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 بإلعى بعًةػُم بعًةػُم بجشبهُى بنمٍ

جُطشي غث  بنكهُد  

 بنمغى بنسىنُذ وبنسُةعم وبنسهمُح بألصطُةػً

 بنذسغد بنىظُفُد  أعسةر

 بنُىع  ركش

 زةسَخ بنًُالد  0971-15-10

 يكةٌ بنًُالد ـ كفشبنشُخ عُذي عةنى 

 بنػُغُد  يصشٌ

كفشبنشُخ  -عُذي عةنى   -عُذي غةجش يسفشع يٍ حةفع جذويشةسع    بنؼُىبٌ بنحةنٍ 

 بنحةند بإلغسًةػُد  يسضوظ

Ismailelkhon12@yahoo.com  ٍَبنحشَذ بإلنكسشو 

0100 – 121 – 147  زهُفىٌ بنؼًم 

بنؼًم فةكظ 1210100-147  

2711912-147  زهُفىٌ بنًُضل 

10115777849 
بنًحًىل 
 بنشخصً

 

 انهغبد
 انهغخ يستىي انتحذث يستىي انكتبثخ يستىي انقراءح

 بنؼشجُد يسمذو يسمذو يسمذو

 بإلَػهُضَد يسمذو يسمذو يسمذو
 

 انًؤهالد انعهًٍخ
تبرٌخان  اسى انجبيعخ انًذٌنخ انذونخ اسى انًؤهم يجبل انتخصص 

بنحُطشيبنطث  1993  بنمةهشخ بنمةهشخ يصش جكةنىسَىط 

نسُةعمبنسىنُذ وب 1997 نمةهشخب يصش يةغغسُش   بنمةهشخ 

فشع كفش بنشُخ-غُطة  كفش بنشُخ يصش دكسىسبخ بنسىنُذ وبنسُةعم 2002  
 

 

ًٍخٍعهتان راحمانً  
تبرٌخان ًرحهخان يكبٌ انًنح اسى انًؤهم   

جسذبئُدبال ـ كفشبنشُخ عُذي عةنى بنسؼهًُُدبالجسذبئُد ـ ئدبسخ  بنمٍيذسعد   نشهةدخ بالجسذبئُدبزًةو ب  1982  

ػذبدَدنشهةدخ بالبزًةو ب 1985 ػذبدَدبال بنسؼهًُُد ـ كفشبنشُخ عُذي عةنىبإلػذبدَد ـ ئدبسخ  عُذي عةنى يذسعد   

طةَىَدنشهةدخ بنبزًةو ب 1988 طةَىَدبن نسؼهًُُد ـ كفشبنشُخعُذي عةنى بنطةَىَد ـ ئدبسخ عُذي عةنى يذسعد    

 بنحكةنىسَىط بنمةهشخغةيؼد  – يبنحُطش كهُد بنطث جكةنىسَىط بنؼهىو بنحُطشَد 1993

1997 
 بنسىنُذ وبنسُةعميةغغسُش 

 وبنسهمُح بنصُةػً
 بنًةغغسُش بنمةهشخغةيؼد  – يكهُد بنطث بنحُطش

2002 
دكسىسبخ بنفهغفد فً بنؼهىو 
 بنحُطشَد )بنؼهىو بالعةعُد(

 بنذكسىسبخ فشع كفش بنشُخ-غُطة غةيؼد 
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 انتذرج انىظٍفى
تبرٌخان فخىظٍان   

 بنمةهشخغةيؼد  -يجكهُد بنطث بنحُطش بنسىنُذ وبنسُةعم وبنسهمُح بالصطُةػً يؼُذ جمغى 1995

 بنمةهشخغةيؼد  –كهُد بنطث بنحُطشيبنسىنُذ وبنسُةعم وبنسهمُح بالصطُةػً جمغى جيذسط يغةػذ  1997

 ةغةيؼد غُط –شيبنطث بنحُط كهُدج بنسىنُذ وبنسُةعم وبنسهمُح بالصطُةػًزى بنُمم ئنً لغى  1998

 غةيؼد غُطة –يكهُد بنطث بنحُطشبنسىنُذ وبنسُةعم وبنسهمُح بالصطُةػً جمغى جيذسط  2002

 كفش بنشُخغةيؼد  يكهُد بنطث بنحُطشبنسىنُذ وبنسُةعم وبنسهمُح بالصطُةػً جمغى جأعسةر يغةػذ  2007

 كفش بنشُخغةيؼد  يبنحُطشكهُد بنطث بنسىنُذ وبنسُةعم وبنسهمُح بالصطُةػً جمغى أعسةر ج 2012
 

