
 

 

 (1رقم ) مرفق
 ةـدول يوضح املستوصفات البيطرية املتضررة العاملة والغري عاملـج

 
عدد  احملافظة ت

املستوصفات 
املتضررة غري 

 العاملة

عدد املستوصفات 
 املتضررة والعاملة

معدل نسبة 
الضرر 

للمستوصفات 
 %العاملة 

 املالحظات

جــــراع العمليــــات امر اقيــــة مــــ  ف ــــد مــــدمرة مل امــــ  مــــ   50 19 5 نينوى 1
 املوجودات الثاقتة

مــــدمرة مل امــــ  مــــ  جــــراع العمليــــات امر اقيــــة مــــ  ف ــــد  30 12 5 امنبار 2
 املوجودات الثاقتة

صالح  3
 الدي  

اضــرار ملبــت الت تيــة مــ   عــرو ايــ  املوجــودات لل ــر   35 7 4
 والسرقة

ــ    امـــــ   50 3 3 دايىل 4 ــفنمتضـــــررة قاـــ ــا  للمستوصـــ ــة امـــ وغـــــري عاملـــ
 ( وعاملة%75مستافى دايىل البيطري نسبة ضرر ا )

ــ   75 16 1 ذي قار 5 ــة     تمــ ــ  البنايــ ــ  منــ ــالح غــــري عامــ مستوصــــص امصــ
 2015و وقص العم  فيها منذ عام 

 ( %85املستوصفن )اجملد والنجمي ( نسبة ضرر ا ) (85-35) 6 صفر املثت 6
ــري ومستوصــــص   (85-30) 8 3 ميسان 7 ــفى ميســــان البيطـ ــ  مستاـ الســــالم و  ميـ

 اع منهاز ( مج%100عاملة ل   نسبة الضرر عالية )
النجص  8

 امشرف
مستاــــفى النجــــص البيطــــري ومستوصــــص ا يدريــــة عاملــــة  60 2 2

 وايلة للس وط%100ل   نسبة الضرر لالجزاع منها 
ــ ر مــــــدمر  70 9 1 مق   9 ــص جــــــرف ال ـــ ــ  مــــــ  جــــــر مستوصـــ  اعمل امـــ

 العمليات امر اقية
ــبة الضـــرر  (25) 1 1  ر وك 10 ــدي   %100مستوصـــص ا ونـــة نسـ واملوقـــ  البـ

 دار امل  ص للطبيب البيطري ضم  نفس املوق 
 اي  املستوصفات متضررة وقدمية 50 18 صفر قغداد 11
مستوصــص البيطــري غ الغــرا مــ  دار الســ   غــري عاملــة  (60-50) 13 2 الديوانية 12

(% ومستوصــص الدغارةايلــة للســ وط 100نســبة الضــرر)
 (%75نسبة ضرر ا )

ــرر ) (65-20) 7 1 الب رة 13 ــبة الضــ ــدير نســ ــة ا(% 100مستوصــــص الــ ــة ايلــ لبنايــ
 للس وط

   116 28 اجملمـوع
 



 

 

 (2مرفق رقم )

 ر ـحتتاج اىل  طويدول يوضح املستوصفات البيطرية اليت ـج
 ( 18(  م  اص  )16و ي ) وأت ي 

 

 العائدية أت ي  او  طوير اسم املستوصص ت
 مديرية قلدية ايب غريب  طوير الذ ب امقيض 1
 وزارة املالية أت ي  و طوير النهروان 2
 وزارة املالية أت ي  و طوير محدشيخ  3
 دائرة قيطرة حيتاج اىل قناع جديد الراشدية  4
 وزارة الزراعة حيتاج اىل قناع جديد قدي /املدائ  5
 اندي الفرونسية أت ي  و طوير الفروسية 6
 وزارة املالية  طوير ايب غريب 7
 وزارة املالية أت ي  و طوير الدورة  8
 قلدية اليوسفية أت ي  و طوير اليوسفية 9
 وزارة املالية أت ي  و طوير الوحدة 10
 وزارة املالية أت ي  و طوير يةفالسيا 11
 مواط  أت ي  و طوير فجرف الندا 12
 قلدية احملمودية أت ي  و طوير احملمودية 13
 وزارة املالية أت ي  و طوير الرضوانية 14
 وزارة املالية  طوير متوز 14 15
 امانة قغداد أت ي  و طوير الفضلية 16

 

 

 

 

 



 

 

 (3)مرفق رقم 

 

