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 التخصص السنة الشهادة

 AFB1)تلوث أعالف فروج اللحم بسموم االفال ) رفٌف لاسم علً 1
وتؤ  وتؤثٌرهما فً   FB1)والفٌومونٌسٌن )

 كٌموحٌوٌة الدم ومستوى األضداد لمرض نٌوكاسل

عمٌل دمحم 
 شرٌف

 عامة صحة 7112 ماجستٌر

دور   امتثال دمحم علً 7 COQ10  فً تخفٌف الخلل الوظٌفً للكبد
 والكلٌة للجذران المعرضة لفلورٌد الصودٌوم

 فلسفة عامة 7112 ماجستٌر براء نجم

رفل موفك  3
 اسماعٌل

استمراء للحاالت المرضٌة الواردة للمستشفى التعلٌمً 
 7 711-7112البٌطري 

صالح مهدي 
 حسن

امراض   7112 دبلوم عالً
الطٌور 
 الداجنة

أسامة عباس  2
 أٌوب حسٌن

حساسييٌة جييراثٌم االٌشٌرٌشييٌا المولونٌيية المع وليية ميين 
عدوى كٌس المح فً بٌض وصٌصان المفيالس لفيروج 

 اللحم

عالء عبد 
 االحد شمعون

امراض  7112 دبلوم عالً
الطٌور 
 الداجنة

شهباء خلٌل  5
 ابراهٌم عبدهللا

الوكسٌد الخارصٌن)الصغائر التاثٌرات المرضٌة 
 اسمان فً علٌها النحاس  كبرٌتات دور والكل(وتمٌٌم 

 Common Carp Cyprinusلشائع  الكارب
carpio L 

االء حسٌن 
 علً  

أمراض  7112 دكتوراه 
 بٌطرٌة

ٌاسر أنور دمحم  6
 مرعً

المإشرات الحٌوٌة للتسمم التجرٌبً باألمٌترا  فً 
 أفراخ الدجاج

بنان خالد 
 عبد الرحمن

أدوٌة  7112 ماجستٌر
وسموم 
 بٌطرٌة

احمد دمحم علً  2
 احمد

دور الخالٌا الجذعٌة فً اصالح التغٌرات المرضٌة 
 تجرٌبٌاً فً الجرذان عن االنتان المحدث   الناجمة
          

هناء خلٌل 
 اسماعٌل

أمراض  7112 دكتوراه 
 بٌطرٌة

طارق محمود  2
 صالح رجا

ممارنة بٌن طرائك مختلفة الجراء االخصاء بالجراحة 
   المنظارٌة فً الكالب 

منٌر سالم 
 طه

الجراحة  7112 ماجستٌر
 البٌطرٌة

صدام ظاهر  9
 حسن علً

مرض االسهال  لمسبب االنتشار والتباٌن الجٌنً
 البمري للماشٌة فً الموصلالفٌروسً 

الدٌن ل كما
 مهلهل السعد

طب باطنً  7112 دكتوراه
 ولائًو

مرٌم مخلف  11
 حسٌن الخفاجً

آفات بعض أج اء الجها   التناسلً األنثوي للنعاج 
 فً محافظة نٌنوى المذبوحة

كرم هاشم 
 ٌحٌى

أمراض  7112 ماجستٌر
 بٌطرٌة

أسماء جمال  11
 عبدالواحد

تؤثٌر ال نن والكادمٌوم على مستوى بروتٌن الصدمة 
الجنسٌة والكورت ول فً  والهرمونات 21الحرارٌة

 ذكور االرانب البالغة

أشواق أحمد 
 حسن

طب وجراحة  7112 ماجستٌر
/ فسلجة 
 بٌطرٌة

نو اد رشٌد عبد  17
الرحمن ع ٌ  

 الدلو

 المرضٌة الجوانب على الحٌوٌة المع  ات بعض تؤثٌر
 اللحم لفروج واإلنتاجٌة

 مهدي صالح
 حسن

 األمراض 7112 دكتوراه
 البٌطرٌة

حنا وسٌم  13
 كرومً الجمٌل

 البولٌة المثانة لغلك مختلفة تمنٌات استخدام دراسة
 الكالب فً المنظارٌة الجراحة وبمساعدة

