
  

 

 

                                          العلياالدراسات االطاريح والرسائل الجامعية لطلبة مستخلصات 

 (ماجستير  - دكتوراه )

 للسنوات ../ كلية الطب البيطري  جامعة القاسم الخضراء  في     

 



 المستخلص السنة جهة االصدار االشراف الرسالة مقدم عنوان الرسالة ت
ثعض انًعبٌش انذيىٌخ الثٍٍُ يٍ انثذٌبد   .1

انًصٍش انصغٍش وانجشر  انصحشاء انجشثىع

 انًتأقهًخ فً صحشاء انُجفانهٍجً 

 حيدر عبدهللا ناصر
 سسبنخ يبجستٍش /

 فسهجخ ثٍطشي

أ.و.د. حٍذس دمحم ججش 

 انشيبحً

 جبيعخ انقبسى انخضشاء 

 كهٍخ انطت انجٍطشي

6102 

 تحًٍم

تأثٍش جشع يختهفخ يٍ االسجبستبو عهى  ثعض   .2

 انُىاحً انفسهجٍخ وانُسجٍخ فً انجشراٌ
        ريام صالح حسن

 يبجستٍش /سسبنخ 

 فسهجخ ثٍطشي

 اطعگحسٍ  ا . د

 انعىادي

 جبيعخ انقبسى انخضشاء 

 كهٍخ انطت انجٍطشي

6102 

 تحًٍم

تأثٍش يبدح انكٍشستٍٍ فً االداء انتُبسهً   .3

وانتعجٍش انجًٍُ نهىسيىَبد إَبث جشراٌ 

 انىستش

 زهراء حسين كاظم

 سسبنخ يبجستٍش /

 فسهجخ ثٍطشي

أ.و.د. حٍذس عجذ انكبظى 

 انضايهًَغٍش 

 

 جبيعخ انقبسى انخضشاء 

 كهٍخ انطت انجٍطشي

6102 

 تحًٍم

تبثٍش يبدح انكٍشسٍتٍٍ انًستخهصخ يٍ يصذس   .4

َجبتً انجهبص انتُبسهً انزكشي وانتعجٍش انجًٍُ 

نههشيىَبد انزكشٌخ نجشراٌ انىستش انجبنغخ 

 جُسٍب

 منتصر عالوي عواد

 سسبنخ يبجستٍش /

 فسهجخ ثٍطشي

انكبظى أ.و.د. حٍذس عجذ 

 َغٍش انضايهً

 جبيعخ انقبسى انخضشاء

 كهٍخ انطت انجٍطشي 

6102 

 تحًٍم

تقٍٍى انفعبنٍخ انًضبدح نألكسذح نهًستخهص   .5

اإلٌثبَىنً ألوساق انٍىكبنجتىط كًبنذونً ضذ 

انضشس انكهىي انًستحذث ثبألسٍتبيٍُىفٍٍ فً 

 ركىس جشراٌ انىستش.

 ود عباس دمحم

 سسبنخ يبجستٍش /

 فسهجخ ثٍطشي

 جبيعخ انقبسى انخضشاء أ.و. جىاد كبظى فبسط

 كهٍخ انطت انجٍطشي 

6102 

 تحًٍم

تأثٍشاد انذهىٌ انًشجعخ وغٍش انًشجعخ  فً   .6

ثعض انًعبٌٍش انذيٍخ وانكًٍىحٍىٌخ فً ركىس 

 جشراٌ انىستش

  بشار صباح صاحب
 سسبنخ يبجستٍش /

 فسهجخ ثٍطشي

 اطعگا . د حسٍ 

 انعىادي
 جامعة القاسم الخضراء
 كلية الطب البيطري 

7102 
 تحًٍم

تأثٍشيستىٌبد يختهفخ يٍ انجٍتٍٍ فً انعهٍقخ فً   .7

  ثعض انصفبد االَتبجٍخ وانفسهجٍخ وانًُبعٍخ

 فً فشوج انهحى انًصبة ثبأليٍشٌب تٍٍُال

  شفق محسن حسين
 سسبنخ يبجستٍش /

 فسهجخ ثٍطشي

أ. و. د فبضم سسىل 

 انخفبجً
 جامعة القاسم الخضراء

 البيطري كلية الطب 

6102 

 تحًٍم

دساسخ فسهجٍخ و َسٍجٍخ وجضٌئٍخ نتأثٍش   .8

االنٍسٍٍ فً انجشراٌ انًختجشٌخ انًصبثخ 

 ثبنسكشي

  غصون حسن جدعان
 سسبنخ يبجستٍش /

 فسهجخ ثٍطشي

أ.و.د. حٍذس عجذ انكبظى 

 َغٍش انضايهً
 جامعة القاسم الخضراء
 كلية الطب البيطري 

7102 
 تحًٍم

تخفٍف االجهبد انتأكسذي دوس انكٍشستٍٍ فً   .9

 انزي ٌسججه االفالتىكسٍٍ فً فشوج انهحى  

  وجدان حنون عطية
 سسبنخ يبجستٍش /

 فسهجخ ثٍطشي

أ.و.د. حٍذس عجذ انكبظى 

 َغٍش انضايهً
 جامعة القاسم الخضراء
 كلية الطب البيطري 

7102 
 تحًٍم
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