 )1أ.د .هناء خليل اسماعيل.
 )2أ.م.د .كرم هاشم المالح.

ن
اللجنة االعالمية يف كلية
الطب البيطري
رابط المشاركة عىل تطبيق
Google Meet
ن
االثني المصادف 2021/2/24-22
يوم
من خالل منصة Google Meet
باستخدام الكود

xto-ivjw-nnx

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية الطب البيطري

 -1تس لل لي للىل الص للتء ع للل اال للا للا ال لم ل ل لل ل ل
ل للتا للا ال لم ل ع ل
ل لال لس لنللاا وم ل للحيللا ال ل للم
الصغية واالسماك والط ت .
والح تا ا
ر
م ل للا اال ل للا
 -2م لز للري ل م لز للرف ل ال لز للام لل ل ر
هذا المتضحع.
الح تان واالطباء البيطري ر

فرع االمراض وامراض الداوجن

الهدف من الدورة

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
جامعة الموصل
كلية الطب البيطري

ر
بأشاف السيد عميد كلية الطب البيطري
األستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز
تقيم كلية الطب البيطري ،جامعة
ر
االلكتونية
الموصل الدورة التعليمية
الموسومة:

”دورة امراض الفم واالسنان في
الحيوانات االليفة“

2021/2/24-22

جامعة الموصل  -كلية الطب البيطري University of Mosul - College of Veterinary Medicine

ر
المشفون عىل الدورة

University of Mosul - College of Veterinary Medicine  كلية الطب البيطري- جامعة الموصل

منهاج الدورة
2222 /2 / 22

منهاج الدورة

منهاج الدورة
2222 /2 / 22

يوم االربعاء

2222 /2 / 22

يوم الثالثاء

Lesions of the salivary glands
 سؤدد محمد ا مد.م.م

4000
 م4020

Oral diseases of fish
 شهباء خليل ابراهيم.د.م

4000
 م4020

Dental diseases in rodents
 ذ تا يتنس ياس ر.م.م

4020
 م4040

Tumors arising from soft tissues
 وسيم نا كروم.د.م

4020
 م4040

4040
 م:000

Tumors of the jaws
 هديل اسم ذ تا.م

4040
 م:000

0055
 م0025

Tumor-like proliferative lesions
of the oral mucosa and the jaws
 ا يل محمد اوي.م

:000
 م:020

Odontogenic cysts
 ا صا خ عل شهاب.م.م

:020
 م:040

Avian oral lesions
 أيمن عبدهللا عل.م.م
 زهراء عاد داؤد.م.م

Discussion
and
Examination.

يوم االثنين

أفتتاحية الدورة
 ظافر محمد عري.د.أ
. هناء خليل اسماعيل.د.أ

4000
 م4010

Teeth structure in animals and
acquired dental diseases of
small animals
 هناء خليل اسماعيل.د.أ

4010
 م40:0

Normal occlusion and
malocclusion
 كرم هاشم المالح.د.م.أ

40:0
 م40:0

Conditions and diseases of teeth
 محمد غساا سزيد.د.م.أ

40:0
 م:010

Inflammatory lesions of the oral
mucosa and jaws
 ا مد محمد عل السيدي.د.م

:010
 م:0:0

Trauma and physical injuries
 ايناس شيت الزالف.م

:0:0
 م:0:0

