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 :التحصيل الدراسي 

  الموصل ، كلية الطب البيطري، جامعة الصحة العمة البيطرية : فرع الصحة العامة البيطرية دكتوراه في

 ./العراق

  كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الصحة العامة البيطرية فرع : العامة البيطريةالصحة ماجستير في ،

 الموصل، العراق.

  :كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراق.بكالوريوس طب وجراحة بيطري 

  
 

 :الدورات التدريبية. 
في األساليب الحديثة لمكافحة الحشرات دورة   1

 الطبية 

 مركز بحوث علوم –بغداد / مجلس البحث العلمي  

 الحياة

7897أيار    7 - 2  

7898/  3/  71 – 77ة فرع الصح–كلية الطب البيطري  –جامعة بغداد تلوث البيئة وأثرها على صحة الحيوان  دورة 2  
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 العامة   واإلنسان  

تطوير تربية األسماك واالستغالل األمثل  دورة 3

 للمسطحات المائية 

–اتحاد مجالس البحث العلمي العربية  –بغداد 

 األمانة العامة 

23 – 21 /72 /7887  

ي دورة تدريبية في تقنيات البيولوج 4

 الجزيئي 

دهوك ، جامعة دهوك ، كلية التربية   23 – 29  /7  /2002  

يين البيطر األول لنقابة األطباءالمؤتمر - ورشة عمل 5

  -العراقيين 

أربيل –نقابة األطباء البيطريين    22 - 22 /77 /2009  

التقنية عن أنفلونزا الطيور )  ورشة عمل ( دورة 6 أربيل –المختبر المركزي  –   22 – 27  /7  /2008  

 عن األمن الغذائي بالتعاون مع منظمة الفاو  ) دورة 7

 ورشة عمل ( 

بغداد–رة الزراعة وزا  27 – 28  /8  /2008  

 دورة تدريبية في تطبيقات الحمض النووي في 8

 التعرف على األشخاص المفقودين

قسم علوم الحياة–كلية العلوم  –جامعة الموصل   8-73 /7 /2077  

ندوة إرشادية حول االستخدامات العلمية والعملية  9

 (  EMلألحياء المجهرية النافعة )  

هيئة زراعة محافظة نينوى  بالتعاون مع كلية الطب 

في منطقة برطلة ) جامعة الموصل  –البيطري 

 الحمدانية 

23 – 2 - 2072  

في المختبرات    PCRتقنية البايولوجي الجزيئي  10

 الطبية بين الواقع والطموح   

وحدة –دائرة صحة نينوى –وزارة الصحة 

 المختبرات بالتعاون مع جامعة الموصل 

20  /72 /  2072  

دورة تدريبية )ورشة عمل ( في اساسيات تقنية  11

 (   PCRتفاعل البلمرة المتسلسل ) 

فرع  –كلية الطب البيطري  –جامعة الموصل 

 الصحة العامة البيطرية 

1 – 9 /2  /2073  

دورة تدريبية )ورشة عمل ( في اساسيات تقنية  12

 (   PCRتفاعل البلمرة المتسلسل ) 

فرع  –كلية الطب البيطري  –جامعة الموصل 

 الصحة العامة البيطرية 

77-73  /72  /2079  

فرع  –كلية الطب البيطري  –جامعة الموصل  دورة في ادارة المنشآت البيطرية  13

 الصحة العامة البيطرية

72-72 /7/2078  

ندوة علمية بعنوان الطرائق المختلفة لتمييز لحوم  14

 الحيوانات وكشف الغش 

فرع  –كلية الطب البيطري  –جامعة الموصل 

 الصحة العامة البيطرية

27 /3 /2078  

ورشة عمل الدولية االولى عن تقنيات البيولوجي  25

 ،الماضي ،الحاضر والمستقبل 

العراق-اربيل –اقليم كوردستان  –جامعة نولج   27-29  /9/2078  

دورة تدريبية )ورشة عمل ( في اساسيات  16

 (   PCRوتطبيقات تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل ) 

فرع  –كلية الطب البيطري  –جامعة الموصل 

 الصحة العامة البيطرية 

27 -23 /70 /2078  

 

 

 :مجاالت البحث العلمي 

  تقنيات البيولوجي الجزيئي. 