 طٌفور بهجت
 عباس

 جراحة 7116 ماجستٌر
 بٌطرٌة

سـنان ذنــون  12
عبــد هللا 
 الجبوري

 معاملة أمهات من الجرذان لصغار التناسلٌة الكفاءة

 E فٌتامٌن دور:  الرصاص بخالت الرضاعة مدة أثناء
 ولٌـــد
 حمٌـــد

 ٌوســـف

 الفسلجة 7116 ماجستٌر
 البٌطرٌة

 سالم عبدالستار 15
 سعدون

ي  البولً الجها  فً الجرثومٌة االخماج عن التّحّرِّ
 الموصل مدٌنة لألبمارفً

 مشجل دمحم
  ناد

 الطب 7116 ماجستٌر
 الباطنً
 والولائً
 البٌطري

 دمحم عاصم هدٌل 16
 مصطفى

 باستخدام األغنـام فً البروسٌلوس  مرض عن التحـري

 األخرى المصلٌة والفحوصات PCRالـ تمنٌة

 نعمت عامر
 سلٌم

 الطب 7116 ماجستٌر
 الباطنً
 والولائً
 البٌطري

 حمٌد دمحم هدٌل 12
 الحدٌدي

 الصفات بعض فً  Diazepam الداٌ ٌبام تؤثٌر

 .   كوب اللحم فروج لهجٌن  واإلنتاجٌة الفسلجٌة

 حسٌن سعد
 سعدهللا
 توحلة

 وجراحة طب 7116 ماجستٌر
/ بٌطرٌة
 فسلجة
 بٌطرٌة

 



 جالل عثـمان 12
 علً

A Comparative Study Between 
laparoscopy and Conventional 
Surgery of Intestinal 
Anastomosis in Dogs 

 طٌفور بهجت
 عباس

 وجراحة طب 7116 ماجستٌر
/ بٌطرٌة
 جراحة
 بٌطرٌة

 المجترات اكباد بعض فً االفال سموم كمٌة تمدٌر فرج عونً رنا 19
 الموصل فً والمستوردة المحلٌة والدواجن

 دمحم عمٌل
 شرٌف

 عامة صحة 7112 ماجستٌر
 بٌطرٌة

 مـوفك أسـامة 71
 الجبـار عبد

 العرالً

  وعالجٌة كٌموحٌوٌة دموٌة سرٌرٌه دراسة
 فً األمعاء و المعدة بدٌدان المحلً الجاموس إلصابة
 الموصل

 الدٌن كمـال
 عبد مهلهل
 السعـد

 الطب 7116 ماجستٌر
 الباطنً
 والولائً
 البٌطري

عبد الحلٌم  71
مولود صالح 

 الحسن

Laparoscopic Gastrotomy Closure 
in Dogs : A comparative study 

م احم لاسم 
 الخٌاط

الجراحة   7116 دكتوراه
 البٌطرٌة

 حســن هٌمــن 77
 حســن عثمــان

  االنمائً الملب شغاف اللتهاب مرضٌة دراسة
 الجرذان فً تجرٌبٌا المحدثة العصٌدي والتصلب

 انتصـار
 عبٌـد رحٌـم

 الكنانـً

 امراض 7116 ماجستٌر
 بٌطرٌة

إبييييراهٌم ٌييييونس  73
إبيييييراهٌم احميييييد 

 الراوي  

للحاالت غٌر السوٌة فً الجها   دراسة عٌانٌة ونسجٌة

 التناسلً األنثوي للنعاج العواسً فً محافظة نٌنوى  

دمحم بشٌر طه 
 النعٌمً

التولٌد  7112 ماجستٌر
 البٌطري 

هدٌل دمحم حمٌد  72
 الحدٌدي

فً بعض الصفات   Diazepamتؤثٌر الداٌ ٌبام 
 لهجٌن فروج اللحم كوب    الفسلجٌة واإلنتاجٌة 

سعد حسٌن 
 سعدهللا 

 الفسلجة 7116 ماجستٌر

دراسة شكلٌة ونسجٌة مرضٌة مع نسب انتشار داء  نادٌة حامد دمحم 75
 نغف االنف فً الضؤن فً محافظة نٌنوى

عبد الع ٌ  
 جمٌل العانً

طب وجراحة  7112 ماجستٌر
 بٌطرٌة

اٌمان غانم  76
 سلٌمان

وع ل  دراسة شكلٌة وج ٌئٌة لطفٌلً البابٌ ٌا
وتشخٌص المراد النالل فً االبمارالخمجة فً مدٌنة 