 2013ام/ـاملستوصفات البيطرية اليت مت اناائها خالل عدول يوضح ـج

 

 

 حالة املستوصص اجلهة املنفذة  اسم املستوصص  احملافظة  السنة
 عام  شر ة  رم ا اوي  م.ا غ الضلوعية  صالح الدي   2013
 عام  شر ة داير السنااي للم اولن  م.ا غ الدواية  ذي قار  2013
 عام  ال رماع للم اومت  اقراجشر ة  السالم  م.ا دايىل 2013
 عام غري   شر ة وسط الب ار للم اومت  م.ا امصالح  ذي قار  2013
 عام   نفيذ مباشر م.ا  ايب صيدا  ىل داي 2013
 عام    نفيذ مباشر مقة ا لزونية  ذ  طي  خمترب ال قغداد  2013
 عام   شر ة عرا  السالم  علي الغريب  اعمال اضافية م.ا ميسان  2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 (4)مرفق رقم 
 
 

 جدول يوضح املستوصفات البيطرية اليت مت اناائها او اعادة أت يلها على حساا  نمية امقاليم 
 
 

 حالة املستوصص اسم املستوصص احملافظة السنة ت
 عام  م.ا قين  اشم  ميسان 2012 1
 عام  انحية اخلري /م.ا ميسان 2012 2
 عام  م.ا /علي الارقي  ميسان 2012 3
 عام   دم واعادة قناع املستافى البيطري غ الب رة  الب رة  2012 4
 عام  ناوةانااع م.ا/ال الب رة 2013 5
 عام   دم واعادة قناع م.ا /الزقري  الب رة 2013 6
العرا م  قناع ستوصص شط مل دم الدار التاقعة / الب رة 2014 7

 مستوصص جديد حي  حم  الدار
 عام 

 عام   دم واعادة قناع م.ا /سفوان  الب رة 2013 8
 عام  قناع م.ا/سو  الايوخ ذي قار  2014 9
مت اي اف العم  مملاروع منذ  خمتربا  انااع املستافى البيطري غ  رقالع م    رقالع 2013 10

لعدم  وفر  12/6/2015
  ات املالية يالت  

 عام   قناية ادارة املستافى البيطري غ  ر وك  ر وك 2014 11
 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 5مرفق رقم )

 ةـاجهزة الف ص السريري غ العيادات اخلارجيدول يوضح ـج
 

 اسم اجلهاز املستوصص احملافظة
 جهاز ف ص املعادن  السوير املثت 

 جهاز ف ص املعادن  الور اع
 الابقجهاز  اص 

 جهاز  اص التهامت الضرع
 م يوجد اخلضر 
 جهاز  اص املعادن  الدراجي 

قضاع السلمان 
 ا دودي

 م يوجد 

 م يوجد  اجملد 
 جهاز ف ص املعادن عدد اثنان  - الرميثة
 م يوجد  السماوة

 جهاز ف ص املعادن  شاوي  واسط
 جهاز  اص املعادن  الباائر 
 جهاز ف ص ا ليب ا ي 

 جهاز ف ص املعادن 
 جهاز ف ص املعادن عدد اثنان  املوف ية

 جهاز ف ص املعادن جهاز ف ص ا ليب انحية واسط
 انظور )ف ص التجاويص الداخلية لل يوان ( شيخ سعد 

 حمرار طيب 
 جهاز  اص املعادن 

 مساعة طبية 
 ا ليبجهاز ف ص 

 جهاز ف ص ا ليب  الا يمية
 جهاز ف ص املعادن 

 

 



 

 

 واسط

 جهاز  اص املعادن - امحرار
 جهاز ف ص ا ليب -

 جهاز  اص املعادن - ج ان
 م يوجد قدرة 

 م يوجد الفالحية
 جهاز  اص املعادن - الدقوين

 جهاز ف ص ا ليب -
 مساعة طبية -

 م يوجد النعمانية
 جهاز  اص املعادن - الزقيدية

 جهاز ف ص ا ليب -
 جهاز ف ص ا ليب - العزيزية
 جهاز ف ص ا ليب - ال ويرة

 الديوانية
 

 جهاز  اص املعادن - غماس
 حمرار -
 مساعة ف ص -

 م يوجد عفك
 م يوجد البدير
 م يوجد املهناوية
 جهاز  اص املعادن سومر
 م يوجد ا مزه
 جهاز  اص املعادن الدغارة
 م يوجد ال الحية
 م يوجد السنية