 صحة الغذاء. 

  صحة اللحوم 

  االحياء المجهرية الغذائية 

 
 

 :المواقع االكاديمية والوظيفية 

 االكاديمية :

 
 كلية  –ستاذ  ) صحة لحوم وأحياء مجهريه غذائية و بيولوجي جزيئي( فرع الصحة العامة البيطرية أ -  ولحد اآلن  1929

 عراق . –جامعة الموصل ، موصل  –الطب البيطري                                    

   كلية الطب  –أستاذ مساعد  ) صحة لحوم وأحياء مجهريه غذائية ( فرع الصحة العامة البيطرية  –  1929 -  1999       

 عراق .  –امعة الموصل ، موصل ج  –البيطري                           

  –كلية الطب البيطري  –مدرس ) صحة لحوم وأحياء مجهريه غذائية ( فرع الصحة العامة البيطرية      1999 –  2661

 عراق .  –جامعة الموصل ، موصل                          

 جامعة الموصل ،  –كلية الطب البيطري  –مدرس مساعد ) صحة لحوم ( فرع الصحة العامة البيطرية      2661 – 2662



 عراق .  –موصل                              

 كلية الطب  –مساعد باحث وتدريس الجزء العملي لمادة صحة اللحوم في فرع الصحة العامة البيطرية    2662 – 2611

 عراق .  –جامعة الموصل ، موصل  –البيطري                       

      كلية الطب –صحة العامة البيطرية العملي للمواد التي تدرس في فرع العيد وأشارك في تدريس الجزء    2611 – 1985

 .  عراق –جامعة الموصل ، موصل  –البيطري                       

 

 الوظيفية :

 
 .العراق ، الموصل ، الموصل جامعة ، البيطري الطب كلية مسجل   -  2661-2665

 البيطرية العامة الصحة لقسم مقرر  -  2661-2666

 البيطرية العامة الصحة قسم رئيس  -  2001-2003

 البيطرية العامة الصحة قسم رئيس  -  2006-2007

 االمتحانات لجنة رئيس نائب  -  1929-1921

 .االمتحانات لجنة رئيس  -  1921-1921

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة/  البيطري الطب كليات في العامة الصحة خبراء لجنة رئيس  -  اآلن حتىو 2017 

 الوزاري البيطري الطب لكليات األكاديمي االعتماد مجلس عضو  -  اآلن حتىو 1921

 البيطرية للعلوم العراقية المجلة تحرير هيئة في عضو - وحتى االن  – 2019

 .العراق في البيطري الطب لكليات الحكومية المناهج وتحديث لتطوير العليا للجنة الفرعية اللجنة ضو -  اآلن حتى 2019

 .الموصل جامعة ، البيطري الطب كلية ، العلمية للشؤون عميدمعاون ال  -  اآلن حتى 2020

 
 

 

 
 

 طات التدريسية:النشا 
المرحلة الخامسة – للدراسات األولية عامة بيطرية صحة  1  

دبلوم و ماجستير – للدراسات العليا صحة لحوم متقدم  2  

دبلوم و ماجستير – للدراسات العليا صحة حيوان متقدم  3  

متقدمغذائية  مجهريهأحياء  4 دبلوم و ماجستير – للدراسات العليا   
 

 

 :االشراف على طلبة الدراسات العليا 
جراثيم بالمصنعة فيها  الجزارة والباسطرمةتلوث محالت  – إشراف ماجستير 2

في مدينة الموصلالسالمونيال   

 كلية الطب-جامعة الموصل 

 البيطري

2003 

التمييز بين أنواع الحليب الخام من حيوانات مختلفة  – إشراف ماجستير 2
 (  PCR) باستخدام تقنية التفاعل التضاعفي لسلسلة الـدنا

