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 املؤمتر العلمي الطالبي اخلامس )االفرتاضي الثاني(

   2021 لكليات الطب البيطري 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  

 مجلس تحسين جودة التعليم لكليات الطب البيطري في العراق 
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 2021المؤتمر / االول من تموز   برنامج جلسات

 الجلسة االفتتاحية 
 :Zoomرابط الجلسة عبر منصة 

https://oregonstate.zoom.us/j/93473366764?pwd=KzBaSy91VnF4bHRRTko3dGV6aTYwQT09 

  
Meeting ID: 934 7336 6764 

Passcode: 245678  

  الوقت  المشارك  عنوان النشاط ت

 قراءة القران الكريم  1
ي 
 النشيد الوطن 

  م  4:05- 4:00 

اف والتقويم  2   م  4:15- 4:05 أ.د. صالح هادي الفتالوي كلمة السيد رئيس جهاز االشر

كلمة السيد رئيس مجلس جودة التحسي     3
 لكليات الطب البيطري 

  م  4:25 - 4:15 أ.د. عبدالباري عباس ساهي  

عمداء كليات كلمة السيد رئيس لجنة  4
 الطب البيطري 

  م  4:35- 4:25 أ.د. احمد حميد العزام 

 

 

https://oregonstate.zoom.us/j/93473366764?pwd=KzBaSy91VnF4bHRRTko3dGV6aTYwQT09
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 جلسة مناقشة البحوث 
 :Zoomرابط الجلسة عبر منصة 

https://oregonstate.zoom.us/j/93473366764?pwd=KzBaSy91VnF4bHRRTko3dGV6aTYwQT09 

  
Meeting ID: 934 7336 6764 

Passcode: 245678 
وقت العرض   المشاركي   لبة اسماء الط الجامعة  عنوان البحث  ت

 والمناقشة 

1 Efficacy of transfer factor extracted from lymph nodes of M. bovis-

BCG vaccinated lambs as immunotherapy Against Klebsiella 

pneumoniae infection in Rabbits 

 هدير عبدالمطلب حمزه  بغداد
 مينا اسماعيل ابراهيم

 م  4:50- 4:35

2 Pathological Study for tumors in Animals Attending Veterinary 

Teaching Hospital 
 خليل وعد للا  الموصل 

 الحيالي   عبدالرحمن
 م  5:05- 4:50

3 Esophageal Reconstruction with Acellular Amniotic Membrane As 

A Bio Scaffold with and without Platelets Rich Plasma in A Dog 

Model 

 اسيل باسم عبيد  البرصة 
 طالل زهب  عبدالزهرة 

 م  5:20- 5:05

4 Curing of plasmid-mediated antibiotic resistance  in Pseudomonas 

aeruginosa using sodium dodecyl sulphate (SDS) and Ascorbic acid ( 

Vitamin C) 

 م  5:35- 5:20 كوثر محمد عبدالكريم  القادسية 

5 A pilot study to prepare Candida albicans vaccine from local isolate 

in chicken 
 جعفر حيدر عبدالرضا  الكوفة 

 فرح علي هادي 
 م  5:50- 5:35

6 The Protective effect of Garlic Extract Against Methotrexate 

Nephrotoxicity in Rat 
 م 6:05- 5:50 السالم حمد شيالن عبد  تكريت 

 

https://oregonstate.zoom.us/j/93473366764?pwd=KzBaSy91VnF4bHRRTko3dGV6aTYwQT09
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7 Serological and biochemical study of Rift Valley Fever in 

Aborted ewes of Karbala province 

 

 حسن مالك محمد كربالء 
 كرار علي كاظم 

 م  6:20- 6:05

8 Molecular Detection of Caprine arthritis encephalitis Virus in 

Babylon governorate 
القاسم  
اء   الخرص 

 م  6:35- 6:20 محمد حمزة حامد

9 Comparison of liver Pathological changes by using Acrylonitrile and 

Dioxin in albino male rabbits 
 م  6:50- 6:35 احمد مشعان حماد ديال

10 Gross, Histological, Immunological, Hematological and In vivo 

comparative study of Hydatid Cysts in Human, Sheep, Goat and 

Cows. 

 حسي   محي حسي    المثن  
 عقيل حسي   عالوي 

 م  7:05  -6:50

11 Toxic Effects of Aflatoxins in poultry  سامر احمد حسي    كركوك 
 طيبة غازي جميل 

 م  7:20- 7:05

12 Serum Biochemical Estimation During Estrus, Pregnancy and 

Calving Periods for Dairy Caws in Thiqar Province 
 علي صبار  ذي قار

 ياسي  
 زينب محمد عبد
 فاطمة احمد حسي   

 م  7:35- 7:20
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 ختامية الجلسة ال
 :Zoomرابط الجلسة عبر منصة 

https://oregonstate.zoom.us/j/93473366764?pwd=KzBaSy91VnF4bHRRTko3dGV6aTYwQT09 

  
Meeting ID: 934 7336 6764 

Passcode: 245678 

 المالحظات  الوقت  المشارك  عنوان النشاط ت

ي السنجري اعالن البحث الفائز  1
  م  45: 7- 35: 7 أ.د.رعد عبدالغن 

ي السنجري توصيات المؤتمر  2
  م  00: 8- 45: 7 أ.د.رعد عبدالغن 

 

 

 

https://oregonstate.zoom.us/j/93473366764?pwd=KzBaSy91VnF4bHRRTko3dGV6aTYwQT09