 

)انرسبئم انعهًٍخ انخبصخ ثبنجبحج ( ىــبط انعهًــاننش  

تبرٌخان  انرسبنخ يكبٌ انًنح عنىاٌ انرسبنخ 

1997 
بخسحــةسبذ عــًُد جؼــط بنًهىضــةذ بنحُاُــد ػهــً بنسُةعــم فــً ركــىس 

 بنًةػض
 بنًةغغسُش غةيؼد بنمةهشخ

2002 
ي بنهشيىٌ بنزكشي و دسبعةذ ػهً خصةئص بنغةئم بنًُىي و يغسى

 ػاللسهة جصىسخ بنًىغةذ فىق بنصىزُد نخصُد و جشجخ بنًةػض بنحهذي
فــشع كفــش -غةيؼــد غُطــة 

 بنشُخ
 بنذكسىسبخ

 

 

ٍخ(ًعهرسبئم اناناإلشراف عهى ) ىــبط انعهًــاننش   

  تبرٌخ

 االنتهبء 
 نىع انرسبنخ يكبٌ انًنح صبحت انرسبنخ عنىاٌ انرسبنخ

 ُىبَةذ بنًُىَد جحشجخ بنػًةلبنحدسبعةذ ػهً  2116
ػصةو ػحذ بنغالو 
 يصطفً بنًؼذنً

غةيؼد 
 كفشبنشُخ

 بنًةغغسُش

2117 
ــةضُش جؼــط بنًخففــةذ ػهــً خصــىجد بنغــةئم بنًُــىي  ـ

 نطالئك بنػةيىط
غةيؼد  فةدي عًُش زىفُك

 كفشبنشُخ
 بنًةغغسُش

2100 
ــةزُىًَ ــشق بنك ــةضُش بنف ــً  -ز ــىالدخ ػه ــم بن ــىًَ لح بالَُ

هُد و بالدبء بنسُةعـهً جؼـذ بنـىالدخ فـً بنًشةكم بنسُةع
 بالجمةس بنحالجد

 غةسق عًُش صسبسخ
غةيؼد 

 كفشبنشُخ
 بنًةغغسُش

 يةصبنر غةسَد
ــط  ــً جؼ ــةذ ف ــىظ بنحىَع ــً َع ــةذ ػه ــط بنذسبع جؼ

 حُىبَةذ بنًضسػد

ػحذبنشحًٍ 
بجشبهُى عؼذ ػحذ 

 بنذبَى

غةيؼد 
 كفشبنشُخ

 بنًةغغسُش

 يحً بنذٍَ يحًذ د نألغُةوزحغٍُ بنكفةءخ بنسُةعهُ يةصبنر غةسَد
غةيؼد 

 كفشبنشُخ
 بنًةغغسُش

 يةصبنر غةسَد
ػالغــةذ يحُُــد ػهــً هشيــىٌ بنحشوغغــسُشوٌ نسحغــٍُ 

 بنكفةءخ بنسُةعهُد فً بالجمةس بنهىنشسٍُ
غةيؼد  غةسق عًُش صسبسخ

 كفشبنشُخ
 بنذكسىسبخ

 يةصبنر غةسَد
بنكفةئد بالخصةجُد وغشق بَسمـةل بالشـةسبذ بنخفُـد فـً 

 بنطذَُةذحُةيٍ 
ػصةو ػحذ بنغالو 
 يصطفً بنًؼذنً

غةيؼد 
 كفشبنشُخ

 بنذكسىسبخ

 دسبعةذ ػهً بنغةئم بنًُىي بنًػًذ فً بنػةيىط يةصبنر غةسَد
غةيؼد  فةدي عًُش زىفُك

 كفشبنشُخ
 بنذكسىسبخ

 يةصبنر غةسَد
دسبعــةذ زشخُصــُد ػهــً بنحشوعــُال فــً بنػًــةل فــً 

 يصش
ػحذ بنغالو ػحذهللا 

 عهًةٌ
غةيؼد 

بنشُخكفش  
 بنذكسىسبخ

 

 

ٍخ(ًعهرسبئم انان )تحكٍى ىــبط انعهًــاننش   
تبرٌخان  نىع انرسبنخ يكبٌ انًنح صبحت انرسبنخ عنىاٌ انرسبنخ 