 كلية الطب-جامعة الموصل 

 البيطري
2007 

  المتسلسل المتخصص لتفاعل البلمرةاستخدام تقنية النوع  – إشراف ماجستير 3
 في تمييز لحوم الحيوانات غير الصالحة لالستهالك البشري 

 كلية الطب-جامعة الموصل 

 البيطري

2008 

زرة الموصلالتغييرات الدموية والنوعية لذبائح الحيوانات في مج – إشراف دبلوم 4  كلية الطب-جامعة الموصل  

 البيطري

2009 

تأثير إجهاد النقل على نوعية لحوم الدواجن المجزورة – إشراف دبلوم 5  كلية الطب-جامعة الموصل  

 البيطري

2010 

ابه الوراثي في تحديد التشل سلالبلمرة المتسلتقنية تفاعل تطبيق -اشراف دبلوم  9

في محافظة نينوى بعض انواع الدجاج المحلي البياض  

 كلية الطب-جامعة الموصل 

 البيطري

2013 

نية المسببة التوصيف الجزيئي الجيني لاليشيريشيا القولو اشراف دكتوراه :  7
 لالسهال المعزولة من األغذية والمنتجات الحيوانية

كلية –جامعة الموصل 

 التربية 

1212 

 

 

 النشاطات العلمية    



 

 :المؤتمرات العلمية 

  
معة المؤتمر العلمي األول لكلية الطب البيطري / جا 1

 بغداد 

جامعة –كلية الطب البيطري 

 بغداد

7883/ 2/ 7إلى   3/ 37  إلقاء بحث 

معة المؤتمر العلمي األول لكلية الطب البيطري / جا 2

 الموصل

جامعة  –كلية الطب البيطري 

 الموصل

79 – 78 /72   /7882  إلقاء بحث 

المؤتمر العلمي المهني الخامس لنقابة األطباء  3

 البيطريين

يننقابة األطباء البيطري -بغداد  72 – 71  /77  /1788  إلقاء بحث 

المؤتمر العلمي المهني السادس لنقابة األطباء  4

 البيطريين

يننقابة األطباء البيطري -بغداد  21 – 29  /70  /7788  إلقاء بحث 

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الطب البيطري /  5

 جامعة الموصل

جامعة  –كلية الطب البيطري 

 الموصل

29 – 28  /77  /9788  إلقاء بحث 

المؤتمر العلمي المهني السابع لنقابة األطباء  6

 البيطريين

يننقابة األطباء البيطري -بغداد   70 – 72  /77  /7888  إلقاء بحث 

المؤتمر العلمي المهني التاسع لنقابة األطباء  7

 البيطريين

يننقابة األطباء البيطري -بغداد   إلقاء بحث  2000/  77/ 72-71 

معة المؤتمر العلمي األول لكلية الطب البيطري / جا 8

 الديوانية 

جامعة  –كلية الطب البيطري 

 الديوانية

20 – 27  /77  /2007  إلقاء بحث 

المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البيطري /  9

 جامعة الموصل

جامعة  –كلية الطب البيطري 

 الموصل

70 – 77  /2    /2002  إلقاء بحث 

ريالمؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية الطب البيط 10 جامعة –كلية الطب البيطري   

مصر  –أسيوط   

 حضور  2002/  72/  7 – 2

جامعة دهوك  –كلية التربية   المؤتمر العلمي البيولوجي األول في كردستان 11  2 – 2  /2  /2001  إلقاء بحث 

المؤتمر العلمي الرابع لكلية الطب البيطري /  12

 جامعة الموصل

جامعة  –كلية الطب البيطري 

 الموصل

20 – 27  /8    /2001  إلقاء بحث 

ريالمؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية الطب البيط 13 جامعة –كلية الطب البيطري  

مصر  –أسيوط   

 إلقاء بحث  2001/  72/  72 – 70

العلمي الثالث للتمريض رالمؤتم 14 جامعة  –كلية التمريض  

 الموصل

9 – 8  /2  /2007  إلقاء بحث 

المؤتمر الدولي األول لألمن الحيوي والطب  15

 الوقائي 

جامعة  -كلية الطب البيطري

سوريا –حماة  -البعث   

22 – 22  /2  /2009  إلقاء بحث 

انالمؤتمر العلمي البيولوجي الثاني في كردست 16 جامعة دهوك  –كلية التربية    1-9   /2  /2009  إلقاء بحث 

