
 استوارة هستخلصاث رسائل واطاريح الواجستير والذكتىراه في جاهعت البصرة

   ساهيت شوخي جبر:                                         اسن الطالب للعلىم الصرفتالتربيت  :الكليت 

  باسن هاشن عبذهللا. د. أ:علىم الحياة                                                      اسن الوشرف : القسن 

هاجستير : الشهادة   طفيلياث                                                : التخصص   

:عنىاى الرسالت او االطروحت   

 الذيذاى الوتطفلت في بعض الطيىر البريت في هحافظت البصرة 

هلخص الرسالت او االطروحت 

 طيشاًا هي العصفْس 262هي العصفْس الوٌضلي هي هٌطقت الضبيش ّ ًوْرججًا 180ة الضبيش ّق هي الحوجم الوٌضلي هي هٌطًوْرججًا  204تن جوع      

صسصّس األّسبي هي هٌطقت ـــــى الـــــساًا مــــ طي46ة ّـــة الِجسثــــ طيشاًا هي الضسصّس األّسبي هي هٌطك40الوٌضلي هي هٌطقت الِجسثت ّ

الثجًي   هي كجًْىةهي هٌطقت الِجسثت خالل الفتش  طيشاًا هي الحوجم الوٌضلي120 2013ّ ّلغجيت حضيشاى 2012الضبيشخالل الفتشٍ الووتذٍ هي توْص 

 هي ًْع  13 ًْعجًا هي الطفيليجث أسبعت أًْاع تعْد للوثقْبجث 21ّـ تبيي عٌذ فحص ُزٍ الطيْس أًِج هصجبت ب، 2014 ّلغجيت كجًْى األّل2013

 سجل في ُزٍ الذساست ستَ أًْاع هي الذيذاى الطفيليت ألّل هشة في العشاق هي بيٌِج ،لخيطيجث ًّْعيي هي شْكيت الشأطا ًّْعيي هي  الششيطجث

. ششيطيجثة هثقْبجث ّثالثةثالث  

Raillietina tetragona ّالحوجم الوٌضلي  ـجلششيطيتٌ  هْسويت في أصجبت طيْس الحوجم الوٌضلي هي هٌطقت الضبيش الوصجب بة تبيي أى ٌُجك دّس   
الوصجب بجلششيطيت    طقت الِجسثتىهي م Cotugnia  intermedi  الوصجبت بجلششيطيت   ّطيْس العصفْس الوٌضلي هي هٌطقت الضبيش ّالِجسثت

Metroliasthes  lucida   
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Abstract of thesis 

 

          A total of 204 Domestic pigeons and 180  House sparrow and 46 Starling from AL-Zubar and 262 House 

sparrow and 40 Starling from AL-Hartha during the period of June (2012) toJuly (2013).and 120 domestic 

Pigeons from AL-Hartha during the period of December to January examined for the endoparasites .Twenty one 

species  of  helminthes were recovered. out of the, four Trematoda, Thirteen of Cestoda, two of Nematoda, Two 

of Acanthocephala. 

 Among these bird, Columba domestica  which was infected by Raillietina tetragona and Passer domesticus 

which was infected by Metroliasthes  lucida from AL-Zubar & Columba domestica  which was infected by 

Cotugnia  intermedi & Passer domesticus which was infected by Metroliasthes  lucida demonstrated a clear 

seasonal cycle of infection. 
 

 