 الموصل  

احالم فتحً 
 الطائً

طب وجراحة  7112 دكتوراه
 بٌطرٌة

إبراهٌم حسٌن  72
  حمد 

فحص الجها  التناسلً لألبمار باستخدام األمواج فوق 
 الصوتٌة

ظافر دمحم 
 ع ٌ 

دبلوم 
 عالً

طب وجراحة  7117
 بٌطرٌة

العالً أحمد عبد  72
 ع ٌ  بكر

تييؤثٌر إعطيياء السيياٌبرمثرٌن عيين طرٌييك الفييم والتعييرض 
المعياٌٌر الكٌمٌائٌية الحٌاتٌية فيً    الجلدي فً عدد مين 

   .ذكور الجرذان

نبٌل أحمد 
 جرجٌس

الكٌمٌاء   7117 ماجستٌر
 الحٌاتٌة

احمد لٌس احمد  79
 الدباغ

فً بال ما السائل المنوي  الكشف عن الهابتوكلوبٌن
والعاللة مع مستواه فً مصل الدم وصفات السائل 

 المنوي للكباش العواسٌة

ظافر دمحم 
 ع ٌ 

التولٌد  7117 ماجستٌر
 البٌطري

إنتصار عبد  31
 الهادي داإد

التؤثٌرات المرضٌة والمصلٌة والسمٌة لسٌلٌنٌت 
 الصودٌوم       فً أفراخ فروج اللحم

آالء حسٌن 
 علً 

أمراض  7117 ماجستٌر
 الدواجن

إنعام عناد  31
 جبوري   

تؤثٌر الثاٌوٌوراسٌل فً بعض لٌاسات وكفاءة الجها   
 التناسلً الذكري للدجاج المحلً  .

احمد  ناظم
 الماسم حسن

الفسلجـة  7117 ماجستٌر
 البٌطرٌـة

براء حٌدر  37
 حسٌن طه

الدموٌة لألبمار المصابة بالطفٌلٌات  تحلٌل المسحات
 الدموٌة  

باسمة عبد 
  الفتاح دمحم 

التشخٌصات  7117 ماجستٌر
المرضٌة 
 البٌطرٌة

أوفى ع الدٌن  33
 ع ٌ الطائً

تشخٌص جراثٌم االٌشرٌشٌا المولونٌة النمط المصلً 
O157:H7  المع ولة من لحوم الدواجن واألبمار

 PCR)باستخدام تمنٌة تفاعل البلمرة المتسلسل 

منتهى غا ي 
 حسن

الصحة  7117 ماجستٌر
العامة 

 البٌطرٌة

حيييييياج ابييييييراهٌم  32
 حمد
 

تلوث لحوم االبمار المستوردة واالسطح المالمسة لها 
فً االسواق O157:H7بجراثٌم االٌشرٌكٌا المولونٌة 

 لمدٌنة الموصلالمحلٌة 

منتهى غا ي 
 حسن

صيييحة عامييية  7117 ماجستٌر
 بٌطرٌة

 

حا م احمد خلٌل  35
 عبدو

تؤثٌر طرٌمة  المعاملة بالساٌبرمٌثرٌن على استجابته 
ً العالجٌة ضد   بالجرب األغنام المصابة طبٌعٌا
 السوروبتً

دمحم خالد 
 شندالة

دبلوم 
 عالً

أالدوٌة  7117
والسموم 
 البٌطرٌة

حسن علً  36
 تحسٌن حمودات

تؤثٌر اضافة المٌالتونٌن الى العلٌمة فً صفات السائل 
المنوي وبعض المماٌٌس الكٌموحٌوٌة فً الدٌكة 

 البالغة المعرضة للكرب التؤكسدي

اشواق احمد 
 حسن

فسلجة  7117 ماجستٌر
 بٌطرٌة

سارة صبهان  32
 فاضل التن

بعض التعمٌدات المصاحبة للتخدٌر العام والموضعً 
من الحاالت السرٌرٌة فً حٌوانات الم رعة لعدد 

بنان خالد 
 عبد الرحمن

دبلوم 
 عالً

االدوٌة  7117
والسموم 



 البٌطرٌة والكالب

حال محسن  32
 جارو امٌن

 تؤثٌر لماح مٌرن على فعالٌة لماحً نٌوكاسل
 والتهاب المصبات الخمجً فً الدجاج البٌاض 

