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 Male genital system anatomy                            تشريح الجهاز التناسلي الذكري : - 3

 Male genital system physiology                   فيزيولوجيا الجهاز التناسلي الذكري : - 4
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 تقنيات األمان عند العمل في مجال التلقيح اإلصطناعي

 safety techniques during insemination 
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 مفردات منهاج : فيزيولوجيا التناسل والتلقيح اإلصطناعي

 اختصاص رعاية تناسلية ..... السنة الثانية .. فصل أول .....

                                                                        Theoretical sectionالجزء النظري :

  Introduction                                                                                            مقدمة

 Breeding physiology                                                 الباب األول : فيزيولوجيا التناسل

 Female genital system anatomy                             تشريح الجهاز التناسلي األنثوي :

             Female genital system      physiology فيزيولوجيا الجهاز التناسلي األنثوي : -

                                                                            Aduliness والجسميالبلوغ الجنسي 

 Estus                                                                                               ورة الشبقية .دال

 Estus in all female animal                           ورة الشبقية عند مختلف إناث الحيواناتدال

 Male genital system anatomy                            تشريح الجهاز التناسلي الذكري : - 3

 Male genital system physiology                   فيزيولوجيا الجهاز التناسلي الذكري : - 4

 Genesis of males                                 ) مقارنة مع األنثوية ( –الذكرية كل األعراس تش -

 Sexual behavior                                                                           السلوك الجنسي -

 Specific properties of sexual behaviorr              الخصائص النوعية للسلوك الجنسي

 Artificial insemination .                 لباب الثاني : التلقيح اإلصطناعي ) تلقيح الحيوانات (ا



                                                            Natural insemination التلقيح الطبيعي :  -1

                                                                    Animal mating تزاوج الحيوانات . -     

 Natural insemination centers                                        مركز التلقيح الطبيعي -

                                                  Artificial in insemination التلقيح اإلصطناعي : -2

                                                                                      Sperm السائل المنوي :  -3

                                                                   Spem composition تركيب النطاف -

 Sperm properties                                                                النطافخواص  -
 Etreet of exteral factors on spermتأثير الظروف الخارجية على النطاف خارج جسم الحيوان -

                                    Methods of sperm collection طرق جمع السائل المنوي : - 4

                            Methods of sperm collection الطرق اإلحليلية لجمع السائل المنوي-

 Spem collection by artificial vagina سائل المنوي بواسطة المهبل اإلصطناعيجمع ال-

 Sper sterilization                                                                       تقيم السائل المنوي

 Sperm hydration                                                                      تمديد السائل المنوي

  sperm storage                                                            حفظ السائل المنوي ) تخزين (

                                                                        sperm transport السائل المنوينقل 
 Evaluation of sperm in artificial insemination    تقييم السائل المنوي في مراكز التلقيح اإلصطناعي

 Animal inseminations                                                             تنقيح الحيوانات : -5

 Time of insemination                              وقت التلقيح                                          -

                                                     Insemination singleness األحادية في التلقيح : -6

                                                                    Insemination mnethods طرق التلقيح-

 Sperm doses                                                                          جرعات السائل المنوي

 Regulation of artificial insemination                        تنظيم التلقيح اإلصطناعي : - 7

 

 Practical sectionالجزء العملي :                                                            

 شريح وطبوغرافيا الجهاز التناسلي األنثوي ت -2

Anatomy and topography of female genital system 

 وطبو غرافيا الجهاز التناسلي الذكري تشريح

 Anatomy and topography of male genital system  

 شخيص الحرارة الغريزية ) السيولة ( ، التهيج الجنسي ، الرغبة واإلباضة عند األبقارت

 Diagnosis of heat sexual excitation and sexual wish in cows  

 الكواشف الطرق الجراحية لتحضير الذكور

Surgical methods of preparing discoring males 

 إلصطناعي عند مختلف الحيوانات نظيم التلقيح

 Regulation of artificial insemination in animals 

 حضير أدوات التلقيح اإلصطناعي وتعقيمها

 Sterilization of artificial in semi nation tools 



 اإلصطناعي وجمع السائل المنوي عند الثور وبعض ذكور الحيوانات األخرىتحضير المهبل 

 Preparing artificial vagina for sperm collection in buffalos 

 Methods of sperm evaluation                                 طرق تقييم السائل المنوي

                                                              Sperm storage تخزين السائل المنوي

                                                              Cattle insemination تلقيح األبقار -

 Fowl insemination                                                                  تلقيح الطيور -

                                                              Horse insemination تلقيح الخيول -

 sheep and goat insemination .                                   تلقيح األغنام والماعز -

 تقنيات األمان عند العمل في مجال التلقيح اإلصطناعي

 safety techniques during insemination 

 القوانين واألنظمة المرعية والسجالت والوثائق
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  /2/علم األحياء الدقيقة مفردات مقرر 

 المعهد التقاني للطب البيطري .. حماه سنة ثانية ...

