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 تؼط انصفاخ انهايه نهًاػض:

٣ٝٞؽو ػٞثَٓ ثٌُلجءر ثُض٘ج٤ِّٚ ٝثٗضجػ ثُضٞثةْ: ٠ٛٝ ػذجًر ػٖ ػوه ثُؾو٣جٕ ثُٔلطٞٓٚ ك٠ ثُوط٤غ 

 ًغ٤ٌر صؤعٌ ػ٠ِ ثٌُلجءر ثُض٘ج٤ِّٚ دنالف ثًُٞثعٚ.

 انؼىايم انًذذدج نهكفاءج انتُاسهيه نمطيغ انًاػض:

 Fertilityانخصىته:  .1

 ُِيًٌ: ػذجًر ػٖ ٓض٠ّٞ ثُضِو٤قجس ثُض٠ ٣ؤه٣ٜج ثُيًٌ المٚجح ثالٗجط ثٝ ثُوط٤غ.

ثٝ ثُالٍٓٚ ُٜيٙ ثالٗغ٠ ُالٗغ٠: ػذجًر ػٖ ػوه ثُضِو٤قجس ثُالٍٓز المٚجح ثالٗغ٠ 

 المٚجدٜج.

 )مجٙٚ دجالٗجط(: ٌٟم ه٤جُ ثُنٚٞدٚ

ػوه ثالٗجط ثُِٔوقٚ )ثُٔنٚذٚ( / ػوه ثالٗجط ثُٔؼٌٝٝٚ ُِضِو٤ـ ٝٛٞ ثُٔو٤جُ  . أ

 ثالكَٞ.

 ػوه ثالٗجط ثُٞثُور / ػوه ثالٗجط ثُٔؼٌٝٝٚ ُِضِو٤ـ. . ح

 ػوه ثالٜٓجس ثُٞثُور / ػوه ثالٗجط ثُٔنٚذٚ. . س

 Prolificacyاَتاج انتىائى:  .2

 Litterثُٔوٚٞه دٜج ػوه ثُٔٞث٤ُو ثُ٘جصؾٚ ٖٓ ثالّ ُٜٝج ٓٚطِـ ثمٌ ٝٛٞ فؾْ ثُذطٖ 

size .ٚثٝ ػوه ثُنِل 

 ٣ٌٖٝٔ ه٤جّٜج ػٖ ٣ٌٟن:

 ػوه ثُؾو٣جٕ ثُُٔٞٞهر / أّ ٝثُور. . أ

 ػوه ثُؾو٣جٕ ثُٔلطٞٓٚ / أّ ٝثُور. . ح

 ػوه ٤ًِٞؽٌثٓجس ثُُٔٞٞهر / أّ ٝثُور. . س

 أّ ٝثُور.ػوه ٤ًِٞؽٌثٓجس ثُٔلطٞٓٚ /  . ط

 Age at first calvingانؼًش ػُذ أول والدج:  .3
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 ٕ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ػوه ًذ٤ٌ ٖٓ ثُٔٞث٤ُو.ؼٌٔ ػ٘و أٍٝ ٝالهر ٙـ٤ٌ ٣ضْ ٝٔجثًُِٔج ًجٕ 

ٌٕٜث ٝك٠  21ًٕٜٞ ٌُٖٝ ال صِوـ ثالٗجط هذَ ثٕ ٣ٌٕٞ ػٌٔٛج  5-3ػٌٔ ثُذِٞؽ ك٠ ثالٗجط ٖٓ 

 هًٝر ثُٖذن٣ٝذِؾ ٍٟٞ ٌٕٜث  21هذَ ػٌٔ  ًٕٜٞ ٌُٖٝ ال صْضنوّ كال ثُضِو٤ـ 7-4ثُيًًٞ ٖٓ 

ًٕٜٞ  5ٝٓور ثُقَٔ ك٠ ثُٔجػَ ّجػز  ٣41ّٞ ٍٟٝٞ كضٌر ثُٖذن فٞث٢ُ  12 ك٠ ثُٔجػَ فٞث٠ُ

 .ٌٕٜ 21ٝثُٞالهر ػ٘و ػٌٔ 

 Calving Intervalانفتشج تيٍ والدتيٍ:  .4

 ر فض٠ ٣ضْ ثالمٚجح.كضٌر ثُضِو٤ـ: ثُٔور ٖٓ ثُٞاله

 ثالمٚجح فض٠ ثُٞالهر.كضٌر ثُقَٔ: ثُٔور ٖٓ 

ًٕٜٞ ٝٛ٘ج ثالمضالف ٣ٌٕٞ ك٠ كضٌر ثُضِو٤ـ ٠ٛٝ ك٠ ثُٔجػَ  5كضٌر ثُقَٔ عجدضٚ صو٣ٌذج 

 ٣ّٞ ًِٝٔج هٌٚس كضٌر ثُضِو٤ـ صوٌْ ثُلضٌر د٤ٖ ثُٞالهص٤ٖ. 06-66ثُٔق٤ِٚ 

 Longevityغىل انذياج االَتاجيه:  .5

 ٤ِّٚ ػج٤ُٚ.ًِٔج ٟجٍ ثُؼٌٔ صؼط٠ ػوه ٓٞث٤ُو أًغٌ صٌٕٞ ثٌُلجءر ثُض٘ج

  Mortality َسثه انُفىق: .6

 ُضو٤َِ ْٗذٚ ثُ٘لٞم الدو ٖٓ ٝؽٞه ًػج٣ٚ ؽ٤ور ُالّ ٖٓ ثُضِو٤ـ فض٠ ثُلطجّ.

 Herds Establishing :تأسيس لطؼاٌ انًاػض

صٔضجٍ ثُٔجػَ ك٠ صٌد٤ضٜج ٖٓ ثُ٘جف٤ٚ ثالهضٚجه٣ٚ دجٗنلجٛ صٌج٤ُق صٌد٤ضٜج ٝػ٘و صأ٤ِّ هطؼجٕ 

 ٠ِ٣:ثُٔجػَ ٣ؾخ ٌٓثػجر ٓج 

 ثُوهٚ ك٠ ثمض٤جً ثكٌثه ثُوط٤غ . .2

ٌٕثء ثُق٤ٞثٗجس ٖٓ ٓٚجهً ٓٞعٞم ك٤ٜج ٓغَ ٍٝثًر ثًَُثػٚ ٌٝٓثًَ ثُذقٞط ٝث٤ٌُِجس  .1

 ثٝ ًذجً ثٌُٔد٤٤ٖ ثٝ ثالّٞثم ث٤ٌُٜٖٙ ك٠ د٤غ ثُٔجػَ.

 صٞثكٌ ثُنذٌر ك٠ ثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ ٌٕثء ثُٔجػَ. .3

 صقو٣و ثُٜوف ٖٓ صأ٤ِّ ٝصٌد٤ٚ هطؼجٕ ثُٔجػَ. .4
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 صٞثكٌ ػالٓجس ثُٚقٚ ػ٘و ٌٕثء ثُٔجػَ ٝصضِن٘ ٛيٙ ثُٚلجس ك٤ٔج ٠ِ٣:  .5

ثُق٣ٞ٤ٚ ٝثُٖ٘جٟ ، ثُِٕٞ ثًُٞهٟ ُالؿ٤ٖٚ ثُٔنج٤ٟٚ ، ثُذٌثٍ ٟذ٤ؼ٠ ٖٓ ف٤ظ ثالكٌثٍ ٝثٌُثةقٚ ، 

ث٤ُٖٜٚ ؽ٤ور ٝه٤جّ ثُق٤ٞثٗجس دؼ٤ِٔٚ ثالؽضٌثً ، ثُؼ٤ٕٞ دٌثهٚ ٝثُٔنطْ ٓ٘وٟ ، ثُٖؼٌ هٟٞ ٝالٓغ 

 ج٤ُٚ ٖٓ ثالًٝثّ ٝثُذغٌثس ، ثالىٕ ٟذ٤ؼ٤ٚ ٖٓ ف٤ظ ثصٚجُٜج دجٌُثُ.، ثُق٤ٞثٗجس م

٣ٝؾخ ػ٠ِ ٌٓد٠ ثُٔجػَ ثالُٔجّ ثُضجّ دؼالٓجس ثُٚقٚ ٝثٌُٔٛ ٝثٕ صٌٕٞ ُو٣ٚ ثُووًر ػ٠ِ 

ثُضلٌهٚ ٝثُض٤٤َٔ ٓجد٤ٖ ثُق٤ٞثٗجس ثُ٘ق٤لٚ ٗض٤ؾٚ ؿَثًصٜج ك٠ ثالٗضجػ ٝد٤ٖ ثُق٤ٞثٗجس ثُ٘ق٤لٚ ٗض٤ؾٚ 

 ثٙجدضٜج دجالٌٓثٛ.

