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 انخذرٌسً: اسم خالف انزهٍرياحمذ حنش 

ahmhansh@gmail.com ًانبرٌذ االنكخرون: 

Infectious diseases  :اسم انمادة 

 مقرر انفصم: سنىي

فً مخخهف انحٍىاناث انمؼذٌت باألمراضحؼرٌف انطانب   أهذاف انمادة: 

 مرضنانمؼذٌت انخً ححذد نخٍجت نخؼرض انحٍىاناث نمسبباث ا رضٍت بانحاالث انمحؼرٌف انطانب 

انمخخهفت انجرثىمٍت   
 انخفاصٍم األساسٍت نهمادة:

Veterinary medicine  :انكخب انمنهجٍت 

1-sheep and goat diseases 2- Diseases of Dairy Cattle :انمصادر انخارجٍت 

تنصف انسن انفصم انثانً االمخحان اننهائً  انفصم انذراسً انفصم االول 

 األول 20 - 20 60

 انثانً
 

 حقذٌراث انفصم:

 :مؼهىماث إضافٍت 
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 انفصم انذراسً االول – األسبىػًجذول انذروس 
 

 انخارٌخ انمادة اننظرٌت ٍتهانمادة انؼم

ع
ى
سب

أل
 ا

 Listeriosis 
5/10/2017 

1 

 Foot rot 
12\10\2017 

2 

 Black disease 
19/10/2017 

3 

 Enterotoxaemia 
26/190/2017 

 

 Enterotoxaemia 2/11/2017 5 

 Bacillary heamoglobinuria 
9/11/2017 

6 

 Tetanus 16/11/2017 7 

 Botulism 
23/11/2017 

8 

 Braxy 
30/11/2017 

9 

 Pasturellosis 
7/12/2017 

910 

 Theileriosis 
14/12/2017 

11 

 Babesiosis 
21/12/2017 

12 

 Anaplasmosis 28/12/2017 13 

 
 Footrot 1/2018 14 

 Toxoplasmosis 1/2018 15 

 

 

 ىقٍغ انؼمٍذ:ح                          :         األسخارحىقٍغ 
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   انفصم انذراسً انثانً – األسبىػًجذول انذروس 

 

 انخارٌخ انمادة اننظرٌت ٍتهانمادة انؼم

ع
ى
سب

أل
 ا

 SECOND SEMESTERS 
 

 

 Orf 
21-2-2017 

1 

 Papillomatosis 
28-2-2017 

2 

 Lumpy Skin Disease 

 7-3-2017 
3 

 Bovine Ulcerative Mammilitis  . 
14-3-2017 

4 

 Bovine Ephemeral Fever 
28-3-2017 

5 

 Rift Valley Fever 
4-4-2017 

6 

 Akabane Virus Disease 
11-4-2017 

7 

 Bovine Viral Leukosis 
18-4-2017 

8 

 Rabies 
25-4-2017 

9 

 Pseudo Rabies 
2-5-2017 

10 

 Louping ill 
9-5-2017 

11 

 Scrapie 
16-5-2017 

12 

 Enzootic abortion in sheep  
23-5-2017 

13 

 

                                                 :حىقٍغ انؼمٍذ                                                       :   األسخارحىقٍغ 
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