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 :ناقش هذا المشروع على ضوء التساؤالت التالية  -
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الصفات الشكلية واإلنتاجية ؟  وما ، من حيث المنشأ  – Suffolkتكلم عن أغنام سفولك  .3
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 التصنيع ؟
 
 
 

Answer all of the following questions 
 

1. Sheep could be classified according to : 

 

2. Write a short review about the following topics 

: 

a) Suffolk Sheep Breed 

b) Merino Sheep Breed  
c) French Lacaune  Sheep Breed 

d) Rahmani local Sheep Breed 
e) Barki local Sheep Breeds  

  
  


