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   نبذة عن املديرية
خدماتال تنفیذ على باإلشراف تختص خدمیة مدیریة 

 رىالق و لھا التابعة المراكز و بالمحافظة البیطریة
  عام إنشاءھا تم و المحافظة بدائرة الموجودة

 ةللھیئ تابعة ھى و األحمر البحر بمحافظة ١٩٧٥
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 مهام الطبيب البيطرى 
 الطب البیطرى ھو خط الدفاع االول لحمایة االنسان من االمراض

اكثر من  المشتركة حیث ان الحیوانات تعتبر مخزن للعدوى و سیلة النتقال
 –السالمونیال ( مرض معدى و تعرف باالمراض المشتركة  ٢٠٠

 –حمى الوادى المتصدع  –داء الكلب  –انفلوانزا الطیور  –البروسیال 
.......................)  جنون البقر  –الجمرة الخبیثة 

 ظرا ان الطبیب البیطرى اكثر االشخاص عرضة لالصابة باالمراض نحیث
ا و منتجاتھ) عالج  –تربیة  –فحص ( لالحتكاك المباشر بالحیوانات 

جیة رعایة الحیوانات وعالجھا من األمراض الباطنة و الطفیلیات الداخلیة والخار
عن طریق الوحدات البیطریة على مستوى المحافظة 

 توفیر االدویة الالزمة باسعار مخفضة
 تسجیل الحیوانات ترقیم و



 بع مهام الطبيب البيطرى 
 بالمجانتجریع الحیوانات ضد الطفیلیات الداخلیة
 حمایة الثروة الحیوانیة من األمراض الوبائیة و المعدیة من خالل 

تحصین الحیوانات المستوردة ضد االمراض الوبائیة 
 حمایة االنسان من االمراض المعدیة عن طریق فحص الحیوانات

المستوردة اثناء الحجر 
حمایة الثروة الحیوانیة من األمراض الوبائیة و المعدیة من خالل 

تحصین الجمال الواردة من منفذ الشالتین 
 ائیة الحیوانات البلدیة و حیوانات المزارع ضد االمراض الوبتحصین
) مزرعة دیر االنبا بوال ( 



 بع مهام الطبيب البيطرى 
 الدواجناجراء معاینات الستخراج و تجدید تراخیص مزارع
 توفیر لقاحات و امصال امراض الدواجن بالوحدات البیطریة
 اجراء التقصى على امراض الدواجن خاصة انفلوانزا الطیور
 التأكد من تطبیق شروط االمان الحیوى بالمزارع القائمة
 الخاصةاالشرف الفنى على المجازر الحكومیة و
 سونار  –درجات حرارة ( فحص الحیوانات قبل الذبیح  (
 بعد الذبیح الفحص الفنى للمذبوحات
 فحص اللحوم الواردة الى الشركات و المطاعم
لحوم التفتیش على محالت الجزارة و الشوادر و وتحریر محاضر مخالفات ل

و مجھولة المصدر او المذبوحة خارج السلخانة 



 بع مهام الطبيب البيطرى 
 اجراء الفحص السیرولوجى الدائم لعینات الدم لمرضى السل و

العامةالبروسیال لخطورتھم على الصحة 
ص توفیر لقاحات الحیوانات االلیفة و التحصین و استخراج الرخ

شھادات صحیة بالوحدات البیطریة 
ار مكافحة الكالب الضالة بمدن المحافظة طبقا للجنة المشكلة بقر

السید المحافظ 
دن تنظیم الندوات االرشادیة بالمدارس و الجمعیات االھلیة بجمیع م

المحافظة 
ین مرافقة حمالت التحصین و لجان العالج الجماعى لتوعیة المواطن

عن اھمیة التحصین و تسجیل حیواناتھم 



قسم الرعاية و العالج
 

 رعایة الحیوانات وعالجھا من األمراض
یة الباطنة و الطفیلیات الداخلیة والخارج

عن طریق الوحدات البیطریة على 
مستوى المحافظة 

 توفیر االدویة الالزمة باسعار
مخفضة 

 اجراء فحوص الحمل باستخدام
السونار 



ت   ترقيم و تسجيل احليوا



ت ضد الطفيليات الداخلي ان جتريع احليوا  ة 



 قسم الطب الوقائى  

ة حمایة الثروة الحیوانی
 من األمراض الوبائیة و

المعدیة من خالل 
تحصین الحیوانات 

المستوردة ضد 
االمراض الوبائیة 



 بع اعمال الطب الوقائى 
 حمایة االنسان من

االمراض المعدیة عن 
 طریق فحص الحیوانات
ر المستوردة اثناء الحج

 ) محجر الحصن–  
)  محجر سفاجا 



 بع اعمال الطب الوقائى 
 حمایة الثروة

 الحیوانیة من األمراض
 الوبائیة و المعدیة من
خالل تحصین الجمال 

الواردة من منفذ 
الشالتین 



 بع اعمال الطب الوقائى 
تحصین الحیوانات البلدیة و 

حیوانات المزارع ضد االمراض 
الوبائیة 

) مزرعة دیر االنبا بوال ( 



 اعمال قسم اوبئة و امراض الدواجن 
اجراء معاینات الستخراج و تجدید تراخیص مزارع الدواجن 