2117 
جؼط بنًخففةذ ػهً خصىجد بنغةئم بنًُىي  زأضُش

 نطالئك بنػةيىط
 بنًةغغسُش غةيؼد كفش بنشُخ فةدي عًُش زىفُك

2100 
بالَُىًَ لحم بنىالدخ ػهً  -زةضُش بنفشق بنكةزُىًَ

بنًشةكم بنسُةعهُد و بالدبء بنسُةعهً جؼذ بنىالدخ فً 
 بالجمةس بنحالجد

 غةيؼد كفش بنشُخ غةسق عًُش صسبسخ
 بنًةغغسُش

2101 
زُشُػ ًَى غشَحةذ بنًحُط كًمذيد نهؼالظ بنهشيىًَ 

 نحةالذ خًىل بنًحةَط فً بنػةيىط
حغث هللا ػحذ 

 بنػىبدػحذ بنغالو
ش بنشُخغةيؼد كف  بنذكسىسبخ 
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جًعٍبد انعهًٍخعضىٌخ انهٍئبد و ان   
 0  بنسكةضش و بنخصىجد فً بنحُىبٌغًؼُد 

 2  2102/2101و  2100/2102ػعى نػُد شاىٌ بنسؼهُى وبنطالت جكهُد بنطث بنحُطشي نهؼةو بنػةيؼً 

 1  2102/2101و  2100/2102ػعى يػهظ كهُد بنطث بنحُطشي نهؼةو بنػةيؼً 

 4  نُمةجد بنؼةيد نألغحةء بنحُطشٍَُ ػعى ب
 

)انًهبو عهًٍخ(: ىــبط انعهًــننشا    

 1 بنًهًد يهًد ػهًُد يٍ وصبسخ بنسؼهُى بنؼةنً   جؼذ بنذكسىسبخ

بنسةسَخبنًذخ و  2118/ 4بنً   2117/ 8زغؼد أشهش يٍ     

Laboratory of Theriogenology –Faculty of applied biological science –Gifu 
University- Japan. 

بنًغسمحهد بنػهد   

:  )اننذواد انعهًٍخ( ىــبط انعهًــننشا    

 1 بعى بنُذوخ  ػٍ غفُهُةذ بنذو فً حُىبَةذ بنًضسػد َذوخ ػهًُد 

 بنسةسَخ  2116 /2/ 05
 

 يكةٌ بالَؼمةد جكفش بنشُخجكهُد بنطث بنحُطشٌ 

  بنًشةسكد يشةسن جةنحعىس

 2 بعى بنُذوخ  سأَفهىَضب بنطُى

 بنسةسَخ 2117 /1/ 5
  

 يكةٌ بالَؼمةد جكفش بنشُخكهُد بنطث بنحُطشٌ 

  بنًشةسكد يشةسن جةنحعىس

 3 بعى بنُذوخ   حًً بنىبدٌ بنًسصذع خطش ػهً بنحذود

  بنسةسَخ 2118/ 2/ 26

  يكةٌ بالَؼمةد جكفش بنشُخجكهُد بنطث بنحُطشٌ 

  بنًشةسكد يشةسن جةنحعىس

 4 بعى بنُذوخ    ىَضب بنخُةصَش )سؤَد ػهًُد و ئػاليُد(أَفه

 بنسةسَخ 2119/ 6/ 0 
  

 يكةٌ بالَؼمةد جكفش بنشُخكهُد بنطث بنحُطشٌ 

  بنًشةسكد يشةسن جةنحعىس

 5 بعى بنُذوخ  بنحًً بنمالػُد و حًً بنطالش بَةو

  بنسةسَخ 04/02/2101

ةديكةٌ بالَؼم جكفش بنشُخكهُد بنطث بنحُطشٌ    

  بنًشةسكد يشةسن جةنحعىس

 6 بعى بنُذوخ  صحد بألػالف و زأضُشهة ػهً ئَسةغُد بألجمةس و عاليد بألنحةٌ

  بنسةسَخ 28/02/2101

  يكةٌ بالَؼمةد يشكض بنسطىَش جػةيؼد كفش بنشُخ

  بنًشةسكد يشةسن جةنحعىس

 7 بعى بنُذوخ َذوخ بإلديةٌ و بإلسهةت بنحُىنىغٍ

َخبنسةس 8/5/2100   

  يكةٌ بالَؼمةد جكفش بنشُخكهُد بنطث بنحُطشٌ 

  بنًشةسكد يشةسن جةنحعىس
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 8 بعى بنُذوخ  زذوَش بنًخهفةذ بنًُضنُد كغزبء حُىبٍَ