 : أَىاع لطؼاٌ انًاػض

صٌد٠ ثُٔجػَ ػجهر ك٠ ٓؾٔٞػجس ٝصنضِق  ك٠ ػوهٛج صذؼج ُ٘ٞع ثُوط٤غ ٝهطؼجٕ ثُٔجػَ ٣ٌٖٔ 

 صو٤ْٜٔج صذؼج ُؼوه ثالكٌثه ٝٓور ٌٓٞعٜج ك٠ ثُضٌد٤ٚ ٝثُٜوف ٖٓ صٌد٤ضٜج ث٠ُ ثالهْجّ ثُضج٤ُٚ:

صٌد٠ ك٠ ٛيٙ ثُوطؼجٕ ثُٔجػَ ٓضؼوهر ثالؿٌثٛ الٗضجػ ثُِذٖ  انمطؼاٌ انشدانح: .2

ٝثُِقْ ٝهو صٌد٠ ٓغ هطؼجٕ ثالؿ٘جّ ٝػجهر صضٞثؽو ٓغَ ٛيٙ ثُوطؼجٕ ك٠ ٓ٘جٟن 

ثًَُثػٚ ثُـ٤ٌ ًغ٤لٚ ثٝ ك٠ ثُٔ٘جٟن ثُٚقٌث٣ٝٚ فو٣غٚ ثالّضٚالؿ ٓغ صٞثكٌ ٌٓجٕ 

قغج ػٖ ثٌُػ٠. ٣ٝؼضذٌ ُٔذ٤ش ثُق٤ٞثٗجس ٣ٝضْ ص٘وَ صِي ثُوطؼجٕ ٖٓ ٌٓجٕ ث٠ُ ثمٌ د

ثُٔٚوً ثالّج٠ّ ُِومَ ك٠ صٌد٤ٚ صِي ثُوطؼجٕ ٛٞ ثٗضجػ ثُؾوثء ثُٚـ٤ٌر ٝفؾْ 

 ف٤ٞثٕ ك٠ ثُٔض٠ّٞ ٝصقضجػ ٌُثػ٠ ٝثفو. 56ثُوط٤غ ٣ذِؾ فٞث٠ُ 

ٝصٌد٠ ٖٓ هذَ ثٌُٔد٠ ٓغ دجه٠ ثُق٤ٞثٗجس ٓغَ ثالدوجًأٝثُؾجُٓٞ  انمطؼاٌ انًُضنيح: .1

ف٤ٞثٕ ٣ٝضْ ث٣ٞثةٜج ك٠ ثُقظجةٌ  5-4ٌثٝؿ ٓج د٤ٖ ٝػجهر ٓج ٣ٌٕٞ أػوثهٛج ه٤ِِٚ صض

ثُٔوجٓٚ دجُوٌح ٖٓ ٍَٓ٘ ثٌُٔد٠. ٝصٔضجٍ صِي ثُوطؼجٕ دٔووًصٜج ػ٠ِ ثٗضجػ ثُِذٖ 

 ٝثُؾوثء ٝثًصلجع ٓؼوٍ ثُضٞثةْ ٜٓ٘ج.

٣ٌٝد٠ دؾجٗخ ثالؿ٘جّ ٝىُي الًٝجع ثُقٔالٕ ث٤ُض٤ٔٚ ك٠ هط٤غ  انمطيغ انًؼذل: .3

 ثالؿ٘جّ.

 ٠ ُـٌٛ ٓقوه ٓغَ ثٗضجػ ثُِذٖ ثٝ ثٗضجػ ثُؾو٣جٕ.٣ٌٝد انمطيغ انًتخصص: .4

ٌ صِي ثُوطؼجٕ ُلضٌر ٤ٍ٘ٓٚ ٣ِٟٞٚ ٣ٌٕٝٞ ثُٜوف ٖٓ صْضٔ لطؼاٌ تشتيه دائًه: .5

صٌد٤ضٜج ٛٞ ثٗضجػ ثُيًًٞ ٝثالٗجط ىثس ثُضٌث٤ًخ ثًُٞثع٤ٚ ثُٔٔضجٍر ٣ٝضْ د٤ؼٜج دجّؼجً 

 ٌٓصلؼٚ ثُغٖٔ.
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ػج٣ٚ ٝثُضـي٣ٚ ثُؾ٤ور ُضقو٤ن أه٠ٚ ٣ضْ ك٤ٜج ثصذجع ثّج٤ُخ ثٌُ لطؼاٌ تجاسيه دائًه: .6

 ًدـ ٌٖٓٔ ٝصْضٌٔ صِي ثُوطؼجٕ ُلضٌر ٣ِٟٞز.

 انؼًش وانًىػذ انًُاسة نششاء انذيىاَاخ:

ّ٘ٚ  1-٣2لَٞ ثٕ صٌٕٞ ثُق٤ٞثٗجس ٙـ٤ٌر ك٠ ػٌٔ ٣ضٌثٝؿ ٓج د٤ٖ  انجذياٌ: .2

ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ثٗضجػ ٣ٌّغ ٝصضٞثكٌ ثُق٤ٞثٗجس ك٠ ثالّٞثم ٟٞثٍ ثُؼجّ ٣َٝهثه 

ثُٔؼٌٝٛ ٜٓ٘ج مالٍ ٌٕٜٟ ٓج٣ٞ ٤ٗٞ٣ٝٞ دؼو ثالٗضٜجء ٖٓ ّْٓٞ ثُؼِق 

ثالمٌٞ. ٝػجهر ٓج ٣ٌٕٞ عٖٔ ثُق٤ٞثٗجس ًم٤٘ ٝص٘جّخ صِي ثُق٤ٞثٗجس 

 د٠ ٓقوٝه ثُنذٌر.ثٌُٔ

صلَٞ ثُؼَ٘ثس ثُٚـ٤ٌر ىثس ثٍُٕٞ ثٌُذ٤ٌ ػ٠ِ ثٕ ٣ذوٝ  ُضاخ انُاظجه:ؼان .1

 ػ٤ِٜج ثٌَُٖ ثُٔغِغ٠.

ّ٘ٚ ٝىُي ك٠ دوث٣ٚ ٖٗجٟٜج  2,5-2صٖضٌٟ ٠ٛٝ دوثًٟ ك٠ ػٌٔ  انزكىس: .3

 ثُض٘ج٠ِّ.

٣ؾخ ػ٠ِ ٌٓد٠ ثُٔجػَ ثالُٔجّ دجُٚلجس ث٤ٌُِٖٚ ُِٔجػَ  ػُضاخ اَتاج انهثٍ: .4

 صفاخ ًَىرج ياػض انهثٍ كانتانً:ٗضجػ ٖٓ ثُِذٖ ك٤ؾخ ثٕ صضٞثكٌ دٚ ؽو٣ور ثال

ثُذطٖ ثٌُثُ ٙـ٤ٌر ، ثُؼ٘ن ًك٤غ ، ثُظٌٜ ْٓضو٤ْ ، ثُِٞٞع ػ٤ٔوٚ ػ٣ٌٞٚ ، 

ٓضْؼٚ ، ثٌُٞع ًذ٤ٌ ، ثُقِٔجس ٓ٘ضظٔٚ ْٝٓضو٤ٔٚ ، ثالًؽَ ًك٤ؼٚ ٝه٣ٞٚ ، 

 ثالًٝهر ثُِذ٤٘ٚ ٝثٝقٚ ٝظجٌٛر.

٠ُٞ٣ ثٛضٔجّ مجٗ ك٠ ثُٔوجّ ثالٍٝ دجمض٤جً ثُض٤ُٞ ثُض٠ ّٞف ًيُي ٣ؾخ ػ٠ِ ثٌُٔد٠ ثٕ 

صْضنوّ ك٠ صِو٤ـ ثالٗجط كجُض٤ِ ٣ؼضذٌ دقن ٗٚق ثُوط٤غ ٖٝٓ ثُٚلجس ثُٞثؽخ صٞثكٌٛج ك٠ 

 ثُض٤ُٞ ٓج ٠ِ٣:

 .ٚثُنِٞ ثُضجّ ٖٓ ثُؼ٤ٞح ث٤ٌُِٖ 

 .ّْالٓٚ ٝهٞر ثُوٞثة 

  ّٖ٘ٞثس. 5-3ثُؼٌٔ ٣ضٌثٝؿ ٓج د٤ 

  ِ٘ثُغج٣ٞٗٚ دٞٝٞؿ.ظًٜٞ ٙلجس ثُؾ 

 .ُثصْجع ثُٚوً ًٝذٌ ثٌُث 

  .ّٖالٓٚ ثُن٤ٚض٤ٖ ٝىثس فؾْ ٓ٘جّخ مجًػ  ثُؾْْ ك٠ ٤ًِ ثُٚل 
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 .ٚٝؽٞه ثٌُؿذٚ ثُؾ٤ْ٘ 

 .ٝنجٓٚ ث٤ٌَُٜ ًٝضجٗٚ ثُض٤ًٌخ ثُؾْٔج٠ٗ 

 .ْثُووًر ػ٠ِ ثُٞعخ ٝػوّ ٝؽٞه ثٟ ثُضٜجدجس ك٠ ثُوٞثة 

 ٤ٞثٗجس ث٣ُٞ٘ٔٚ.٣لَٞ كق٘ ثُْجةَ ثُٟٔ٘ٞ ُِضجًو ٖٓ ف٣ٞ٤ٚ ّٝالٓٚ ثُق 

 ُ٣َْلَٞ أمي ػ٤٘ٚ ٖٓ ثُوّ ٝكقٜٚج ُِضأًو ٖٓ مِٞ ثُض٤ُٞ ٖٓ ٌٓٛ ث. 

ٝػ٘و ص٣ٌٖٞ ثُوط٤غ ثُْٔضو٣ْ ٖٓ ثُٔجػَ الدو ٝثٕ ٣ٌٕٞ ثُوط٤غ ٓضوًؽج ك٠ ثُؼٌٔ فض٠ ٣ْضط٤غ 

ثٌُٔد٠ ثُٔقجكظٚ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثٗضجػ ٓقوه ٝعجدش ٖٓ ػجّ المٌ ٓغ ػوّ ٌٕثء ف٤ٞثٗجس ٖٓ 

٣ضؾ٘خ ٗوَ ثالٌٓثٛ ث٠ُ ؽجٗخ ثًصلجع ثّؼجً ثُق٤ٞثٗجس ثُٖٔضٌثٙ ٖٓ مجًػ ثُوط٤غ ثالّٞثم فض٠ 

 ٝثٗنلجٛ ًلجءصٜج ثالٗضجؽ٤ٚ.

