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 األكادًٍَ انثرَايجًَىرج وصف 

 (ألكادًٍَ(ا)يراجعح انثرَايج انعانٍ )يراجعح أداء يؤسساخ انتعهُى 

 وصف انثرَايج األكادًٍَ 

 خبيؼخ ركشٚذ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انطت انجٛطش٘ انمغى اندبيؼٙ / انًشكض  .2

 ثكبنٕسٕٚط اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 ثكبنٕسٕٚط طت ٔخشازخ ثٛطشٚخ   اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 كٕسعبد انُظبو انذساعٙ   .5

  انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 اندبيؼبد انؼشالٛخ, ٔصاسح انضساػخ, انٓٛئخ انؼبيخ نهجٛطشح اد انخبسخٛخ األخشٖ انًؤثش .7

 2016-11-16 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 رخشٚح اطجبء ثٛطشٍٚٛ لبدسٍٚ ػهٗ فسض انسٕٛاَبد ٔرشخٛض االيشاع ٔػالخٓب -1

 انثشٔح انسٕٛاَٛخ االششاف ػهٗ انسمٕل ٔانًسطبدرخشٚح كبدس ثٛطش٘ لبدس ػهٗ  -2

 انؼًم فٙ يشاكض انزهمٛر االططُبػٙرخشٚح كبدس يٍ االطجبء انجٛطشٍٚٛ انمبدسٍٚ ػهٗ  -3

رشخٛض انًشبكم انزٙ رسذس نهسٕٛاَبد اثُبء انسًم رخشٚح كبدس يٍ االطجبء انجٛطشٍٚٛ انمبدسٍٚ ػهٗ  -4

 ٔانٕالدح ٔكٛفٛخ ػالخٓب

 انجٛطشٍٚٛ انؼبيهٍٛ فٙ لطبع انثشٔح اد االطجبءٚمٕو انفشع ثبلبيخ انُذٔاد انخبطّ ثزطٕٚش لذس -5

 انسٕٛاَّٛ ٔانًغزٕطفبد انجٛطشّٚ فٙ يدبل انزهمٛر االططُبػٙ ٔطشق صٚبدِ االخظبة

 رخشج كبدس يٍ االطجبء انمبدسٍٚ ػهٗ اخشاء يخزهف انؼًهٛبد اندشازٛخ-6
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 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى  .10

 ٔانفٓى  ًؼشفخان-أ

 ػهٗ انطبنت اٌ ٚزؼهى طشق فسض انسٕٛاَبد  ٔكٛفٛخ اخز ًَبرج نهفسض انًخزجش٘ -1أ

 بالد انًشضّٛػهٗ انطبنت اٌ ٚزؼهى طشق انفسض انًخزجشّٚ ٔكٛفٛخ رشخٛض انس-2أ

 اٌ ركٌٕ نذٖ انطبنت انخهفّٛ انؼهًّٛ انكبفّٛ اليشاع انسٕٛاَبد انًخزهفّ  -3أ

 ت انخهفٛخ انؼهًٛخ انكبفٛخ نطشق رُبعم انسٕٛاَبد انًخزهفخناٌ ركٌٕ نذٖ انطب -4أ

  ؼهٕيبد انكبفٛخ نًؼشفخ االيشاع انًشزشكخ يغ االَغبٌ ٔطشق انٕلبٚخ يُٓبانًاٌ ًٚزهك انطبنت   -5أ

  ثباليشاع ٔانًشبكم انزٙ لذ ٚزؼشع نٓب انسٕٛاٌ اثُبء انسًم ٔانٕالدحػهٗ انطبنت اٌ ٚكٌٕ يهًب  -6أ

 انخبطخ ثبنًٕضٕع  انًٓبساد-ة 

يغ انذسط ٔفٓى انًٕاضٛغ انزٙ  انًٓبساد انزخطٛطّٛ )رٓٛئخ انطبنت نٛكٌٕ لبدسا ػهٗ انزؼبيم – 1ة 

 عٕف رطشذ خالل انًسبضشِ يٍ خالل اخزٛبس انطشق انزذسٚغّٛ انفؼبنّ (

ذ االعئهّ انًٓبساد انزُفٛزّٚ )رٓٛئخ انطبنت نزكٌٕ نذّٚ انمذسِ ػهٗ انزٓٛئّ نهذسعًٍ خالل طش – 2ة 