  بنسةسَخ 20/2/2102

  يكةٌ بالَؼمةد جكفش بنشُخكهُد بنطث بنحُطشٌ 

  بنًشةسكد يشةسن جةنحعىس
 

( )انًؤتًراد انعهًٍخ   ىــبط انعهًــننشا  

بنًإزًش بنؼهًً بنغةجغ نهػًؼُد بنًصشَد نهسكةضش و بنخصىجد فً بنحُىبٌ كهُد بنطث 
 بنحُطشي غةيؼد بنمةهشخ 

نًإزًشبعى ب  1 

 بنسةسَخ 0995

بنًُظًد بنػهد بنػًؼُد بنًصشَد نهسكةضش و بنخصىجد فً بنحُىبٌ    

 يكةٌ بالَؼمةد كهُد غث جُطشي غةيؼد بنمةهشخ

نًإزًشبعى ب الول نكهُد بنطث بنحُطشي جكفشبنشُخبنًإزًش بنؼهًً ب  2 

 بنسةسَخ 2111يةَى

بنًُظًد بنػهد كهُد غث جُطشي جكفشبنشُخ   

 يكةٌ بالَؼمةد كهُد بنطث بنحُطشي جكفش بنشُخ

نًإزًشبعى ب بنًإزًش بنؼهًً بنغةجغ ػشش نهػًؼُد بنًصشَد نهسكةضش و بنخصىجد فً بنحُىبٌ  3 

  بنسةسَخ 2115فحشبَش 2-َُةَش29

بنًُظًد بنػهد بنػًؼُد بنًصشَد نهسكةضش و بنخصىجد فً بنحُىبٌ   

  يكةٌ بالَؼمةد فُذق بنمىبذ بنًغهحد جًذَُد بنًُُة

نًإزًشبعى ب   بنؼهًً بنطةًَ نكهُد بنطث بنحُطشي جكفش بنشُخبنًإزًش  4 

  بنسةسَخ 2116يةَى,  8 -6

ًُظًدبن بنػهد كهُد بنطث بنحُطشي جكفش بنشُخ   

  يكةٌ بالَؼمةد كهُد بنطث بنحُطشي جكفش بنشُخ

نًإزًشبعى ب بنًإزًش بنؼهًىةنسةعغ ػشش نهػًؼُد بنًصشَد نهسكةضش و بنخصىجد فً بنحُىبٌ  5 

  بنسةسَخ 2117فحشبَش 1-7

بنًُظًد بنػهد بنػًؼُد بنًصشَد نهسكةضش و بنخصىجد فً بنحُىبٌ   

َؼمةديكةٌ بال يذَُسً بنػُضخ و بنغشدلد   

نًإزًشبعى ب   بنؼهًً بنطةنص نكهُد بنطث بنحُطشي جكفش بنشُخبنًإزًش  6 

  بنسةسَخ 2119يةَى,  

بنًُظًد بنػهد كهُد بنطث بنحُطشي جكفش بنشُخ   

  يكةٌ بالَؼمةد فُذق جالصب جةالعكُذسَد
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 بيان 

بالذورات وورش العمل الخاصة بالمهارات االدارية 

 والمهام التذريسية

الدددور / اسااعددد     افيددوحدةدددويحتايددديوحوكوو حدتدديدددوحو اددددويحيدريدددمحو كدداحو ييكددد  حا   دددمحدف و  دددي ح  حت
 د   حىداحو دود ولحو تو يييدمحححاع     ااب اه ماالقنااالع  ذابقعماال /ل وا/ال ن ع ا/ال لق حااالصطن  ى

 دد شحو   لحوآلتيم:

 