 ٣ٌٖٝٔ ص٣ٌٖٞ هط٤غ ْٓضو٣ْ ىثس ثػٔجً ٓضوًؽٚ ًٔج ٠ِ٣:

 ّ٘ٞثس. 7-1% ثٗجط ٗجٝؾٚ ثػٔجًٛج 66

 ّ٘ٚ. 1-2% ثٗجط ك٠ ًٟٞ ثُ٘ٞؼ ثػٔجًٛج  ٓج د٤ٖ 25

 ّ٘ٚ.% ثٗجط ثػٔجًٛج ثهَ ٖٓ 15

ثٟ ثٗٚ ٣ضْ ٣ّٞ٘ج ثّضذؼجه % ٣ٝ16ؾخ ثٕ ٗٞغ ك٠ ثالػضذجً ثٕ ٓؼوٍ ثالّضذوثٍ ثُْٟ٘ٞ ٣ٌٕٞ 

ثٗغ٠ ٖٓ ثالٗجط ثُ٘جٝؾٚ ٗظٌث ٌُذٌ ّٜ٘ج ثٝ ُٞؼق ثٗضجؽٜج ثٝ ثٙجدضٜج دجالٌٓثٛ ف٤ظ  21ٗقٞ 

 25ّ٘ٚ ػٖ ٣ٌٟن ثٗضنجدٜج ٖٓ د٤ٖ ثٍ  1-٣2ضْ ثّضذوثٍ ٛيٙ ثالكٌثه ٖٓ ثالٗجط ثُض٠ ثػٔجًٛج 

ثٗغ٠ ٖٓ ثالٗجط ثُض٠ ػٌٔٛج ثهَ ٖٓ ّ٘ٚ ث٠ُ ثُلتٚ  25ثٗغ٠ ك٠ ثُلتٚ ثُؼ٣ٌٔٚ ثُغج٤ٗٚ ٣ٝضْ صٌه٤ٚ 

 ثُؼ٣ٌٔٚ ثُغج٤ٗٚ ٌٝٛيث ٣ّٞ٘ج.

 وػادج يتىلف دجى انمطيغ االيثم ػهً ػذج ػىايم َىجضها فيًا يهً:

 .فؾْ ًثُ ثُٔجٍ ثُٔضجؿ 

 .ٓوٟ صٞثكٌ ثٌُٔثػ٠ ٝثالػالف ثُنٌٞثء 

  ًٛثُٔضجفٚ ٌُِٖٔٝع.ْٓجفٚ ثال 

 .َٗٞع ّالُٚ ثُٔجػ 

 .ٚثُـٌٛ ثالّج٠ّ ٖٓ ثُضٌد٤ 
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 انتً تجشي فً يضاسع انًاػض نيىييه وانًىسًيهانؼًهياخ اأهى 

ف٤ظ ثٗٚ ٣ؾخ ثٍثُٚ ثالّٝجك ثُؼجُوٚ ٝثالصٌدٚ ثُٔٞؽٞهٙ دؾْْ ثُق٤ٞثٕ  :انتُظيف .2

ًٝيُي دؼٜ ثُقٌٖثس ثُض٠ صٞؽو ػجُوٚ دجُؾْْ ٝٛيٙ ثُؼ٤ِٔٚ صؤهٟ ث٠ُ ص٘ذ٤ٚ مال٣ج 

ثُؾِو ٝص٠٤ٖ٘ ثُوًٝر ثُو٣ٞٓٚ ٣ٝضْ ثُض٘ظ٤ق دقي ثالّٝجك دٞثّطٚ كٌٕجٙ مٖ٘ٚ ثٝ 

ظجكٚ ثُقظجةٌ ؽ٤وث ٝصط٤ٌٜٛج ٖٓ ًجكٚ دٞثّطٚ كٌٕجٙ ثُضط٤ٌٔ ًيُي ٣ؾخ ثالٛضٔجّ د٘

 ثُطل٤ِ٤جس  ٝثُض٠ ٣ٌٖٔ ثٕ صؼِن دجُق٤ٞثٗجس ٝثُضنِ٘ ٖٓ ثُذٍٞ ٝثٌُٝط ٤ٓٞ٣ج.

٣ؾخ ثُؼ٘ج٣ٚ ٝثالٛضٔجّ دجظالف ثُق٤ٞثٗجس ٝصو٤ِٜٔج ًِٔج ًذٌس فض٠ : تمهيى االظالف .2

ّطٚ صْضط٤غ ثُق٤ٞثٗجس ثُٔقجكظٚ ػ٠ِ ثصَثٕ ٤ٌّٛج ٝٝهٞكٜج ٣ٝضْ صو٤ِْ ثالظالف دٞث

ثُٚ مجٙٚ صٖذٚ ثٌُٔجٕٚ ٓغ ٌٓثػجر ػوّ صؼ٣ٌٜ ثؽَثةٜج ثُقْجّٚ ُِؾٌؿ ٝدؼو ىُي 

٣ضْ ؿْٜٔج ك٠ ٓقٍِٞ ًذ٣ٌضجس ثُ٘قجُ ثٝ ثُلًٞٓج٤ُٖ ػور ٌٓثس. ٣ٝؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ 

ثُوجةْ دؼ٤ِٔٚ صو٤ِْ ثالظالف ٓضٌٕٔ ػ٠ِ ثُؼ٤ِٔٚ ٣ٝضْ ثّضؼٔجٍ ٓو٘ ًذ٤ٌ ك٠ صو٤ِْ 

 ثالظالف ك٠ ثُٔجػَ.

ػ٤ِٔٚ ثػطجء ثُق٤ٞثٗجس ثًهجّ ٓؼ٤٘ٚ ٠ٌُ ص٤َٔ ًَ ف٤ٞثٕ ػٖ ثالمٌ ٠ٛ  :انتشليى .3

مالٍ كضٌر ف٤جصٚ ٝثُضٌه٤ْ ىٝ ث٤ٔٛٚ ًذ٤ٌر ك٠ ثَُٔثًع ثُض٠ صْؾَ ك٤ٜج ثْٗجح 

  وتىجذ ػذج غشق نتشليى انًاػض ويُها:ثُق٤ٞثٗجس ٝثٗضجؽٜج ٝٗٔٞٛج. 

 خ ػ٤ِٜج ٠ٛٝ ثٓج ٖٓ ثُقو٣و ثٝ ٖٓ ثُ٘قجُ ثُٔط٠ِ ٣ٌٝض :االسلاو انًؼذَيه

ثُقٌٝف ثٝ ثالًهجّ ثٝ ثالع٤ٖ٘ ٓؼج ٝدٞثّطضٜج ٣ضْ ص٤٤َٔ ثُق٤ٞثٕ ٝثالًهجّ هو 

صٌٕٞ ٖٓ ثُذالّض٤ي ثٝ ثال٤ُّٗٞٔٞ ٝصغذش ثٌُ٘ٔ ثُٔؼو٤ٗٚ ك٠ ٙٞثٕ ثالىٕ 

 دٞثّطٚ ثُٚ مجٙٚ.

 :٣ٝوٚو دٚ ثٌُضجدٚ ػ٠ِ ثالؽَثء ثُنج٤ُٚ ٖٓ ثُٖؼٌ ك٠ ؽْْ  استؼًال انىشى

ثُق٤ٞثٕ ٝثؿِخ ثالف٤جٕ ٣ٌٕٞ ٙٞثٕ ثالىٕ ٛٞ ٌٓجٕ ثُْٕٞ ٝثف٤جٗج ٣ضْ 

ثُْٕٞ ػ٠ِ ثُٖلٚ ثُْل٠ِ ُِق٤ٞثٕ. ٝٛيٙ ثُط٣ٌوٚ ثٖٝٔ ٝثكَٞ ف٤ظ ٣ذو٠ 

 ثٌُهْ ُِق٤ٞثٕ ٤ِٟٚ كضٌر ف٤جصٚ.

 هوظغ االسلاو فً سهسهه او غىق جهذي دىل انشلث. 

٣ضْ صؾل٤ق ثُٔجػَ ثُقالدٚ دٜوف ثًثفٚ ثٌُٞع ٝثالّضؼوثه ُِّْٔٞ ثُوجهّ  :انتجفيف .4

ٝثّضؼجهر ثُق٤ٞثٕ ُٚقضٚ ثّضؼوثهث ُِضِو٤ـ ثُضج٠ُ ٝصؾلق ثُٔجػَ دؼو كضٌر ًٝجػٚ 

 ًٕٜٞ ٠ٛٝ ثُلضٌر ثُض٠ صلطْ دؼوٛج ثُؾو٣جٕ. 4-2صضٌثٝؿ ٓج د٤ٖ 
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و صٌٕٞ ثّذٞػ٤ج ثٝ ٣ٌٜٕج ُٔضجدؼٚ ٣ضْ ٍٕٝ ثُق٤ٞثٗجس ػ٠ِ كضٌثس ٓ٘ضظٔٚ ه :انىصٌ .5

ٓؼوالس ثُ٘ٔٞ ًٝيُي ٓؼٌكٚ ثُقجُٚ ثُٚق٤ٚ ٝثُضـي٣ٝٚ ُِق٤ٞثٗجس ٣ٝضْ ثٍُٕٞ 

 دجّضنوثّ ٤َٓثٕ مجٗ.