جامعة  -كلية الطب البيطري المؤتمر الدولي الرابع ألمراض الدواجن 17

سوريا –حماة  -البعث   

20 – 22 /2  /2008  إلقاء بحث 

لكلية الطب البيطري /  خامسالمؤتمر العلمي ال 18

 جامعة الموصل

جامعة  –كلية الطب البيطري 

 الموصل

77-72  /77   /8200  إلقاء بحث 

انفي كردست لثالبيولوجي الثاالمؤتمر العلمي  19 جامعة دهوك  –كلية التربية    2 – 1  /2  /7020  إلقاء بحث 

 –كلية العلوم  –جامعة كركوك  المؤتمر العلمي األول لعلوم الحياة  20

 علوم الحياة 

20-27/2/2077  إلقاء بحث 

انفي كردست الرابعالمؤتمر العلمي البيولوجي  21 جامعة دهوك  –كلية التربية    9-70  /2  /7220  إلقاء بحث 

 لكلية الطب البيطري /سادس المؤتمر العلمي ال 22

 جامعة الموصل

جامعة  –كلية الطب البيطري 

 الموصل

23-22  /2   /2072  إلقاء بحث 

2072/  72/  77كلية الطب البيطري / جامعة ندوة داء القطط )المقوسات ( ودورها في االجهاض  23  القاء بحث  



 الموصل  والتشوهات الخلقية في االنسان وحيوانات المزرعة

المؤتمر الدولي العلمي الخامس لكلية الطب  24

 البيطري / جامعة البصرة 

كلية الطب البيطري / جامعة 

 البصرة 

 /2072  القاء بحث 

حمى مالطا وانتشارها  -الندوة العلمية العشرون  25

 2072التمريض كلية  -في محافظة نينوى 

ل كلية التمريض / جامعة الموص  القاء بحث 2072 

جامعة –كلية العلوم الزراعية  المؤتمر الدولي االول للعلوم الزراعية  26

 السليمانية   

 تشرين الثاني 27 – 20

2073  

–مشارك 

 دعوة خاصة 

جامعة –كلية العلوم الزراعية  المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الزراعية  27

 السليمانية   

–مشارك   2079نيسان  2 – 2

 دعوة خاصة 

الندوة العلمية االولى النفلونزا الطيور  28

 والمستحضرات الحديثة في صناعة الدواجن 

كلية الطب البيطري / جامعة 

 الموصل

2079/ نيسان / 23  مقرر الجلسة 

 العلمية 

ة المستشفى البيطري / محافظ المؤتمر العلمي االول للمستشفى البيطري  29

 نينوى 

 محاضر   2079/ 1/2

المؤتمر الدولي العلمي السادس لكلية الطب  30

 البيطري / جامعة البصرة 

كلية الطب البيطري / جامعة 

 البصرة 

27-22  /77  /2079  القاء بحث 

 المؤتمر العلمي الخامس لمستشفى ابن االثير 31

 لالطفال حول مرض الثالسيميا 

 –ل مستشفى ابن االثير لالطفا

 قاعة نقابة المهندسين 

–مشارك   2079/  72/  20

 دعوة خاصة 

 

 
 

 البحوث المنشورة: 

1 

تأثير الصرف غير الصحي للمياه 

المنصرفة من مجزرة الموصل على تلوث 

البيئة بميكروب السالمونيال 

 والكلوستريديم بيرفرنجنز 

 أحمد حسني حافظ

العبوديأكرم ريشان   

 رعد عبد الغني لسنجري

 عبد الواحد احمد حسن

 مجلة أسيوط الطبية البيطرية

 ،   02، عدد  02مجلد 

 ، 101 – 111ص: 