 :FLDP )  دوراد ) سٍخ وانًهبراد االدارٌخٌاالنشطخ انتذر

بنفؼةلبنؼشض  نذوسخبعى ب   1 

1-4/1/2005  بنسةسَخ 
  

 بنػهد جبمعت طنطب

 2 بعى  بنذوسخ زًُُد يهةسبذ بنسفكُش

 بنسةسَخ  14-17/5/2005
  

 بنػهد جبمعت طنطب

 3 بعى بنذوسخ بالزػةهةذ بنحذَطد فً بنسذسَظ

 بنسةسَخ  2005/ 6/ 1-5
  

 بنػهد جبمعت طنطب

 4 بعى بنذوسخ بالزصةل بنفؼةل

 بنسةسَخ  2005/ 6/ 21-25
  

 بنػهد جبمعت طنطب

نذوسخبعى ب بدبسخ بنحػص بنؼهًً  5 

11-14 /7 /2005  بنسةسَخ 
  

 بنػهد جبمعت طنطب

 6 بعى  بنذوسخ بػذبد وكسةجد بنححىش بنؼهًُد وَششهة دونُة

16-18 /9 /2006  بنسةسَخ 
  

 بنػهد جبمعت طنطب

حطًبدبسخ بنفشَك بنح  7 بعى بنذوسخ 

12-14 /1  /2010  بنسةسَخ 
  

كفر انشيخ جبمعت  بنػهد 

 8 بعى بنذوسخ زُظُى بنًإزًشبذ بنؼهًُد

20-22 /2  /2010  بنسةسَخ 
  

كفر انشيخ جبمعت  بنػهد 

نذوسخبعى ب بنسخطُػ بالعسشبزُػً  9 

27-29/4/2010  بنسةسَخ 
  

كفر انشيخ جبمعت  بنػهد 

غةػةذ بنًؼسًذخ (َظى بنسؼهُى ) بن  11 بعى  بنذوسخ 

   بنسةسَخ  7/2011/ 26-28



 

  جامعة كفر الشيخ

 البيطرى كلية الطب

 قسم التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى
  

 

كفر انشيخ جبمعت  بنػهد 



 

  جامعة كفر الشيخ

 البيطرى كلية الطب

 قسم التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى
  

 

 

 11 بعى بنذوسخ بنسمىَى بنزبزً نًىعغةذ بنسؼهُى بنؼةنً

18-22/7/2010  بنسةسَخ 
  

 بنػهد انهئيت انقىميت نضمبن انجىدة و االعتمبد

 12 بعى بنذوسخ بنسخطُػ بالعسشبزُػً

12-13/7/2010  بنسةسَخ 
  

 بنػهد انهئيت انقىميت نضمبن انجىدة و االعتمبد

حبصم عهً انرخصت انذونيت نقيبدة انحبسب االنً   ICDL انخجراد فى يجبل انكًجٍىتر 
2010ديسيمبر    بنسةسَخ 

  بنػهد مركز تطىير األداء انجبمعً بجبمعت كفر انشيخ
 

:يشبرك ثبنحضىر  ورش انعًم  

الب ن  جا/ال ق  / شةا   ا نا /ص فا  1 بعى بنىسشد  
10/5/2009وألةوح   بنسةسَخ 

 2 بعى بنىسشد  / شةا   ا ناال خط طااالع  ا  جي

28/7/2009و ثالث  ح   بنسةسَخ 

 3 بعى بنىسشد  / شةا   ا نابط قةاق  سااألواءاال  /ازناللرل ة
27/9/2009وألةوح   بنسةسَخ 

 4 بعى بنىسشد  / شةا   ا ناال ق/ ماالذا ي
15/12/2009و سيلح   بنسةسَخ 

 5 بعى بنىسشد  / شةا   ا نابط قةاق  سااألواءاال  /ازناللرل ة

28/2/2010وألةوح   بنسةسَخ 
 6 بعى بنىسشد  / شةا   ا نا /ص فاب ا جاالو اع تاالعل  

2/5/2010وألةوح   بنسةسَخ 
ناأع ل با/أو/اتاال عل ما/اال ص  االحو ث/ شةا   األ ض ءاه ئةاال و  سا/اله ئةاال ع /نةا   7 بعى بنىسشد  

19/6/2011وألةوح   بنسةسَخ 
/ شةا   األ ض ءاه ئةاال و  سا/اله ئةاال ع /نةا نا ط/  ا ق/ ماأعل/باالط لباأثن ءا/بعوااالن ه ءا نا

 و اعةاال ق  ات
 8 بعى بنىسشد 

21/6/2011و ثالث  ح   بنسةسَخ 
لق/ان ناالح ل ةلل ع  فاب ح/ شةا     9 بعى بنىسشد  

9/8/2011و ثالث  ح   بنسةسَخ 
أل ض ءاه ئةاال و  سافيااألنشطةاالطالب ةح/ شةا     11 بعى بنىسشد  

13/12/2011و ثالث  ح   بنسةسَخ 
 11 بعى بنىسشد   نا /ص فا/ ق   اال ق  اتأل ض ءاه ئةاال و  ساح/ شةا   

13/12/2011و ثالث  ح   بنسةسَخ 



 

  جامعة كفر الشيخ

 البيطرى كلية الطب

 قسم التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى
  

 

 12 بعى بنىسشد   نااألع ل باالحو ثةافياالبحثاالعل يحشةا   / ا
20/12/2011و ثالث  ح   بنسةسَخ 

: كًذرة  ورش انعًم  

 1 بعى بنىسشد  / شةا   ال /  ةاأ ض ءاه ئةاال و  سا/اله ئةاال ع /نةا لىا ع    االه ئة

