
نبذة عن مادة الوالدة والتناسل 
 والتلقيح االصطناعي

ھي إحدي المواد االكلينيكية التى يتم دراستھا بكلية الطب  الوالدة والتناسل والتلقيح االصطناعيمادة 
حيث يتلقى الطالب المحاضرات النظريه   Bachelor's Degree)( البكالوريوسالبيطرى لطالب مرحلة 

 :والدروس العمليه على مدار علي أربع فصول دراسيه علي النحو التالي
 .يتم دراسته في الفصل الدراسي االول للفرقه الرابعة: )Gynaecology(علم التناسل 
 .يتم دراسته في الفصل الدراسي الثاني للفرقه الرابعة ):Andrology( علم الذكورة
 .يتم دراسته في الفصل الدراسي االول للفرقه الخامسة:  )Obstetrics(علم التوليد 

 .يتم دراسته في الفصل الدراسي الثاني للفرقه الخامسة:  )Artificial insemination(التلقيح االصطناعي
كذلك يتلقي الطالب تدريبا اكلينيكياً بالمزرعة و المستشفي التعليمي التابعين للكلية مما يكسب الطالب المھاره للعمل 

 .كطبيب بيطري فى مجال التناسليات

 أسرة قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي تتكون من

 أستاذ ورئيس القسم  -عالء السيد عبد الغفار / د.ا
 أستاذ متفرغ -عبد السالم ابراھيم العزب / د.ا
 )  عميد الكلية( أستاذ  -جمال عبدالرحيم محمد سوسه / د.ا
 أستاذ -محمود السيد عابد ابو الروس  / د.ا
 )معار للخارج( أستاذ مساعد -محسن عبدالحفيظ عجاج . د
مدرس  -محمد محمود مصطفي قنديل /د  

 )م(مدرس -محمد الراعي محمد متولي / ب.ط
 معيد-احمد رضا محمد الخواجه / ب.ط
 معيدة -الشيماء الحسيني حسب النبي / ب.ط
معيد  -محمد محمود مصطفي السكري / ب.ط  

 معاوني  أعضاء ھيئة تدريس أعضاء ھيئة تدريس

 أھميه من له لما نظرا البيطرية الطبيه العلوم أھم من والتناسل التوليد علم يعتبر
 الحقل فى التناسلي الجھاز مشاكل ان وبما .القومى الحيواني االنتاج في كبيرة

 خبره الى يحتاج والتناسل التوليد علم دراسة فان االسباب، متداخلة متعددة، البيطرى
 االمر .معھا التعامل وكيفيه أمراضه و التناسلي الجھاز بطبيعة دقيقه ومعرفه خاصة
 .المجال ھذا فى وفريد جديد ماھو لكل حثيثه ومتابعه دقيقه معرفه يتطلب الذى

 المجال ھذا لممارسى يتسنى حتى العمليه الخبرات من المزيد اكتساب الى باالضافه
 .واالتقان الكفاءه من عاليه درجه على يكونوا ان
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 :يسھم القسم في اثراء النشاط البحثى للكلية من خالل
 .البحوث المتعلقة بالتناسل والخصوبة في حيوانات المزرعة/ 1
 .  التلقيح اإلصطناعى في األبقار و الضأن والماعز/ 2
 تقنيات التناسل الحيوية ورفع كفاءة الخصوبة/ 3

النشاط 
 البحثى 

النشاط 
 المجتمعى

يقوم القسم من خالل القوافل العالجيه بمد يد العون الى 
أصحاب الحاالت والمزارع  ومتابعه الحاالت التناسليه 

  المختلفه استنادا الى رؤية القسم فى دعم االنتاج 
القومى، وصقل المھارات العلميه واالكلينيكيه لطالب 

.الطب البيطرى  



Bovine dystocia  
Due to oversize fetus 

1- Relative big size fetus…by traction. 
2- Absolute big size fetus: 
a) Live fetus….caesarean section 
b) Dead fetus……fetotomy 

Cloudy vulvar discharge 
Due to vaginitis or Endometritis  

1-Douching of the vagina with diluted 
antiseptic sol. 
2- Local infusion of antibiotic into uterus and 
vagina e.g. oxytetracycline 20ml 
3- In case of pneumovagina or abnormal 
vulvar configuration…. Caslick  operation 

 احمد رضا محمد الخواجه / ب.ط
محمد محمود مصطفي السكري/ ب.ط  

 شارك فى االعداد
 محمد محمود مصطفى قندبل. د  المراجعة

 عالء السيد عبدالغفار. د.ا

 رئيس القسم
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 نتيجة طالب الفرقة الرابعة
 مادة التوليد والتاسل

2010-2009العام الجامعى   

 نتيجة طالب الفرقة الخامسة
 مادة التوليد والتاسل

2010-2009العام الجامعى   

 لوحة شرف لوحة شرف

 االول
 أمانى جمال 

)ممتاز% (91.5  

 الثالث
أحمد سيد عبدالرحيم   

)ممتاز% (88     

الولا  
سارة أحمد عيسى    

)ممتاز( 92.5  

Case of 
the month 

 الثانى
 عمرو محمد سعد

)ممتاز% (90  

لثانىا  
سلمى عبدالرحيم  

)ممتاز% (89  

 الثالث
أمنية ابراھيم   
)ممتاز% (89   
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 وحدة الجودة الفرعية بالقسم  االخراج