 

                                                             Theoretical sectionالجزء النظري :

     

               Gram-positiveالجراثيم المكورات إيجابية الغرام :  -  الفصل األول : 
staphylococcus  

                                  Staphylococcus genusجنس العنقودية .  -1                         

        

                                         Streptococcus genus. جنس العقدية -2                         

      

 الجراثيم العصوية إيجابية الغرام غير المتبوغة :   -الفصل الثاني :    

Gram-positive bacillus sporiferous                                                                 

                                Corynobacterium genusجنس الوتديات .  -1                        

       

                                                 Listeria genusجنس الليسترية . -2                        

    

 : إيجابية الغرام المتبوغة الجراثيم العصوية  -الفصل الثالث :  

Gram-positive bacillus sporiferous                                                       



                                                Bacillus genusجنس العصوية .   -1                        

       

                                            Clostridium genusجنس المطثية . -2                        

   

                         Mycobacterium genusجنس المتفطرات : -الفصل الرابع :  

      
 المتفطرة نظيرة السلية . -                         

 المتفطرة السلية . -                         

 الجراثيم سلبية الغرام ملوية الشكل : - الفصل الخامس :

Twisted gram negative bacteria                                                                      

                       Campylobacter genusجنس الكامبيلوباكتر . -                    

    

                                  Brucellosis genusجنس البروسيلة. -الفصل السادس:  

      

          Chlamydia and rickettsialالريكتسيات والمتدثرات. -الفصل السابع :   

      

                             Mycoplasma genusجنس المفطورات . -الفصل الثامـن:   

      

         Viruses classificationتصنيف الحمات ) الفيروسات ( . -الفصل التاسـع:  

        

                                Fungi classificationتصنيف الفطور. -الفصل العاشـر : 

       
 

 الجزء العملي : 

                              Staphylococcusالعنقودية الذهبية . الجلسة األولى :           

       

                                  Streptococcusالعقدية األجلكتية .الجلسة الثانية :           

      

                             Corynobacteriumالوتدية المقيحة .الجلسة الثالثة :           

       

                     Listeria monocyteاللسترية وحيدة النواة .الجلسة الرابعة :          



         

                                         Anthraxخامسة:         العصوية الجمرية الجلسة ال

        

                                      Clostridiumالمطثية الحاطمة .الجلسة السادسة:        

       

                         Tetanic clostridiumالمطثية الكزازية .الجلسة السابعة:          

       

               Mycobacteriumالمتفطرة نظيرة السلية والسلية .الجلسة الثامنة:           

          

                                          Pasturellosis.  ستوريالاالب الجلسة التاسعة:         

       

 الزنجارية . الزائفة الجلسة العاشرة :        

                                    Enterobacteriumاألمعائيات .الجلسة الحادي عشر :  

      

                                              Brucellosisالبروسيال .     الجلسة الثاني عشر:  

      
 

 

   2الوالدة وامراضهاعلم مفردات منهاج مقرر 

 رعاية .. فصل ثاني .. لثانية ... اختصاص السنة ا

 
 Theoretical section                                                                               لجزء النظريا

 Introduction                                                                                                 مقدمة :

 Surgical parturition technique                         الباب األول : فن التوليد والتوليد الجراحي

 Preparing for surgical parturition                                   التحضير للوالدة الجراحية : -

                                                   Parturition techniques التقنيات االدواتية الوالدية : - 2

 obstetrical surgery                                                                          الجراحة الوالدية – 3

 imaccurate state of fens during parturition    لتوضع غير الصحيح للحميل أثناء الوالدةا

        

      Inaccurate arm of fets during parturitionالهيئة غير الصحيحة للحميل أثناء الوالدة . 