28/7/2011و ثالث  ح   بنسةسَخ 

عل   ناإوا ةاالج/وةالطالباالو اع تاال  2 بعى بنىسشد  

20/12/2011و ثالث  ح   بنسةسَخ 

 انخجراد االدارٌخ فً يجبل انجىدح 

بنًشةسكد فٍ بَشةء َظةو دبخهٍ نهػىدخ-0  

يُغك نمغى بنسىنُذ وبنسُةعم وبنسهمُح بالصطُةػٍ فٍ وحذخ بنػىدخ -2  

(2102وحسً فحشبَش  2101)بجشَم َةئحةً نًذَش وحذخ ظًةٌ بنػىدخ جةنكهُد -1  

وحسً بالٌ( 2102يذَش وحذخ ظًةٌ بنػىدخ )يةسط  -4  

ػعى بنفشَك بنسُفُزٌ نىحذخ ظًةٌ بنػىدخ جةنكهُد -5  

بنًشةسكد فٍ بػذبد يششوع بنسطىَش بنًغسًش وبنسأهُم نالػسًةد -6  

نسطىَش بنًغسًش وبنسأهُم نالػسًةدب ػعى بنفشَك بإلدبسٌ نًششوع  -7   

(2102وحسً يةسط  2100)يٍ بجشَم  ػسًةدنسطىَش بنًغسًش وبنسأهُم نالب َةئحةً نهًذَش بنسُفُزٌ نًششوع  -8   

(بالٌ وحسً 2102)يٍ بجشَم  نسطىَش بنًغسًش وبنسأهُم نالػسًةدببنًذَش بنسُفُزي نًششوع  -9  

ػعى بنفشَك بنسُفُزٌ نهخطد بالعسشبزُػُد نهكهُد-01  

                                                        يشبغغ دبخهٍ نهحشبيع و بنًمشسبذ جةنكهُد      -00

ػعى فشَك بنذسبعد بنزبزُد جةنكهُد                                  -02  

( :انخجراد انتذرٌسٍخاالنشطخ انتذرٌسٍخ وانًهبراد االدارٌخ  )  

 1 بعى بنًمشس فغُىنىغُة بنسُةعم فً بنحُىبَةذ )زُةعهُةذ(

 بنًغسىٌ (يىسىرمرحهت انبكبنبمعيت االونً )انمرحهت انج

 بنكهُد انطب انبيطري  

انترو االول –انفرقت انرابعت   بنفشلد 

 2 بعى بنًمشس َمص بنخصىجد فىةنحُىبَةذ )زُةعهُةذ(

(يىسىرمرحهت انبكبنانمرحهت انجبمعيت االونً )  بنًغسىٌ 

 بنكهُد انطب انبيطري  

بنًانترو انث –انفرقت انرابعت   بنفشلد 

 3 بعى بنًمشس بنسىنُذ

(يىسىرمرحهت انبكبنانمرحهت انجبمعيت االونً )  بنًغسىٌ 

 بنكهُد انطب انبيطري  

انترو االول –انفرقت انخبمست   بنفشلد 

 4 بعى بنًمشس بنسهمُح بألصطُةػً وَمم بألغُد

(يىسىرمرحهت انبكبنانمرحهت انجبمعيت االونً )  بنًغسىٌ 
  

بيطريانطب ان  بنكهُد 



 

  جامعة كفر الشيخ

 البيطرى كلية الطب

 قسم التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى
  

 

