
تم  2014خالل عام 
انجاز ثالث مبانً 

بٌطرٌه منها  مستوصفات
مستوصف السالم وكنعان 
وأبً صٌدا وبناء مختبر 

فً خانقٌن وغرفة لألشعة 
والسونار وصالة للجراحة 

 فً مقر المستشفى

•  







 المستىصف الثٍطري فً كىعان



 افتتاح تىاٌح األشعح وصالح الجرادح فً المستشفى





اوجاز تىاٌح وتجهٍس وتشغٍل ودذج المختثر 

 الثٍطري فً خاوقٍه



زٌارج الىائة العراقً غٍذاء كمثش عضى مجلس 

 الىىاب للمستشفى الثٍطري



زٌارج عضى مجلس مذافظح دٌالى الست وجاج 

 الطائً للمستشفى



زٌارج عضى مجلس مذافظح دٌالى الست وجاج 

 الطائً لمستىصف كىعان الثٍطري



 سٌارة إدارة الوستشفى لوجلس هحافظت دٌالى



 هٌذلًسٌارة الوٌفذ الحذودي فً 



 التىاصل هع جاهعه دٌالى



 لجٌت الوتابعت فً الوستشفى



 الٌذواث العلوٍت والوؤتوزاث



 الٌذواث التثقٍفٍت للوزبٍي والوحاضزاث العلوٍت داخل الوستشفى



 العولٍاث الىقائٍت



 ًقل وتىسٌع اللقاحاث



 2014خطت الوٌفذ هي العولٍاث الىقائٍت لعام 
 المنفذ االجمالً المخطط  المخطط نوع النشاط

 2014 2013 بعد التعدٌل راس حٌوان تحصٌنات الحٌوانات الكبٌرة1 المالحظات %النسبة المئوٌة

%124.00 548863 917591 443860 569860 اغنام      

%89.00 102941 111068 116300 156285 ماعز حمى        

%212.00 249508 183427 117782 139132 ابقار قالعٌة       

%177.00 22295 11010 12599 14949 جاموس      

%100.00 445310 511599 443860 569860   االغنامجدري     

طاعون 

%105.00 599794 557462 569860 569860 اغنام المجترات    

%82.45 128858 103537 156285 156285 ماعز الصغٌرة    

%67.00 505016 493683 756252 980352   تسمم معوي    

عفونة الدم 

%57.00 7219 10999 12599 14949 جاموس النزفٌة    

   67119 124698     ابقار  

فً حالة ظهور 

 مرضٌة إصابة 

الجمرة 

%50.00 6274 9359 12599 14949 جاموس العرضٌة  

الحٌوانات فً 

 اإلصابةمنطقة 

   53638 103618     ابقار  

فً دائرة نصف 

 كم2قطرها 

     0 1000   0   جمرة خبٌثة

 اجهاض ساري

 249581 174604 230761 230761 اغنام

108.00%  

  

     45512   ماعز

التهاب الجلد 

       ابقار العقدي

63613 

  

دائرة نصف 

 كم10قطرها

L.S.D جاموس         

تحصٌن 

 zone/متأهب



 المنفذ االجمالً %النسبة المئوٌة

2013/2014 

 نوع النشاط المخطط  لعام المخطط  بعد التعدٌل

 معالجات جماعٌة -2

  اغنام 1247110/1060268

 طفٌلٌات داخلٌة

 ابقار 13956/22565

 جاموس 180/50

   1219339                                                             المجــموع 1029639 1261323/1082883 %123  

  اغنام 504502/675393

 طفٌلٌات خارجٌة

 ابقار 17368/16582

 جاموس 251/75

 692306المجـــــموع                                                                502606 522121/692050 % 104

 



 نوع النشاط االجمالًالمنفذ 

 الدواجن تحصٌنات-1

 نٌوكاسل منزلً 801050

 ٌذكر اخرى تحصٌنات

265000  IB-ma5 لقاح 

115000 AL-ND ALovac 

 ND-IB زٌتً+ ND.IBرش  254500

129500 AL-AV vac-H9 

407000 B.Binc-2vaccine 

2500 ND+IB KV 

 نشاطات متفرقة-2

 معالجات امراض الدواجن 8440345

 معالجات امراض الحٌوانات الكبٌرة 245438

 عدد العملٌات الجراحٌة 65

 المفحوصة المختبرٌةعدد النماذج  6006



 اسم القائم بالعمال اسم المستوصف نوع العملٌة الجراحٌة نوع الحٌوان ت

 احمد فؤاد.د+جاسم خلف .د العٌادة الخارجٌة الكرش فتح 6/أبقار  1

 العٌادة الخارجٌة فتح كرش 2/نعاج 2
 احمد فؤاد.د+جاسم خلف .د

 

 زٌدان سعد.د+عادل محمود.د+عبد هللا علوان.د سعد بنً/الغالبٌة خٌاطة جرح 9/ابقار-1/عجول 3