   

                  Inaccurate coming of fetus duringللحميل أثناء الوالدة .  المجيئ غير الصحيح

  parturition      



                                                                                                                Twins التوائم

                                                                                      Fetus cutting تقطيع الحميل - 1

 Deformations .                                                                    الوالدة التشوهات التي تعيق -

                                   Helping surgical operations لعمليات الجراحية المساعدة في التوليد

                                                                        Artificial abortion إلجهاض اإلصطناعي

 Diseases of new m born                                                     أمراض المواليد الحديثة : - 4

 Diseases of milky                                                         الباب الثاني : أمراض الغدة اللبنية

gland 

 Udder physiology                                                لمحة تشريحية وفيزيولوجية الضرع : - 1

                                                      Non – delivery of milk قلة اإلدرار وعدم اإلدرار: - -2

                                                                                           Mastitis التهابات الضرع - 3

 Mastitis treatments                                                                  عالج التهابات الضرع -4

 Mastitis protection                                                        الوقاية من التهابات الضرع : – 5

          Some surgical conditions in udder بعض الحاالت الجراحية في ، الضرع والحلمات-6

    

                                                             Vet gynecology لباب الثالث : علم التاسل البيطريا

                  Methods of genital organs examination األعضاء التناسلية :طرق فحص  -1

       

                                                                                                          Sterility لعقم ا-2

                    Methods of genital organs examination طرق فحص األعضاء التناسلية:-3

 wounds and bruises in genital organs       الجروح والرضوض في األعضاء التناسلية - 3

 Womb diseases                                                                              أمراض الرحم : - 4

 Ovaries diseases                                                                       أمراض المبايض : - -5

                                                   Genital system activation تنشيط الجهاز التناسلي -6

                                                                     Post-parturition role دور مابعد الوالدة

 

 

 



 

 

 Practical section                                                                                              ىمالجزء العل

                                    فن المساعدة أثناء الوالدة الجراحية -1

2- Aid technique during surgical parturition 

 Techniques of tools using                                                                تقنيات استخدام األدوات

                                                                                                  Fetus cutting قطيع الحميلت

 Cesarean operation                                                                                   العملية القيصرية

                                                                Diseases of new – born أمراض المواليد الحديثة :-2

 Diseases of milky gland                                                  امراض الغدة اللبنية                  -3

  Evaluation of milky gland condition                                     قييم الحالة العامة للغدة اللبنيةت

                               Diagnosis of mastitis at lلفحوص المخبرية وتشخيص التهاب الضرع مخبريا ا

                                   Physical treatments during ma المعالجات الفيزيائية أثناء التهاب الضرع

 Some surgical interferences in udder                    عض التداخالت الجراحية في حلمات الضرعب

 Protection of udder infections                                        لوقاية من إصابات الضرع الحيواناتا

       Diagnosis of sterility in animal males and female الحيوانات شخيص العقم عند إناث وذكورت

 عض اإلجراءات التشخيصية والوقائية للعقم عند األبقارب

 Some diagnostic measures of sterility in cows                  

                      بعض اإلجراءات التشخيصية والوقائية للعقم عند الثيران

Some diagnostic measures of sterility in buffalos 

 Economical sterility                                                                                      لعقم اإلقتصادي ا



 نشيط الوظيفة التناسلية عند الذكور واإلناث العقيمةت

 Activration of genital faction in sterile males and female       

        ظيم الوظيفة التناسليةعض التقنيات الحيوية من أجل تنب

Some bio techniques for regulation of genital function 

 

 

 ( اختصاص رعاية1مفردات علم الوالدة وامراضها  )

 اول المعهد التقاني للطب البيطري .. حماه-السنة الثانية  ... الفصل ال
                                                                                    Theoretical sectionالجزء النظري :

         Introduction                                                                                     مقدمة 

           Fertility                                                                          اب صالباب االول االخ

              Fertility                                                                                      االخاب-1

   Movement of male gametes                                               حركة االعراس الذكرية

  Movement of female gametes                            حركة العروسي االنثوية                      

   Fertility and zygote development                           اب وتطورالبيضة والملحقة صاالخ

   Transfer —Embryo                                                                              نقل االجنة   -2

              Pregnancy                                                                   الباب الثاني: الحمل 

  Pregnancy physiology                                 فزيولوجيا الحمل                             -1

 Embryo development                                    تطويرالجنين والحميل                     

 Frequency of pregnancy in animals         الحمل عند مختلف الحيوانات             يةاستمرار

  Changes in mother's body during pregnancyل في الجسم اثناء الحمل صتح التغيرات التي

  Sheltering pregnant females                              ايواء االناث الحوامل                          

  iagnosisPregnancy and sterility d                      تشخي الحمل والعقم               -2