1811       

2 

ة نفاذية جرثومة المتقلبات خالل أغشي

م  02و  0البيض في درجتي الحرارة   

 أكرم  العبودي ،

إبراهيم  شناوة ،   

عبد الواحد احمد ،   

يسنجرل الغنيرعد عبد    

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية

  1، عدد  1مجلد 

1811 

اك دراسة القابلية الخزنية لبعض األسم 3

ريدالعراقية المحلية في درجة حرارة التب  

 رعد عبد الغني السنجري

 أكرم العبودي

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية

، ص  1،عدد  6مجلد   

16 – 18 ،1881  

 تقييم الحالة الصحية لبعض االسماك 4

 المحلية 

 رعد عبد الغني السنجري

 أكرم العبودي

المؤتمر العلمي األول لكلية 

جامعة بغداد –الطب البيطري   

-0-1إلى  11-1-1881

1881 

اك جراثيم الزوائف كمسبب لفساد األسم 5

 المبردة

 رعد عبد الغني السنجري

 

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية

 – 111، ص :  1مجلد  

111  ،1882  

6 
يض عزل نمطين لجراثيم السالمونيال من ب

 الدجاج والبط المنزلي

 عقيل محمد شريف

 رعد عبد الغني السنجري

 عبد الواحد احمد حسن

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية

 – 12، ص :  12مجلد 

12  ،1881  

7 
مشاهدات عن نسب اإلصابة باألكياس 

ذبائح مجزرة الموصلالمائية في   

 معن طاهر جرجيس

 عبد الواحد احمد حسن

 رعد عبد الغني السنجري

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية 

 – 01، ص :  11مجلد 

00   ،1881  

لونية نسبة تواجد جراثيم االشيريكيا القو 8

 الممرضة في الحليب الخام 

 عبد الواحد احمد حسن

 رعد عبد الغني السنجري

العراقية للعلوم المجلة 

 البيطرية

، ص 1،عدد 10مجلد   

121 – 121 ،1888  

9 
ام الكيسات المذنبة مستدقة العنق لألغن

 –واألبقار المذبوحة في مجزرة الموصل 

 العراق 

 عماد إبراهيم السلطان

 معن طاهر جرجيس

 رعد عبد الغني السنجري

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية

 – 112، ص :  10مجلد 

118  ،1888  

10 
لعقد نسبة تواجد جرثومة السالمونيال في ا

نام اللمفاوية والطحال والبراز لذبائح األغ

 والماعز في مجزرة الموصل 

المجلة العراقية للعلوم  رعد عبد الغني السنجري

 البيطرية

 – 128، ص :  10مجلد 

160  ،1888  

11 

نسبة تواجد جرثومة اليارسينيا 

مدينة  انتيروكواليتكا في الحليب الخام في

 الموصل 

 رعد عبد الغني السنجري 

 معن طاهر جرجيس

 

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية

 – 111، ص :  11مجلد 

101  ،0222  



بوحة اإلصابة بديدان الكبد في األبقار المذ 12

العراق  –في مجزرة الموصل   

طاهر جرجيسمعن   

 رعد عبد الغني السنجري

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية

 – 111، ص :  10مجلد 

102  ،0221  

13 
ذبوحة اإلصابة بديدان الكبد في الثيران الم

 في مجزرة الموصل ) العراق ( 

 معن طاهر جرجيس

 رعد عبد الغني السنجري

 هيثم صديق البكري

، ص  1، عدد  10مجلد   مجلة التربية و العلم

11– 18 ،0220    

14 
 دراسة مسحية عن تواجد أضداد مقوسات

كوندي في األبقار واألغنام والماعز 

 المجزورة في محافظة نينوى

 عقيل محمد شريف

 رعد عبد الغني السنجري

 أحالم فتحي الطائي

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية

،ص :  1،عدد 11مجلد 

21-62  ،0220  

عزل جراثيم السالمونيال من اللحوم   15

 المصنعة في مدينة الموصل.    