ُؼ٤ِٔٚ ثُن٠ٚ كٞثةو ثهضٚجه٣ٚ ٜٓ٘ج ٣ٍجهر ٓؼوالس ثُ٘ٔٞ ٝصق٤ْٖ هٞثّ  :انخصً .6

 26-4ٌٟٝثٝر ثُِقْ ًٝيُي صق٤ْٖ ٟؼْ ثُِقْ ٝٗؾو ثٕ ثُؼٌٔ ثُٔ٘جّخ ُِن٠ٚ ٛٞ 

 ثّجد٤غ ٣ٝضْ ثُن٠ٚ دجّضنوثّ ػور ٌٟم ٜٓ٘ج: 

 :٣ٝضْ دٞثّطضٜج ٌُٛ ثُقذَ ثُٟٔ٘ٞ ثُ٘جهَ ٝثالٝػ٤ٚ  استخذاو انه انثشديضو

 ٖ عْ ٣ضٞهق صوكن ثُوّ ُِن٤ٚض٤ٖ ٖٝٓ عْ ًٝٔٞٛٔج.ثُو٣ٞٓٚ ٝٓ

 :ٝػٖ ٣ٌٟوٜج ٣ضْ ٓ٘غ ٍٝٙٞ ثُوّ ُِن٤ٚض٤ٖ  استؼًال انذهماخ انًطاغيه

ٖٝٓ عْ ًٝٔٞٛٔج ٝصْضؼَٔ ثُقِوجس ثُٔطج٤ٟٚ ُيُي ثُـٌٛ دٞثّطٚ ثُٚ 

مجٙٚ صّٞغ ثُقِوجس ثُٔطج٤ٟٚ دق٤ظ ٣ضْ ثهمجٍ ٤ًِ ثُٚلٖ ٝدٚ 

 ج ُضٞـ٠ ػ٠ِ ثالٝػ٤ٚ ثُو٣ٞٓٚ.ثُن٤ٚض٤ٖ هثمَ ثُقِوٚ عْ صًٌٜ

  ف٤ظ ٣ضْ فوٖ ثُق٤ٞثٗجس دٌٜٕٓٞ  :االَثىيهاستؼًال انهشيىَاخ

 ثالّضٌٝؽ٤ٖ.

 :ثؽٌثء ػ٤ِٔٚ ؽٌثف٤ٚ الٍثُٚ ثُن٤ٚض٤ٖ عْ ٣ضْ ف٤ظ ٣ضْ  انطشيمه انجشاديه

 صط٤ٌٜ ثُؾٌؿ ٝثػطجء ثُيًًٞ ثُٔن٤ٚٚ ثُٔٞجهثس ثُق٣ٞ٤ٚ ثُالٍٓٚ.

٤جس ثُض٠ صؾٌٟ ك٠ َٓثًع ثالٗضجػ ثُق٤ٞث٠ٗ ف٤ظ ٖٓ ثْٛ ثُؼِٔ :انتسجيم وانسجالخ .7

٣وّٞ ثٌُٔد٠ دجؽٌثء ثُٔلجِٝٚ د٤ٖ ف٤ٞثٗجصٚ ػ٠ِ ثّجُ هه٤ن ٖٝٓ عْ َُّ صْؾ٤َ 

ؽ٤ٔغ ثُذ٤جٗجس ثُٔضؼِوٚ دجُق٤ٞثٗجس مالٍ ٌٓثفَ ف٤جصٜج ثالٗضجؽ٤ٚ ك٠ ّؾالس مجٙٚ.  

 ٝصضؼوه ثٗٞثع ثُْؾالس ثُالٍٓٚ َُٔثًع صٌد٤ٚ ثُٔجػَ ٜٝٓ٘ج:

  ثُضٌد٤ٚ ٝثُضِو٤ـ.ّؾالس 

 .ّؾالس ثالٗضجػ 

 .ٍُّٕٞؾالس ث 

 .ّٚؾالس ثُضـي٣ 

 .ّٚؾالس ثُقجُٚ ثُٚق٤ 

 .ّٚؾالس ثهث٣ً 

 .ٚثٌُٖ٘ر ث٤ٓٞ٤ُ 
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٣ٌٖٝٔ ثُوٍٞ ثٕ ثُضْؾ٤َ ٝثُْؾالس ٛٞ ػٔجه ٌٓد٠ ثُٔجػَ ٝثُض٠ ٣ضْ ثػضٔجه ثٌُٔد٠ ػ٤ِٜج ػ٘و 

ثٌُٔثٙ ثُقو٤و٤ٚ ثُض٠ صؼذٌ ػٖ ثهثًر ثؽٌثء ػ٤ِٔٚ ثالٗضنجح ٝثُٔلجِٝٚ د٤ٖ ف٤ٞثٗجصٚ ث٠ُ ؽجٗخ ثٜٗج 

 ثًَُٔػٚ.

٣ٝؾخ دٚلٚ ػجٓٚ ثٕ صضٞثكٌ دجُْؾالس ثُذْجٟٚ ك٠ صو٣ٖٝ ثُذ٤جٗجس ث٠ُ ؽجٗخ ثُُْٜٞٚ ك٠ 

 ثّضنٌثػ ثُقوجةن فض٠ ٣ض٠ْ٘ ثُو٤جّ دجالٗضنجح د٤ٖ ثكٌثه ثُوط٤غ ػ٠ِ ثّجُ ػ٠ِٔ ٤ِّْ.

 وتفيذ ػًهيه انتسجيم فً يؼشفه كم يًا يهً:

، ػٌٔ ثُق٤ٞثٕ ، ٤ٓؼجه ثُضِو٤ـ ثُٔ٘جّخ ، ٤ٓؼجه ثُٞالهر ثُٔ٘ضظٌ ، ٓؼوالس  ْٗخ ثُق٤ٞثٕ

ثُنٚٞدٚ ، ٓؼوالس ثُ٘لٞم ٝثُْٔذذجس ث٤ٌُٝٔٚ ، ٓؼوٍ ثالّضذؼجه ، ثُقجُٚ ثُٚق٤ٚ ُِق٤ٞثٗجس ، 

ثٌُلجءر ثالٗضجؽ٤ٚ ، ٓؼوٍ ثٗضجػ ثُضٞثةْ ، ٤ًٔجس ثُؼِق ثُْٔضٌِٜٚ ٝثُٔضذو٤ٚ دجُٔنجٍٕ ، ٓؼٌكٚ 

 ثُٔج٠ُ ًَُِٔػٚ.ثُٔٞهق 

 مالحظات كيلو جرام شهر مالحظات كيلو جرام شهر                  اسم ورقم الحيوان

 النوع

 تاريخ الميالد

 صفحة سجل النسب

 اسم ورقم االب

 اسم ورقم االم

1 

2 

3 

4 

5 

  6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

  

 وصف الحيوان

 تاريخ التلقيح المخصب

 تاريخ الوالدة المنتظر

 عموميات :

 بيع فى    الى     بمبلغ

 

 ( ّؾَ ثالٍٝثٕ ث٣ٌُٜٖٚ 12ٌَٕ ) 
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 انتسُيٍ فً انًاػض: 

٣ضْ ص٤ْٖ٘ ثُٔجػَ ػ٘و ثٌُٖثء فض٠ ٣ض٠ْ٘ ثمض٤جً ثكٌثه ٓالةٔٚ ُِالٗضجػ ثُٔطِٞح ٓغ ٌٓثػجر إٔ 

٣ض٘جّخ ثٍُٕٞ ٓغ أػٔجً ثُٔجػَ ثُٖٔضٌثٙ ٓٔج ٣وٍ هالُٚ أ٤ًور ػ٠ِ هوًر ثُق٤ٞثٗجس ػ٠ِ ثُ٘ٔٞ 

ثُوٞثٟغ( ك٠ ثُلي ثُْل٠ِ ُِٔجػَ ٝٛٔج ٞؽٚ ػجّ ٣ٞؽو ٗٞػ٤ٖ ٖٓ ثالّ٘جٕ )ٝد ٝثالٗضجػ ثُؾ٤و

ٝصْضٌٔ كضٌر ٓؤهضٚ عْ صْضذوٍ د٤ٞجء ثُِٕٞ ثالّ٘جٕ ثُِذ٤٘ٚ ثٝ ثُٔؤهضٚ ٝصٌٕٞ ٙـ٤ٌر ثُقؾْ 

 دجُ٘ٞع ثُغج٠ٗ ٖٓ ثالّ٘جٕ )ثُوٞثٟغ( ٠ٛٝ ثالّ٘جٕ ثُْٔضو٣ٔٚ ٠ٛٝ ًذ٤ٌر ثُقؾْ ٝػ٣ٌٞٚ ِٝٙذٚ

 ٤ٔ٣َ ُٜٞٗج ُالٙلٌثً عْ دضووّ ثُؼٌٔ ٣ضقٍٞ ُِٕٞ ثُذ٠٘.ٝ

 ٣ٝضْ ثؽٌثء ثُض٤ْٖ٘ ك٠ ثُٔجػَ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٠ُ:

 .كضـ كْ ثُق٤ٞثٕ دج٤ُو٣ٖ دؼو ثْٓجًٚ ؽ٤وث 

 .ٌٔكق٘ ثُوٞثٟغ ٝػوهٛج عٔج٤ٗٚ دجُلي ثُْل٠ِ ٜٝٓ٘ج ٣ٌٖٔ صقو٣و ثُؼ 

 انتسُيٍ وانجذول انتانً يىظخ تمذيش انؼًش فً انًاػض اػتًادا ػهً

 انؼًش انمىاغغ

 ًٕٜٞ 4أهَ ٖٓ  ؽ٤ٔغ ثُوٞثٟغ ُذ٤٘ٚ

 2,5-2 ع٘ج٣ج ْٓضو٣ٔٚ ٝثُذجه٠ ُذ٤٘ٚ

 1,5-2,5 ع٘ج٣ج ًٝدجػ٤جٕ ْٓضو٣ٔٚ ٝثُذجه٠ ُذ٤٘ٚ

ع٘ج٣ج ًٝدجػ٤جٕ ّٝو٣ْجٕ ْٓضو٣ٔٚ ٝثُوجًفجٕ 

 ُذ٤٘ٚ

1,5-3,5 

 4,5-3,5 ؽ٤ٔغ ثُوٞثٟغ ْٓضو٣ٔٚ 

دج٤ُّٞ صوو٣ٌ ثُؼٌٔ ثُقو٤و٠ ُِق٤ٞثٕ ٣ضْ ٝثٌُذ٤ٌر ثُقؾْ ك٠ َٓثًع ثُٔجػَ ثُٔضنٚٚٚ  يهذىظه:

ف٤ظ ٣ضْ صْؾ٤َ صج٣ًل ٤ٓاله ثُق٤ٞثٕ ًٝيُي ؽ٤ٔغ ثُذ٤جٗجس ػٖ ٣ٌٟن ثُْؾالس ٝثٌُٖٜ ٝثُْ٘ٚ 

ثُنجٙٚ دٌَ ف٤ٞثٕ ٓ٘ي ٝالهصٚ ٝفض٠ ٓـجهًصٚ ثًَُٔػٚ ٗض٤ؾٚ ثّضذؼجهٙ ٖٓ ثُوط٤غ ٝد٤ؼٚ أٝ فض٠ 

 ٗلٞهٚ.
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ٝٗالفع أٗٚ دضووّ ػٌٔ ثُق٤ٞثٕ ٣َهثه فؾْ ثُوٞثٟغ ثُْٔضو٣ٔٚ ٝصقٍٞ ُٜٞٗج ث٠ُ ثُِٕٞ ثُذ٠٘ 

ٝصجًَ دؼٜٞج ٝٝؽٞه ثّ٘جٕ ًٌْٓٞر ث٠ُ ثٕ ٣ضْ  ثُوثًٖ ٣َٝهثه ثُضذجػو ٓج د٤ٖ ثُوٞثٟغ ٝدؼٜٞج

 ّوٟٞ ؽ٤ٔغ ثالّ٘جٕ.

 

 

 

 

 

 

 .ػٌٔ 1ّٚ٘ ًٕٜٞ  4.أهَ ٖٓ 2

 .ػٌٔ ّ٘ض4ٖ٤ .ػٌٔ 3

 ًٕٜٞ 0ّ٘ٞثس ٝ  3.ػٌٔ 6 ًٕٜٞ 0ّ٘ض٤ٖ ٝ .ػٌٔ 5

 ّ٘ٞثس 7.أًذٌ ٖٓ ػٌٔ 1 ّ٘ٞثس  7.ػٌٔ 7

 ( ثُض٤ْٖ٘ ك٠ ثُٔجػَ 11ٌَٕ ) 

 Goats Health Care :انشػايه انصذيه نهًاػض

٣ض٤َٔ ثُٔجػَ دٔوجٝٓضٚ ثُؼج٤ُٚ ُالٌٓثٛ ٓوجًٗٚ دذجه٠ ثُق٤ٞثٗجس ثًَُٔػ٤ٚ  ٝصٜوف ثٌُػج٣ٚ  

صو٤َِ ٗؼوٍ ثُ٘لٞم ث٠ُ ؽجٗخ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثٗضجػ ثُق٤ٞثٗجس هٕٝ ثُٚق٤ز  ُِٔجػَ ث٠ُ 

 :ٗوٚجٕ ُيث ٣ؾخ ثالٛضٔجّ دضٞك٤ٌ ثُظٌٝف ثُٚق٤ز ثُٔ٘جّذٚ ٝثُض٢ صَٖٔ ٓج٠ِ٣

ػوّ ثُْٔجؿ ُِوط٤غ دجٌُٖح ٖٓ ثألٓجًٖ ثٌُثًور ٝثُِٔٞعٚ ٝصٞك٤ٌ ٓٚوً ٤ُٔجر ثٌُٖح    .2

 .ثُ٘ظ٤لز

ُِوط٤غ إال دؼو ثُضأًو ٖٓ ّالٓضٜج ٙق٤جً مجٙز ٖٓ ػوّ إهمجٍ ف٤ٞثٗجس ؽو٣ور    .1

 .ثألٌٓثٛ ثُٔؼو٣ز
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 .صلجهٟ ثٌُٟٞدز ك٠ أٓجًٖ إػجٕز ثُق٤ٞثٗجس ٝثُض٢ صؤهٟ إ٠ُ ثٗضٖجً ًغ٤ٌ ٖٓ ثألٌٓثٛ   .3

ثٌُٔثهذز ثُْٔضٌٔر ألكٌثه ثُوط٤غ ُٔالفظز أٟ فجالس ٤ٌٝٓز ٝػٍَ ثُٔٚجح ػٖ دجه٠    .4

 .ثُوط٤غ فض٠ صٔجّ ثُٖلجء

 .زق٤ٚ٘جس ثُو٣ًٝز فْخ دٌٗجٓؼ ثُٞفوثس ثُذ٤ط٣ٌإؽٌثء ثُض   .5

 .ثُؼالؽجس ثُو٣ًٝز ٝو ثُطل٤ِ٤جس ثُوثم٤ِز  .6

ثُلق٘ ثُو١ًٝ الُضٜجح ثٌُٞع ُٔجػَ ثٗضجػ ثُِذٖ ٝثُي١ ٣ؼضذٌ ٖٓ أمطٌ ثالٌٓثٛ    .7

ثُض٠ ص٤ٚخ ثُق٤ٞثٗجس ثًَُٔػ٤ٚ ثُقالدٚ دٚلٚ ػجٓٚ ٝثُٔجػَ دٚلٚ مجٙٚ ٣ٝؤهٟ 

ٗض٤ؾٚ ُضِق ثٌُٞع ثُٔٚجح ث٠ُ ؽجٗخ ػوّ ٙالف٤ٚ  ثفوٝط مْجا ثهضٚجه٣ٚ ًذ٤ٌر

ثُِذٖ ُالّضٜالى ثاله٠ٓ ٣ٌٖٝٔ ػالػ ٌٓٛ ثُضٜجح ثٌُٞع ك٠ ثُقجالس ثُٔذٌٌر ػٖ 

 .٣ٌٟن ثُقوٖ هثمَ ثُقِٔز دجُٔٞجهثس ثُق٣ٞ٤ز ثُٔضٞكٌر دجُٞفوثس ثُذ٤ط٣ٌز

مضذجً ثُو١ًٝ ٝو ًيُي ٖٓ أْٛ ثالفض٤جٟجس ثُٚق٤ز ُِوط٤غ ٝثُٞثؽخ ٓضجدؼضٜج دجّضٌٔثً ٛٞ ثال 

ٌٓٛ ثإلؽٜجه ثُٔؼوٟ )ثُذ٤ٌّٝال( ٝىدـ أٟ أكٌثه ٓٚجدز ٝػٍَ ثُوط٤غ ُق٤ٖ صٔجّ مِٞٙ ٖٓ أ١ 

٣ّٞ، ٣ٝؼضذٌ ٌٓٛ ثإلؽٜجٛ ثُٔؼو١ ٖٓ أمطٌ  12إٙجدجس دؼو عالط ثمضذجًثس ه٣ًٝز ًَ 

ث ُقْج٤ّضٜج ُإلٙجدز دٚ ٝإٌٓجٕ ثٗضوجُٜج ُإلْٗجٕ ًٌ  .ثُٖٔجًَ ثُٚق٤ز ُوطؼجٕ ثُٔجػَ ٗظ

 أهى االيشاض انتً تصية انًاػض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثالٌٓثٛ ثُض٠ ص٤ٚخ ثُٔجػَ 13ٌَٕ ) 

 أٌٓثٛ ثُٔجػَ 

 أٌٓثٛ ٟل٤ِ٤ٚ       دٌض٣ٌ٤ٚ أٌٓثٛ أٌٓثٛ ك٤ٌّٝ٤ٚ     

 ثُطل٤ِ٤جس ثُوثم٤ِٚ   

ثُوٌثع   -ثُؤَ  - ثُوٌثه

 ثُذؼٞٛ -ثُؾٌح 

ثُو٣وثٕ  - ث٤ًٌُْٞو٣ج

 -ثُٔؼو٣ٚ ٝثُٔؼ٣ٞٚ 

 ثُو٣وثٕ ث٣ٌُٖط٤ٚ   

 ثُطل٤ِ٤جس ثُنجًؽ٤ٚ      
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٣ؼضذٌ ثُ٘لجك ٖٓ ثألٌٓثٛ ثُنط٤ٌر ثُض٢ إىث ُْ صؼجُؼ ٣ٌٖٔ إٔ صؤهٟ إ٠ُ ٗلٞم  : Bloat انُفار

ثُق٤ٞثٕ ثُٔٚجح، ٣قوط ثٌُٔٛ ك٢ ثُٔجػَ ثُض٢ صأًَ ٤ًٔز ًذ٤ٌر ٖٓ ثُقذٞح ًجُٖؼ٤ٌ ٝثُيًر 

 .ثُقٖجةٔ ثُذو٤ُٞز ٓغَ ثُذ٤ٌّْ إىث ًجٗش ؿٞز أٝ ٓ٘وثٙأٝ صأًَ 

٣ٝؼضذٌ أ٣ٞج ثُضـ٤٤ٌ ثُٔلجؽب ك٢ ٗٞػ٤ز ثُؼِق ثُٔووّ ُِق٤ٞثٕ دوٕٝ ثُضوًػ ك٠ صوو٣ْ ثُؼِق ٖٓ 

ثُؼٞثَٓ ثُْٔذذز ُِ٘لجك ٝهو عذش فو٣غج إٔ ٗو٘ ثُٔجؿ٤ّْ٘ٞ ٝثُذٞصج٤ّّٞ ك٢ ثُؼ٤ِوز ٣ٌٖٔ إٔ صؤهٟ 

