضٍ

جبمؼخ القبىضح

 -3دعما لمشاط المركز األساسً واو إجراع التحالٌل ٌمكن دراسة مدي إمكامٌة إمشراع معمرل
مركزي للكلٌة ٌتم فٌه إجراع التحالٌل واستحداث فرٌق عمل ل تا المعمل من أعضاع اٌئة
الترردرٌس وال ٌئررة المعاومررة مررن مختلررف أقسررام الكلٌررة تحررت إشررراف السررادا األسرراتتا
المتخصصون بالكلٌة.

ثاـقاًً:يفًجمالًاؾدوراتًواؾـدواتًاؾعؾؿقة:
 -1االاتمام بتمظٌم المدوات العلمٌرة لخدمرة األطبراع البٌطررٌٌن والعراملٌن فرً مجراالت الطر
البٌطري
 -2استمرار المركز فً تمظرٌم الردورات التدرٌبٌرة المتخصصرة فرً مختلرف مجراالت االمترا
الحٌوامً والداجمً والسمكً ومخاطبة الج ات البحثٌة المعمٌة لتقدٌم مقترحات ا المختلفة
لتحقٌررق ارردف المركررز مررن حٌررث خدمررة المجتمررة وتممٌررة القرردرا الفمٌررة للعررامٌن بمختلررف
مجاالت االمتا الحٌوامً
 -3مخاطبة الشركات الكبري العاملة فً مجال اإلمتا الداجمً والحٌوامً لدعم األبحاث التً
تجري بأقسام الكلٌة المختلفة عن طرٌق قٌام الشركات بعرض ما لدٌ ا من مشاكل حقلٌة
لٌقرروم البرراحثٌن بمحاولررة حل ررا علررً ان تقرروم اررتا الشررركات بتموٌررل األبحرراث بالخامررات
واإلمكامٌات المعملٌة الالزمة وكتلك تكالٌف المشر .

ًإعالنًجدولًًاؾدوراتًاؾمدرقلقةًًًًً ً
مة التموٌه بإمكامٌة عقد بعض الدورات االستثمائٌة فً أي وقت ..
مرجررو دائمررا أن ٌقرروم المركررز برردورا الحٌرروي والرردائم مررن الترردرٌ والتعلررٌم
المستمر فً مجال خدمة المجتمة وتممٌة البٌئة مرن تممٌرة خبررات المتعراملٌن فرً
مختلف مجاالت اإلمتا الحٌوامً والداجمً والسمكً ..
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جبمؼخ القبىضح

1
2
3
4
5

كليخ الطت الجيطضٍ

ٌولٌو اغسطس سبتمبر
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً مجال الحٌوامات االلٌفة
صحة ورعاٌة الخٌول
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً استخدامات السومار
صحةورعاٌةمعامل التفرٌخ
صحة ورعاٌة المزارع السمكٌة
اكتوبر موفمبر دٌسمبر
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جبمؼخ القبىضح

1
2
3
4
5

كليخ الطت الجيطضٍ

صحةورعاٌة الدواجن
صحة و رعاٌة ماشٌة االلبان
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً مجال الحٌوامات االلٌفة
صحة و رعاٌة االغمام والماعز
مبادئ صحةورعاٌة االرام
ٌماٌر فبراٌر مارس
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً استخدامات السومار
صحة ورعاٌة الخٌول
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً مجال الحٌوامات االلٌفة
صحة و رعاٌة عجول التسمٌن
ابرٌل ماٌو ٌومٌو
صحة ورعاٌة الدواجن
صحة ورعاٌة المزارع السمكٌة
دراسات تطبٌقٌة وعملٌة فً مجال الحٌوامات االلٌفة
صحة و رعاٌة االغمام والماعز
مبادئ صحة ورعاٌة االرام

1
2
3
4
1
2
3
4
5

ثاـقاًًً:اؾدوراتًاالدمنـائقةً :
ٌقرروم المركررز بتمظررٌم دورات اسررتثمائٌة فررً مختلررف مجرراالت اإلمتررا الحٌرروامً بمرراع
علً
طل

الج ات الحكومٌة والخاصة ..
1

دورا ممرض  /مساعد بٌطري

2

دورا الرعاٌة والتشخٌص فً مزارع األغمام
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كليخ الطت الجيطضٍ

