
 (2019 – 2018لعام الدراسي ) ا / كلية الطب البيطري/  بحوث التخرجلجان مناقشة 

 ( 1قاعة المناقشة رقم )

 تأريخ المناقشة لجنة المناقشة عنوان البحث اسم المشرف اسم الطالب ت

1  

 خلود فرحان حمود

 

 

أ.م.د. نهاد عبد 

 الحسين

 

 التحري عن بعض عوامل الضراوة في بكتريا المكورات

 العنقودية الذهبية المعزولة من مصادر مختلفة

 

 

 أ.م.د. نهاد عبد الحسين جعفر

 أ.م.د. صالح صديم

 أ.م.د. حال محمد

 

29 /4 /2019 

 

2  

 علي غانم

 

 أ.م.د. بشار صادق

 

 تشخيص المسببات الجرثومية لالصابات التنفسية في االغنام

 

 

 أ.م.د. نهاد عبد الحسين جعفر 

 أ.م.د. هبة يونس

 علي حسن عواد م.

 

29 /4 /2019 

 Diagnosis of blood parasite by using blood م.م. ماهر صابر محمود خالد فهمي 3

smear and clinical signs in sheep 

 

 

 .م.د. نهاد عبد الحسين جعفرأ

 أ.م.د. اميمة ابراهيم محمود

 م. عمر الثاني شريف

 

29 /4 /2019 

4  

 احمد جبار محي

 Histological study and cytotoxic effect of ختالنأ.م.د.بدر 

oxytetracycline residues in the liver and 

muscles of chicken 

 أ.د. اياد حميد ابراهيم

 .م.د. ادريس خلف

 م.م. احمد عبد هللا سلطان

29 /4 /2019 

5  

 محمد سعيد صالح

 

 أ.م.د. ادريس خلف

 

 البنكرياس في االرانبتأثير عامل العمر على غدة 

 أ.د. اياد حميد ابراهيم 

 أ.م.د. بدر ختالن

 م.د. وسن سرحان 

29 /4 /2019 

6  

 ابراهيم قحطان ناجي

 

 

 م.د. ميثم عبد االله

 

تقييم استخدام بعض الهرمونات في عالج احتباس المشيمة 

 في االبقار

 

 

 أ.د. اياد حميد ابراهيم

 م. دخيل حسين

 م.م. نواف نور الدين

29 /4 /2019  

 



 (2019 – 2018لعام الدراسي ) ا /بحوث التخرج / كلية الطب البيطري لجان مناقشة 

 (2قاعة المناقشة رقم )

 تأريخ المناقشة لجنة المناقشة عنوان البحث اسم المشرف اسم الطالب ت

1  

 قيس سلطان عبد هللا

 

 م. خالد احمد

 

الكبد في  التحري عن بعض االنزيمات المصاحبة لداء تعفن

 االغنام

 

 

 

 أ.م.د. زياد طارق عمر

 أ.م.د. اميمة ابراهيم محمود

 م. دخيل حسين

 

29 /4 /2019 

2  

 براء حايف محمد

 م.م. د.علي عزيز

 م.م. نواف نور الدين

 

تاثير اضافة مستخلص عرق السوس على حيوية النطف في 

 السائل المنوي المبرد في الكباش المحلية

 

 

 عمر أ.م.د. زياد طارق

 أ.م. بثينة عبد الحميد

 م.د. ميثم عبد االله

29 /4 /2019 

 م.د.موفق حسين محمد ماهر علي 3

 

 

والسلينوم على بعض صفات الدم  Eتأثير اضافة فيتامين 

 والحليب لدى النعاج العواسية والحمدانية

 

 أ.م.د. زياد طارق عمر

 أ.م.د. صالح صديم

 اسحق اسماعيل حامدأ.م.د. 

29 /4 /2019 

تأثير استخدام مصادر مختلفة من العلف الخشن مع العلف  ا.م.د. زياد طارق صبا عدنان رشيد 4

المركز على الصورة الدمية وبعض المعايير الكيموحيوية في 

 ذكور الماعز المحلي

 

 أ.م.د. زياد طارق عمر

 م.د. سعد توفيق

 م.د. صالح نجم

29 /4 /2019 

5  

 حمود شامل صبحي

 

 حسين م. عبد الجبار

 

Detection of Cryptosporidium in local 

chicken  

 

 

 أ.م.د. نهاد عبد الحسين جعفر

 أ.م.د. اميمة ابراهيم محمود

 م.م. سرى اسماعيل

 

29 /4 /2019 

6  

 علي تحسين سعيد

 

 م.م. احمد عبد هللا

 

 دراسة امراضية لألكياس المائية في رئة االغنام

 

 أ.م.د. زياد طارق عمر

اميمة ابراهيم محمودأ.م.د.   