 ٔرُٕٚغ انًثٛشاد ٔرغٛٛش َجشح انظٕد(

 انًٓبساد انزمًّٕٚٛ )يؼشفخ االعئهّ ٔإَاػٓب ,اػذاد االخزجبساد ,انُمذّٚ االعزشخبػّٛ( – 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًسبضشِ -1

 انضٚبساد انًٛذاَّٛ ٔانزذسٚت انسمهٙ ٔانًخزجش٘   -2

 دٔساد رذسٚجّٛ فٙ يدبل االخزظبص  -3

 عًُبساد ٔيُبلشبدػمذ  -4

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزسشٚشّٚ   -1

 االخزجبساد انشفّٓٛ ٔانؼًهّٛ  -2

 االعئهّ انًفبخئّ ٔانغشٚؼّ   -3

 انًشبسكبد انٕٛيّٛ ٔانزمبسٚش -4

 

 انزفكٛش يٓبساد-ج

 

  اٌ انطبنت لبدسا ػهٗ يؼشفخ يغججبد االيشاع ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب  -1ج

 فٛخ اخز ًَبدج انؼُٛبد ٔانطشق انًخزجشّٚ انالصيّ نزسهٛهٓب اٌ ُٚبلش انطبنت كٛ -2ج

 اٌ ُٚبلش انطبنت كٛفٛخ رفغٛش اخزٛبس انطشق انًخزهفّ نهؼالج  -3ج

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت يهًب ثبنٕعبئم انسذٚثّ نهزشخٛض ٔانؼالج نكبفخ انسبالد انًشضّٛ  -4ج     

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

  انًسبضشاد ٔانًُبلشبد  -1

 انسٕٛاَبد انًخزجشّٚ   -2

 انًغزشفٗ انجٛطش٘ ٔانضٚبساد انًٛذاَّٛ   -3

 يشبْذح انؼُٛبد ٔانغالٚذاد -4
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 طشائك انزمٛٛى    

 اعهٕة انطبنت فٙ انزؼبيم يغ انسبنّ  .1

 كٛفٛخ رشخٛض انًشع ٔانسبالد ٔرمذٚش انؼالج انظسٛر  .2

 انزششٚسٙ اخشاء انفسض   .3
 

 

 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  ساد)انًٓبٔانًُمٕنخ  انًٓبساد انؼبيخ-د 

 يٓبسح انفسض ٔانزشخٛض -1د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انًشثٍٛ -2د

 يٓبسح انزؼبيم يغ انسبالد انًشضٛخ ٔ رٕطٛف انؼالج -3د

 انزهمٛسبدرذسٚت انطبنت ػهٗ اخشاء  -4د      

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىطشائك          

 انًسبضشح  -1

 مهٙانكشف انس  -2

 ػشع انغالٚذاد  -3

 انكشف ػهٗ انًُبرج ٔانؼُٛبد -4

 طشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -1

 االخزجبساد انؼًهٛخ  -2

 االخزجبساد انشفٓٛخ -3

انشٓبداد ٔانغبػبد  .12 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انًؼزًذح
 انثكانىرَىش درجح *

 )ش( تتطهة
 يعتًذج ساعح

 انًغزٕٖ / انغُخ
سيض انًمشس أٔ 

 انًغبق
 عى انًمشس أٔ انًغبقا

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انًشزهخ 

 انشاثؼخ

POD145 
 ايشاع دٔاخٍ

 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

60 

POD245 ٍايشاع دٔاخ 

 

 َظش٘ 2

 ػًهٙ 2

60 

 

 انزخطٛط نهزطٕس انشخظٙ .13

 :يٓبساد نذّٚ نزطٕس انطبنت يظهسخ فٙ رظت انزٙ ٔاالسشبداد انُظبئر يٍ يدًٕػخ رمذٚى -أ

 .انزؼبٌٔ سٔذ ٔ اندًبػٙ انؼًم -1
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 .االٔنٕٚبد ٔرسذٚذ انٕلذ اداسح -2

 .ٔاالداسح انمٛبدح  -3

 .يٓبسارّ نزطٕٚش انطبنت ػُذ انزارٙ ٔانزٕخّٛ انًزبثؼخ يجذأ غشط -ة

 .انمذٔح االعزبر خالل يٍ انطبنت شخظٛخ اثشاص ػهٗ انؼًم–ج 

 . ثبنؼًم االعزمالنٛخ -د

 انًؼٓذ(أٔ  األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .14

 املركزي القبول نظام

 أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيح .15

 .واجلامعة للكلية االلكرتوين املوقع •

 .العلمي والبحث العايل التعليم وزارة قبل من املقرة املنهجية الكتب •
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 يخطظ يهاراخ انًُهج