طارق سالم 
 لبع

امراض  7117 ماجستٌر
 الدواجن

حال مٌسر عبد  39
 جادر

فً الضؤن فً مدٌنة  Eimeriaدراسة ألنواع طفٌلً 
 الموصل

منال حمادي 
 حسن

 طفٌلٌات 7111 ماجستٌر
 بٌطرٌة

سالم خلٌل داإد  21
 أحمد

دراسة عدد من المعاٌٌر الكٌموحٌوٌة فً مصل 
الجاموس المحلً المصاب بالتهاب الخلب والشبكٌة 

 الكلمً

أحمد 
جرجٌس 
 الحصري

الكٌمٌاء  7117 ماجستٌر
 الحٌاتٌة

صالح جاسم  21
  حمد اجدع 

دراسة سرٌرٌة لحاالت احتباس المشٌمة فً االبمار 
 المحلٌة  فً العراق

 ةأسام
ابراهٌم 
 ع اوي

دبلوم 
 عالً

تولٌد بٌطري  7117
وامراض 
  تناسلٌة 

ضٌاء عبدهللا  27
 موسى

فً  بعض طرائك التشخٌص المختبرٌة لداء الكمثرٌات
 الخٌول فً الموصل

كمال الدٌن 
 مهلهل السعد

التشخٌصات  7117 ماجستٌر
المرضٌة 
  البٌطرٌة 

طارق جرجٌس  23
  رشٌد 

التمٌييٌم الجرثييومً لميياء الشييرب وتييؤثٌره علييى الحاليية 
 الصحٌة واألداء اإلنتاجً فً احد حمول فروج اللحم 

 

طالل حمٌد 
 حسٌن

دبلوم 
 عالً

الصحة  7111
العامة 

 البٌطرٌة

عبدالر اق  22
 موسى خضر

 فً مالمستخد تمٌٌم السائل المنوي المجمد للثٌران
 المستشفى البٌطري فً محافظة نٌنوى

 

دبلوم  دمحم بشٌر طه
 عالً

ولٌيييييييييييييييييد الت 7111
واألميييييييراض 

 التناسلٌة 

انتصار ٌونس  25
 حسٌن

ع ل و تداخل اإلصابة التجرٌبٌة بطفٌلً األبواغ 
المناعٌة للماح نٌوكاسل عترة  الخبٌئة مع اإلستجابة
 السوتا فً فروج اللحم

عالء عبد 
 االحد شمعون

امراض  7117 ماجستٌر
 الدواجن

علً حسن عواد  26
 عبد

تشخٌص بعض االمراض غٌر المعدٌة فً االبمار حدٌثة 
 الوالدة

مآب ابراهٌم 
 احمد

التشخٌصات  7117 ماجستٌر
المرضٌة 
 البٌطرٌة

فإاد سالم  22
 محمود

سرٌرٌه لعالج التهاب الرحم فً األبمار العرالٌة  دراسة
 المحلٌة

 

أسامة 
إبراهٌم 
 ع اوي

دبلوم 
 عالً

التولٌيييييييييييييييييد  7111
واألميييييييراض 
التناسييييييييييييلٌة 

 البٌطرٌة

فإاد لاسم  برنامج للٌمظة الدوائٌة البٌطرٌة فً محافظة نٌنوى مثنى عطٌة دمحم 22
 دمحم

دبلوم 
 عالً

األدوٌة  7111
والسموم 
 البٌطرٌة

دراسة ممارنة آلفات الغدة الكظرٌة فً العجول واألغنام  دمحم سعٌد مإٌد 29
 المج ورة فً مج رة الموصل .

كرم هاشم 
 ٌحٌى المالح

األمراض  7117 ماجستٌر
 البٌطرٌة

فً  )فلورفٌنكول(® التؤثٌرات الجانبٌة للٌوفٌفٌنكول دمحم عصام صباح 51
 االغنام

باسمة عبد 
 الفتاح دمحم

دبلوم 
 عالً

طب وجراحة  7111
 بٌطرٌة

منيييييييييى حيييييييييا م  51
 إبراهٌم   

إحداث وتوصٌف السمٌة العصبٌة لكلورٌيد المنغنٌي  فيً 
 نموذج أفراخ الدجاج 

فإاد لاسم 
 دمحم

سموم  7117 دكتوراه
 بٌطرٌة

مٌسم منسً  57
 دارٌوس

تشرٌحٌة ونسٌجٌة ونسٌجٌة كٌمٌائٌة ممارنة دراسة 
 (Ovis aries)للجها  الدمعً فً األغنام العواسً 