 م.م. سناء سعود

 

29 /4 /2019 



 (2019 – 2018لعام الدراسي ) ا /بحوث التخرج / كلية الطب البيطري لجان مناقشة 

 (1قاعة المناقشة رقم )

 تأريخ المناقشة لجنة المناقشة عنوان البحث اسم المشرف اسم الطالب ت

1  

 رفل علي

 

 أ.م.د. اميمة ابراهيم

 

 

 وتشخيص الطفيليات الداخلية من الدجاجعزل 

 

 أ.م.د. نهاد عبد الحسين جعفر

 سن عوادحم. علي 

 م.م. سرى اسماعيل

 

30 /4 /2019 

2  

 ابراهيم حسين محمد

 

 م. نوار علي

 

استخدام تقنية االليزا في الكشف عن اضداد داء التهاب 

 القصيبات المعدي

 

 

 أ.م.د. نهاد عبد الحسين جعفر

 عصامم.د. عمر 

 م.م. اسماعيل ابراهيم

30 /4 /2019 

3  

 رواء قاسم

 

 أ.م.د. اميمة ابراهيم

 

 

عزل وتشخيص الطفيليات الداخلية من العجول المصابة 

 باالسهال

 

 نها د عبد الحسين جعفر.د. .مأ

 م. ماهر صابر

 م.م.سناء سعود

 

30 /4 /2019 

4  

 هيثم عبد الرزاق

 

 م.م. ماهر صابر

 

والحقلية لتشخيص فقر الدم في االغنامالطرق المختبرية   

 

 أ.م.د. زياد طارق عمر

 م. عمر الثاني شريف

 م. خالد احمد

 

30 /4 /2019  

5  

 شهد احمد عبد هللا 

 

 ا.د. اياد حميد

 

 دراسة نسجية لصورة الدم في الدواجن المصابة بالجدري

 

 

  نهاد عبد الحسين.م.د. أ

 أ.م.د. ادريس خلف

 م. نوارعلي

 

30 /4 /2019 

6  

 عبد هللا نعمة احمد 

 

 م.د. وسن سرحان

 

دراسة تأثير سموم االفلوتوكسين على بعض المتغيرات 

 الدمية والكيموحيوية في الفئران البيضاء

 

 أ.م.د. زياد طارق عمر

 أ.م.د. وسيم علي 

 م. خالد احمد

 

30 /4 /2019 

 



 (2019 – 2018لعام الدراسي ) ا /بحوث التخرج / كلية الطب البيطري لجان مناقشة 

 (2قاعة المناقشة رقم )

 تأريخ المناقشة لجنة المناقشة عنوان البحث اسم المشرف اسم الطالب ت

1  

 منار علوان نجم 

 ايمان حامد حسين

 

 م. دخيل حسين

 

Effect of lactation stages on some physiological 

and biochemical parameters in sheep 

 

 أ.م.د. زياد طارق عمر

 اسحق اسماعيل حامدأ.م.د. 

 م.د. موفق علي

 

30 /4 /2019 

2  

 مزهردعاء 

 

 أ.م.د. ادريس خلف

 

 تأثير عامل العمر على الغدة الدرقية في االرانب

 أ.م.د. زياد طارق عمر

 أ.م.د. بدر ختالن

 م.د. موفق علي

 

30 /4 /2019 

 م.د. ميثم عبد االله بهاء سحاب صالح 3

 م.م. ليث سفيان

 

تقييم طرق مختلفة لجمع البيوض في مبايض النعاج في عينات 

 المجازر

 

 

 أ.د. اياد حميد ابراهيم

 م.م. علي عزيز

 م.م. نواف نور الدين

 

30 /4 /2019 

 م.د. ميثم عبد االله عبد هللا ضياء عبد هللا 4

 م. علي حسن

 

 تاثير الحمل والرضاعة على الصورة الدمية في النعاج

 

 

 أ.د. اياد حميد ابراهيم

 م.د. وسن سرحان

 م. خالد احمد

 

30 /4 /2019 

 م. صدام خالد حمادي ايهاب بشير عبيد 5

 م.م. هبة عبد العزيز

 

 

تقييم االضرار الجانبية للتخدير الموضعي على التئام الجروح في 

 االرانب

 

 

 أ.د. اياد حميد ابراهيم

 أ.م.د. سهام عجمي

 م. منتصر محمد

 

30 /4 /2019 

6  

 اماني علي

 

 أ.م.بثينة عبدالحميد

 

تأثير زيت جوز الهند في تسريع عملية التئام الجروح المستحدثة 

 في الجرذان

 

 

 أ.د. اياد حميد ابراهيم

 م. صدام خالد

 م. ريم سهيل

 

30 /4 /2019 



 