 مصطفى مظهر+كرٌم تالً.د+ثامر احمد.د+عبدهللا علوان.د سعد بنً/الغالبٌة خٌاطة جرح 1/ماعز – 4/نعاج 4

 سعد زٌدان.د+ثامراحمد .د بنً سعد/الغالبٌة خٌاطة جرح 1/خروف 5

 فؤاد احمد.د+جاسم خلف.د العٌادة الخارجٌة قٌصرٌة 1/نعجة 6

 العٌادة الخارجٌة قلع عٌن 1/نعجة-1/أبقار 7
 فؤاد احمد.د+جاسم خلف.د

 

 العٌادة الخارجٌة تجبٌس كسر 1/نعاج 8
 فؤاد احمد.د+جاسم خلف.د

 

 محمد خورشٌد.د+بشرى محمد.د+سالم معاذ.د+جاسم خلف.د العٌادة الخارجٌة فتق 3/نعاج-2/عجل-1/أبقار 9

 جاسم خلف,د+تالً كرٌم,د+سارة محمد.د عٌادة خارجٌة+بنً سعد+كنعان فتحة مخرج 1/ماعز-4/حمل-1/عجول 10

 جالل رحمن.د+محمد بشرى.د حانقٌن أورام خارجٌة فً البطن 4/أبقار 11

 خانقٌن أورام خارجٌة فً البطن 2/أبقار 12
 جالل رحمن.د+محمد بشرى.د

 

 شالل قحطان.د+مهدي علً.د جبارة جروح فً مناطق مختلفة 10/اغنام—2/أبقار 13

 عباس كاظم.د صٌدا ابً قطع ذٌل 2/كالب 14

 بشرى محمد.د+سالم معاذ.د+عبد هللا علوان.د خانقٌن,السعدٌة ,الغالٌة جراحة ضرع 3/نعاج 15

 عملٌة جراحٌة 65مجموع العملٌات المنجزة هو * 



 اسم

 مستوصف

 مجموع الحاالت 

 المرضٌة

 18500 خع 

 297 العبارة

 13130 بهرز

 12915 كنعان

 2607 صٌدا ابً

 3376 الوجٌهٌة

 5638 المقدادٌة

 13752 بلدروز

 4966 جلوالء

 2040 السعدٌة

 20328 خانقٌن

 16614 مندلً

 15363 قزانٌة

 21027 جبارة

 15542 الخالص

 23150 الغالبٌة

 7759 السالم

 3652 المنصورٌة

 11246 العظٌم

 22768 قره تبة

 10768 بنً سعد

 245438 المجموع



 المالحظات التشخٌص نوع الحٌوان نوع الفحص ت

 الخارجية العيداة VE/29+VE-29 58/ابقار حمل/سونار 1

 العيادة الخارجية ve+2 2/  نعجة حمل/سونار 2

 حمل/سونار 3

 

 خانقين ve/30-ve+9 43/  ابقار

 حمل/سونار 4

 

 خانقين ve+16 16/  ماعز

 

 حمل/سونار 5

 

 خانقين ve/5-ve+7 12/ غنم 

 

 حمل/سونار 6

 

 خانقين ve/1-ve+5 6/ فرس 

 

 حمل/سونار 7

 

 خانقين ve+4 4/  كلبة

 



 التلقٍخ االصطىاعً



 

 

 

 ت

  مخطط التلقٌح

 االصطناعً

التلقٌح  منفذ

 االصطناعً

مخطط 

رعاٌة 

 تناسلٌة

 

 منفذ رعاٌة

 تناسلٌة

مخطط فحص 

 الحمل

منفذ فحص 

 الحمل

 التارٌخ الوالدات

 

1 

 
6000 

 
6232 

 
1500 

 
1113 

 
850 

 
948 

 
1398 

 
2013 

 
2 

 
6000 

 
6065 

 
1795 

 
2021 

 
1020 

 
1380 

 
1780 

 
2014 



 مخطط

 منفذ



 شعبة المجازر



 شعبت الوجاسر
 المجمل النــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط  ت

 193 عدد األسواق المحلية التي تم تفتيشها من قبل لجان الرقابة والتفتيش .1

 355 محالت الجزارة التي تم الكشف عليها عدد .2

 233 عدد اإلجازات الممنوحة للجزارين .3

 178 عدد اإلجازات التي تم تجديدها .4

 65 عدد الحمالت المشتركة مع الجهات ذات العالقة .5

 69 مع الجهات ذات العالقة االجتماعات الدورية .6

 12648أغنام    المجزورة في مجازر محافظة ديالى عدد الحيوانات .7
 2814 ماعز  

 2685أبقار    
 33جاموس  



 األهزاض التً تن تشخٍصها هي قبل لجاى الزقابت
 المجمل األمراض            

 