 السدير
 جهاز  اص املعادن -
 جهاز ادخال لف ص ا م  -
 جهاز ادخال الت امي  الرمحية -

 م يوجد الاامية
 الديوانية

 املر ز 

 جهاز ف ص الرحم ملبطارية -
 جهاز ف ص املعادن -
 مساعة -
 حمرار -

 

 

 

 

 



 

 

 دايىل

 م يوجد خان ن
 م يوجد جبارة
 م يوجد الغالبية
 جهاز  اص املعادن الوجيهية
 جهاز  اص املعادن قين سعد
 جهاز  اص املعادن هبرز
 جهاز  اص املعادن قلدروز
 جهاز  اص املعادن امل دادية
 م يوجد منديل
 جهاز  اص املعادن قرة  بة
 املعادنجهاز  اص  قزانية
 جهاز  اص املعادن السالم
 جهاز  اص املعادن اخلالص

 ذي قار

 جهاز  اص املعادن قلعة س ر
 جهاز  اص املعادن - اجلبايش 

 سي   اريح دواج  -
 سي   اريح حيواانت  برية -
 مساعة طبية -
 غالية ادوات جراحية -
 مع مة ادوات -

 جهاز  اص املعادن الفضلية
 يوجدم  الفهود

 جهاز  اص املعادن -  رمة حس 
 حمرار طيب -

 جهاز  اص املعادن - سو  الايوخ
 مساعة طبية -
 غالية ادوات جراحية -
 مع مة ادوات جراحية -
 حمرار رقمي -
 مساعة طبية -

 جهاز  اص املعادن -  رمة قين سعيد
 مساعة طبية -
 حمرار طيب -

 

 



 

 

 

 ذي قار
 

 املعادنجهاز  اص  - الطار
 عاطلة 3صا ة +  3مساعة طبية/  -
 عاط  8صاحل +  15حمرار طيب/  -

 جهاز  اص املعادن - املنار
 مساعة طبية -
 جهاز وشم ا يواانت  -
 سي  جراحي -

 سي   اريح دواج  - سيد دخي 
 جهاز  اص املعادن - الس ك

 سي   اريح حيواانت  برية -
 سي   اريح دواج  -
 مع مة ادوات -
 غالية ادوات جراحية -
 مساعة طبية -

 جهاز  اص املعادن - الاطرة
 جهاز ا تااف التهاا الضرع -
 حمرار طيب اعتيادي -
 حمرار طيب رقمي -
 مساعة طبية -
 سي   اريح / اثنان -
 غالية  ع يم امدوات اجلراحية/ اثنان -

 جهاز  اص املعادن - اور
 ادوات احتياطيةغالية  ع يم  -
 سي   اريح عدد اثنان -
 جاز  اص املعادن عدد اثنان -

 مساعة طبية - الغراف
 حمرار طيب -
 جهاز  اص املعادن -

 جهاز  اص املعان الرفاعي
 

 



 

 

 (6مرفق رقم )
 

 اتـملستوصفاغ  العاطلة وغري املتوفرةدول يوضح امجهزة واملستلزمات البيطرية ـج
 
 

 حالة املوجود اسم اجلهاز املستوصص احملافظة
 عاط  جمهر اوملبس اليوسفية قغداد

 عاط  جمهر اوملبس الذ ب امقيض
 عاط  جمهر جرف النداف

 عاط  جمهر الراشدية 

 جمهر ضوئي التاجي
 جمهر  هرمئي

 عاط 

 عاط  جمهر الوحدة

 جمهر اوملبس احملمودية
 جمهر مشسي

 عاط 

 غري متوفر جهاز  اص املعادن خان ن دايىل
 غري متوفر جهاز  اص املعادن جبارة
 غري متوفر جهاز  اص املعادن الغالبية
 غري متوفر جهاز  اص املعادن منديل

 غري متوفر جهاز  اص املعادن الاامية الديوانية
 غري متوفر جهاز  اص املعادن الاافعية
 متوفرغري  جهاز  اص املعادن ال الحية
 غري متوفر جهاز  اص املعادن ا مزة
 غري متوفر جهاز  اص املعادن عفك
 غري متوفر جهاز  اص املعادن نفر

 غري متوفر جهاز  اص املعادن النعمانية واسط
 غري متوفر جهاز  اص املعادن الفالحية
 غري متوفر جهاز  اص املعادن قدرة 

 غري متوفر املعادنجهاز  اص  الفهود ذي قار
 

 
 
 
 



 

