
 القافلة الطبية البيطرية
    أمبوكوم  -قرية المنشية بحري 

 



:تحت رعاية  
 

 رئيس الجامعة  أحمد غالب محمد               /د .ا

 نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأحمد سيد خليل                 /د .ا

 عميد كلية الطب البيطري              محمد كرمي حسين             /د .ا

 وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطالب           أحمد حافظ سعيد                 /د 

  رئيس القافلةبهاء السيد مدكور                                          /د 







:أعضاء القافلة  

هيئة التذريس ثكلية الطت الجيطري ومعبوويهم في مختلف 

 :التخصصبت االكليىيكية

 أعضبء هيئة انتذريس 10

 مذرس مسبعذ 3

 معيذ 2

 



  :وثمشبركة كال مه

مذيرية انطت انجيطري 

ثأسىان انىقبثة انفرعية نألطجبء انجيطرييه 

مستشفي ثروك انخيري نعالج انخيىل 



 أهداف القافلة 
 

خذمة المجتمع -1   

الذفعة الثبوية لكلية الطت )تذريت طالة الفرقة الخبمسة  -2  

 (الجيطري 

 طبلت وطبلجة 35: عذد الطالة المشبركيه في القبفلة      



 ما تم انجازه



( األمراض الجبطىةوالمعذية)قسم طت الحيىان   

:رأس من الحيوانات289تم فحص و عالج   

 126أبقار وعجول   

 47جاموس 

 81خيول ودواب 

 30أغنام   

5: حيوانات منزلية   



حبنة 18: عسر هضم وفقذ انشهية 

حبالت 9: انتهبة رئىي 

حبالت 5: انتهبة انضرع 

حبنة   2:اشتجبي االنتهبة انجهذي انعقذي 

حبنة 60: طفيهيبت خبرجية 

 حبالت4(: جرة)امراض جهذية 

 حبنة 46: وقص امالح معذوية 

  حبنة 17: اسهبل 

 حبنة54: اشتجبي طفيهيبت داخهية 

 حبالت 7: نكمة و حمىضة انكرش 

 حبالت  3:انتهبة انحبفر 
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 قسم الوالدة و التناسليات
 
:حبلة في األثقبر والجبمىس  94تم تشخيص وعالج    

حبنة 50:  تشخيص حمم  

حبنة خمىل مجبيض 24تشخيص وعالج   

 حبنةشيبع متكرر 20تشخيص وعالج 





 قسم انجراحة

13 surgical cases 

 

 Papillomas  4 cases (3 in cows one in buffalo) 

 Cyst in cow (one case) 

 Abscess in cow (one case) 

 Eye affection  in cow (one case) 

  Reticulum foreign body  in buffalo (one case) 

  old wounds in donkeys  (4 cases ) 

 Truma at lateral canthus in Donkey (one case) 



 قسم أمراض انذواجه

 حبلة مرضية 35تم فحص وعالج 

10 حبالت وقص امالح وافتراس 

4  حبنة وقص اوتبج انجيض 

5 حبالت كىكسيذيب 

6 حبالت سبنمىويال 

10  حبالت ثرد 
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