 انثرَايج انخاضعح نهتقُُىَرجً وضع اشارج فٍ انًرتعاخ انًقاتهح نًخرجاخ انتعهى انفردَح يٍ 

 يخرجاخ انتعهى انًطهىتح يٍ انثرَايج 

 اسى انًقرر ريس انًقرر انسُح / انًستىي
 أساسٍ

 أو اختُارٌ

 انًعرفح وانفهى
انًهاراخ انخاصح 

 تانًىضىع
 يهاراخ انتفكُر

 انًهاراخ انعايح وانًُقىنح

) أو( انًهاراخ األخري انًتعهقح 

تقاتهُح انتىظُف وانتطىر 

 شخصٍان

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اساسٍ POD145 Poultry Diseases I انًرحهح انراتعح

POD145 Poultry Diseases II ٍاساس √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 ثُٛخ انًمشس= 11

األ

عجٕ

 ع

انغبػب

 د
 طشٚمخ انزؼهٛى اعى انٕزذح / انًغبق أٔ انًٕضٕع يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ

طشٚمخ 

 انزمٛٛى

1 
2 

 َظش٘

انًسرررثة  انتصرررُُف  يررررل انُُىكاسرررميانتعرَف  

انعاليرررررراخ انسرررررررَرَح  انتشررررررخُ   انتشررررررخُ  

 انًقارٌ  انىقاَح  انسُطرج.

Newcastle Disease: Definition, Etiology, 

Classification, Signs, Lesions, Lesions, 

Diagnosis, Differential Diagnosis, 

Prevention, Control.                                

اعئهخ ٔيُبلشخ  يسبضشح ٔششذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
فٍ يختثر ايرال انذواجٍ. االيرال انساليح 

 وادارج انذواجٍ.
Safety in the Poultry Disease Laboratory. 

Diseases and Poultry husbandary. 
يسبضشح ٔششذ 

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

2 
2 

 َظش٘

أَفىنُسا انطُىري انتعرَف  انًسثة  انُىع  يرل

انًصهٍ  انعالياخ انسرَرَح  االفاخ انًرضُح  

انتشخُ   انتشخُ  انًقارٌ  طرق اَتقال 

 انىقاَح وانسُطرج عهً انًرل.انًرل  

Avian Influenza: Definition, Etiology, 

Serotypes, Signs, Lesions, Diadnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of 

Spreads, Prevention and Control. 

اعئهخ ٔيُبلشخ  يسبضشح ٔششذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
أحتُاجاخ قاعح انذواجٍ  وتأثُراتها عهً صحح 

 .انذواجٍ
Poultry House Requitrments and their 

effect on poultry health. 
يسبضشح ٔششذ 

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

3 
2 

 َظش٘

انتعرَف  انًسثة  يرل انتهاب انقصثاخ انًعذٌي

االشررركال  انعاليررراخ انسررررَرَح  االفررراخ انًرضرررُح  

انتشرررخُ   انتشرررخُ  انًقرررارٌ   طررررق اَتقرررال 

 رج عهً انًرل.انًرل  انىقاَح وانسُط

Infectious Bronchitis: Definition, Etiology, 

Forms, Signs, Lesions, Diagnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of  

Spreads, Prevention and Control. 

 

 يسبضشح ٔششذ

 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
طشق لزم انطٕٛس نهزششٚر انًشضٙ 

 كبد.ٔانزخهض يٍ انٓال

Methods of killing birds  for necropsy 

and carcass disposal. 
يسبضشح ٔششذ 

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

4 
2 

 َظش٘

انتهاب انقصاتاخ وانحُجرجي  انتعرَف  انًسثة  

االشكال  انعالياخ انسرَرَح  االفاخ انًرضُح  

انتشخُ   انتشخُ  انًقارٌ   طرق اَتقال 

 ل  انىقاَح وانسُطرج عهً انًرل.انًر

Infectious Laryngotracheitis: Definition, 

Etiology, Signs, Lesions, Diagnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of 

Spreads, Prevention and Control. 