 
 

 (7مرفق رقم )
 ة  ـدول يوضح العيادات البيطرية املتن لـج

 
 املالحظات رقمها نوع املر بة

 ع  العيادة البيطرية املتن لة
 خلو ا م  امجهزة واملستلزمات امل تربية والتا ي ية والساندة 470554 2006 يا 

 واملستلزمات امل تربية والتا ي ية والساندةخلو ا م  امجهزة  35235 2012 ونداي 
 السيارة مستهل ة ومت سرق  اجهزهتا م  قب  ع اقة داعش امر اقية 35534 2012 ونداي 
 -مت الت رف مملواد التالية: 469389 2006 يا 

 الزجاجيات امل تربية -
 محام مائي للتع يم -
 مولد -
 ماي رويص -

 امل ترباتلسد الن ص غ 

 470559 2006 يا 
 470555 2006 يا 
 470554 2006 يا 

 2005 يا 
 2005 يا 

470561 
465541 

 عدم صالحية امجهزه واملستلزمات التالية :
ــر ــ ــائي ه قرينــ ــ ــام مــ ــ ــن  ه محــ ــ ــــره حاضــ ــتلزمات  جمهــ ــ ــ  مســ ــ ــادة ه وايــ ــ ــاي رويص وا و العيــ ــ ــــرن مــ ه فــ

 امل تربالزجاجية .
 2005 يا 
 2005 يا 

 عدم صالحية امجهزة واملستلزمات التالية : 
 مستلزمات امل ترب الزجاجية ه وم يص اهلواع ه مولدة 

 2005 يا 
 2005 يا 

465535 
469400 

 مت است دام امجهزة امل تربية غ خمتربات املستوصفات  

 2011 يونداي
 2011 ونداي

أ 35533
 أ 35531

 عدم صالحية امجهزة واملستلزمات التالية :
 مستلزمات امل ترب الزجاجية

عدم صالحية مستلزمات امل تــرب الزجاجيــة ه عــدة جراحيــ  ه املولــد ه ا و العيــادة  ــاون ات ورفــوف  أ 35233 2011 ونداي
داخــ  ال اقينــة مــ  ســنك ه منضــدة ســـتنلس  ســتي  مغــراو العمليــات اجلراحيــة ه  راســي مت ـــرك 

 .و راسي دوارة 
 مت است دام امجهزة امل تربية غ مستوصفات امل تربات   465542 2005 يا 
 469391 2005ا  ي

465539 
 مت است دام امجهزة احملتربية غ مستوصفات امل تربات  

 عدم صالحية املواد التالية : 469384 2006 يا 
ــاخ  ــن ه طبــ ــة لا  ــ ــاز ه خيمــ ــدة ه وقرينرغــ ــة ه اجملمــ ــر املتن لــ ــدية ه امســ ــة ه الســ ــدة ه الثالجــ املولــ

 واسطوانة غاز ه جهاز مومي  نوع ثراي .
 عدم صالحية املواد التالية : 465540 2005 يا 

ــ  مســتلزمات امل تــرب  ــاخ غــازي واســطوانة غــاز ه واي ــدة ه الســدية ه اســرة متن لــة ه خيمــة ه طب املول
 الزجاجية .

 
 عدم صالحية املواد التالية : 469385 2006 يا 

 مولدة   نري اي نااط خمتربي مبستلزمات امل تربية  
 عدم صالحية املولدة ه املومي ه   نري اي نااط خمتربي مبستلزمات امل ترب . 469394 2006 يا 

 



 

 

 (8م )رقمرفق 
 ةـوحالتها التاغيليGPSدول يوضح  وزي  اجهزة ـج

 
 املالحظات صالحيت  للعم  GPSنوع جهاز  امل ان املتواجد في  احملافظة

 - - ميوجد اجهزة لديهم ميوجد اجهزة صالح الدي 
 5العدد عاط  Trimble شعبة الومئيات مق 

 3العدد  غري مست دم Magellan امل زن ميسان

 Trimble غري مست دم 
 عاط 

 7العدد
 1العدد

 1 عاط  Trimble شعبة الومئية  ر وك

 1 عاط  Trimble مستوصص ايجبي
 1 عاط  Trimble مستوصص سومر  ديوانية

 2 عاط  Trimble مستوصص البدير

 1 عاط  Trimbleُ   م. السدير

 3 عاط  Trimble املنهاويةم. 