    Frothy ٝثُ٘ٞع ثٌُؿ١ٞ  Gassy Bloat ٖٓ ثُ٘لجك ثُ٘ٞع ثُـج١ٍأ٣ٞج ُِ٘لجك، ٣ٞؽو ٗٞػجٕ 

Bloat   صْذخ ثُقذٞح ثُ٘ٞع ثُـج١ٍ ٖٓ ثُ٘لجك د٤٘ٔج صْذخ ثُذو٤ُٞجس ٓغَ ثُذ٤ٌّْ ثُ٘ٞع ثٌُؿ١ٞ

ٌّٝػٚ ٖٝٓ أؿٌثٛ ثُ٘لجك ثٓضالء ثٌٌُٓ دجُـجٍثس ٝثٗضلجمٜج ك٢ ثُؾجٗخ ثأل٣ٌْ ٖٓ ثُذطٖ 

 .ه ثُق٤ٞثٕ ػ٠ِ ثألًٛ ك٢ ثُقجالس ثُٖو٣ورًٝهجثُض٘لِ ٝثٝطٌثح ثُق٤ٞثٕ 

٣ؼجُؼ ثُق٤ٞثٕ ثُٔٚجح دٔٞجهثس ثُ٘لجك ٝث٣َُٞس ثُٔؼو٤ٗز ٝصو٣ِي ثُذطٖ ك٢ ٓ٘طوز ثٌٌُٓ 

ٝإؽذجً ثُق٤ٞثٕ ػ٠ِ ث٢ُٖٔ ٣ْٝجػو ىُي ػ٠ِ ثُضنِ٘ ٖٓ ثُـجٍثس ػٖ ٣ٌٟن ثُلْ أٝ ثٌُٖػ، 

٤ٚ ًٌدٞٗجس ثُٚٞه٣ّٞ ك٢ دؼٜ دؼو ٍٝثٍ ثُ٘لجك ٣ٌٖٔ أػطجء ثُق٤ٞثٕ ثُٔجء ثُوثك٠ ٓيثح ك

ثُقجالس ثُض٢ ال ٣ْضؾ٤خ ك٤ٜج ثُق٤ٞثس ُِؼالػ دجُوٝثء ٣ٌٖٔ ثّضؼٔجٍ ثُٚ ثُذٍَ ألفوثط كضقز 

 .ٙـ٤ٌر ك٢ ثٌٌُٓ ُِضنِ٘ ٖٓ ثُـجٍثس ثُٔضٌثًٔٚ ك٠ ًٌٓ ثُق٤ٞثٕ

صٚجح ثُٔجػَ دجُوٌثه ٝثُي١ ٣ؤعٌ ِّذج ػ٠ِ ثُق٤ٞثٕ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ثُٚق٤ز ٣ٝوَِ   Ticks :انمشاد

ٖٓ ٤ًٔز ثإلٗضجػ ٝ صٞؽو أٗٞثع ًغ٤ٌر ٖٓ ثُوٌثه صْذخ ًِٜج ثًٌُٞ ُِق٤ٞثٕ، ٣ضـيٟ ثُوٌثه ثُذجُؾ 

٣ٌٝهجس ثُوٌثه ػ٠ِ هّ ثُق٤ٞثٕ ثُٔٚجح ٣ٝٚجح ثُق٤ٞثٕ دلوٌ ثُوّ ٝٝؼق ٓوجٝٓضٚ ُالٌٓثٛ 

ٖٓ ثُِذٖ ٝثُِقْ ، ٣ٝضْذخ ثُوٌثه أ٣ٞج ك٢ ٗوَ ػوه ٖٓ ثألٌٓثٛ إ٠ُ ثُق٤ٞثٕ ٓغَ ٝهِز ثإلٗضجػ 

 Babesiosis   ،Theerliosis  ، Aanaplasmosisأٌٓثٛ ٟل٤ِ٤جس ثُوّ ٝ ٖٓ أٜٛٔج ٌٓٛ 

 .ٝأ٣ٞج أٌٓثٛ ثُل٤ٌّٝجس ٓغَ ٌٓٛ ف٠ٔ ثُوٌثه 

ػٖ ٣ٌٟن ثٌُٓ أٝ ثُضـط٤ِ ٌٝٓجكقز ثُوٌثه صضْ دٞثّطز ثُٔذ٤وثس ثُق٣ٌٖز ثُٔ٘جّذز ٣ٝضْ ىُي 

٣ٝؾخ إٔ صٌٕٞ ثُٔذ٤وثس ثُْٔضؼِٔز ك٢ ثٌُٔجكقز أٓ٘ٚ دجُْ٘ذز ُإلْٗجٕ ُِٝق٤ٞثٕ ٝ ىثس كؼج٤ُز ك٢ 

 . إدجهر ثُوٌثه
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ثُوٞدجء ٣ؼضذٌ ٖٓ ثألٌٓثٛ ثُٔ٘ضٌٖر د٤ٖ ثُٔجػَ ٝٛٞ ٌٓٛ صْذذٚ ثُلط٣ٌجس Favus :  انمشاع

٣ٝ٘ضٌٖ ك٢ ثُٔ٘جك ثٌُٟخ دٌغٌر ٝصٌٕٞ ثإلٙجدز ك٢ ثٟ ؽَء ٖٓ ؽْْ ثُق٤ٞثٕ ٝصٌٕٞ ػ٠ِ ٌَٕ 

٣ضْ ثٛٔجٍ ثُق٤ٞثٕ فِوز ٖٓ ثُٖؼٌ ٓقجٟز دٔ٘طوز ػ٠ِ ٌَٕ هثةٌر مج٤ُز ٖٓ ثُٖؼٌ ٝػ٘وٓج 

ٝ ص٤ٌٚ ثًذٌفؾٔج ، ٣ؼضذٌ ٌٓٛ ثُوٌثع ٌٓٝج ٓؼو٣ج ٣٘ضوَ  دوٕٝ ػالػ ك٢ٜ صضْغ ثُٔٚجح

دٞثّطز ثالفضٌجى د٤ٖ ثُق٤ٞثٗجس ث٣ٌُٔٞز ٝث٤ُِْٔز، ٣ؾخ إٔ ٣َثٍ ثُٖؼٌ ٖٓ ثُؾَء ثُٔٚجح 

ٝصـَْ ثُٔ٘طوز ثُٔٚجدز دٔطٌٜ ٝصؾلق عْ صْٔـ دٔٞجهثس ثُوٌثع، ٣ؾخ إٔ ٣ًٌٌ ٛيث ثُؼالػ 

 .٤ٓٞ٣َج ُلضٌر أّذٞػ٤ٖ فض٠ ٣ضْ ثُٖلجء ثٌُجٓ

ٛيث ثٌُٔٛ ٟل٤َ ٖٓ ثُطل٤ِ٤جس ثُٚـ٤ٌر ثُض٠ ص٘ض٢ٔ ث٠ُ ك٤ِٚز ثُقٌٖثس   Mange :انجشب

ٝص٘ضوَ دٞثّطز ثالفضٌجى ٓغ ف٤ٞثٕ آمٌ ٓٚجح أٝ أ٤ًٝز ٝؽوًثٕ ثُقظجةٌ ثُض٢ صْٞ ف٤ٞثٗجس 

٣ٌٓٞز، صْذخ ٟل٤ِ٤جس ثُؾٌح فٌز ٕو٣ور ٝص٤ٜؼ ك٢ ثُؾِو ٓٔج ٣وكغ ثُق٤ٞثٕ ك٤قي ؽِوٙ ك٢ 

ثألٕؾجً ك٢ ثٌُٔػ٠ أٝ ثًَُٔػز ك٤ضْجه٠ ٕؼٌ ثُؾِو ٣ٝٚجح دجُوٌٝؿ ٝثُضِْنجس ثُؾوًثٕ أٝ 

ثُض٢ صِضٜخ ك٢ دؼٜ ثألف٤جٕ ٓنِلز ًٝثةٜج هًٖٞ ٤ٌّٔز، ٣ٔض٘غ ثُق٤ٞثٕ ػٖ ثألًَ إىث ًجٗش 

ثإلٙجدز دجُـز ٣ٍَٜٝ ٣ٝٚذـ ػٌٝز ُإلٙجدز دجألٌٓثٛ، ٣ٌٖٔ ثُٞهج٣ز ٖٓ ٛيث ثٌُٔٛ دؼٍَ 

ٓجًٖ مجٙز ػٖ دو٤ز ثُوط٤غ ٓغ ه٘ ثُٖؼٌ ٝ ٓؼجُؾضٜج دٔٞجهثس ثُق٤ٞثٗجس ث٣ٌُٔٞز ك٢ أ

ثُؾٌح ثُلؼجُز ػٖ ٣ٌٟن ثُقوٖ صقش ثُؾِو ٓغ ثُٔؼجُؾز ثُٔٞٝؼ٤ز ُِؾِو دجُٔطٌٜثس ثُض٢ 

 .صقضٟٞ ػ٠ِ ٓجهر ثٌُذ٣ٌش دؼو إٍثُز ثُوًٖٞ

، Screw-worm Fly ٌٓٛ صْذذٚ ٣ٌهجس ىدجدز ثُوٝهر ثُق٤َِٗٝز   Myiasis :  َغف انجشوح

صٞغ ثُيدجدز د٤ٜٞج ػ٠ِ ثُؾٌٝؿ ثُض٢ صقوط ك٢ ؽِو ثُق٤ٞثٕ ٝؿجُذج ٓج صٌٕٞ ك٢ ٓ٘طوز ثٌُأُ 

ٝصقش ثُي٣َ أٓج ك٢ ثُٔٞث٤ُو كضقوط ثإلٙجدز ك٢ ٓ٘طوز ثُقذَ ثٌُْٟ، ٣لوِ ثُذ٤ٜ ٝصنٌػ 

ث٤ٌُهجس ثُض٢ صذوأ ك٢ ثُقلٌ ٝ ثُـيثء ػ٠ِ ُقْ ثُق٤ٞثٕ ثُٔٚجح، ك٢ ثإلٙجدجس ثُذجُـٚ ثٝ ثُقٌؽٚ 

