
١- أ.د. سئث ا�ئ�ري سئ�س ج�عغ .... ر�غج ا��ةطج.

٢- أ.د. س��ف سئث ا��ت�ظ غعجش ....ظ��إ ر�غج ا��ةطج

٣- أ.د. رسث سئث ا�شظغ �حغ� ....طص�ر ا��ةطج/ ر�غج ا�طةظئ ا��ظز�ئ

٤- أ.د. تغـــثر ��غـــج حظــــ�ن .....سدعًا

٥- أ.د. ��غـــش ا��اعغط ضــــ��ط.....سدعًا

٦- أ.د. ص�جــط تطغــــط ضحـــ�ش ....سدعًا

٧-أ.م.د. سخــ�ئ ��ــــ�ل ��ـغض .....سدعًا

٨- أ.م.د. سطغ طعثي طت�ـــــــعد....سدعًا

٩- أ.م.د. سطـغ طعج� رحغــــــــث.... سدعًا

١٠- أ.م.د. زاعـث  اج��سغض طت�ث .... سدعًا

١١- أ.م.د. سئث اقطغ� سئث تـــــ��ط ....سدعًا

١٢- أ.م.د. جــســـث بـــ��ئ �ـ�جط ....سدعًا

١٣- أ.م.د. �ــ�جـــط طت�ث تظــعن.... سدعًا

١٤ - أ.م.د. �ـــ��ث ات�ــــث ع�دي .... سدعًا

�ـ�س�غـئ 
ا��غث ر�غج �ع�ز اقح�اف وا�اصعغط ا�سط�غ

شغ وزارة ا�اسطغط ا�س��غ وا�ئت� ا�سط�غ 

اقجاـ�ذ ا�ثضاعر خقح ع�دي ا��اقوي ا��تا�م

و���اظ�غص ط� �ةظئ س�ثاء ضطغ�ت ا��إ ا�ئغ��ي شغ ا�س�اق

غصغط طةطج �ت�غظ �عدة ا�اسطغط �ضطغ�ت ا��إ ا�ئغ��ي
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 تغـــ� جغاط ظح� خ�تئ طح�عثة ا��آ��ـــ� واجا�ــــ�رة ا�تدـــعر ا��ح�رضئ شغ ا��آ��� �اط طظ �قل ا��عص� اق�ضا�وظغ �ضطغ�ت ا��إ ا�ئغ��ي

١- أ.د. رسث سئث ا�شظغ �حغ� ا��ظة�ي.ا�طةظئ ا��ح�شئ

      ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/ ��طسئ ا��عخض ...ر�غ�ً�

٢- أ.م.د سطغ طعج� رحغث..

      ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/��طسئا��بظ�....سدعًا

٣- أ.م.د زاعث اج��سغض طت�ث.

      ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/ ��طسئ دغ���....سدعًا

٤- أ.م.د جسث ب��ئ ��جط.

      ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/ �ــ�طســئ ا��طع�ئ....سدعًا

٥- د.جعقف �ئ�ر ضـ�ضض ا�ة�ف.

      ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/ �ـ�طسـئ ا��عخــض....طص�رًا

١- أ.د. ض��ل ا�ثغظ طعطعض سئث ا��سث/ 

٢- أ.د. سئث ا�تطغط طع�عد خ��� ا�ت�ظ

٣- أ.د. ��غش ا��اعغط ض��ط

٤- أ.د. سئثا� سئغج طظخعر

٥- أ.م.د. ض��ل سطغ خ���.