 عمر هاشم شيت

 رعد عبد الغني السنجري 

 المؤتمر العلمي الرابع لكلية

0226الطب البيطري   

،   0وقائع المؤتمر مجلد  

  0226،  062ص : 

16 
التمييز بين أنواع لحوم الحيوانات 

تضاعف المختلفة باستخدام تقنية تفاعل ال

دنا العشوائي المتعدد األشكال لسلسلة أل  

 رعد عبد الغني السنجري

 جالدت محمد صالح 

 المؤتمر العلمي الرابع لكلية

 الطب البيطري .جامعة الموصل

  

02-01  /12/0226  

17 
التمييز بين أنواع لحوم الحيوانات 

المختلفة باستخدام تقنية  النوع 

ل المتخصص لتفاعل البلمرة المتسلس  

 رعد عبد الغني السنجري

 جالدت محمد صالح

المؤتمر العلمي الثاني عشر 

 لكلية الطب البيطري / جامعة

 أسيوط

12-10/10 /0226  

تلوث محالت الجزارين بجراثيم  18

 السالمونيال في مدينة الموصل 

 عمر هاشم شيت

 رعد عبد الغني السنجري

المؤتمر العلمي الثالث 

 للتمريض لكلية التمريض

  0221/ ايار /  1-8

19 
التعرف على لحوم األبقار بواسطة تقنية 

تباين أطوال قطع التقييد للتفاعل 

  ( PCRالتضاعفي لسلسلة ألدنا ) 

المجلة العراقية للعلوم  رعد عبد الغني السنجري

 البيطرية  

، ص:  1، العدد  01مجلد 

01-06  ،0228    

20 

التمييز بين أنواع الحليب الخام من 

اعل حيوانات مختلفة باستخدام تقنية تف

 البلمرة المتسلسل  

 مثنى علي سلطان الجبوري

رعد عبد الغني السنجري   

 

للعلوم المجلة العراقية 

وقائع المؤتمر   -البيطرية 

 العلمي الخامس

،  0،  العدد    01مجلد    

،    111– 121ص: 

0228  

21 
ر كشف عن المقوسة الكوندية في مجازال

مرة الدواجن باستخدام تقنية تفاعل البل

 المتسلسل  

 مجلة جامعة دهوك رعد عبد الغني السنجري

وم مؤتمر كردستان الثالث للعل

 الحياة

،  1،عدد  11مجلد 

،  102-102ص:  