 (Capius hircus)   والماع  األسود المحلً 

نٌ ن صبحً 
 أحمد

 رٌحالتش 7117 ماجستٌر
 البٌطري

نبراس دمحم رافع  53
 ٌونس

لٌث محمود  مضاعفات عملٌة فتح الكرش فً المجترات الكبٌرة
 المطان

دبلوم 
 عالً

جراحة  7117
 بٌطرٌة

ٌعرب جعفر  52
 موسى

المسدرات والمسكنات فً االستجابة الدوائٌة لبعض 
 أفراخ الدجاج المجهدة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن

 

فإاد لاسم 
 دمحم

األدوٌة  7117 دكتوراه
 البٌطرٌة

ٌعرب عبد  55
 الخالك دمحم

ماجييييد شييييٌال  التحلٌل ألمختبري لبول األبمار المحلٌة
 رحٌمة

 

دبلوم 
 عالً

التشخٌصييييات  7111
المرضييييييييييييٌة 

 البٌطرٌة

ٌمامة  هٌر  56
 صالح

التؤثٌرات السلوكٌة العصبٌة الحادة وتحت الم منة 
لبعض مضادات األكسدة وعاللتها ببعض المتغٌرات 

   الكٌموحٌوٌة فً ذكور الجرذان

فارس عبد 
 الموجود

السموم  7117 دكتوراه
 البٌطرٌة

 هراء عادل  52
 داإد دمحم

تؤثٌر مادتً الحرمل و اللٌفامٌ ول على التفاعالت 
 بعد التلمٌح بمرض المارن ناجمةال النسجٌة

طارق سالم 
 لبع

أمراض  7111 ماجستٌر
 دواجن



تؤثٌر إضافة العكبر فً األعالف على صحة وإنتاجٌة  تمى احمد عبدهللا 52
 فروج اللحم

 

حسن  منتهى 
 غا ي

الصحة  7119 ماجستٌر
العامة 

 البٌطرٌة  

الهام دمحم  الجرذان ناثإلتؤثٌر نمص المغنٌسٌوم فً أٌض العظام  هدٌل دمحم احمد 59
 حاجم

الكٌمٌاء  7112 ماجستٌر
الحٌاتٌة 
 البٌطرٌة

نوارعلً جاسم  61
 عبد الرحٌم

 Alliumتؤثٌراضافة مسحوق الثوم ) 
sativum الى علٌمة فروج اللحم المخمجة)

 بالفاٌروس المسبب لمرض النٌوكاسل تجرٌبٌا

االء حسٌن 
علً 

 الحمدانً  

امراض  7119 ماجستٌر
 دواجن

اٌناس شٌت  61
 مصطفى جاسم

تؤثٌر الثوم وفٌتامٌن هـ فً امراضٌة التصلب العصٌدي 
 المحدث ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن فً االرانب

انتصار رحٌم 
 عبٌد الكنانً

امراض  7112 ماجستٌر
 بٌطرٌة

عمر حسن ع ٌ   67
 علً ال ٌباري 

 

تؤثٌر بذور فول الصوٌا على بعض المتغٌرات الكٌمٌائٌة 
الحٌاتٌة للجرذان السلٌمة و المصابة بداء السكر 

 المحدث بااللوكسان  

نبٌل احمد 
جرجٌس 
 الحصري

الكٌمٌاء  7115 ماجستٌر
الحٌاتٌة 
 البٌطرٌة

 ٌد خضرمحمود  63
 جبر

تؤثٌر  ٌت الكركم فً الكفاءة التناسلٌة لذكور و إناث 
الجرذان المعرضة للكرب التؤكسدي المحدث تجرٌبٌاً 

   . بثنائً كرومات البوتاسٌوم 

فدوى خالد 
 توفٌك

الفسلجة  7119 ماجستٌر
 البٌطرٌة

سوالف جبار  62
 كاكل الجاف

تؤثٌر مستخلص ال عتر وتوافمه مع هرمون االنسولٌن 
على بعض المتغٌرات الكٌمٌائٌة الحٌاتٌة فً الجرذان 

