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العظیم هللا صدق ا



22.06.2011 00:5222.06.2011 00:526/22/20116/22/2011 Avian Influenza Viruses.....Avian Influenza Viruses..... ٤٤

تنوبھ واعتذارتنوبھ واعتذار
التالعب فى  التالعب فى  نظرا الحتواء  ھذه االسطوانة على بیانات من مصادرھا األصلیة ولعدم  نظرا الحتواء  ھذه االسطوانة على بیانات من مصادرھا األصلیة ولعدم  
م قولھ  م قولھ  ھذه البیانات ولضمان عدم استغالل ھذه الماده بمعرفة  من ینطبق علیھ   ھذه البیانات ولضمان عدم استغالل ھذه الماده بمعرفة  من ینطبق علیھ   

  صدق اهللا   صدق اهللا --)) )) )) )) والذین یحبون أن یحمدوا بما  لم یفعلوا  والذین یحبون أن یحمدوا بما  لم یفعلوا  (((( (((( --سبحانھ وتعالى  سبحانھ وتعالى  
العظیم العظیم 

بعد كتابة الرقم بعد كتابة الرقم لذلك وجب التنویھ بأنھ غیر مسموح بتعدیل محتویات ھذه االسطوانة اال  لذلك وجب التنویھ بأنھ غیر مسموح بتعدیل محتویات ھذه االسطوانة اال  
السرى السرى 

 علما بأن محتویات ھذه االسطوانة غیر مخصصة للبیع   علما بأن محتویات ھذه االسطوانة غیر مخصصة للبیع  ––لذا وجب التنویھ واالعتذار  لذا وجب التنویھ واالعتذار  
ویتم عرضھا وشرحھا  تطوعا لمن یطلبھا      ویتم عرضھا وشرحھا  تطوعا لمن یطلبھا      

كتابة الرقم كتابة الرقم وأرجو قبول تحیاتى واعتذارى وان كنت من المصرح لھم بالتعدیل برجاء      وأرجو قبول تحیاتى واعتذارى وان كنت من المصرح لھم بالتعدیل برجاء      
أو أو السرى داخل مربع النص ولمعرفة الرقم السرى یرجى االتصال بالتلیفون      السرى داخل مربع النص ولمعرفة الرقم السرى یرجى االتصال بالتلیفون      
التواصل عبر البرید االلكترونى ویسعدنا التواصل معكم والتعرف بكم   التواصل عبر البرید االلكترونى ویسعدنا التواصل معكم والتعرف بكم   

وھذا ھو ھدفنا من كتابة الرقم السرى  وھذا ھو ھدفنا من كتابة الرقم السرى  
Email: drvetram2001@yahoo.com

Mob: +20124082096

mailto:drvetram2001@yahoo.com
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فحص اللحوم بالمجازرفحص اللحوم بالمجازر••
اعداد اعداد                                             

    رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  / / دد
                        

مدیر عام المجازر بطب بیطرى جنوب سیناء مدیر عام المجازر بطب بیطرى جنوب سیناء 
                  

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د



22.06.2011 00:5222.06.2011 00:52

الغرض من فحص اللحوم بالمجازر    الغرض من فحص اللحوم بالمجازر    
ØØ التأكد من تفعیل القوانین المنظمة لتداول وتجارة اللحوم     التأكد من تفعیل القوانین المنظمة لتداول وتجارة اللحوم       --١١

ØØ فحص الحیوانات قبل الذبح بالمجازر للتأكد من مطابقتھعا لشروط الذبح         فحص الحیوانات قبل الذبح بالمجازر للتأكد من مطابقتھعا لشروط الذبح         --٢٢
ØØ  الكشف على اللحوم للتأكد من صالحیتھا لالستھالك اآلدمى حفاظا على        الكشف على اللحوم للتأكد من صالحیتھا لالستھالك اآلدمى حفاظا على       --٣٣

صحة االنسانصحة االنسان
ØØ التفتی٥ على المجازر للتأكد من انضباط العمل وتنفیذ شروط الذبح       التفتیش على المجازر للتأكد من انضباط العمل وتنفیذ شروط الذبح      --٤٤  

ومطابقة المجازر للشروط البی٥یة    ومطابقة المجازر للشروط البی٥یة    
ØØ  التفتیش على أماكن عرض وبیع وتخزین األغذیة ذات األصل  الحیوانى  التفتیش على أماكن عرض وبیع وتخزین األغذیة ذات األصل  الحیوانى --٥٥