0212 

22 
لسل استخدام تقنية تفاعل البلمرة المتس

للنوع المتخصص في تحضير مؤشر 

لفة خاص للتمييز بين انواع اللحوم المخت  

 رعد عبد الغني السنجري

 جالدت محمد صالح

 –مجلة جامعة كركوك 

 الدراسات العلمية 

،   0، عدد  2مجلد 

0211 

23 
تواجـد جرثومة المطثيات نسبـة 

البرفرنجيـة فـي الحليـب المجفـف 

 التجاري

 رعد عبد الغني السنجري

 ناجح زكريا هبره

:  1، العدد  10مجلد  مجلة جامعة البعث ، 

0212 

24 
التمييز بين انواع الحليب الخام من 

اعل حيوانات مختلفة باستخدام تقنية تف

 البلمرة المتسلسل 

 مثنى علي سلطان

عبد الغني السنجري رعد  

المجلة العراقية للعلوم 

  البيطرية

،  0،عدد   01مجلد 

0228  

25 
لسل استخدام تقنية تفاعل البلمرة المتس

ي للنوع المتخصص للكشف عن الغش ف

 الحليب الخام 

 رعد عبد الغني السنجري

 مثنى علي سلطان

ريةة لألبحاث البيطمجلة البصرمجلة البصر :  0، العدد  11مجلد  

0210 

26 
لسل استخدام تقنية تفاعل البلمرة المتس

ة للنوع المتخصص للكشف عن المقوس

 الكوندية في فروج اللحم

 رعد عبد الغني السنجري

 طالل حميد حسين

المجلة العراقية للعلوم 

 البيطرية

:  0، عدد  06مجلد 

0210 

27 
لسل تطبيق تقنية تفاعل البلمرة المتس

للنوع المتخصصالمعتمدة على جين 

قار السايتوكروم ب للتحقق من لحوم االب  

 اسراء احمد يونس 

 رعد عبد الغني السنجري

المجلة العراقية للعلوم 

  البيطرية

،  1، عدد  06مجلد 

0210 

التغيرات الدموية والنوعية لذبائح  28

الموصلالحيوانات في مجزرة   

   إيفاد عبد الرزاق عبد القادر

رعد عبد الغني السنجري   

ريةة لألبحاث البيطمجلة البصرمجلة البصر  1، العدد  10مجلد  

:0211  

29 

الكشف المباشر عن عصيات السل 

البشري وعصيات السل البقري في 

ة النوع الحليب الخام لالبقار باستخدام تقني

لالمتخصص لتفاعل البلمرة المتسلس  

الغني السنجريرعد عبد   

 عمر هاشم شيت

 ضياء محمد طاهر

ةمجلة أسيوط الطبية البيطري :  116، عدد  28مجلد   

0211 

30 

لسل استخدام تقنية تفاعل البلمرة المتس

ي حليب للكشف عن البروسيال مليتنسس ف

النعاج المجهضة في محافظة نينوى 

 /العراق

 رعد عبد الغني السنجري

 هديل عاصم محمد

عبد المجيد محمد اسامة  

 

ةمجلة أسيوط الطبية البيطري :  102، عدد  62مجلد  

0210 

ي الوصف الجزيئي لسالالت الماعز المحل 12

العراقي باستخدام مؤشرات التفاعل 

ييوسف محمد صالح البرزنج  

 ربيع عصمت

وان المجلة االيرانية لعلوم الحي

 التطبيقية  

، سنة  1، عدد  6مجلد 

0216  ،  



 رعد عبد الغني السنجري التضاعفي لسلسلة الدنا 

32 

لتحديد     البلمرة المتسلسل تطبيق تقنية تفاعل  

التشابه الوراثي في بعض انواع الدجاج     

البياض في محافظة نينوى المحلي      

 

 حكمت سعدون حسن 

 رعد عبد الغني السنجري

ريةالبيطة لألبحاث مجلة البصرمجلة البصر  

 مؤتمرالعلمي الدولي السادس

ة جامع –لكلية الطب البيطري 

 البصرة

،   1، العدد  11مجلد 

0211سنة   

33 

 الكشف عن العصيات نظيرة السل في

فاعل باستخدام تقنية ت الخامحليب األبقار 

 البلمرة المتسلسل

 

 احمد منير أحسان

 السنجري عبدالغني رعد

 الخزعلي حسين هيفاء

المجلة العراقية للعلوم المجلة العراقية للعلوم 

،   10المجلد        البيطرية البيطرية 

،  1العدد      

  0202السنة 

13 

              الكشف عن الرصاص والكروم والكوبلت في      

   البقار والجاموس من اسواق مدينة ا لحوم       

 الموصل        

 هبة صالح الدين النعيمي 

 رعد عبد الغني السنجري 

 رنا عوني فرج 

 احمد سعدي 

المجلة العراقية للعلوم المجلة العراقية للعلوم 

  البيطريةالبيطرية

 مقبول للنشر بتاريخ 

16  /10  /0218  

 
 

           

 :بمختلف جامعات العراق لجان مناقشات طلبة الدراسات العليا              

 طالب وطالبة    12   لجان مناقشة طلبة الدكتوراه   :  -          

 طالب وطالبة     21   لجان مناقشة طلبة الماجستير :   -          

 طالب     3 لجان مناقشة طلبة الدبلوم العالي :   -         

 

  رسالة واطروحة    73     التقويم العلمي للرسائل واالطاريح ) النشاطات العلمية (:

 

  كتاب شكر وتقدير 22:   التكريم والشكر والتقدير

 

 :  اإليفاد و اإلعارة خارج القطر

2072-2-8 شهر  تدريب المالكات التدريسية  المملكة المتحدة   8-3-2072  

 

 


