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 المتطلبات المجتمعية للتعليم التطبيقي البيطرم

 إعداد

 أد. جماؿ جمعة مدني

ggmadani@gmail.com 

 –أستاذ كرئيس قسم الحياة البرية كحدائق الحيواف بكلية الطب البيطرم 
 جامعة قناة السويس

االمين العاـ المساعد لبلتحاد العربي لحماية الحياة البرية كالبحرية بمجلس 
 الوحدة االقتصادية

  ملخص 

ل من أجل سبلمة يعتبر الطب البيطرم من التخصصات النوعية ذات االىمية القصو 
كالوقاية من األمراض كاألكبئة كتقديم الرعاية البيطرية  اإلنساف كصحة الحيواف

كالحفاظ على سبلمة األغذية كيدخل أيضا ضمن .للحيوانات على مختلف أصنافها
 مشاريع التنمية الوطنية الشاملة، كالمجتمع.

تنا كىي جزء من تخصص غاية في االىمية فوجود الحيوانات كالطيور في محيط حيا
حياتنا اليومية في الغذاء كاالستثمار كتربية الحيوانات على مختلف أشكالها تحتل 

مكانة كبيرة في مجتمع الدكؿ العربية كافة باإلضافة إلى اىتماـ أعداد كبيرة من 
األشخاص باقتناء أنواع مختلفة ككثيرة من الحيوانات التي تحتاج للرعاية كاالىتماـ 

 بي من قبل أطباء مختصين في الطب البيطرم. كاإلشراؼ الط
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 , فالطبيب البيطرم يقـو بدكر كبير في حماية صحة اإلنساف كذلك على مستويين
كىما المشاركة في الرقابة على غذاء اإلنساف كمراقبة األمراض المشتركة التي يتم نقلها 

 من الحيواف إلى اإلنساف

م التطبيقي البيطرم من خبلؿ اإلعداد كقد تم تناكؿ المتطلبات المجتمعية للتعلي
األكاديمي كتم االتنويو عن كجود قسم متخصص في كلية الطب البيطرم بجامعة قناة 
السويس كال يوجد نظير لو في جميع الجامعات العربية كشرؼ لي رئاسة ىذا القسم 

س، جامعة قناة السوي –كىو قسم الحياة البرية كحدائق الحيواف بكلية الطب البيطرم 
القسم األكحد علي مستوم الجامعات المصرية بل كالعربية من حيث التخصص، من 

خبلؿ ىذا التخصص النادر تؤىل الكلية الخريج للعمل كباحثين في المحميات 
الطبيعية كتأىيل الطبيب البيطرم للتعامل في مكاتب الحياة البرية في الموانيء البحرية 

( ككذلك التعرؼ على انواع الحيوانات كالطيور كالمنافذ البرية كالجوية )المطارات
كالزكاحف البرية المهربة. كذلك يؤىل الخريج لعبلج كرعاية طيور الزينة كالعمل بمزارع 

الحيوانات البرية مثل الغزاؿ األكركبي كالنعاـ . كدراسة التنوع البيولوجي كتصنيف 
الحيواف، كتشخيص كعبلج  الحيوانات كالطيور البرية كالزكاحف، كإنشاء كإدارة حدائق

 أمراض الحيوانات كالطيور البرية كالزكاحف .

كما تم تناكؿ في كرقة العمل الطب البيطرم كدكره في خدمة المجتمع كتنمية البيئة، 
كاىمية اإلعداد المجتمعي، كضركرة تغير النظرة المجتمعية للطبيب البيطرم، كالتاكيد 

ة الفرد كالمجتمع، كتوفر ثقافة على اف ىذا التخصص ضركرة مجتمعية لصح
اجتماعية، كإرشادان توعويا،ن كدعمان حكوميان لتلبية حاجة سوؽ العمل، ككذلك االىتماـ 
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ببناء القدرات للخريجين ليواكبوا الصيحات العلمية كالتقدـ التقني كالتكنولوجي في 
 مجاؿ الطب البيطرم كدكره في خدمة المجتمع كتنمية البيئة.