 

 يسبضشح ٔششذ

 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
 طشق ٔرمُٛخ انزششٚر انًشضٙ.

Necropsy Technique.  يسبضشح ٔششذ

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

5 
2 

 َظش٘

جرررررذرٌ انرررررذواجٍي انتعرَرررررف  االشررررركال  اَرررررىاع 

انفرررررررراَروش  انًسررررررررثة  انعاليرررررررراخ  االفرررررررراخ   

انتشرررخُ   انتشرررخُ  انًقرررارٌ   طررررق اَتقرررال 

 انًرل  انىقاَح وانسُطرج عهً انًرل.

Avian Pox: Definition, Forms, Types of virus, 

Etiology, signs, lesions, Diagnosis, 

Differential diagnosis, Methods of spread,  

Prevention and Control. 

 

 يسبضشح ٔششذ

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
 طشق ٔرمُٛخ انزششٚر انًشضٙ.

Necropsy Technique.  يسبضشح ٔششذ

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 بٌ ٕٚيٙايزس

6 
2 

 َظش٘

يرل غذج فاَثرَشُا انًعرذٌي انتعرَرف  االشركال  

اَرررىاع انفررراَروش  انًسرررثة  انعاليررراخ  االفررراخ   

انتشرررخُ   انتشرررخُ  انًقرررارٌ   طررررق اَتقرررال 

 انًرل  انىقاَح وانسُطرج عهً انًرل.

Infectious Bursal Diseases:  Definition, 

Etiology, Signs, Lesions, Diagnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of 

Spreads, Prevention and Control. 

 

 يسبضشح ٔششذ

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
 انٕلبٚخ ٔانغٛطشح ػهٗ االيشاع.

Disease prevention and control.  يسبضشح ٔششذ

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

7 
2 

 َظش٘

انُخاعي انتعرَف  االشكال  يرل انتهاب انذياغ و

اَىاع انفاَروش  انًسثة  انعالياخ  االفاخ   

انتشخُ   انتشخُ  انًقارٌ   طرق اَتقال 

 انًرل  انىقاَح وانسُطرج عهً انًرل.

Avian Encephalomyelitis:  Definition, 

Etiology, Signs, Lesions, Diagnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of 

Spreads, Prevention and Control. 

اعئهخ ٔيُبلشخ  يسبضشح ٔششذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
 انٕلبٚخ ٔانغٛطشح ػهٗ االيشاع.

Disease prevention and control.  يسبضشح ٔششذ

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

8 
2 

 َظش٘

يىِ انتايىر  انتهاب انثذ -يتالزيح انتهاب انكثذ

ًانُح. انتعرَف  االشكال  اَىاع االجساو االشت

انفاَروش  انًسثة  انعالياخ  االفاخ   

انتشخُ   انتشخُ  انًقارٌ   طرق اَتقال 

 انًرل  انىقاَح وانسُطرج عهً انًرل.

Hydropericardium-Hepatitis Syndrome, 

Inclusion body hepatitis:  Definition, 

Etiology, Signs, Lesions, Diagnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of 

Spreads, Prevention and Control. 

 

 يسبضشح ٔششذ

 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
 االيٍ انسٕٛ٘.

Biosecurity  يسبضشح ٔششذ

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

9 
2 

 َظش٘

يرل انًارَكي انتعرَف  االشكال  اَىاع 

نعالياخ  االفاخ   انفاَروش  انًسثة  ا

انتشخُ   انتشخُ  انًقارٌ   طرق اَتقال 

 انًرل  انىقاَح وانسُطرج عهً انًرل.

Mareks Disease: Definition, Etiology, 

Signs, Lesions, Diagnosis, Differential 

Diagnosis, Methods of Spreads, 

Prevention and Control. 

اعئهخ ٔيُبلشخ  يسبضشح ٔششذ

 ٕٚيٙ ايزسبٌ

 



 

  
 8انصفحح 

 
  

 انجُٛخ انزسزٛخ  .1

 انمشاءاد انًطهٕثخ :

  انُظٕص األعبعٛخ 
 كزت انًمشس 
      ٖأخش 

. 
 Diseases of Poultry. Saif et al 2009, 11 edition 
 
 Poultry Diseases and Diagnosis, R.F. Gordan, 2005 

-  

 
2 

 ػًهٙ
 االيٍ انحُىٌ.