وعمل المحاضر للمخالفین    وعمل المحاضر للمخالفین    
ØØ ة ة  اكتشاف األمراض واالبالغ عنھا لتتبع مصادرھا للوصول للبؤر  المرضی     اكتشاف األمراض واالبالغ عنھا لتتبع مصادرھا للوصول للبؤر  المرضی    --٦٦

التخاذ االجراءات الوقائیة  التخاذ االجراءات الوقائیة  

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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الفحص الظاھرى   الفحص الظاھرى   
ØØ عالمات المرض فى الحيوانعالمات المرض فى الحيوان

1.1.  التنفس غیر طبیعى                                التنفس غیر طبیعى                               --١١        
2.2.  سلوك وتصرف الحیوان غیر طبیعى                    سلوك وتصرف الحیوان غیر طبیعى                   --٢٢        

 طریقة مشى الحیوان وخطواتھ غیر طبیعیة وغیر منتظمة           طریقة مشى الحیوان وخطواتھ غیر طبیعیة وغیر منتظمة          --٣٣        
1.1.  شكل الحیوان ووقفتھ غیر طبیعیة شكل الحیوان ووقفتھ غیر طبیعیة--٤٤          

ØØ وجود افرازات من الفتحات الطبیعیةوجود افرازات من الفتحات الطبیعیة  وجود روائح غیر طبیعیة وجود روائح غیر طبیعیة--٥٥          
ØØ  تغیر فى درجة حرارة الحیوان تغیر فى درجة حرارة الحیوان--٦٦          

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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أماكن الفحص فى الذبیحةأماكن الفحص فى الذبیحة

الرأس والغدد اللیمفاویة واللسانالرأس والغدد اللیمفاویة واللسان

ØØ Head inspection. Head inspection. 
Retropharyngeal (No. 1), Retropharyngeal (No. 1), 
parotid (No. 2) and parotid (No. 2) and 
submaxillarysubmaxillary

ØØ (No. 3) lymph nodes are (No. 3) lymph nodes are 
viewed and incised by viewed and incised by 
multiple incisions and multiple incisions and 
slicing.slicing.

Tongue View and palpate (view 
only in calves up to 6 weeks of 
age 

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د



22.06.2011 00:5222.06.2011 00:52

الرئتین والغدد اللیمفاویة الرئتین والغدد اللیمفاویة 

ØØ Lung inspection Lung inspection -- Bronchial left (No. 1) and right (No. 2) Bronchial left (No. 1) and right (No. 2) 
and mediastinal (No. 3) lymph nodes are viewed and and mediastinal (No. 3) lymph nodes are viewed and 
incised.incised.

ØØ .. رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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القلب والكبد والطحال القلب والكبد والطحال 
ØØ ..

Stomachs and 
spleen inspection 
- Viewing of 
rumen and 
viewing and 
palpation of 
spleen 

Lengthwise Lengthwise 
incisions incisions 
(minimum four) (minimum four) 
from base to from base to 
apex into the apex into the 
heart musclesheart muscles §§Liver inspection Liver inspection -- Incised portal (hepatic) Incised portal (hepatic) 

lymph nodes (No. 1) and opened large lymph nodes (No. 1) and opened large 
bile duct (No. 2).bile duct (No. 2).

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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فحص الغدد اللیمفاویة للجھاز الھضمى   فحص الغدد اللیمفاویة للجھاز الھضمى   

..

Viewing and incision of 
the mesenteric lymph 
nodes. In this case an 
incision was performed to 
demonstrate the 
mesenteric lymph nodes 
chain. 

nnViewing of rumen, Viewing of rumen, 
reticulum, omasum and reticulum, omasum and 
abomasumabomasum

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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 توزیع الغدد اللیمفاویة بالذبیحة  توزیع الغدد اللیمفاویة بالذبیحة 
ØØ Superficial inguinal (male) Superficial inguinal (male) 

10) 10) -- Palpate Palpate 
Supramammary (female) Supramammary (female) --
Palpate (a) External and Palpate (a) External and 
internal iliac (Fig. 10, Fig. internal iliac (Fig. 10, Fig. 
11) 11) -- Palpate (b) Palpate (b) 
Prepectoral (Fig. 12) Prepectoral (Fig. 12) --
Palpate Popliteal (Fig. 13) Palpate Popliteal (Fig. 13) --
Palpate (only sheep/goats Palpate (only sheep/goats 
and game/antelope) Renal and game/antelope) Renal 
(Fig. 12) (Fig. 12) -- Palpate (cattle, Palpate (cattle, 
horses, pigs) or incise if horses, pigs) or incise if 
diseases is suspected. diseases is suspected. 
Prescapular (Fig. 14) & Prescapular (Fig. 14) & 
prefemoral prefemoral -- Palpate (only Palpate (only 
sheep and goats)sheep and goats)

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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بعض الغدد اللیمفاویة  بعض الغدد اللیمفاویة  

(10) Superficial 
inguinal and internal 
and external iliac 
lymph nodes Viewed 
and palpated on 
routine P/M 
examination. 

