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المتخصصة, مبنى المدرجات.
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كلیة الطب البیطرى , جامعة القاھرةنبذة تاریخیة

او
سیة استقدام طبیبین بیطریین لھذا الغرض حیث األرز برشید ، وقد طلب الوالى من الحكومة الفرن

األمر على الوالى محمد على باشا الكبیر الذى أصدر أمره إلى

ثم تم نقل المدرسة إلى جوار 1827مدرسة الطب بأبى زعبل وفتحت المدرسة أبوابھا برشید عام 

1831 ،
واستدعى لھا ثالثة أساتذة من أوربا وقد وزع خریجیھا على فرق الجیش .

1836
حاصالً على ش

–كیمیاء والطبیعة وعلم الحیاة مع طالب مدرسة الطب ال
1842إلى 1841ثم عین محمد بك أمین مدیراً لھا من عام 1839البیطرى عام 

ن فى بعثة إلى فرنسا وكان أرسل طبیبان بیطریا1845. وفى سنة 1849إلى 1842صبرى من 
1846واألساتذة خمسة . وفى سنة 50عدد الطلبة 

العربیة .

18811901اسماعیل ولكنھا أغلقت فى عام 
1901مارس 23صدر قرار فى 

–141905
یولیو سنة 2ألحقت بوزارة الزراعة ثم صدر قرار وزارى فى 1914ینایر سنة 20سنوات وفى 

19141921
1923انتقل
1935بضمھا إلى وزارة المعارف وفى سنة 52

841938
8519381491950

جامعة فؤاد األول اعتبرت مدرسة الطب البیطرى كلیة وكانت تتكون من األقسام اآلتیة:
قسم الباثولوجیا وفحص الدم

قسم الجراحة والوالدة 
قسم الصحة البیطریة والتغذیة

قسم البكتریولوجیا
الباطنة قسم األمراض

قسم األقربازین والسموم 



قسم الفسیولوجیا
قسم التشریح العام 

قسم الطب الشرعى واألشعة
الطفیلیات )–قسم تربیة الحیوان ( الحیوان 

قسم سیاسة الحیوان



كلیة الطب البیطرى , جامعة القاھرةلالھیكل األدارى

إدارة الكلیة
القسماالسم                                                                                                                        

عمید الكلیةأ.د./ فتحى فاروق محمد
وكیل الكلیة لشئون خدمة  المجتمع والبیئةأ.د./ محمد خالد مسلمى

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبأ.د./ كمال على أحمد
وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث./ ھالة محمد منیاوىأ.د

أمین الكلیةأ/ عاطف محمد علي



كلیة الطب البیطرى , جامعة القاھرةرسالة

تلتزم كلیة الطب البیطرى، جامعة القاھرة بتخریج طبیب بیطرى مؤھل بالدرجات العلمیة 
لمرحلتى البكالوریوس و الدراسات العلیا و الدرجات العلمیة بما یتوافق مع خدمة المجتمع، حیث 

ت سوق العمل تقوم الكلیة بتقدیم برامج التعلیم المستمر و إجراء البحوث مع مراعاة متطلبا
.ى و اإلقلیمى فى إطار أخالقیات المھنةالمحل



رؤیة كلیة الطب البیطرى , جامعة القاھرة

شعارنا :
ننطلق للمستقبل بخبرة الماضي.

الرؤیــة: 
ھي أن تكون إحدى كلیات الطب البیطري المرموقة دولیا وذلك في مجاالت التعلیم البیطــــري 

ي مجال ورعایة الصحة الحیوانیة والبحث العلمي المتقدم كما تفي بالخصائص المتمیزة المطلوبة ف
خدمة المجتمع والتطویر في كافة المجاالت البیطریة.

الرسالة :
تلتزم كلیة الطب البیطري جامعة القاھرة بتخریج طبیب بیطري مؤھل بالدرجات العلمیة لمرحلتي 
البكالوریوس والدراسات العلیا، كما تھدف إلى إجراء البحوث العلمیة والتطبیقیة والتعلیم المستمر 

المھنة. وخدمة المجتمع بما یتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلى واإلقلیمي في إطار أخالقیات 
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