Biosecurity  يسبضشح ٔششذ

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

11 
2 

 َظش٘

االتُضال انًفاوٌي انتعرَف  االشكال  اَىاع 

انفاَروش  انًسثة  انعالياخ  االفاخ   

انتشخُ   انتشخُ  انًقارٌ   طرق اَتقال 

 انًرل  انىقاَح وانسُطرج عهً انًرل.

Lymphoid leucosis: Definition, Etiology 

Signs, Lesions, Diagnosis, Differential 

Diagnosis, Methods of Spreads, 

Prevention and Control. 

 

 يسبضشح ٔششذ

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
 كُفُح كتاتح انتقرَر انًرضٍ.

Preparation of Technical Report.  يسبضشح ٔششذ

 pptػشع  يغ

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

11 
2 

 َظش٘

انتعرَف  االشكال   :يتالزيح َق  انثُض

اَىاع انفاَروش  انًسثة  انعالياخ  االفاخ   

انتشخُ   انتشخُ  انًقارٌ   طرق اَتقال 

 انًرل  انىقاَح وانسُطرج عهً انًرل.

Egg drop Syndrome:  Definition, 

Etiology Signs, Lesions, Diagnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of 

Spreads, Prevention and Control. 

 

 يسبضشح ٔششذ

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
 Blood sampling كٛفٛخ أخز ػُٛبد انذو.

يسبضشح ٔششذ 

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

12 
2 

 َظش٘
 انتهاب انًفاصم انفاَروسٍ.

Viral Arthritis: Definition, Etiology 

Signs, Lesions, Diagnosis, Differential 

Diagnosis, Methods of Spreads, 

Prevention and Control. 

 

 يسبضشح ٔششذ

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
 رشخٛض أيشاع َمض انزغزٚخ

Diagnosis of  Nutritional Deficiency 

Diseases. 
ذ يسبضشح ٔشش

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

13 
2 

 َظش٘
 يشع فمش انذو انذخبج انًؼذ٘

Chicken Infectious Anemia: Definition, 

Etiology Signs, Lesions, Diagnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of 

Spreads, Prevention and Control. 

 

 يسبضشح ٔششذ

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 يٙايزسبٌ ٕٚ

 
2 

 ػًهٙ
 انطُرٌ. داء انعصُاخ انقىنىَُحرشخٛض 

 

Diagnosis of Avian Colibacillosis  يسبضشح ٔششذ

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

14 
2 

 َظش٘
 يزالصيخ انزمضو َٔمض انًُٕ.

Runting-Stunting Syndrome: Definition, 

Etiology Signs, Lesions, Diagnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of 

Spreads, Prevention and Control. 

اعئهخ ٔيُبلشخ  يسبضشح ٔششذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
 عبنًَٕٛال انطٕٛس.

Avian Salmonellois 
يسبضشح ٔششذ 

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 

15 
2 

 َظش٘
 انزٓبة االَف ٔانشغبيٗ

Avian Rhinotracheitis: Definition, 

Etiology Signs, Lesions, Diagnosis, 

Differential Diagnosis, Methods of 

Spreads, Prevention and Control. 

اعئهخ ٔيُبلشخ  يسبضشح ٔششذ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 
2 

 ػًهٙ
داء يشع انكٕسٚضا, كٕنٛشا انذٔاخٍ, 

 انًهزٕٚبد

Infectious Coryza, Fowl Cholera, 

Spirochetosis. 
ذ يسبضشح ٔشش

 pptيغ ػشع 

اعئهخ ٔيُبلشخ 

 ايزسبٌ ٕٚيٙ
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 9انصفحح 

 
  

  يزطهجبد خبطخ
املتاحة كمواقع اليوتيوب واالنرتنت ابالضافة للكتب  احلديثة التعليمية الوسائل استخدام

 االلكرتونية

 انخذيبد االخزًبػٛخ 

تشخيص وعالج احلاالت ادلرضية التابعة للمربني يف القطاع اخلاص ابالضافة 
تؤدي اىل زايدة لالرشادات والتوصيات اخلاصة ابلوقاية من العوامل اليت 

 .صابة بالمرا اال
اقامة الندوات وادلناقشات والدورات التدريبية لكوادر التعليم العايل وموظفي 

 وزارة الزراعة واذليئة العامة للبيطرة.

 
 

 

 

 االيشاع ٔأيشاع انذٔاخٍسئٛظ فشع 

 حساٌ هادٌ خىرشُذ. و

13-2-2017 

 