 مقدمة

الطب البيطرم من التخصصات النوعية ذات االىمية القصول من أجل سبلمة يعتبر 
كالوقاية من األمراض كاألكبئة كتقديم الرعاية البيطرية  اإلنساف كصحة الحيواف

كالحفاظ على سبلمة األغذية كيدخل أيضا ضمن .للحيوانات على مختلف أصنافها
 مشاريع التنمية الوطنية الشاملة، كالمجتمع.

اية في االىمية فوجود الحيوانات كالطيور في محيط حياتنا كىي جزء من تخصص غ
حياتنا اليومية في الغذاء كاالستثمار كتربية الحيوانات على مختلف أشكالها تحتل 

مكانة كبيرة في مجتمع الدكؿ العربية كافة باإلضافة إلى اىتماـ أعداد كبيرة من 
لحيوانات التي تحتاج للرعاية كاالىتماـ األشخاص باقتناء أنواع مختلفة ككثيرة من ا

 كاإلشراؼ الطبي من قبل أطباء مختصين في الطب البيطرم. 

 : فالطبيب البيطرم يقـو بدكر كبير في حماية صحة اإلنساف كذلك على مستويين
  المشاركة في الرقابة على غذاء اإلنساف -أ

نساف بإبعاد الحيواف يتلخص ذلك الدكر في مسئولية الطبيب البيطرم تجاه صحة اإل
المريض أك منتجاتو عن غذاء اإلنساف لمنع كصوؿ المسببات المرضية لبلنساف 

كالطبيب البيطرم مسئوؿ مسئولية خاصة عن الكشف على الحيوانات في المجازر 
قبل ذبحها ثم الكشف على لحومها لتحديد صبلحيتها كغذاء اإلنساف فما أكثر 

 . ق كصولها إلى اإلنسافاألمراض التي يقطع الطبيب طري
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 : مراقبة األمراض المشتركة التي يتم نقلها من الحيواف إلى اإلنساف –ب 
على الطبيب البيطرم مسئولية كبيرة تجاه اإلنساف بتحذيره من األمراض العديدة التي 
يمكن أف تنتقل إليو من الحيواف كعند مواجهة أحد ىذه األمراض فأف على الطبيب 

ذ من اإلجراءات ما ىو مبلئم لكل حالة كأف من بين ىذه األمراض ما البيطرم أف يتخ
ىو خطير للغاية كتقع المسئولية كمعظم ثقلها على عاتق الطبيب البيطرم كيتعرض 

الحتماؿ اإلصابة بهذه األمراض كبهذه المحافظة على الثركة الحيوانية يمتد أثر 
لقادـ الذم ينتفع من ىذه الثركة الطبيب البيطرم فيتجاكز الجيل الحاضر إلى الجيل ا

، كبعد فاف الطبيب البيطرم يقـو بدكر  أكالتي تزداد حاجة اإلنساف إليها يومان بعد يـو
في المجتمع من خبلؿ الوجوه العديدة التي تتصل بالحيواف كتنتهي بخير اإلنساف 

ف إليو الذم كرمو اهلل سبحانو كتعالى فسخر لو ذلك الحيواف الذم تزداد حاجة اإلنسا
 مع توالي األجياؿ.

كمع توفر ىذا التخصص النوعي في مصر كباعداد كفيرة كذلك ضمن منظومة قبوؿ 
الطبلب بالجامعات المصرية بصفة عامة باعداد كبيرة، اال انو تخصص نادر كغير 

متوفر في الكثير من الدكؿ العربية كبصفة خاصة دكؿ الخليج العربي، لذا فقد بات 
 كطنية لهذه الدكؿ.  ىذا التخصص حاجة

ىذا كقد استحدثت بعض الدكؿ الشقيقة في السعودية كالكويت كاالمارات برامج 
دراسية عن الطب البيطرم كالزراعة لتأمين احتياجات سوؽ العمل الوطني فضبلن عن 

كأىمية مواكبة التقدـ  .أىميتو في تنمية كتطوير الثركات الحيوانية كالصناعات الغذائية
تطور التقني، كلكن الزاؿ الطريق في بدايتو ، كيمكن االستعانة بأعضاء ىيئة العلمي كال
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التدريس كالخبراء في التخصصات العلمية كالبيطرية كالزراعية من مصر الحداث طفرة 
 في ىذا المجاؿ في ىذه الدكؿ الشقيقة.