 السلٌمة والمصابة بداء السكر المحدث بااللوكسان

خٌر الدٌن 
محًٌ الدٌن 

 ذنون

الفسلجة  7115 ماجستٌر
 البٌطرٌة

صدام عبد  65
 الهادي عمٌر

تمٌٌم عالئك تسمٌن العجول المحلٌة المستخدمة فً 
 محافظة نٌنوى

نور الدٌن 
 محمود

دبلوم 
 عالً

صحة عامة  7111
 بٌطرٌة

مهى داإد ناصر  66
 داإد لالو

 دراسـة فاعلٌـة مستخـلص ورق ال ٌتـون
 على األداء المنـاعً واإلنتـاجً فً فـروج اللحـم

ـالح صـ
 مهدي

األمراض  7111 دكتوراه
  البٌطرٌة

دمحم غسان سعٌد  62
 خلٌل الحمدانً 

 دراسة لبعض التاثٌرات السمٌة لنبات السفرندة  
Sorghum halepense   

 فً االرانب والفئران   

صموئٌل 
 اوشعنا ٌوخنا

علم  7112 ماجستٌر
االمراض 
 البٌطرٌة  

سنارٌا حنا متً  62
 حنا

الناجمة عن المعاملة  التغٌرات المرضٌة و الكٌموحٌوٌة
التجرٌبٌة باإلٌثانول و الدور الولائً و العالجً 

 لمستخلص عرق السوس علٌها فً الجرذان

مهى داإد 
 ناصر لالو

أمراض  7111 ماجستٌر
 بٌطرٌة

معــــن سمــــــٌر  69
 كلّو
 

تؤثٌر مستخلصات فستك الحمل و هرة الشمس على 
ببٌروكسٌد  مستوٌات شحوم الدم فً الجرذان المعاملة

 الهٌدروجٌن والشحوم الحٌوانٌة

خالــد 
حـــمادي 

 حـــمٌد

الكٌمٌاء  7115 ماجستٌر
الحٌاتٌة 
 البٌطرٌة

فدوى خالد  21
 توفٌك طه

تاثٌر الك برة وال عتر وكبرٌتات الفانادٌل وتنكستات 
الصودٌوم وتداخالتها على بعض الجوانب الفسلجٌة 

 والكٌموحٌاتٌة لفروج اللحم

ولٌييد 
 حمٌد ٌوسف 

 

الفسلجة  7117 ماجستٌر
 البٌطرٌة

رنا عامر عاصم  21
 علً

تؤثٌرات مستخلصات الثوم كمضاد لألكسدة فً إناث 
 األرانب المعرضة للكرب التؤكسدي

ولٌد حمٌد 
 ٌوسف

فسلجة  7116 دكتوراه
 بٌطرٌة

 Biochemical Analysis of Translational معن كلو  27

Recoding Driven by 2A Peptide 

Newcastle 

University 
فسلجة  7112 دكتوراه

 بٌطرٌة

هبة حا م  23
 محمود سلٌمان

الكشف عن اضداد فاٌروس ابٌضاض الدم البمري 
باستخدام اختباري المماٌسة المناعٌة المرتبطة باالن ٌم 

 واختبار التالك المناعً غٌر المباشر 

صفوان 
ٌوسف 
 محمود

دبلوم 
 عالً

 طب وجراحة 7112
 بٌطرٌة

مآب ع مً  22
 فاضل

بعض األدوٌة  التداخل الدوائً للداٌفٌنهاٌدرامٌن مع
المحف ة لالختالجات العصبٌة والفٌنوباربٌتال فً 

 الدجاج نموذج أفراخ

فإاد لاسم 
 دمحم

طب وجراحة  7112 دكتوراه
 بٌطرٌة

حارث وائل  25
 عبدهللا

 دراسة لبعض المعاٌٌر الدموٌة والكٌمٌوحٌوٌة لالبمار
 المصابة طبٌعٌا بداء الثاٌلٌرٌا

عمر خ عل 
 سلو

دبلوم 
 عالً

تشخٌصات  7112
 مرضٌة

مٌسر غانم ذنون  26
 عبدهللا

دراسة ممارنة لتؤثٌر ال رع الذاتً لنخاع العظم 
واللٌفٌن الغنً بالصفٌحات الدموٌة على التئآم الكسر 