جبمؼخ القبىضح

3

جراحة الخٌول

4

األمراض الباطمة والمعدٌة للخٌول

5

جراحة الحٌوامات األلٌفة

6

األمراض الباطمة والمعدٌة
للحٌوامات األلٌفة

7

دورا وبائٌة وتشخٌص الت ا الضرع

8

دورا فً التشخٌص المعملً

9

دورا التولٌد وتشخٌص الحمل واضطرابات الخصوبة وفترا
المفاس

11

فحص الطالئق وجمة السائل المموي وتقٌٌمه وتخفٌفه وحفظه
وعملٌة التلقٌح الصماعً

11

المشاكل المرضٌة فً مزارع األسماك

12

دورا األمراض الباطمة والمعدٌة لألٌل

13

أمراض حٌوامات المزرعة فً الصٌف

14

المشاكل الجراحٌة لحٌوامات المزرعة

15

األدوٌة البٌطرٌة وتقٌٌم ا

16

استخدامات السومار فً التشخٌص

17

دور التغتٌة والتغتٌة اإلكلٌمٌكٌة
فً اقتصادٌات اإلمتا الحٌوامً وكٌفٌة تحدٌد التركٌبة العلفٌة

18

دورات فً مجال حٌوامات التجار

19

دورات تحالٌل االغتٌة واالضافات العلفٌة والسموم الفطرٌة
والدورات االستثمائٌة المتوقة تمظٌم ا

12

كليخ الطت الجيطضٍ

جبمؼخ القبىضح

-2يسكز خديبث وحبوث انبيوتكُونوجيب
خطة العمل المستقبلٌة للمركز تتلخص فى اآلتى:

الضؤيخ ً الضػبلخ
ٌ دف المركز الى تحسٌن األداع التشخٌصى و البحثى لقطاعات الط البٌطرى والبشرى
و الصٌدلً ومجال العلوم الحٌوٌة.
الذطخ ػلَ المزٍ الطٌيع (لمزح ػبمي )
 اعادةًفقؽؾةًادلرؽزؾقصلحًؼادرعؾىًادمقعابًوعؿلًمجقعًاؾمواؾقلًًػىًجمالً
اؾلقوؾوجقاًاجلزقكقةًوحتؾقلًاؾـمائجًوتؼدقمًاخلدؿاتًاؾعؾؿقةًً
 اؾمواصلًؿعًادلؤدياتًاؾلونقةًادلشابفةًوذؾكًؾعؼدًدوراتًتدرقلقةًوورشًعؿلً
وتلادلًاخلربات ً
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كليخ الطت الجيطضٍ

جبمؼخ القبىضح

 اؾمواصلًؿعًاؾؼطاعًاؾصـاعىًػىًجمالًاؾلقوتؽـوؾوجىًبمـظقمًدوراتمدرقلقةً
وورشًعؿل
 اؾمواصلًؿعًاؾعاملًاخلارجىًبعؿلًؿشارقعًؿشرتؽةًتممًبادلرؽزوتػعقلًاؾمواصلً
االؾؽرتوـيً

األىزا

القضيجخ

-1عؿلًدوراتًتدرقلقةًػىًجمالًاؾلقوؾوجقاًاجلزقكقةًمبعدلًدورةًتدرقلقةًؽلًذفرً
اوًعؾىًحيبًاالؿؽاـاتًؾؾلاحننيًوخرجيىًاؾؽؾقة
-2تـظقمًادلرؽزًدورةًتدرقلقةًبيعرًخمػضًمبعدلًدورةًؽلًدمةًأذفر(ـصفًاؾعام_آخرً
اؾعام)ًؾطؾلةًاؾؽؾقةًؾرػعًاؾؽػاءةًاؾعؾؿقةًخلرجيىًاؾؽؾقة
ً-3ادمؼلالًوعؿلًاؾمواؾقلًاؾالزؿةًيفًجمالًاؾلقوؾوجقاًًاجلزقكقة
1-DNA &RNA
فظع الحبمغ النًٌٍ
2-PCR
ػمع ادزجبصاد الجلمضح المزؼلؼع
3-western blot
فظع الجضًري ًالزؼض ػليو
)4-ELISA (Enzyme linked immunosorbant assay
فظع ػؼيبد الذليخ 5- Cell organelles e.g. mitochondria, Nucleus,…etc

 -5ادلسكز اإلقهيًي نساليت وجودة ادلواد انغرائيت
خطة العمل المستقبلٌة المركز تتلخص فى اآلتى:
 اؾمىطقطًؾعؼدًدوراتًتدرقلقةًباالتػاقًؿعًعؿالءًادلرؽزًؿنًاهلقكاتًواؾشرؽاتً .
 وضعًخطهًؿيمؼلؾقةًؾميوققًخدؿاتًادلرؽزًؿعًاؾلؾدانًاؾعربقةًادلىمؾػة ً
 اؾدوراتًاؾمدرقلقةًادلزؿعًعؼدفاًبادلرؽزًخاللًعامً2115ً–ً2114مً ً
 عؼدًدوراتًاألقزوًبأـواعفاً ً