ذلك كنرل انو البد من توفير التعليم التطبيقي في مجاالت الطب البيطرم كيساعد في 
ايضا برامج التنمية االقتصادية كاالجتماعية ضمن إطار كاحد متخصص ذم مسارات 

  كيتم ذلك من خبلؿ ما يلي:.متعددة كفقان الحتياجات كمتطلبات سوؽ العمل

 متطلبات التعليم التطبيقي البيطرم تشمل :

 يميإعداد أكاد: أكالن 

لمعتمدة، مقسمة على خمس يتم خبللها اعطاء الطالب عدد من الساعات األكاديميةا
سنوات دراسية، ليمنح درجة البكالوريوس في العلـو الطبية البيطرية، كيقـو الطالب 

بدراسة مواد علـو عامة كعلـو تأسيسية في الطب البيطرم كمنها مواد التشريح ، 
كدراسة كالبكتريا كالطفيليات كعلم الفيركسات كالمناعة ككظائف األعضاء كالعلـو 

كية، كاألمراض كتشخيصها، كالجراحة كالتناسل كالتوليد كالتخدير، إضافة اإلكليني
للتدريب العملي التطبيقي. كتدريب عملي عن كيفية التعامل مع الحيوانات على 

مختلف انواعها كدراسة امراض الحيوانات األليفة مثل الخيوؿ كالجماؿ كالحيوانات 
 المنزلية كاألبقار كاألغناـ كالدكاجن .

 اىمية مايلي:كنرل 

 مزيد من االىتماـ بتوصيف المقررات الدراسية. - أ
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 مزيد من االىتماـ بتحديث كتطوير الئحة الدراسات العليا. - ب
االىتماـ بالدركس العملية كتوفير المستشفيات البيطرية كاجراء الزيارات  - ت

الميدانية لمزارع الحيوانات الكبيرة كالداجنة كمؤسسات الرفق بالحيواف 
واف االدكات كمعدات الجراحة البيطرية كمستلزماتها المختلفة كحدائق الحي

 لطبلب الطب البيطرم لتاىيلهم بالدرجة المناسبة 
 معرفة كتحديد طبيعة الخريج . - - ث

كجدير بالذكر كجود قسم متخصص في كلية الطب البيطرم بجامعة قناة السويس كال 
ا القسم كالذم يتميز بما يوجد نظير لو جميع الجامعات العربية كشرؼ لي رئاسة ىذ

 يلي:

جامعة قناة السويس ىو  –قسم الحياة البرية كحدائق الحيواف بكلية الطب البيطرم 
القسم األكحد علي مستوم الجامعات المصرية بل كالعربية من حيث التخصص، كتعزز 
أىمية ىذا القسم من الناحية الجغرافية فهو بمثابة بيت خبرة عالمي في مجاؿ الحياة 

محميات في  6محافظات يوجد بها العديد من المحميات الطبيعية )عدد  5لبرية في ا
كمحمية كاحدة في بورسعيد( كمن الناحية البيئية حيث تتنوع جميع انواع  –سيناء 

البيئات البرية كالبحرية بمكوناتها الطبيعية كالبيولوجية حيث تعتبر مصر من اىم 
د اليقل عن ثماني مبليين طائر مهاجر. جدير الممرات العالمية التي يعبر بها عد

بالذكر أنو كألعضاء القسم من خبرات عملية كاكاديمية في ىذا المجاؿ المتميز فقد 
استعانت كزارة البيئة بهم للعمل انتدابا في كظيفة ككيل أكؿ الوزارة لحماية الطبيعة 

الزراعة ببعض من  كتمثيل مصر في المحافل الدكلية ذات العبلقة، كما تستعين كزارة
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سيادتهم في عضوية اللجنة العلمية كاالدارية التفاقية سايتس )اتفاقية تنظيم االتجار في 
 االنواع البرية المهددة باالنقراض(.