جح ثُق٤ٞثٕ دلووثٕ ث٤ُٜٖٚ ٝصظٌٜ ػ٤ِٚ أػٌثٛ ثُق٠ٔ ٝثُٞؼق ٝ ًدٔج ٣٘لن مجٙز إىث ٣ٚ

ًجٗش ثإلٙجدز ك٢ ٓ٘طوز فْجّز، صضْ ثُٞهج٣ز ٖٓ ٛيث ثٌُٔٛ د٘ظجكز ثُقظجةٌ ًٕٜٝج ٖٓ ف٤ٖ 

إ٠ُ آمٌ دٞثّطز ثُٔذ٤وثس ثُق٣ٌٖز دضؾ٘خ ثُؾٌٝؿ ك٢ ثُٔجػَ ٝىُي دئٍثُز ثُٔنِلجس ٖٓ 

كز ثُق٤ٞثٕ ؽ٤وث مجٙز دؼو ثُٞالهر إلٍثُز آعجً ثُوٓجء ثُض٢ صضْذخ ك٢ ثَُٔثًع ٝ دٞؽٞح ٗظج

 .ؽيح ثُيدجدز، ٣ضْ ثُؼالػ دٞثّطز ثُٔذ٤وثس ثُق٣ٌٖز
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 Colstiridium  ص٠ٌْٔٓٛ ٓؼو١ صْذذٚ ؽٌثع٤ْ  Gastroenteritis : انتهاب األيؼاء

Welchi Type B    ثٌُٝجػز ٓٔج ٣ضْذخ ٣ٝ٘ضوَ ٖٓ ٌٝع ثألٜٓجس ثُٔٚجدز إ٠ُ ثُٔٞث٤ُو إع٘جء

ك٢ فوٝط إّٜجٍ ٓوْٓ ىٝ ًثةقز ٣ًٌٜز ٝأػٌثٛ ػٚذ٤ز ٣ضذؼٜج ًهجه ػ٠ِ ثألًٛ عْ ٣٘ض٢ٜ 

د٘لٞم ثُق٤ٞثٕ ثُٔٚجح مالٍ ٣ّٞ أٝ ٤ٓٞ٣ٖ ٖٓ دوث٣ز ظًٜٞ ثٌُٔٛ ٝصَٚ ْٗذز ثُ٘لٞم ٖٓ ٛيث 

% ٝهو ٣قوط أف٤جٗج ٗلٞم ُِق٤ٞثٕ ثُٔٚجح هٕٝ ظًٜٞ ثٟ أػٌثٛ، ٣ٚجح 16ثٌُٔٛ إ٠ُ 

 .ٌٔٛ ػجهر ث٤ُُٞو ٖٓ ػٌٔ ٣ّٞ إ٠ُ ػٌٔ ٝثفو ٌٕٜ ٝصٌٕٞ ثؿِخ ثُقجالس ك٢ ّْٓٞ ثُٞالهردجُ

ُِٝٞهج٣ز ٖٓ ٛيث ثٌُٔٛ ٣ؾخ ٗظجكز ٌٝع ثألٜٓجس هذَ ثٌُٝجػز ٝ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ٗظجكز 

ثُقظجةٌ ٓغ ػٍَ ثُق٤ٞثٗجس ث٣ٌُٜٔ ٝٝٓؼجُؾضٜج ٝ ثُضنِ٘ ٖٓ ثُٔٞث٤ُو ثُ٘جكوز دجُوكٖ أٝ 

 .ثُقٌم

٤ٚ٣خ أظالف ثُٔجػَ ٣ٝضْذخ ك٢ صؼلٖ ثُظِق ٌٝٔٛ ٓؼو١ ثُ ٛيث:  Foot Rot تؼفٍ انظهف

إىث دو٠ ثُق٤ٞثٕ ٖٓ هٕٝ ػالػ ٓٔج ٣ضْذخ  ثُظِق ثٗلٚجًٍٝيُي ٝصأًِٚ ٝك٠ ثٌُٔفِز ثألم٤ٌر 

ك٢ إٙجدز ثُق٤ٞثٕ دجُؼٌػ، ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٚ٣خ ٛيث ثٌُٔٛ ؽ٤ٔغ أظالف ثُق٤ٞثٕ ك٤ٔض٘غ ػٖ ث٤ٌُْ 

ٝثُقًٌز ك٤ٚجح دْؤ ثُضـي٣ز ٝثَُٜثٍ، ٖٓ أػٌثٛ ٛيث ثٌُٔٛ ٝؽٞه صًّٞ د٤ٖ ثألظالف 

ًثةقز  ٝؽٞهٓغ  ىثس صو٤قجسٌٝؿ ٝفٍٞ ثإل٤ًَِ ) ٌٓجٕ ثُضوجء ثُظِق ٓغ ثُؾِو ( عْ ٣ضطًٞ إ٠ُ ه

٣ًٌٜز ٖٓ ٌٓجٕ ثإلٙجدز، ٣ضْ ػالػ ثُق٤ٞثٕ ثُٔٚجح دجّضؼٔجٍ ثُٔطٌٜثس ثُو٣ٞز ٝص٘ظ٤ق ٌٓجٕ 

 .ثإلٙجدز ٓغ ثُقوٖ دجُٔٞجهثس ثُق٣ٞ٤ز

ٓـطجر دوًٖٞ  غٌثس٣ض٤َٔ دظًٜٞ دٝ ثالؿ٘جّ ٌٔٛ ٤ٚ٣خ ثُٔجػَ ٝٛيث ثُ:  Orf انثيثاس انًؼذٌ

ػ٠ِ ثُٖلجٙ ٝثألظالف ٝثٌُٞع ٝثُٜٔذَ ٝهو ٣ضطًٞ ثٌُٔٛ ك٤ٚ٤خ ثألٓؼجء، ٣ؤعٌ ثٌُٔٛ 

ػ٠ِ ثُق٤ٞثٗجس ثُٚـ٤ٌر دٔ٘ؼٜج ػٖ ثٌُٝجػز ٗض٤ؾز الُضٜجح ثُلْ ٓٔج ٣ؤهٟ إ٠ُ إٙجدضٜج دجَُٜثٍ 

٣ٌن ٣ض٤َٔ ثٌُٔٛ دٌْػز ثالٗضٖجً ك٢ ثُوط٤غ ثُٔٚجح ٝص٘ضوَ ثُؼوٟٝ ػٖ ًٟيُي عْ ثُ٘لٞم، 

 إٌٜٔظَ ثُل٤ٌُٝ ف٤ج ك٢ ثُوًٖٞ ثُ٘جصؾز ػٖ ثإلٙجدز ُٔور هو صَٚ إ٠ُ ػور ٣ثألًَ ٝثٌُٖح ٝ 

٤ِْٔٚ ٝثُض٠ ٝىُي ُووًصٚ ػ٠ِ صقَٔ ثُؾلجف ٓٔج ٣ٌَٖ ٓٚوًث إلٙجدز ثُؼو٣و ٖٓ ثُق٤ٞثٗجس ثُ

 .صنض٠ِ دجُق٤ٞثٗجس ثُٔٚجدٚ دجٌُٔٛ

ٌٓجٕ دؼ٤و ػٖ دجه٢ ثُوط٤غ  ثٌُٔٛ ٣ؾخ ػٍَ ثُق٤ٞثٗجس ث٣ٌُٔٞز ك٢ ٛيث ُِٞهج٣ز ٖٓٝ

ٝٓؼجُؾضٜج دجُٔٞجهثس ثُق٣ٞ٤ز ُٔ٘غ ثالُضٜجدجس ثُغج٣ٞٗز، ًٔج ٣ؾخ ص٘ظ٤ق ثُقظجةٌ ٝثٝث٠ٗ ثألًَ 

ٝثٌُٖح ٝصؼو٤ٜٔج دجُٔطٌٜثس، ًٝيُي ٣ؾخ ػوّ إهمجٍ ف٤ٞثٗجس ٓٚجدز ٝ مِطٜج ٓغ ثُق٤ٞثٗجس 

 .ث٤ُِْٔز
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 ٣ْذذٚ ك٤ٌُٝ ؽو١ً ثُٔجػٌَٓٛ ٓؼو١ ٝدجة٢ ٤ٚ٣خ ثُٔجػَ Goat Pox :  جذسٌ انًاػض

(goat pox) أْٛ أػٌثٝٚ ثالٓض٘جع ػٖ ثألًَ ٝثًصلجع هًؽز ثُقٌثًر ٝظًٜٞ إكٌثٍثس ك٢ ٖٓ ،

ًأّلَ ثُي٣َ  ٖؼٌثُؼ٤ٕٞ ٝظًٜٞ فذ٤ذجس ٙـ٤ٌر فٌٔثء ػ٠ِ ثُؾِو ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُنج٤ُز ٖٓ ثُ

وًٖٞ، ٣ٌٖٔ ثُٞهج٣ز ٝفٍٞ ثُٞؽٚ ٝثُؼ٤ٕٞ، صضقٍٞ ٛيٙ ثُقذ٤ذجس إ٠ُ كوجػجس عْ دغٌثس صـط٤ٜج ثُ

ٖٓ ٛيث ثٌُٔٛ دؼوّ إهمجٍ ف٤ٞثٗجس ٓٚجدز إ٠ُ فظجةٌ ثُٔجػَ أٝ ثٌُػ٢ ك٢ أٓجًٖ صْٞ 

 .ف٤ٞثٗجس ٓٚجدز ًٔج ٣ؼط٠ ثُِوجؿ ٝو ثٌُٔٛ ٝهج٣ز ًجك٤ز ُِقو ٖٓ صل٠ٖ ثٌُٔٛ

 

