










كمية اللحوم الصالحة التى تم الشهر

(  كجم)مصادرتها 

م كمية اللحوم الغير الصالحة التى ت

(  كجم)إعدامها 

عدد المحاضر المحررة من خالل 

التفتيش على اللحوم

1864.755596.45136يوليو
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ورومي ومصنعات في سوبر ماركت رنجةكجم 288ضبط 

مدينتى-اوالد رجب 



مصاب حالة صفراءمجزر طرة بقري من مذبوحات اعدام عجل 



ودهون فاسدة لحوم مستوردة وكبده كجم 353.7ضبط 

اسبيكوــ في ثالجة بروتين البركة 



متحفظ كجم مجمد ومصنعات ودهون 930طن و1اعدام 

بالتبينعليها بمفرمة 



ولحوم مستوردة كجم دواجن وكبدة ومصنعات 200ضبط 

بالمقطمبجراج اسفل ماركت في حالة فساد كامل 



في حالة سيالن بمحل  كجم لحوم مستوردة 70ضبط 

بمدينة السالمالمدينة بروتين 





عدد ترقيم وتسجيل الحيواناتعدد الندوات اإلرشادية الشهر

118248يوليو
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السيدة العذراء والشهيد في كنيسة السليم الصحي الغذاء ندوة عن 

(2)بمدينة السالم مارمينا





الشهر
عدد الحيوانات التى تم 

تحصينها ضد مرض حمى 

الوادي المتصدع 

ينها عدد الحيوانات التى تم تحص

ضد مرض حمى القالعية  

د عدد الحيوانات التى تم تحصينها ض

مرض طاعون المجترات الصغيرة ، 

مرض جدري الضأن

عدد األرانب المحصنة

329834400306يوليو
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بعض اعمال التحصينات ضد امراض الحمى القالعية والوادي 

المتصدع بإدارتي التبين وحلوان البيطرية





عدد الكالب و القطط المحصنة عدد الكالب الضالة المبادة عدد القطط الضالة المبادة الشهر
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عدد مذبوحات مجازر الدواجنإجمالي الجلود المجمعةعدد مذبوحات مجازر اللحوم الشهر

3644734039671479يوليو
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الشهر

عدد الحيوانات التى تم عالجها في مراكز الرعاية البيطرية المحلية 

عدد األرانب المعالجة عدد الحيوانات التى تم تجريعهاعدد الحيوانات المعالجة
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