 من خبلؿ ىذا التخصص النادر تؤىل الكلية الخريج للعمل فيما يلي: 

باحثين في المحميات الطبيعية )عدد المحميات الطبيعية في مصر  -1
 % من مساحة القطر( .15محمية تشغل نحو  30بلغ ي

باحثين في مجاؿ المحميات الطبيعية كحدائق الحيواف في العالم  -2
 العربي حيث ال يوجد مثيل لقسم الحياة البرية بها.

تأىيل الطبيب البيطرم للتعامل في مكاتب الحياة البرية في الموانيء  -3
ككذلك التعرؼ على انواع  البحرية كالمنافذ البرية كالجوية )المطارات(

 الحيوانات كالطيور كالزكاحف البرية المهربة . 
يؤىل الخريج لعبلج كرعاية طيور الزينة كالعمل بمزارع الحيوانات  -4

 البرية مثل الغزاؿ األكركبي كالنعاـ .
 دراسة التنوع البيولوجي )مكونات كقيم كتهديدات التنوع البيولوجي( -5
ية الدكلية المتعلقة بحدائق الحيواف القوانين كاألتفاقيات البيئ -6

 كالمحميات الطبيعية .
دراسة القوانين كاألتفاقيات البيئية الدكلية المتعلقة بحدائق الحيواف  -7

 كالمحميات الطبيعية .
دراسة تأثير االحتباس الحرارم كالتغيرات المناخيو المصاحبة على  -8

 االنظمة البيئية كالحيوانات البرية كمزارع الحيوانات.
 انشاء كادارة كتقييم المحميات الطبيعية. -9
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دراسة تأثير التغيرات المناخية على الحياة البرية كالمجتمعات  -10
 المحلية كالحيوانات المستانسة كمزارع الحيوانات. 

 تصنيف الحيوانات كالطيور البرية كالزكاحف .  -11
 إنشاء كإدارة حدائق الحيواف . -12
 لبرية كالزكاحف .تشخيص كعبلج أمراض الحيوانات كالطيور ا -13
 دراسة سلوكيات الحيوانات كالطيور البرية كالزكاحف. -14
 دراسة الجراحة كالتوليد في الحيوانات البرية -15
 -التغذية  –دراسة رعاية الحيوانات البرية من حيث ) المسكن  -16

 التكاثر ( في حدائق الحيواف كالمحميات الطبيعية . 
كالدكتوراه لطبلب الدراسات العليا في ىذا كيقدـ القسم درجات الدبلـو كالماجستير 

تخصص الحياة البرية كحدائق الحيواف ككذلك في تخصص المحميات الطبيعية 
 كالتنوع البيولوجي. .

 إعداد مجتمعي: ثانيان 

النظرة المجتمعية للطبيب البيطرم البد كاف تتغير كالتاكيد على أىمية دكره  - أ
 المجتمعي كالمحورم 

 تخصص ضركرة مجتمعية لصحة الفرد كالمجتمع، التاكيد على اف ىذا ال - ب
توفر ثقافة اجتماعية، كإرشادان توعويا،ن كدعمان حكوميان لتلبية حاجة سوؽ  - ت

 العمل كتوظيف الخريجين في مجاالتهم
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ضركرة تزكيد سوؽ العمل بأطباء بيطريين أكفاء لسد احتياجات الدكؿ  - ث
الطب البيطرم  العربية كبصفة خاصة في دكؿ الخليج حيث التوجد كليات

 بالعدد الكافي  الذم تحتاجو ىذه الدكؿ لتغطية االحتياجات المطلوبة.

 بناء القدرات : ثالثان 

من خبلؿ تدريب كتطوير القول البشرية بناء على حاجة سوؽ العمل في المجاالت  
 .الحيوانية المتنوعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