( 11) Medial view of the ( 11) Medial view of the 
hind quarter. Superficial hind quarter. Superficial 
inguinal, internal and inguinal, internal and 
external iliac and lumbar external iliac and lumbar 
lymphlymph

(12) Medial view of the 
fore quarter with 
intercostal, suprasternal, 
presternal and 
prepectoral lymph 
nodes. Presternal and 
prepectoral lymph nodes 
are incised. 

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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تابع بعض الغدد اللیمفاویة تابع بعض الغدد اللیمفاویة 

( 14) Lateral view of the 
carcass. Precrural and 
prescapular lymph nodes are 
incised in systemic or 
generalized disease. 

(13) Popliteal lymph nodes in (13) Popliteal lymph nodes in 
a pig. These nodes are incised a pig. These nodes are incised 
if a systemic or general disease if a systemic or general disease 
is suspected.is suspected.رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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بعض االصابات المرضیة العامة  بعض االصابات المرضیة العامة  

                                          الحمـــــــــىالحمـــــــــى                                                
الخ أو غير الخ أو غير ......بكتيرية أو فيروسية   بكتيرية أو فيروسية   (( معدية   معدية  تعرف بأنها ارتفاع فى درجة حرارة الحيوان عن المعدل الطبيعى ألسباب تعرف بأنها ارتفاع فى درجة حرارة الحيوان عن المعدل الطبيعى ألسباب 

معدية  معدية  

المظاهر قبل الذبح    المظاهر قبل الذبح      : : --  
 زيادة فى معدل التنفس والنبض         زيادة فى معدل التنفس والنبض        --٤٤ جفاف الحيوان  ورغبته المستمرة للشرب        جفاف الحيوان  ورغبته المستمرة للشرب       --٣٣ رعشة  رعشة --٢٢عرق عرق --١١

 خمول وكسل الحيوان     خمول وكسل الحيوان    --٥٥

واء        واء         يمنع ذبح الحيوان لحين عالجه وتمام الشفاء مع مالحظة فترة سحب الد              يمنع ذبح الحيوان لحين عالجه وتمام الشفاء مع مالحظة فترة سحب الد             --::  الحكم قبل الذبحالحكم قبل الذبح
                                                                                    

                                              المظاهر بعد الذبحالمظاهر بعد الذبح::--                                                            
ØØ  تضخم فى الغدد الليمفاوية      تضخم فى الغدد الليمفاوية     --٤٤ احتقان األوعية الدموية وخصوصا تحت الجلد           احتقان األوعية الدموية وخصوصا تحت الجلد          --٣٣ تعفن  تعفن --٢٢ تيبس رمى   تيبس رمى  --١١

                                                                                                                 تضخم فى الكبد والقلب والكلى                                                               تضخم فى الكبد والقلب والكلى                                                              --٤٤
الحكم بعد الذبحالحكم بعد الذبح : :--  اعدام كلى للذبیحة اذا كان ھناك  مظاھر لالحتقان العام  اعدام كلى للذبیحة اذا كان ھناك  مظاھر لالحتقان العام  
                                                                    

                                    
رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د                                                                    
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التصبغ التصبغ  (pigmentation)(pigmentation)    

Melanin deposits in the Melanin deposits in the 
sheep viscerasheep viscera

 اعدام األجزاء المصابة  اعدام األجزاء المصابة --::الحكم الحكم 
وفى حالة االصابة العامة تكون وفى حالة االصابة العامة تكون 
اعدام كلىاعدام كلى

brown pigmentation of skeletal 
and heart muscles of cattle 
apear in some bread of dairy 
cow

 اعدام األجزاء المصابة-:الحكم 

OsteohemoOsteohemo-- chromatosis showing chromatosis showing 
brown pigmentation of ribs and brown pigmentation of ribs and 
vertebrae in a 6months old calfvertebrae in a 6months old calf
Due to certain plantsDue to certain plants