 2 عاط  Trimble م. ال الحي 

 2 عاط  Trimble م. املر زي

 1 عاط  Trimble م . هبرز  دايىل 

 1 عاط  Trimble م. قين سعد

 1 عاط  Garmin 60CSX م.خان ن

 1 عاط  Trimble م. جعارة

 1 عاط  ُ  Trimble م. الوجيهية

 1 عاط  Trimble م . السالم

 10 غري مست دم Trimble املذخر

 1 عاط  Trimble م. العباسية النجص امشرف

 2 عاط  Garmin 62CSX شعبة الومئيات واسط

 1 عاط  Garmin 62CSX شعبة امل ترب

 4 عاط  Trimble شعبة املذخر

 4 عاط  Magellan explorist شعبة املذخر

 1 عاط  Trimble م.ج ان
 1 عاط  Trimble م. ال ويرة

 1 عاط  Trimble م. الا يمية

 1 عاط  Trimble م. العزيزية

 1 عاط  Trimble م. انحية واسط

 1 عاط  Trimble م. ا ي

 1 عاط  Trimble م . اور ذي قار 

 Garmin  1 عاط 

 2 عاط  Trimble امل زن امنبار

 



 

 

 (9رقم ) مرفق
 ةـدول يوضح  وزي  اجهزة السوانر وحالتها التاغيليـج

 
حالة  نوع جهاز السوانر  املستافى البيطري ت

 اجلهاز
نوع ا يواانت  اسباا العط 

 املناسبة للف ص
 WED-9618 دايىل  -1

DRAMINSKI 
DRAMINISKI 

WED 

 عاط 
 صاحل
 عاط 
 عاط 

 شاشة
= 

 نضريه
 نضريه

  بريه
= 
= 

 صغريه
 DRAMINISKI النجص امشرف -2

 ميز
 عاط 
 صاحل

 عط  الااحنة واستهالك البطارايت
= 

  برية
= 

  برية عط  الااحن  واستهالك البطارايت صاحل WED9618 مق  -3
 صغرية = صاحل Sonosite  رقالع -4
 Sonosite ميسان -5

WED-2000AV 
 عاط 
 عاط 

 استهالك البطارية
= 

 صغرية
= 

 Sono Farm ذي قار  -6
Sono Site 

Sonor Devices 
14CM deep 

Wave سوانر حممول 

 صاحل
= 
= 
= 

اي  ا يواانت  استهالك البطارية
 صغرية
  برية
 صغرية

 Sonosite 80 تاملث -7
Sono Site 80 

 عاط 
 عاط 

روا قضعص البطارية وا اجة اىل 
 لف ص ا م  لالق ار وامغنام

 اي  ا يواانت

 WED 2000AV نينوى -8
DRAMINISKI 

SONOSITE 

 صاحل
= 
= 

  برية 
= 
= 

 Sonosite واسط -9
Pregscan 

 صاحل
= 

 صغرية 
= 

 DRAMINSKI امنبار -10
WED 

 صاحل
= 

  برية 
= 

 SONOSITE ديوانية -11
WED-9618 

 عاط 
= 

 عط  اجلهاز
= 

  برية
= 

 SONOSITE  ر وك -12
Sono Farm 

 (cts-7755جهاز  ق  )

 صاحل
 عاط 
 صاحل

= 
  سر احملبس

= 

  برية
= 
= 

 WED-200 AV الب رة -13
Sonosite 

DRAMINSKI Profi 
DRAMINSKI iscar 

 عاط 
= 
= 

 صاحل

 غري واضح ودقيق غ الف ص 
 عط  اجلهاز

= 
= 

 صغرية
= 

  برية
= 

 Sonosite قغداد -14
DRAMINSKI 

  WED-9618 ق  

 صاحل
= 

 عاط 

 
 عط  احملبس

  برية
= 
= 



 

 

 

 (10رقم ) مرفق
 ة ـدول يوضح املعاجلات اجلماعيـج

 
 

 نسبة التنفيذ  منفذ  خمطط  نوع املعاجلة  السنة  ص صاسم املستو 
 2015 شيخ محد 

 طفيليات داخلي  
5561 17037 306 % 

2016 2000 6775 338 % 
2017 2000 17441 872 % 
 % 563 11260 2000 طفيليات خارجية  2017
 % 1506 15060 1000 طفيليات داخلية  2018
 % 920 9200 1000 طفيليات خارجية  2018

 2015 السيافية 

 طفيليات خارجية 

5650 12487 221 % 
2016 3000 13550 451 % 
2017 3000 13111 437 % 
2018 1600 6980 436 % 

