
 محافظة الدقهلية  

    مديرية الطب البيطرى 

 

 

 إدارة (  21عدد اإلدارات البيطرية  )  

 وحدة بيطرية (  161لها ) التابعة الوحدات  عدد

 الوحدة البيطرية م البيطرية  االدارة م

 ة مركز المنصور 1

 شاوة  1

 شها  2

 كفر طناح  3

 ميت على  4

 بدواى  5

 ة الدمنمحلة  6

 نقيطه 7

 ميت لوزة  8

 برق العز  9

 البرامون  10

 تلبانه  11

 الدنابيق  12

 بدين  13

 المالحة  14

 منشأة السالم  15

 كوم بنى مراس  16

 الصناعي التلقيح  17

 االمديد تمى 2

 الربع  18

 أبو الصير  19

 ظفر  20

 البيضا  21

 داوود أبو   22

 كفر األمير  23

 بلقاس 3

 بندر بلقاس  24

 الشوامى  25

 الخالله  26

 المعصره  27



 بسنديله  28

 الستامونى  29

 جاليه  30

 الجوهرى  31

 بلقاس خامس  32

 الدرافيل  33

 دكرنس 4

 دكرنس  34

 ديمشلت  35

 كفرابوناصر  36

 دموه  37

 البشمور  38

 أشمون الرمان  39

 ت.صدكرنس  40

 دواجن دكرنس  41

 المركز الشامل دكرنس  42

 جا أ 5

 أجا  43

 صهرجت الصغرى  44

 نوسا الغيط  45

 ميت العامل  46

 شبراويش  47

 طنامل  48

 برج النور  49

 دواجن اجا  50

 شنيسه  51

 ميت دمسيس  52

 ميت غمر 6

 ميت غمر  53

 ميت الفرماوى  54

 سنفا  55

 أوليله  56

 بشال  57

 كوم النور  58

 دواجن ميت غمر  59

 أتميدة  60

 كفر بهيدة  61

 سرنجا  كفر 62

 ت.ص ميت غمر  63



 منيه النصر  7

 غنيم شطا  64

 منية النصر  65

 البجالت  66

 منشأة الجمال  67

 ميت عاصم  68

 ة القديم برمبال 69

 الكردى 70

 ميت تمامه  71

 الجديده  برمبال 72

 السالم  73

 الخضيرى  74

 النزل  75

 الرياض  76

 صدقا 8

 السماره  77

 صدقا  78

 ألخمسه  79

 الشرفاء  80

 الميهى  81

 شربين 9

 شربين  82

 الجديد  ألترعه كفر 83

 شربيني كفر الحاج  84

 العيادية  85

 النصر  منشأة  86

 األطرش  كفر 87

 بساط كريم الدين  88

 القديم  ألترعهكفر  89

 ة األحمدي 90

 الحصص  91

 ة المطري 10
 المطرية  92

 القبلية  93

 أوالد صبور  94

 ةالجمالي 11
 الجماليه  95

 الجماليه  المتنقله 96

 الجديده  االسكندريه 97

 السنبالوين  12
 السنبالوين  98

 الحصاينه  99



 البالمون  100

 برهمتوش  101

 ميت غراب  102

 العزاوى  103

 الروك  كفر 104

 طنبول  105

 كفرغنام  106

 السنبالوين  ت.ص 107

 حسين فهمى  108

 
 

 ميت غريطه  109

 حيوانات أليفه 110

 ةجمص 13

 قراش  111

 الجزائر المتنقلة  112

 القادر  منشأة عبد  113

 صناعي تلقيح   114

 بصار  28  115

 ميت سلسيل 14

 ميت سلسيل  116

 الكفر الجديد  117

 الجوابر  118

 سويديت م 15

 ميت فارس  119

 عبيد  بني 120

 المحمودية  121

 ميت طريف  122

 2الشركه  123

 شماس  124

 الرحمن  عبد  منشأة  125

 ندر المنصورةب 16

 سندوب  126

 خميس  ميت بدر  127

 حيوانات أليفه 128

 المركز الشامل  129

 أويش الحجر  130

 الكبرى صهرجت   17

 صهرجت الكبرى  131

 هال 132

 جصفا  133

 ة الرحماني 134

 نبروه  18
 نبروه  135

 بهوت  136



 بانوب  137

 كفرالجنينه  138

 نبروه المتنقله  139

 طبنوها  140

 دواجن نبروه  141

 ةالمقاطع 19

 ة المقاطع 142

 برقين  143

 شبرا سندى  144

 الحجايزة  145

 بشمس  146

 غزاله  147

 ةالمنزل 20

 المنزله  148

 البصراط  149

 العزيزة  150

 النسايمه  151

 الحوته  152

 جديدة المنزله  153

 مصرالجديده  154

 طلخا  21

 طلخا  155

 دميره  156

 بطره  157

 دواجن طلخا  158

 بساط  159

 ديسط  160

 حيوانات أليفه 161

  

 

 

 

 