انترو انثبنً –انفرقت انخبمست   بنفشلد 

 5 بعى بنًمش أيشبض بنػهةص بنسُةعهً بألَطىي

ى بنًمشسسل 251  

 بنًغسىٌ دسبعةذ ػهُة  

 بنكهُد انطب انبيطري

 6 بعى بنًمش أيشبض بنػهةص بنسُةعهً بنزكشي

ى بنًمشسسل 251  

 بنًغسىٌ دراسبث عهيب  

كهُدبن انطب انبيطري  

 7 بعى بنًمش بأليشبض بنسُةعهُد

ى بنًمشسسل 252  

 بنًغسىٌ دراسبث عهيب  

 بنكهُد انطب انبيطري

 8 بعى بنًمش بنسُةعم وبنًُةػد

ى بنًمشسسل 253  

 بنًغسىٌ دراسبث عهيب  

 بنكهُد انطب انبيطري

 9 بعى بنًمش بنسهمُح بالصطُةػً فً بنًػسشبذ
ى بنًمشسسل 254  

 بنًغسىٌ سبث عهيبدرا  

 بنكهُد انطب انبيطري

 10 بعى بنًمش بنسهمُح بالصطُةػً فً بنفصُهد بنخُهُد
ى بنًمشسسل 255  

 بنًغسىٌ دراسبث عهيب  

 بنكهُد انطب انبيطري

 11 بعى بنًمش بنسهمُح بالصطُةػً فً بنحُىبَةذ بنًُضنُد
ى بنًمشسسل 256  

 بنًغسىٌ دراسبث عهيب  

يطريانطب انب  بنكهُد 

 12 بعى بنًمش صسبػد بألغُد
ى بنًمشسسل 257  

 بنًغسىٌ دراسبث عهيب  

 بنكهُد انطب انبيطري

 13 بعى بنًمش أيشبض بنػهةص بنسُةعهً وبنسىنُذ 
ى بنًمشسسل دبهىو تنبسهيبث  

 بنًغسىٌ دراسبث عهيب  

 بنكهُد انطب انبيطري

 14 بعى بنًمش بنسهمُح بالصطُةػً
هىو انتهقيح االصطنبعًدب ى بنًمشسسل   

 بنًغسىٌ دراسبث عهيب  

 بنكهُد انطب انبيطري

 11 بعى بنًمش أيشبض بنػهةص بنسُةعهً
ى بنًمشسسل دبهىو انتهقيح االصطنبعً  

 بنًغسىٌ دراسبث عهيب 

 بنكهُد انطب انبيطري



 

  جامعة كفر الشيخ

 البيطرى كلية الطب

 قسم التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى
  

 

 انجىائز وانتكرٌى

َىغهد بنسكش كهيت انطب انبيطري جبمعت انقبهرة  
1 

كهيت انطب انبيطري جبمعت انقبهرة بتقذير جيذ جذا       1993األول عهً دفعت انبكبنىريىس   عحث بنسكشَى 

 غهد بنسكشَى جبمعت كفرانشيخ
2 

 عحث بنسكشَى اننشر انعهمً انذونً
 

 

(األثحبث انًنشىرح)  ىــبط انعهًــننشا  
Effect of age on the scrotal circumference and testicular dimensions 

and associated semen characteristics and libido in buffalo bulls.  
 1 ػُىبٌ بنححص

El-Kon, I.I. and Ramoun, A.A. ٌبنًإنفى 

 Assuit. Vet. Med. J., 49(99): 249-260.  بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2003

Effect of estradiol and tamoxifen on serum and semen estradiol and 

testosterone concentration, epididymal histology and semen quality in 

Balady bucks 

 2 ػُىبٌ بنححص

Ramoun, A.A., Saad, M.F., El-Kon, I.I. and Heleil, B. ٌبنًإنفى 

 Assuit. Vet. Med. J., 5(102): 315-335. بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2004

The relationship between semen characteristics and colour Doppler 

ultrasound measures of testicular blood flow in bucks 
 3 ػُىبٌ بنححص

El-Kon, I.I ٌبنًإنفى 

 Kafr El-Sheikh Vet. Med. J.,2 (2):209-221. بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2004

Ovarian activity and hormonal profile in she-camel.  

 

 4 ػُىبٌ بنححص

Serur, B.H., El-Kon, I.I. and Heleil, B. ٌبنًإنفى 

 Kafr El-Sheikh Vet. Med. J., 3(1): 157-171. بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2005

Buffalo Anoestrum: Diagnosis and Treatment.  

 
 5 ػُىبٌ بنححص

Heleil, B., El-Kon, I.I., Darwish, S.A. and Fadel, M.S. ٌبنًإنفى 

 
Egyptian Soc. Anim. Reprod. Fertil. Seventeenth Annual Congr. 

Al-Menia, 29 Jan. – 2 Feb., 229-248. 
 بنًػهد

 زةسَخ بنُشش 2005

Studies on some physical and biochemical attributes of cervical mucus 

in normal and repeat breeder cows.  
 6 ػُىبٌ بنححص

Heleil, B., El-Kon, I.I. Serur, B.H., Fattouh, E.M. and El-Deeb, Y.  ٌبنًإنفى  

Egypt. J. Basic and Appl. Physiol., 4(2) : 289-301 نًػهدب   

  زةسَخ بنُشش 2005

Effect of anthelmintic treatment on the reproductive performance of 

anestrous crossbred cows.  