 اعدام األجزاء المصابة وفى حالة  اعدام األجزاء المصابة وفى حالة --::الحكم الحكم 
االصابة العامة تكون اعدام كلىاالصابة العامة تكون اعدام كلى

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د



22.06.2011 00:5222.06.2011 00:52

 Icterus(Jaundice) Icterus(Jaundice)مرض الصفرا  مرض الصفرا  

Yellow discoloration of Yellow discoloration of 
pig viscera and carcass pig viscera and carcass 
caused by cirrhosis of caused by cirrhosis of 
the liverthe liver

 اعـــدام كلـــــــــى-: الحـكم 

Jaundice of an aged cow 
caused by liver disease. 
Note yellow discoloration 
of body fat, lungs, heart 
and kidneys.

      اعـــدام كلـــــــــى-: الحـكم 
       

Classification of jaundice
Pre-hepatic: 

Hepatic: 
Post-hepatic

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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))األنزفة والتجمعات الدمویةاألنزفة والتجمعات الدمویة( (  Haemorrhage and HaematomaHaemorrhage and Haematoma

Ecchymotic Ecchymotic 
haemorrhage in the haemorrhage in the 
tongue muscle of a tongue muscle of a 
cowcow

Haematoma in the 
abdominal wall of 
an ewe 

Haematoma of the 
bovine spleen Extensive bruises of a 

beef carcass 

لھزال أوالغنغرینا أو أعراض التسمكم  اعدام األجزاء المصابة واألنسجة من حولھا وتعدم الذبیحة فى حالة ا- :الحكم
              البكتیرى العام                                                  

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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abscessabscess

Multiple abscesses in the calf Multiple abscesses in the calf 
liver as a result of an liver as a result of an 
umbilical infection; carcass umbilical infection; carcass 
with such condition should with such condition should 
be condemned.be condemned.

 اعــدام  كلــــــــــــــى اعــدام  كلــــــــــــــى--::الحـــكم الحـــكم 

Tail necrosis caused 
by biting and 
secondary spine 
abscesses 

Secondary 
abscesses in the 
spleen of an 
aged cow. 

Liver abscesses 
caused by 
Fusobacterium 
necrophorum. 

                                                                         اعدام األجزاء أو األعضاء المصابة-:الحكم 

                   واذا كانت االصابة مقترنة بأعراض التسمم الصدیدى یكون اعدام كلى 

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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SPECIFIC DISEASES OF CATTLESPECIFIC DISEASES OF CATTLE

                                                            الحمى القالعیة الحمى القالعیة 

 اعدام األجزاء أو األعضاء المصابة  وتعدم الذبیحة بالكامل -:الحكم 
 اعدام األجزاء أو األعضاء -:لو كانت اللحوم محمومة الحكم 

المصابة  وتعدم الذبیحة بالكامل لو كانت اللحوم محمومة

Extensive areas of eroded 
epithelium on a bovine tongue. 

Excessive salivation in 
a cow affected with 
FMD. 

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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تابعتابع
الجلدى العقدى                       الجلدى العقدى                       

Cut surface of the 
nodules in the 
parenchyma of the 
lung and interlobular 
edema 

Calf suffered from 
lumpy skin disease 

 اعدام األجزاء أو األعضاء المصابة  وتعدم الذبیحة بالكامل -:الحكم 
لو كانت اللحوم محمومة الحكم

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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تابعتابع

                                            مرض السلمرض السل

Lesion of tuberculosis in the 
lungs 

Tuberculous granuloma in the 
mediastinal lymph nodes 

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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األحكام الخاصة بمرض السل  األحكام الخاصة بمرض السل  

--:: اعدام كلى للذبیحة فى الحاالت اآلتیة اعدام كلى للذبیحة فى الحاالت اآلتیة--١١
اصابة موضعیة بالسل مع الھزال          اصابة موضعیة بالسل مع الھزال          --أأ

  --:: اصابة بالسل العام ومظاھرھا كاآلتى اصابة بالسل العام ومظاھرھا كاآلتى--بب
اصابة نسیج أو أغشیة عضوین من األعضاء اآلتیة باصابة سلیة حادة اصابة نسیج أو أغشیة عضوین من األعضاء اآلتیة باصابة سلیة حادة * * 