         الطرق السريرية لتشخي الحمل والعقم 

diagnosis    Clinical methods of pregnancy and sterility  

 Pregnancy diagnosis in female animals ..الحمل عند مختلف اناث الحيوانات           صتشخي

. methods of pregnancy diagnosis                                    الطرق المخبرية لتشخي الحمل    

 Estrus in female animals              البحث الثاني الدورة الجنسية )الشبق( عند اثاث الحيوانات 

 Parturitions                          الوالدات                                                                  -3

  العالقة التشريحية الطبوغرافية بين الحميل والطرق التناسلية
elution  between fetus and ductsAnatomical and topographical  

 Parturitions                              الوالدات                                                                        

                                                                             Post - partrition roleدور ما بعد الوالدة 

 partrition work regulation and preparing for تنظيم العمل في قسم التوليد والتحضير للوالدات 

   Aid during natural parturitions                                ةالوالدات الطبيعيالمساعدة اثناء 

         الوالدات وسيرها وطور ما بعد الوالدة عند مختلف اليوانات  صائصخ
Properties of partritions in different animals 



 Pathological parturition and treatmentالباب الثالث التوليد المرضى ومعالجته                 

 Pregnancy diseases                                         امراض الحمل                                   

 Abortions                                                       االجهاضات                                         

  Parturition diseases                                      امراض دور الوالدة                                

    parturition diseases            -Postامراض ما بعد الوالدة

 Treatment of infected animals post–       عالج الحيوانات في االابة الجرثومة العامة بعد الوالدة
parturition 

  



 Practical section                                                 الجزء العملي :                               

  Transfer in cattle                                   —Embryoنقل االجنة عند االبقار  -3

                                                         Getting embryosول على االجنةصالح

                                                            Evaluation of embryosتقييم االجنة 

          Culture —Embryo                                                                          زرع االجنة 

       التشريحة والطبوغرافية لالعضاء التناسلية عند الحوامل  صائصالخ  -4

5- Anatomical and hical rties of enitals in females  

 Aging embryo and pregnancyتحديد عمر الجنين                                               -6

 Diagnosis of pregn ancy and sterility inالحمل والعقم عند الحيوانات  صتشخي  -7
animals 

  Helping animals during parturitionsناء الوالدات     ثفن التوليد ومساعدة الحيوانات ا -8

                                                           المساعدة الوالدية اثناء الوضع وفي دور مابعد الوالدة
Helping animals during parturitions and post parturition 

 Helping in dystociaالمساعدة الوالدية اثناء الوالدات العسرة والتوضع الغير طبيعي                    

 pathological Helping in       فن التوليد والمساعدة في الوالدات في الوالدات المرضية  -9
parturitions 

 During abortion                                                                 اثناء حدوث االجهاضات

 During giving birth                                                                         اثناء الوضع

 parturition role-Helping in post                  الوالدة المرضية       المساعدة في دور ما بعد

  Helping in during bacterial infectionابة الجرثومية العامة بعد الوالدةصالمساعدة اثناء اال
after parturition 

 

 

 (1مفردات منهاج طفيليات )

 .. حماهالسنة الثانية... المعهد التقاني للطب البيطري 

                                           Theoretical section          الجزء النظري :
                                                    General part الباب األول : الجزء العام 

  Protozoa                                                                  الباب الثاني: األوالي

 Wormsالباب الثالث: الديدان                                                                      

  Cestodsالديدان الشريطية                                                                        -

    Nematodsالديدان الممسودة                                                                    -

 Trematods                           الديدان المثقوبة                                          -

   Arthropodsالباب الرابع مفصليات األرجل                                                     
 

                                                         Practical sectionالجزء العملي :

              لكشف اإلصابات الطفيلية.فحوصات روث وبراز الحيوانات والدم 

Examination of fasces and blood in animals infected                            
         Methods of examining fasces in animalsطرائق فحص الروث والبراز عند الحيوانات -



 فحص الدم عند الحيوانات لكشف اإلصابات الطفيلية .  -

Examination of blood in animals to discover parasitological infection     

                                    types of parasitesأنواع الطفيليات ) الصفات الشكليائية (

                                         Describing protozoaالتوصيف الشكليائي لألوالي  -

                             Describing protozoa  يهوصيف الشكليائي للديدان الشريطالت -

                        Describing nematodes التوصيف الشكليائي للديدان الممسودة . -

                            Describing trematodsالتوصيف الشكليائي للديدان المثقوبة  -

 