٦- أ.م.د. جا�ر راحث جعغض ا�سص��غ 

٧- أ.م.د. ر��ب ح�ض� جط��ن

ا�طةظئ ا�اظزغ�غئ

ا�طةظئ ا�اتضغ�غئ

سئ� طسطعط�ت طظخئ  zoom اق�ضا�وظغئ



ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/ ��طسئ ا�ئخ�ة ......ر�غ�ً�

ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/ ��طسـئ ا��عخض......ظ��ئً�

ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/ �ـــــ�طسئ ضـــ��قء سـدعًا

 ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/��طسئ ا�ضعشئ...... سدعًا

ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي......��طسئ ض�ضعك......سدعًا

ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/ ��طسئ واج�....... سدعًا

ضطغئ ا��إ ا�ئغ��ي/ ��طسئ ذي ص�ر ......سدعًا

Meeting ID: 934 7336 6764
Password:             245678



��طسئ ا�ص�دجغئ

Curing of plasmid-mediated antibiotic resistance
in Pseudomonas areuginosa using sodium dodecyl
 sulphate (SDS) and Ascorbic acid( Vitamin C).

اجط ا��ح�ف : أ.م.د. زغظئ شآاد خ���  






Apilot study to prepare Candida albicans 
vaccine from local isolate in chickens

��طسئ ا�ضعشئ

��طسئ ا�ئخ�ة 

اجط ا��ح�ف: أ. م. د.  تغثر ذس�ئ طعثي

Esophageal Reconstruction with Acellular 
Amniotic Membrane As A Bio Scaffold with and 
without Platelets Rich Plasma in A  Dog Model

اجط ا��ح�ف: أ. م. د. ��جط ض��ط ا��غ�تغ



��طسئ دغ���

��طسئ �ض�غئ

��طسئ ض�ضعك

Comparison of liver Pathological changes by using 

Acrylonitrile and Dioxin in albino male rabbits

اجط ا��ح�ف: أ. م. د. اظج سئث ا��ةغث ت��دي.



��طسئ �شثاد
اجط ا��ح�ف: أ. م. د. طع�عد سئ�س سطغ



The Protective effect of Garlic extract 
against Methotrexate nephrotoxicity in rat

اجط ا��ح�ف: د. جع�م سة�غ وادي 





Toxic Effects of Aflatoxins in poultry 

اجط ا��ح�ف:  د. ظعزاد رحغث سئث ا��ت�ظ.






��طسئ ا��عخض



�قوة طئ�رضئ طظ ا�ص�ان ا�ض�غط .

- ا�ظحغث ا�عذظغ 

- ضط�ئ ا��غث ر�غج طةطج �عدة ا�اسطغط �ضطغ�ت ا��إ ا�ئغ��ي 

    أ. د. سئث ا�ئ�ري سئ�س ج�عغ ا��تا�م

- ضط�ئ ا��غث ر�غج اقح�اف وا�اصعغط ا�سط�غ 

   أ. د. خقح ع�دي ا��اقوي ا��تا�م

- ضط�ئ ا��غث ر�غج �ةظئ س�ثاء ضطغ�ت ا��إ ا�ئغ��ي شغ ا�س�اق 

   أ.د. ات�ث ت�غث ا�سجام ا��تا�م . 

اجط ا��ح�ف : أ.م .د. طت�ث ا�ضسئغ

Seriological and biochemical study of Rift
Valley Fever in Aborted ewes of Karbala province 




Pathological Study for tumors in Animals
  Attending Veterinary Teaching Hospital
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��طسئ ض��قء
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Efficacy of transfer factor extracted from lymph nodes 
of M. bovis-BCG vaccinated lambs as immunotherapy 
Against Klebsiella pneumoniae infection in Rabbits 

م.ج�عث جسث ا�ظة�ر

اجط ا��ح�ف : د. ات�ث ت�جة طعج���طسئ ا�ص�جط ا�ثد�اء



Molecular Detection of Caprine arthritis 

encephalitis Virus in Babylon governorate 

��طسئ ا��بظ�

Gross, Histological, Immunological, Hematological and In vivo
 comparative study of Hydatid Cysts in Human, Sheep, Goat and Cows.

اجط ا��ح�ف: أ. م. د.  طعظث ا��سثاوي




��طسئ ذي ص�ر

Serum Biochemical Estimation During Estrus, Pregnancy
 and Calving Periods for Dairy Caws in Thiqar Province

اجط ا��ح�ف: أ. م. د. احعاق �ئ�ر ا��غ�تغ






م. ��ن سئث ا�ت�غظ خ���
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