ٌٓٛ َٖٓٓ ٤ٚ٣خ ٠ْٔ٣ٝ ث٣ٞج دٌٔٛ ٗظ٤ٌ ثَُْ ٝٛٞ   Johnes Disease :جىَضيشض 

ثٌُٔٛ ػٖ ٣ٌٟن ثألًَ ٛيث ٣٘ضوَ ٝٝال ٣ٞؽو ػالػ ٕجك٢ ُٚ ثُٔجػَ ًٝيُي ثالدوجً ٝثالؿ٘جّ 

 ٝثٌُٖح ثُِٔٞط دٔنِلجس ثُق٤ٞثٗجس ث٣ٌُٔٞز ك٢ ثًَُٔػز ٝصْذذٚ ٗٞع ٖٓ ثُذٌض٣ٌج ص٠ْٔ

Mycobacterium tuberculosis   ٗلِ ك٤ِٚز ثُذٌض٣ٌج ثُض٢ صْذخ ٌٓٛ ثَُْ، ٤ٚ٣خ ٖٓ

ٛيث ثٌُٔٛ ثُؾٜجٍ ث٢ُٜٔٞ ُِٔجػَ ٝصذوٝ ثألػٌثٛ ػ٠ِ ٌَٕ إّٜجٍ َٖٓٓ َٝٛثٍ ف٤ظ ال 

صؾو١ ثُٔٞجهثس ثُق٣ٞ٤ز ك٢ ػالؽٚ ٝؿجُذج ٓج٣٘ض٢ٜ د٘لٞم ثُق٤ٞثٕ ثُٔٚجح، صضًٌَ ثُٔوجٝٓز 

ٓغ صط٤ٌٜ ثُقظجةٌ ؽ٤وث ف٤ظ إٔ  ُٜيث ثٌُٔٛ ػ٠ِ ثُضنِ٘ ٖٓ ثُق٤ٞثٗجس ث٣ٌُٔٞز دجُيدـ

ٜيث ثٌُٔٛ صذو٠ ف٤ز ٝ هجهًر ػ٠ِ ثإلٙجدز ُلضٌثس ٣ِٟٞز هو صٔضو إ٠ُ ّ٘ض٤ٖ ُ ثُذٌض٣ٌج ثُْٔذذٚ

 .الٓجًٖ ثٌُٟذزثك٢ 

 

 Brucellaص٠ْٔ دٌض٣ٌج  ٛيث ثٌُٔٛ صْذذٚ :  Brucellosis )انثشوسيال( اإلجهاض انًؼذٌ

melitensis  ٝ٣ٌٟن ثُِِٔ ٝث٤ٌٌُٔٝح هجهً ػ٢ِ  ػٖ، ٝص٘ضوَ ػٖ ٣ٌٟن ثُلْ أع٘جء ثألًَ أ

 ثالٗضوجٍ إ٢ُ ثإلْٗجٕ ثُي١ ٣ضؼجَٓ ٓغ ثُق٤ٞثٗجس ثُٔٚجدز كٜٞ ديُي ٖٓ ثألٌٓثٛ ثُٖٔضًٌز

٣ٌٖ ٖٓ ٤م٤ّٝال ك٢ فوٝط ثإلؽٜجٛ ُِؼَ٘ثس ثُؼٖجً مجٙز ك٢ ث٣ٌُٜٖٖ ثالصضْذخ ثُذٌٝ ،

ٖٓ ثُضأًو ٖٓ مِٞ ثُؼَ٘ثس ٓ٘ٚ دجٌُٖق ثُو١ًٝ ُِق٤ٞثٗجس، ٝثُضنِ٘ ُِٝٞهج٣ز ٓ٘ٚ الدو  ثُقَٔ،

ٖٓ ثُق٤ٞثٗجس ثُٔٚجدز دجُيدـ هثمَ ثُِْنجٗز، ٓغ ثالصٚجٍ دٔو٣ٌ٣ز ثُطخ ثُذ٤ط١ٌ الصنجى 

  ُٞٔجٕ ٌّػٚ ّٝالٓٚ ثُضنِ٘ ٖٓ ثُق٤ٞثٗجس ثُٔٚجدٚ دٜيث ثٌُٔٛ. ثإلؽٌثءثس ثُالٍٓز

 

ٌٓٛ ك٠ٌّٝ٤ مط٤ٌ ٣ضٞثؽو ك٠  : Rift Valley Fever (RVF)دًً انىادي انًتصذع 

هجًر ثك٣ٌو٤ج كو٠ ٠ّٔٝ ثٌُٔٛ دٜيث ثالّْ ٗض٤ؾٚ ثُٞثهٟ ثُيٟ ثًضٖلش ك٤ٚ ك٠ ٤٘٤ًج ك٠ ػجّ 

 ٣ٝؼضذٌ ٖٓ ثالٌٓثٛ ثُٞثكور ث٠ُ ٌٓٚ ٗض٤ؾٚ ثالّض٤ٌثه.  2032
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ٗجس ٝصقوط ٣ٝضْ ثٗضوجٍ ثُؼوٟٝ ػٖ ٣ٌٟن ثُذجػٞٛ ثُيٟ ٣ؼضذٌ ثُ٘جهَ ثالّج٠ّ دجُْ٘ذٚ ُِق٤ٞث

 ثالٙجدٚ ث٣ٞج ك٠ ثالْٗجٕ ثُٔذجٌٕر ُِق٤ٞثٗجس ثُٔٚجدٚ ثٝ ٓ٘ضؾجصٜج ثٝ ٓنضِلجصٜج.

ٝصؼضذٌ ثُؾو٣جٕ ثًغٌ ثُق٤ٞثٗش هجد٤ِٚ ُالٙجدٚ دجٌُٔٛ دجُطًٞ كٞم ثُقجه ٝهو صٖجٛو ٗجكوٚ ك٠ 

 ثُٚذجؿ ثُذجًٌ هٕٝ ٓالفظٚ ثػٌثٛ ّجدوٚ.

ًٕٝـ ٓنج٠ٟ ٙو٣وٟ ٤ّٔي ٖٓ  ٝك٠ ثُطًٞ ثُقجه صطٌٜ ثػٌثٛ ثٌُٔٛ ٖٓ ف٠ٔ ٝه٤ب

ّجػٚ ٝصَٚ ٓؼوالس ثُ٘لٞم ث٠ُ  14ثالٗق. ٝهو صظٌٜ فجالس ثّٜجٍ ٓوْٓ ٣ٝقوط ثُ٘لٞم مالٍ 

 %. 05ٗقٞ 

 ويتى انىلايه يُه ػٍ غشيك: 

 .ٚػٍَ ثُق٤ٞثٗجس ثُٔٚجد 

  .ٛٞصـط٤ٚ ثُ٘ٞثكي دجُِْي ُٔ٘غ همٍٞ ثُذجػ 

 .ٛٞٓوجٝٓٚ ثُذجػ 

 .ثمطجً ثُؾٜجس ثُذ٤ط٣ٌٚ كًٞث 

  6صق٤ٖٚ ثُٔجػَ دجُِوجؿ ثُٔ٘ضؼ ٝثُيٟ ٣ؼط٠ ٓ٘جػٚ ُٔور .ًٜٕٞ 

ثُض٢ صٌٕٞ ػجُوز  ثُذٌض٣ٌجػٖ  ٣ٌٕٞ ٗجصؼٝ ٌٓٛ ٤ٚ٣خ ثٌُٞع ٝ :  Mastitis انتهاب انعشع

دأ٤ًٝجس ثُقظجةٌ أٝ ٖٓ مالٍ ػ٤ِٔز ثُق٤ِخ ػ٘وٓج صَٚ إ٠ُ هثمَ ثٌُٞع ٖٓ مالٍ كضقز 

ثُقِٔز، ٖٓ أػٌثٝٚ صًّٞ ثٌُٞع ٣ٌٕٝٞ ٓؤُٔج ػ٘و ثُِِٔ ٝ ثُضـ٤ٌ ك٢ ُٕٞ ثُق٤ِخ ٖٓ ثألد٤ٜ 

ثُق٤ِخ ثُي١  إ٠ُ ثُِٕٞ ثألفٌٔ ثُلجصـ ٓٔج ٣وٍ ػ٠ِ ثمضالٟ ثُق٤ِخ دجُوّ ًٝيُي ثُضـ٤ٌ ك٢ ص٣ٌٖٞ

٤ٚ٣ٌ أٓج ًغ٤ق َُػ أٝ ٓجة٢ ٓغ صـ٤ٌ ك٢ ثٌُثةقز، ٣ضْذخ ثُضٜجح ثٌُٞع ك٢ صِق ثٌُٞع إىث ُْ 

جُٔٞجهثس د٣ؼجُؼ ك٢ ٝهش ٓذٌٌ دضل٣ٌؾ ثٌُٞع ٖٓ ٓقض٣ٞجصٚ ٝفو٘ٚ هثم٤ِج ٖٓ مالٍ ثُقِٔز 

يث ثُق٣ٞ٤ز ْٝٓقٚ ٖٓ ثُنجًػ دوٛجٕ ٣قضٟٞ ػ٠ِ ٓطٌٜثس ٝ ٓٞجهثس ُالُضٜجح ُِٞهج٣ز ٖٓ ٛ

 .ثٌُٔٛ ٣ؾخ ثالٛضٔجّ د٘ظجكز ثُقظجةٌ ٝؿَْ ثال٣وٟ هذَ ػ٤ِٔز ثُقِخ
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 ( ثُضٜجح ثٌُٞع ك٠ ثُٔجػَ 14ٌَٕ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


