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journal 
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volume 
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  الصفحة
 

 page 

 

 1 A comparative study the effect of using 

of oxytetracycline and Iraqi probiotic as 

feed additives in broilers diet on I- 

productive performance 

Al anbar J.of Ari. Sci. 8 8 0202 0-6 

 0 A study of some factors associated with 

body weight in Awassi sheep 
Al- qadisia J.of vet med.Sci. 1 0 0220 53-53 

 3 A study the effect of supplement vitamin 

C and two different levels of dietary 

calcium on   I-productive performance of 

broilers under heat stress conditions 

Al- qadisia J.of vet med.Sci. 9 0 0212 02-03 

 1 Effect of microbial phytase ,vitamin D3 

and calcium supplementation  on 

productive performance and economic 

parameters in broilers 

المؤتمر العلمي الثالث عشر/كلية 

 الطب البيطري/جامعة اسيوط

  0228  

 5 Effect of sex and age on fleece weight of 

Angora goats in Iraq 
Al- qadisia J.of vet med.Sci. 3 1 1998 02-00 

 6 Estimates of genetic and phenotypic 

parameters for birth ,weaning weight and 

average daily gain in Friesian cattle 

Al- qadisia J.of vet med.Sci. 1 1 0220 32-35 

الدور الوقائي لحليب الماعز في حماية  7 

 القناة الهضمية للأرانب المعاملة بالتوليفة

Al- qadisia J.of vet med.Sci. 1 1 0220 006-002 

ي بعض العوامل الوراثية والبيئية المؤثرة ف 8 

 معدل هلاك العجول

Al- qadisia J.of vet med.Sci. 5 1 0226 06-02 



تاثير استخدام المعزز الحيوي )بايومين امبو    9 

( وخليطيهما في بعض  Eو فيتامين  

المعايير المناعية, الكيموحيوية . والمعايير 

المكروبيلوجية للذبيحة في فروج اللحم تحت 

قيح بلقاح ظروف الاجهاد الحراري بعد التل

 نيوكاسل (

 005-30 0213 1 5 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

ومستويين   Cتأثير إضافة فيتامين دراسة  12 

مختلفين من الكالسيوم الغذائي في بعض 

المعايير الكيموحيوية  لسلالتين مختلفتين 

 من فروج اللحم تحت ظروف الإجهاد الحراري

المؤتمر العلمي العاشر لكلية الطب 

 /جامعة بغدادلبيطريا

  0202 063-032 

تحليل المكونات الكيمياوية للحليب الخام  11 

في بعض حيوانات المزرعة في مدينة 

الديوانية باستخدام جهاز التحليل بالموجات 

 فوق الصوتية

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

12 1 0211 33-020 

ة لإنتاج تقدير المعالم الوراثية والقيم التربوي 10 

 الحليب في ماشية الفريزيان

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

5 0 0226 021-021 

تقدير المعامل التكراري لوزن الميلاد في  13 

 الأغنام العواسية

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

5 1 0222 000-003 

تقدير مستويات الكادميوم والرصاص في  11 

ار والاغناموالماعز في الحليب الخام للابق

 محافظة القادسية

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

13 0 0211 06-00 

 

 

 

 

تقييم بعض العوامل المؤثرة في أوزان  15

 الميلاد والفطام في الأغنام العواسية

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

1 1 1999 031-033 

ا في تلوث اعلاف فروج اللحم بسموم الافل 16 

 بعض حقول مدينة الديوانية

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

12 1 0211 11-35 

دراسة استخدام مستويات مختلفة من  17 

على  sacchromyces cerevisiaeخميرة الخبز 

بعض الصفات الانتاجية لجداء المعز المحلي 

 الاسود

 