 دٌدان الكبد     

  226أغنام         

 111ماعز         

 115أبقار         

 7جاموس      

 132     أغنام         الرئة دٌدان      
 34ماعز        
 53أبقار         

 69أغنام         أكٌاس مائٌة     
 68     ماعز   
 76أبقار         
 6جاموس      

 303أغنام         الرئوي التهاب      
 93     ماعز   
 31أبقار         



 شعبـــــت الوختـــــبز



 2013المنجز  2014المنجز الفحص نوع ت

 264 االٌزاأنفلونزا الطٌور  1

2 ND  (سرٌع  كت) 113 325 

3 IB  (اٌالٌزا ) 143 1176 

4 IBD   (اٌالٌزا ) 103 1008 

5 ND   101 984 اٌالٌزا 

 274 فحص الحساسٌة البكتٌري 6

 22 الحٌامنتقٌٌم حركة  7

 984 705 (بنكال  روز) بروسٌال 8

 233 طفٌلٌات خارجٌة 9

10  ND   (دموي  تالزن) 7 12 

11 IB (دموي تالزن) 6 12 

12 FMD 19 146 

 6 184 طفٌلٌات دموٌة 13

 206 توكسٌنتٌتو  14

 181 اوكراتوكسٌن 15

 9 208 افالتوكسٌن 16

 2 275 (صبغة كرام )فحص بكتٌري  17

 25 647 ( اغنام+ابقار)معوٌة  طفٌلٌات 18

 340 440 سرٌع كتالطٌور  انفلونزا 19

 1985 7175 المجموع





 وحذة الجزاحت فً الوستشفى
 2013 2014 الجراحٌة العملٌة ت

 - 7 فتح كرش 1

2 Atrasia ani  4 1 

 العين قلع 3

 

2 - 

 - 2 السرةفتق في  4

 1 4 خراج  5

 1 1 ناسور 6

 - 1 عملية قيصرية 7

 3 21 المجموع



 شعبت الذواجي



 2013 اسم المرض ت

 

2014 

 

 1269075 1176880 الهوائٌة االكٌاسالتهاب  1

 694550 331500 الهاب االمعاء 2

 1100194 539050 امراض سوء التغذٌة 3

4 C.R.D 1006200 2053230 

 433020 402050 كوكسٌدٌوسز 5

 206550 تعقٌم 6

 144106 49400 التهاب قصبات المعدي 7

 1945400 1139600 التهاب السرة 8

 277185 85000 كمبورو 9

 134900 28750 سالمونٌال 10

11 E.coli 50000 48000 

 5500 نٌوكاسل 12

 16000 التهاب قناة البٌض 13

 21000 انفلونزا الطٌور 14

 89400 داء الرشاشٌات 15

 54000 58100 التهاب االمعاء التنخري 16

 27000 التهاب الغشاء الزلٌلً 17

 6500 والتامورمتالزمة موه الكبد  18

 8504610 4887530 المجموع



 
 

 2014 2013 اسم اللقاح ت

 542000 2766420 نٌوكاسل 1

 12000 279850 (زٌتً )الطٌور  انفلونزا 2

 400000 960000 كمبورا 3

 157700 (رش )التهاب القصبات +  نٌوكاسل 4

 144500 229500 (زٌتً ) التهاب القصبات +  نٌوكاسل 5

6 EDS + IB + ND ً4000 زٌتً ثالث 

 265000 (ماء الشرب ) التهاب القصبات  7

8 
 (زٌتً )  انفلونزا+  نٌوكاسل

 
240000 

 1603500 4397470 المجموع



 العدد الهالك  العدد المصاب  نوع الحٌوان عدد التقارٌر  اسم المرض  ت

 14 254 ابقار  111 التهاب الجلد العقدي  1
 64 136 اغنام 102 التسمم المعوي  2

 59 142 حمالن

 12 32 جدٌان ماعز

 0 10 ابقار  35 الذبابة الحلزونٌة  3

 0 4 ماعز

 0 19 اغنام

 0 12 حمالن

 6447 31966 دجاج لحم 27 امراض الدواجن 4

 75 1000 دجاج بٌاض
5 F.M.D 13 1 46   ابقار 

 0 4 اغنام

 1 2 حمالن

 0 1 عجول جاموس

 0 27 اغنام 12 جدري االغنام 6

 7 10 حمالن

 شعبت الىبائٍاث 



 0 15 ابقار  7 حمى الثالثة أٌام 7

8 ORF 6 

 0 25 اغنام

 0 24 حمالن

 0 5 ماعز

 0 5 جدٌان ماعز

9 P.P.R 3 

 0 1 حمالن

 0 24 ماعز

 0 6 اغنام

 0 22 اغنام 2 االجهاض الساري 10

11 B.L 2 0 2   ابقار 

12 H.S 1 1 1   ابقار 

13 MCF 1 0 1 عجول أبقار 