  ––المبایض المبایض ––الضرع الضرع –– الرحم  الرحم ––الطحال الطحال ––الكلى الكلى ( ( أو حدیثة  أو حدیثة  
مع وجود اصابة مبدئیة مع وجود اصابة مبدئیة ) )  النخاع الشوكى النخاع الشوكى–– المخ  المخ ––الخصیتین الخصیتین 

بالجھازین الھضمى والتنفسى معا أوغددھما اللیمفاویة بالجھازین الھضمى والتنفسى معا أوغددھما اللیمفاویة 
)         )         الدخنى باتلرئتین معاالدخنى باتلرئتین معا( ( اصابة شدیدة بالسل الحبیبى اصابة شدیدة بالسل الحبیبى * * 
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تابع األحكام الخاصة بمرض السل  تابع األحكام الخاصة بمرض السل  

السل العام   السل العام   تابع تابع 
ØØ ویتین أو أكثر ال عالقة لھما       ویتین أو أكثر ال عالقة لھما       ا ا اصابة حادة فى غدتین  لیمف  اصابة حادة فى غدتین  لیمف  

بالتجویف الصدرى والبطنى  والتحسب غدد الرأس وغدد        بالتجویف الصدرى والبطنى  والتحسب غدد الرأس وغدد        
التجویفین الصدرى والبطنى التى تنزع أثناء التجویف             التجویفین الصدرى والبطنى التى تنزع أثناء التجویف             

 خلف  خلف ––أمام عظمة القص  أمام عظمة القص  ––مقدم الصدر  مقدم الصدر  ( ( وكذلك الغدد اآلتیة  وكذلك الغدد اآلتیة  
))عظمة القص عظمة القص 

ØØ االصابة الحادة بالغشائین البللورى والبریتونى معا مع وجود           االصابة الحادة بالغشائین البللورى والبریتونى معا مع وجود           
* * سل أو تضخم فى أحد الغدد اللیمفاویة     سل أو تضخم فى أحد الغدد اللیمفاویة     
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تابع     تابع     

البروسیال                                       البروسیال                                       

Brucellosis, 
Hygromas on the 
knee joints

 اعدام كلى -:الحكم 

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د



22.06.2011 00:5222.06.2011 00:52

تابع تابع 

الدیدان الكبدیة                              الدیدان الكبدیة                              

عدد من الدیدان الكبدیة فى   عدد من الدیدان الكبدیة فى   دودة كبدیة      دودة كبدیة      
القنوات المراریة     القنوات المراریة     

انت مقترنة   انت مقترنة    تنظیف الكبد أواعدام الكبد طبقا لحجم االصابة وتعدم الذبیحة اذا ك         تنظیف الكبد أواعدام الكبد طبقا لحجم االصابة وتعدم الذبیحة اذا ك        --::الحكم الحكم 
                          بالھزال أو مرض الصفراء                                          بالھزال أو مرض الصفراء                                          

رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د



22.06.2011 00:5222.06.2011 00:52

تابعتابع

حویصالت الدیدان الشریطیة   حویصالت الدیدان الشریطیة   

حویصالت دیدانیة فى حویصالت دیدانیة فى 
القلبالقلب

 اعدام أى عضو تظھر فیة أى عدد من     اعدام أى عضو تظھر فیة أى عدد من    --::الحكم الحكم       
الحویصالت وتعد م الذبیحة بالكامل فى حالة وجود أكثر من     الحویصالت وتعد م الذبیحة بالكامل فى حالة وجود أكثر من     

حویصلة واحدة فى البدن   حویصلة واحدة فى البدن   
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تابعتابع

الحویصالت المائیة للدیدان الشریطیةالحویصالت المائیة للدیدان الشریطیة

الحویصالت المائیة للدیدان   الحویصالت المائیة للدیدان   
الشریطیة فى الكبد  الشریطیة فى الكبد  

الحویصالت المائیة للدیدان   الحویصالت المائیة للدیدان   
الشریطیة بالقلب  الشریطیة بالقلب   رمضان السید عبد الفتاح  رمضان السید عبد الفتاح  /  /  مع تحیات دمع تحیات د
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    مت حبمد اهللامت حبمد اهللا                                                              
  

  نسألكم الدعاءنسألكم الدعاء                                                

                                                                    

                                                                    
                                                            
                                                                              

                                        رمضان السید عبد الفتاح   رمضان السید عبد الفتاح   //دد                                                              
                مدیر عام المجازر بطب بیطرى جنوب سیناء    مدیر عام المجازر بطب بیطرى جنوب سیناء                        
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Email: drvetram2001@yahoo.com

Mob: +20124082096
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