مزرعة دواجن )  ١٥( حیث ان المدیریة تشرف على عدد 
مزارع بدارى تسمین )  ٧( بالغردقة و رأس غارب منھا عدد 

مزرعة امھات بیاض و جدود + مزرعة بط + محطة رومى +
مزارع تسمین دواجن )  ٤( الدواجن و عدد 

 ة توفیر لقاحات و امصال امراض الدواجن بالوحدات البیطری
ر اجراء التقصى على امراض الدواجن خاصة انفلوانزا الطیو
 التأكد من تطبیق شروط االمان الحیوى بالمزارع القائمة



بع اعمال قسم اوبئة و امراض الدواجن 
 مراجعة شروط االمان احليوى مبزارع الدواجن 



ازر   اعمال قسم ا
ر االشرف الفنى على المجاز

الحكومیة و الخاصة حیث 
)   ٥( یوجد بالمحافظة عدد 

مجازر حكومیة للماشیة و 
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 اعمال قسم التفتيش على اللحوم 
 فحص اللحوم

الواردة الى 
الشركات و المطاعم 



  بع اعمال قسم التفتيش على اللحوم
 التفتیش على محالت

الجزارة و الشوادر و 
وتحریر محاضر 

مخالفات للحوم و 
مجھولة المصدر او 

المذبوحة خارج 
السلخانة 



 بع اعمال قسم التفتيش على اللحوم 
 تحریر محاضر

 مخالفات و التفتیش
على مجازر الدواجن 

و المحالت و المطاعم 
و الفنادق 



 ة اعمال قسم الصحة العامة و االمراض املشرتك
اجراء الفحص السیرولوجى الدائم لعینات الدم لمرضى 

ن السل و البروسیال لخطورتھم على الصحة العامة النھم م
د حیث یوج( االمراض المشتركة بین االنسان و الحیوان 

مرض معدى مشترك ینتقل من االنسان  ٢٠٠اكثر من 
)  للحیوان و العكس 

خراج توفیر لقاحات الحیوانات االلیفة و التحصین و است
الرخص شھادات صحیة بالوحدات البیطریة 

كلة مكافحة الكالب الضالة بمدن المحافظة طبقا للجنة المش
بقرار السید المحافظ 



حمایة اإلنسان من األمراض المشتركة عن طریق مكافحة الكالب الضالة
حة حیث صدر قرار السید اللواء الوزیر المحافظ باجراء حمالت یومیة لمكاف

المن و الكالب الضالة باالشتراك مع مجلس المدینة و شئون البیئة و مدیریة ا
ھیبكا

 



اعمال قسم اخلدمات و التموين الطىب 
سعار خمفضة ل لمواطنني يتم شراء االدوية و املستحضرات الطبية تباع 

الوحدات البيطرية 
شراء االدویة  اجمالى تكلفة العام 

٤٩٤٦٥٫٦٧ ٢٠١٣
٩٤٤٢٦٫٥٠ ٢٠١٤
٩٦٧٤٩٫٨٠ ٢٠١٥
٩٠٩٤٥٫٥٠ ٢٠١٦
٣٣١٥٨٧٫٤٧ االجمالى 



 اعمال قسم االرشاد البيطرى 
یات تنظیم الندوات االرشادیة بالمدارس و الجمع

االھلیة بجمیع مدن المحافظة 
 مرافقة حمالت التحصین و لجان العالج

ین الجماعى لتوعیة المواطنین عن اھمیة التحص
و تسجیل حیواناتھم 

ة حیث انھ بلغ عدد الندوات االرشادیة فى كاف
حتى ) ندوة  ١٨١( ٢٠١٧مدن المحافظة فى 

تاریخھ 



ملدارس و  ندوات ارشادية جبميع مدن احملافظة 
 اجلمعيات االهلية 



اعمال قسم اخلدمات و التموين الطىب 
سعار خمفضة ل لمواطنني يتم شراء االدوية و املستحضرات الطبية تباع 

الوحدات البيطرية 
شراء االدویة  اجمالى تكلفة العام 

٤٩٤٦٥٫٦٧ ٢٠١٣
٩٤٤٢٦٫٥٠ ٢٠١٤
٩٦٧٤٩٫٨٠ ٢٠١٥
٩٠٩٤٥٫٥٠ ٢٠١٦
٣٣١٥٨٧٫٤٧ االجمالى 


