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خطة التعليم و التعلم

التعليم و التعلم في القسم حيث أنها حجر األساس في

 االنتاج الحيواني

زيادة كفاءة العملية التعليمية حيث من المفروض
التحول من سياسات التعليم التي يكون فيها الطالب

 االنتاج السمكي

بمثابة المستقبل السلبي للمعلومة و غير مشارك فيها

 .2تدريس جميع المقررات الدراسية لطالب التخصص

إلي سياسات التعلم التي يشكل الطالب فيها الحجر

والشعب األخرى لمرحلة البكالوريوس وكذلك طالب

األساسي حيث يقوم الطالب بتجميع المعلومات و

الدراسات العليا لدرجتى الماجستير والدكتوراه بالقسم

التفاعل مع المحاضر مما يؤدى إلى زيادة كفاءة

أو األقسام األخرى بالجامعة أو الجامعات األخرى فى

العملية التعليمية و تدور سياسات التعليم و التعلم

مجال علوم االنتاج الحيواني
 .3المشاركة فى الحمالت القومية للنهوض باالنتاج

القسم

أنشطة

التى

يمكن

تقديمها

لمرحلة

Dept.

 .1إجراء البحوث فى المجاالت التالية-:
 االنتاج الداجني

بالقسم حول النقاط التالية :

قسم االنتاج
الحيواني

Animal production

أهداف القسم

امتدادا لسياسيات الكلية نحو الجودة و االعتماد فأن
قسم االنتاج الحيواني يعطى أهمية قصوى لسياسات

Faculty of Agriculture

Vision & Mission
تعبر رسالة القسم ورؤيته وقيمه عن الطموحات
المرجوة للقسم
الرؤية
االرتقاء والتميز فى علوم اإلنتاج الحيوانى والرعاية
البيطرية وتطبيقاتها إلعداد كوادر متخصصة ومؤهلة
لمسايرة احتياجات سوق العمل مع االستخدام األمثل
للموارد المتاحة والحفاظ علي البيئة.

الحيواني فى مصر
 .4تدريب المهندسين الزراعيين وكذلك الطالب العرب

البكالوريوس
ندوات ودورات تدريبية عن:
•

عمل المخاليط العلفيه

•

االساليب المثلى لرعاية وتربية الحيوان

فى المجاالت التطبيقية لعلوم االنتاج الحيواني
 .5العمل على جذب المشاريع البحثية لحل المشاكل
االنتاج الحيواني
 .6الرد على استفسارات السادة المربيين وأصحاب

والدواجن
•

التحليل االحصائى بالكمبيوتر

•

التوعية بكيفية النهوض بالثروة الحيوانيه
الخطة البحثية
الخطة البحثية لقسم االنتاج الحيواني نابعه من الخطة
البحثية للجامعة والتي تبنى على أساس حل بعض
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المزارع لبعض المشاكل التى تواجههم
 .7النشر العلمى و المشاركة فى المؤتمرات العلمية
الدولية والمحلية
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الرسالة
يسعى قسم االنتاج الحيوانى بكلية الزراعة – جامعة
طنطا الي إعداد الكوادر المتميزة والقادرة على تلبية
احتياجات سوق العمل المحلى واإلقليمي وسد الفجوة
ما بين االنتاج واالحتياج الفعلى للمنتجات الحيوانية
باالضافة لتحقيق الريادة فى إجراء البحوث العلمية
لمواكبة التطورات العالمية ونقل المعارف للعاملين
بمجال االنتاج الحيوانى والرعاية البيطرية حرصا
على خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

المشاكل المتعلقة بالمجتمع والبيئة المحيطة بالكلية بما
5

يخدم اهالى محافظه الغربيةوتتلخص الخطة فيما يلي
 -1ابحاث متعلقة باالستفادة من المخلفات الزراعية

أعضاءالقسم
رئيس القسم

أ.د /سعد زغلول الدمراوي

أساتذة
متفرغين

أ.د /محمد الفاتح رياض حماد
أ.د  /عادل صالح خطاب
أ.د /عادل السيد أبو زيد

واعادة تدويرها واستخدامها في تغذية الحيوان
 -2ابحاث متعلقة بنظم رعاية الحيوانات المزرعية
 -3ابحاث متعلقة بزيادة انتاجيه الجاموس المصري
والماشيه
 -4ابحاث متعلقة بكفاءة ادارة المزارع

أ.د /سعد زغلول الدمراوي
أ.د /شريف عبد الونيس جبر
د  /عبد العزيز محمد عبد العزيز

أساتذة

أساتذة
مساعدين

 -5استنباط سالالت جديده
خطة القسم لخدمة المجتمع
امتدادا ً لسياسات الكلية لخدمة المجتمع فأن قسم االنتاج

-----------------

الحيواني يضع خدمة المجتمع من أعلى أولويات القسم
د /سهي عبد الحميد فرج
د /شيماء محمد عطا الكومي
د /طلعت خضر جابر الريس
د /أحمد عبد الونيس جبر
د/أحمد عبد الحليم خطاب
د /محمد فؤدا البسيوني

مدرسين

مدرسين
مساعدين

أ /صفاء السيد صالح

معيدين

------------------

اداريين

أ  /ابراهيم ناجي
أ /وليد المطاهر

و نظرا ً ألهمية االنتاج الحيواني فقد وضع القسم
السياسات اآلتية لخدمة المجتمع :
•

االشتراك في القوافل اإلرشادية

•

عمل مطوية أرشادية بناء على نتائج الرسائل
العلمية التي تمت تحت أشراف أساتذة القسم

•

التعاون مع مشاريع االنتاج الحيواني الخاصه
لعمل سلسلة من المحاضرات عن أنتاج وتربية
الحيوانات

•

القيام بالزيارات الميدانيه للعديد من مشاريع
االنتاج الحيواني والداجني وكذلك بعض المصانع
العمالقه

•
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تقديم المشورات الفنيه للمربيين

