
 

ية  اللجنة التحضير
 رئيسا –أ.د. ظافر محمد عزيز 

 عضوا  -أ.م.د. سيفان سعد فاضل

 عضوا  -أ.م.د. نشأت غالب مصطفى 

 اللجنة العلمية
 رئيسا –أ.د.غادة عبدالمنعم فارس 

 عضوا  -أ.د. محمد خالد شندالة 

 عضوا  -أ.م.د. ناظم احمد حسن القاسم 

 عضوا  -أ.م.د. بنان خالد البكوع 

 عضوا  -أ.م.د. يعرب جعفر موىس 

 عضوا  -أ.م.د. منى حازم ابراهيم 

 اللجنة اإلعالمية
  -السيد أحمد نوزد توفيق 

 
 رئيسا

  -م.م. إيمان حياوي الزم 
 
 عضوا

 عضوا  -م.م. يمان سعد فاضل 

  -السيد أثير نبيل طه 
 
 عضوا

 عضوا  -السيد سعد احمد حسن 
 اللجنة االجتماعية
  -م.د. سعد محمد علي 

 
 رئيسا

  -م.د. يمامة زهير صالح 
 
 عضوا

ى    -م.د. احمد علي حسير
 
 عضوا

  -م.د. احمد صالح نارص 
 
 عضوا

  -م.د. مآب عزمي فاضل 
 
 عضوا

  -م.محمد مرعي حسن 
 
 عضوا

ى    -م. سوسن محمد امير
 
 عضوا

  -م.م. رونق فارس عبدالقادر 
 
 عضوا

  -م.م.دعاء هيثم عبدالرزاق 
 
 عضوا

  -م.م. خالد احمد شعبان 
 
 عضوا

  -م.م. مناهل عالوي عبدهللا 
 
 عضوا

  -م.م. سحر محمود شهاب 
 
 عضوا

ية   - احمد مصطفى  السيدة خير
 
 عضوا

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جامعة الموصل

 كلية الطب البيطري

 الندوة العلمية

 

 

  
 

 برعاية السيد رئيس جامعة الموصل

قصي  كمال الدين األستاذ الدكتور  
 االحمدي

يقيم فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية   
ي  واالدوية
ى
 ف

 كلية الطب البيطري / جامعة الموصل  
 الندوة العلمية الموسومة

 

ي الحيوانات 
ى
استخدام االدوية البيطرية ف

 المنتجة للغذاء : االعتبارات الخاصة

 
ى  ي يوم االثنير

ى
 1129/  21/   9وذلك ف

ي قاعة كلية التمريض بجامعة الموصل 
ى
 ف

 
 
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الموصل  

 كلية الطب البيطري

فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واالدوية  
﴿ ﴾ 



 برنامج الندوة

 االفتتاحية
 

 تالوة آيات من القران الكريم 03:9   

 كلمة السيد رئيس جامعة الموصل. 03:9   

 أ.د. قصي كمال الدين االحمدي

 

 كلمة السيد رئيس اللجنة التحضيرية. 03:9

 أ.د. ظافر محمد عزيز

 

 

ة االفتتاحية  محارصى
 

ة االفتتاحية 94:9  محارصى

بقايا االدوية البيطرية في المنتجات 

الحيوانية )اللحوم، البيض، الحليب( : 

 األسباب والحلول 

 أ.د. محمد خالد شندالة
 

احة  21429  اسير

Coffee Break 
 

 

 
 

 الندوة العلمية

 

ي 
ى
استخدام االدوية البيطرية ف
الحيوانات المنتجة للغذاء : 

 االعتبارات الخاصة

 
 
ى المصادف   1129/  21/  9االثنير

ي قاعة كلية التمريض بجامعة الموصل
ى
 ف

 الجلسة األول
 أ.د. محمد خالد شندالةرئيس الجلسة: 

 أ.م.د. ناظم احمد حسن القاسممقرر الجلسة: 
 

ة االول 22411  المحارصى

االثار المتبقية للمستحضرات الهرمونية 

ومشتقاتها في اللحم والحليب وانعكاس 

 ذلك على الصحة

 أ.د. غادة عبد المنعم فارس
 

ة الثانية 22411  المحارصى

البقايا السامة للمبيدات في المنتجات 

 الحيوانية واثرها على الصحة العامة 

 أ.م.د. بنان خالد البكوع
 

 

احات والتوصيات         21411     االقير

 
 

 

 