 ـظمًإدارةًدالؿةًاؾغذاءً(اقزوًً ً)22111

 تؽـوؾوجقاًصـاعةًؿـمهاتًاؾؾوومًادلشؽؾةً(اؾربجرً-اؾيهقً-اؾؽػمه) ً

 تؽـوؾوجقا ًصـاعة ًؿـمهات ًاؾؾووم ًادليموؾلة ً(اؾالـشونً ،اهلوت ًدوجً
واؾػراـؽػورتر) ً

 تؽـوؾوجقاًصـاعةًاؾؾوومًوؿـمهاتفاً .
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كليخ الطت الجيطضٍ

جبمؼخ القبىضح

 توؽقدًجودةًاألؾلانًوؿـمهاتفاً .

 اؾػوصًادلقؽروبقوؾوجيًؾًغذقةً .

 دالؿةًوجودةًادلوادًاؾغذائقةًذاتًاألصلًاحلقواـيً .
 حػظًاألغذقةًذاتًاألصلًاحلقواـيً .

 حتؾقلًؿصادرًاألخطارًوـؼاطًاؾموؽمًاحلرجةً(اهلادب)ً ً
 ؿمطؾلاتًاؾمصـقعًاجلقدً((ً GMPs
 تؼدقرًجودةًاؾدواجنًوؿـمهاتفاً .
 تؼدقرًجودةًاألمساكًوؿـمهاتفاً .
 تؼققمًوحتينيًجودةًاجلؾودً .
 ادلملؼقاتًيفًاألغذقةً .

 اؾعدويًواؾميؿمًاؾغذائيً .

 ادلقؽروباتًادليمودثةًيفًاألغذقةًوادمىدامًاخملارًًًPCRيفًاؾؽشفًعـفاً .
 تؼدقرًجودةًاألراـبًواؾطقورًادلائقةً .

 اؾػوصًاؾظافريًواؾمؼققمًاحلييًؾًغذقةً .

 اؾمػمقشًاؾغذائيًوـظمًاؾرؼابةًاؾصوقةًعؾيًاألغذقةً .
 اؾؽشفًعنًاؾًفوائقاتًباألغذقةً .

 اؾدالئلًادلقؽروبقةًيفًادلـمهاتًاؾغذائقةً .

 دوراتًتدرقلقةًوورشًعؿلًأخريًً(باألتػاقًادليلق)ً .

 إدمعداد ًادلرؽز ًؾؾؼقام ًبؽاػة ًأـواع ًاؾمواؾقل ًاؾؽقؿقائقة ًوادلقؽروبقوؾوجقةً
جلؿقعًأـواعًادلوادًاؾغذائقة ً

 - 6يسكز ادلطبوعبث :

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 ءا ت

ط

منه .

 -طئي االمتح 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 .
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جبمؼخ القبىضح

 طئي النم ذ امداري ام لس الج ي اتق رير ال ل الممت ى المنئثق تل الم س. – 7وحدة تسييد اجلخج انُبفقت وادلواد ادلهوحت نهبيئت:

خطة العمل المستقبلٌة للوحدا تتلخص فى اآلتى:
ً-1ج اريًإع دادًوإؼاؿ ةًدوراتًخ اللًاؾػص لًاؾدراد يًاألولً(ًً)2115-2114يفً
جماالتًصوةًاحلقوانًواؾدواجنًواؾلقكةًوادلشاؽلًادلقداـقةًاؾيتًتؤثرًعؾىًاؾنروةً
احلقواـقةًواؾداجـ ةًواؾي ؿؽقةًًباؾمع اونًؿ عًأؼي امًًاؾؽؾق ةًادلىمؾػ ةًوادلراؽ زًذاتً
اؾطابعًاخلاص.
 ً-2قممًتدرقبًرالبًاؾػرؼةًاخلاؿي ةًباؾؽؾق ةًعؾ ىًر رقًاؾ مىؾصًاؾص ويًؿ نًاجلن

ً

احلقواـ اتًاؾـاػؼ ةًواؾـػاق اتًادلؾوث ةًؾؾلقك ةًض ؿنًًيموق اتًاؾموص قفًاؾعؾؿ يً
دلؼ رريًص وةًاحلق وانًًوص وةًاؾلقك ةً(رؼ مًً515وًً)516بؼي مًاؾص وةًواؾرعاق ةً
اؾلقطرقةًباؾؽؾقة 2114م.
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