 المستحدث تجرٌبٌا لعظم الكعبرة فً الكالب

دمحم جواد 
 عٌسى

جراحة  7119 دكتوراه
 بٌطرٌة

سالم عبد  22
 إسماعٌل

 Mycoplasmaدراسة وبائٌة وج ٌئٌة لــ
wenyonii فً األبمار فً محافظة نٌنوى 

باسمة عبد 
 الفتاح دمحم

الطب  7119 دكتوراه
الباطنً 
 والولائً



رائد برهان  22
 بدٌوي

دراسة ممارنة للكشف عن التهاب بطانة الرحم تحت 
 االبمار المحلٌةالسرٌري فً 

التولٌد  7119 ماجستٌر دمحم عبداالله 
 البٌطري

عمر أنمار  29
 عبدهللا

هناء خلٌل  آفات كلى الفصٌلة البمرٌة فً مج رة الموصل
 إسماعٌل

أمراض  7119 ماجستٌر
 بٌطرٌة

رونك حمً  21
 إسماعٌل

خلٌط دراسة مرضٌة للتؤثٌر الولائً والعالجً لل
فً أسمان الكارب   ® Poultry star التآ ري
 المجهدة حرارٌاً  (.Cyprinus carpio L)  الشائع

االء حسٌن 
 علً

أمراض  7119 ماجستٌر
 بٌطرٌة

عبدالحكٌم عامر  21
 شٌت

عند  3-الكشف عن فٌروس األدٌنو البمري النمط
 العجول فً محافظة نٌنوى

 

صفوان 
ٌوسف 
 محمود

احٌاء  7119 ماجستٌر
مجهرٌة 
 بٌطرٌة

عبدالرحمن دمحم  27
 احمد

فاعلٌة أنواع مختلفة من الرلع الجلدٌة على التئام 
 الجلد الكامل للجروح المفتوحة فً الكالب

لٌث دمحم 
 داإود

جراحة  7119 ماجستٌر
 بٌطرٌة

دمحم عبدالمحسن  23
 صالح

 دراسة وبائٌة ج ٌئٌة لجراثٌم السالمونٌال واإلشٌرٌشٌا
المولونٌة كمسببات لإلسهال فً عجول االبمار فً 

 محافظة نٌنوى.

ماجد شٌال 
 رحٌمة

الطب  7119 دكتوراه
الباطنً 
 والولائً

اٌناس سعدي  22
 حسٌن

تشخٌص الدٌدان االسطوانٌة لممارنة تمنٌات مختلفة 
 فً الضؤن فً محافظة نٌنوى

سرى سالم 
 اغوان

الطفٌلٌات  7119 ماجستٌر
 البٌطرٌة

  Characterization, quantification and  ٌاد مكرم ٌونس 25

removal of potential pathogens from  

stallion semen 

Swedish 
University 

جراحة  7119 دكتوراه
 وتولٌد

تٌماء عدالن  26
 ٌحٌى

للمٌتوكلوبروماٌد وتداخله مع  والمسدر لأللم الفعل المسكن

 الفئران.الداٌفٌنهاٌدرامٌن فً ذكور 

غادة عبد 
 المنعم فارس

ادوٌة  7119 ماجستٌر
وسموم 
 بٌطرٌة

خضر جاسم  22
 حسٌن

دراسة وبائٌة وج ٌئٌة لـذات الرئة المتسببة عن 
 فاٌروس المخلوي التنفسً البمري فً ابمار 

 محافظة نٌنوى

مآب ابراهٌم 
 احمد

الطب  7119 دكتوراه
الباطنً 
 والولائً

أسامة حا م  22
 إسماعٌل

Evaluation of Different Implants for 

Repairing of Tracheal Defect in Dogs 

عبد الحلٌم 
 مولود صالح

جراحة  7119 دكتوراه
 بٌطرٌة

اسماء حسٌن  29
 عالوي

تمٌٌم تؤثٌر السماالت الحٌوٌة الذاتٌة فً التئام المطع 
 العرضً التجرٌبً لوتر العرلوب فً الكالب

لٌث محمود 
 داإد

جراحة  7119 دكتوراه
 بٌطرٌة

الالٌ ولٌسثٌن  مانانٌ ،-دراسة ممارنة لتؤثٌر بٌتا  هدٌل دمحم حمٌد 91
    الحٌوي إلى علٌمة طائر السلوىوالمع

 (Coturnix coturnix ًفً األداء الفسلج )
 واإلنتاجً

فدوى خالد 
 توفٌك

 

فسلجة  7119 دكتوراه
 بٌطرٌة

 