 

 7 ػُىبٌ بنححص



 

  جامعة كفر الشيخ

 البيطرى كلية الطب

 قسم التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى
  

 

El-Kon, I.I. and Harfoosh, M.A. ٌبنًإنفى 

 Kafr El-Sheikh Vet. Med. J.,4 (2):1-17. بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2006

Effect of addition of some antioxidants on the quality of frozen thawed 

buffalo semen.  

 

 8 ػُىبٌ بنححص

El-Kon, I.I. and Darwish, S.A ٌبنًإنفى 

 J. Egypt. Vet. Med. Assoc., 66 (3):61-71. 

 

 بنًػهد

 زةسَخ بنُشش 2006

 “Studies on the epididymal Spermatozoa of Camels (Camelus dromedarius).  

 
 9 ػُىبٌ بنححص

El-Kon, I.I., Ramoun, A., Serur, B.H. and El-Maadly, O. ٌبنًإنفى 

 J.Egypt. Vet.  Med. Assoc., (66) (3): 45-60. بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2006

Effect of extenders on the characteristic and fertility of coold buffalo semen 

 

 

ححصػُىبٌ بن  10 

El-Kon I.I, Fattouh,El-S. M. , Darwish S. A.and Farag F.S. ٌبنًإنفى 

 Kafr El-Sheikh Vet. Med. J., 2(6):254-273. بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2008

Effect of preservation with formaldehyde buffered saline on viability of 

frozen- Thawed bull spermatozoa measured by propidium iodide.  

 

 11 ػُىبٌ بنححص

Ismail El-Kon, Tetsuma Murase, Masaki Takasu, Kohji Mukohjima 

and Kenji Sakai. 
 بنًإنفىٌ

 
Global Veterinaria 3 (4): 297-301 بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2009

Hyperactivated  Motility  of  Frozen-Thawed  Spermatozoa  from  Fertile  and 
Subfertile Japanese Black Bulls Inducedby Cyclic Adenosine 3',5'-
Monophosphate Analogue, cBiMPS 

 

 12 ػُىبٌ بنححص

Tetsuma Murase， Ismail  EL-KON,  Hiroshi  Harayama ,Kohji 

Mukohjima ,Masaki Takasuand Kenji Sakai 

 

 بنًإنفىٌ

 

J.Reprod. and Develop. ,56(1):36-40 بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2010

Effect of Sodium Dodecyl Suplate (SDS) on the Viability and Ferility 

of Damascous Goat Spermatozoa. 
 13 ػُىبٌ بنححص

I.I. El-Kon, A. Salmaan, T. Mahmmod and B. Heleil . ٌبنًإنفى  



 

  جامعة كفر الشيخ

 البيطرى كلية الطب

 قسم التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى
  

 

Global Veterinaria 4(6): 576-581 بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2010

Assessment of Superovulatory Response Using Hormonal Profile in 

Buffalo (Bubalus bubalis). 
 14 ػُىبٌ بنححص

Bassiouni Heleil , Ismail El-Kon and Yasser El-Deeb. ٌبنًإنفى 

 Global Veterinaria 4(4): 337-342. بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2010

Testing usability of bovine serum albumin (BSA) for preservation of 

egyptian buffalo semen 
 15 ػُىبٌ بنححص

Ismail El-kon ٌبنًإنفى 

 American-Eurasian J. Agri. and Environ. Sci., 11(4):495-502. بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2011

Effect of age and season on the testicular sperm reserve and 

testosterone profile in Camel.(Camelus dromedarius) 
 16 ػُىبٌ بنححص

El-Kon, I.I.,Heleil , B. and Mahmoud, S.A. ٌبنًإنفى 

 Anim.Reprod.,8(3): 68-72. بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2011

Effect of glutathione (GSH) on the microscopic parameters and dna 

integrity in egyptian buffalo semen during liquid and frozen storage 
 17 ػُىبٌ بنححص

Ismail El-kon and Samy,A. Darwish ٌبنًإنفى 

 J. Reprod. and Infertility بنًػهد 

 زةسَخ بنُشش 2011

Methodological factors affecting the results of staining frozen–thawed 

fertile and subfertile Japanese Black bull spermatozoa for acrosomal 

status 

 18 ػُىبٌ بنححص

Essam Almadaly, Ismail El-Kon, Bassiouni Heleil, El-Sayed Fattouh, , 

Masaki Takasu and Tetsuma Murase 
  بنًإنفىٌ

Animal Reproduction Science بنًػهد  

  زةسَخ بنُشش 2012
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  جامعة كفر الشيخ
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 قسم التوليد والتناسل والتلقيح األصطناعى
  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            