 % 203 12195 6000 طفيليات داخلية  2017 الذ ب امقيض 
 % 226 13617 6000 طفيليات خارجية  
 % 237 10916 4600 طفيليات داخلية  2018

 2017 اقو غريب 
 طفيليات داخلية 

13000 35781 275 % 
 2018 11600 27209 234 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 (11رقم ) مرفق

 ةـدول يوضح املعاجلات اجلماعيـج
 

 

 نسبة التنفيذ منفذ خمطط نوع املعاجلة السنة اسم املستوصص
 2015 احملمودية

 طفيليات داخلية
50000 30229 60% 

 %63 50022 79000 2015 النهروان 
 %29 4550 15650 طفيليات خارجية 2015 الرضوانية
 2016 احملمودية

 طفيليات داخلية
23000 13247 57% 

 %55 12740 23000 2016 الوحدة
 %49 13963 28000 2016 النهروان
 2016 النهروان

 طفيليات خارجية
279000 14685 52% 

 %52 12073 22900 2016 الراشدية
 %58 7555 13000 طفيليات داخلية 2016 الطارمية
 2016 الرضوانية

 طفيليات خارجية

9000 5332 59% 
 %54 7114 13000 2016 اقو غريب
 %29 1894 6500 2016 الفضيلية

 %27 2165 7900 2016 جرف النداف
 %45 5886 12900 طفيليات داخلية   2017 الطارمية
 2017 الطارمية

 طفيليات خارجية

12900 6075 47% 
 %56 3885 6900 2017 املدائ 
 %27 2182 7900 2017 الندافجرف 

 %68 15740 22900 2017 الراشدية
 2018 النهروان

 طفيليات خارجية

26430 17714 67% 
 %50 10916 21500 2018 الراشدية

 %65 4273 6500 2018 جرف النداف
 %67 17880 26420 2018 التاجي
 
 
 



 

 

 
 (12مرفق رقم )

 جدول يوضح الت  ينات والل احات السنوية املنفذة 
 

عدد امصامت  الت  ينات والل احات املنفذة 
 مممراو

عدد 
 اهلال ات

نسبة  نفيذ خطة 
 الت  ينات

 304 محى قالعية اغنام + ماعز -  %137 77 535 محى قالعية اق ار + جاموس - 2013
 %82 3123 8175  سمم املعوي اغنام + ماعز - 
 %140 97 2443 جدري اغنام - 
 %117 4 514 الربوسيال امجهاو الساري جلمي  ا يواانت - 
 834 محى قالعية اغنام +ماعز -  %85 103 609 محى قالعية اق ار + جاموس - 2014
 %39 1431 5030  سمم املعوي اغنام + ماعز - 
 %106 2 826 الربوسيال جلمي  ا يواانت - 
 صفر ميوجد 9506 الع ديالتهاا اجللد  - 
 جدري  - 

 غنام -
596 30 48% 

 110 محى قالعية اغنام + ماعز -  %47 26 764 محى قالعية اق ار + جاموس - 2015
 %82 825 3306  سمم املعوي اغنام +ماعز  - 
 %123 16 1021 الربوسيال جلمي  ا يواانت - 
 %68 41 1178 جدري اغنام - 
 %10 257 817 +ماعزطاعون اجمل ات اغنام  - 
 %7 صفر 1246 التهاا اجللد الع يدي ) اق ار (  - 
 ميوجد 16 1627 الذمقة ا لزونية ) اق ار + اغنام ( - 
 7767 محى قالعية اغنام + ماعز -  %116 838 3830 محى قالعية اق ار + جاموس - 2016
 %89 618 3552 التسمم املعوي اغنام + ماعز  - 
 %10 12 1347 الربوسيال جلمي  ا يواانت - 
 %124 32 450 جدري اغنام - 
 صفر صفر 349 الذمقة ا لزونية اغنام - 
 %54 461 1657 التسمم  املعوي ) اغنام + ماعز (  - 2017

 %62 22 3122 الربوسيال جلمي  ا يواانت - 
 %82 7 472 جدري اغنام - 
 صفر 8 532 التهاا الرئة واجلنب اغنام - 

 %45 574 1336 التسمم املعوي )اغنام + ماعز ( - 2018
 %85 3 288 الربوسيال ) جلمي  ا يواانت( - 
 %73 12 568 جدري اغنام - 
 %86 3 261 التهاا اجللد الع يدي ) اق ار+ جاموس ( - 

 