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

63 1 0210 50-15 



دراسة تأثير المعزز الحيوي بايومين أمبو  18 

فات الانتاجية , على بعض الص  Eوفيتامين 

النوعية والكيموحيوية لفروج اللحم المعرض 

 للاجهاد الحراري الدوري

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

12 0 0211 63-11 

دراسة تأثير عمر الام وجنس المولود في  19 

التركيب الكيمياوي والفيزياوي للحليب في 

 بعض حيوانات المزرعة

مجلة الكوفة للعلوم الطبية 

 البيطرية

0 0 0211 1-00 

دراسة مقارنة استخدام المضاد الحيوي  02 

)الاوكسي تتراسايكلين( والمعزز الحيوي 

العراقي وخليطيهما كاضافات غذائية في 

علائق فروج اللحم في بعض المعايير 

 الكيموحيوية والمناعية

 000-000 0211 1 1 مجلة القادسية للعلوم الزراعية

لنمو في الماعز المحلي من دراسة منحنى ا 01 

 الولادة حتى عمر تسعة أشهر

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

6 1 0221 001-000 

دراسة نسجية لجلد الماعز المحلي  00 

وحويصلات الشعر وبعض العوامل المؤثرة 

 عليها

مجلة القادسية لعلوم الطب  

 البيطري

0 1 0223 6-02 

عزل وتشخيص بعض الملوثات الجرثومية  03 

لبعض انواع الحليب المنكه في مدينة 

 الديوانية

 13-10 0210 3 11 المؤتمر العلمي الخامس
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 1. Effect of microbial phytase ,vitamin d3 

and calcium supplementation on: 1-

productive performance and economic 

parameters. 

الموءتمر  العلمي الثالث عشر لكلية 

الطب البيطري/ جامعة اسيوط 

 /مصر

كلية الطب البيطري/ جامعة اسيوط 

 /مصر

0228 



ويين ومست دراسة  تاثير اضافة فيتامين ج .0 

ض مختلفتين الكالسيوم الغذائي في بع

ن تلفتيالمعايير الكيموحيوية     لسلالتين مخ

من فروج اللحم تحت ظروف الاجهاد الحراري. 
     

الموءتمر  العلمي العاشر لكلية 

 الطب البيطري

 0212 كلية الطب البيطري  / جامعة بغداد

 

 

معزولة تقييم الفعالية المضادة للبكتريا ال .3

ثمار من لحوم الابقار للمستخلص الكحولي ل

 وبذور نبات الخرنوب . 

ول  لكلية الموءتمر  العلمي الا

 الطب البيطري

كلية الطب البيطري  / جامعة القاسم 

 الخضراء

0211 

الجوائز العلمية 

 / والشهادات  التقديرية
AWARDS 

 ت
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organizer 
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  0227 جامعة المثنى شهادة تقديرية .1 

  0225802288021280211 جامعة القادسية (2دد شهادة تقديرية)ع .0 

  021080215 جامعة القادسية (1شهادة تقديرية)عدد  .3 

جامعة القاسم الخضراء/ كلية الطب  شهادة تقديرية .1 

 البيطري

0211  

  0212 جامعة بغداد/ كلية الطب البيطري شهادة تقديرية .5 

الاشراف على الدراسات 

 العليا

Supervised  on 

postgraduate studies 

 ت
No: 

 عنوان الرسالة او الاطروحة 
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 الجامعة 
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يتامين ج تأثير اضافة الفايتيز الميكروبي و  ف .1 

ية  والكلسيوم على بعض الصفات الانتاج 

للحم والفسلجية   والكيموحيوية  في فروج ا  

 0227 جامعة القادسية شيرين علي حسن

 

 

 

 

 

 

ويين ومست دراسة  تأثير اضافة فيتامين ج .0

ض مختلفتين الكالسيوم الغذائي في بع

المعايير    الانتاجية والكيموحيوية     

تحت  لسلالتين مختلفتين من فروج اللحم

 ظروف الاجهاد الحراري.

 0228 جامعة القادسية افراح صبيح محيسن



 

 

سة مقارنة استخدام المعزز الحيوي درا .3

العراقي والمضاد الحيوي الاوكسي 

ية في تتراسايكلين وخليطهما كإضافات غذائ

علائق فروج اللحم في بعض الصفات 

 الانتاجية والكيموحيوية والمناعية.

 0229 جامعة القادسية يحي صباح عبد الامير

ة من دراسة تأثير استخدام مستويات مختلف .1 

ية الخبز في بعض الصفات الانتاجخميرة 

 والكيمو حيوية لجديان الماعز. المحلي.

 0229 جامعة القادسية خيري غركان عويدي 

ليب الخام التحري عن بعض الملوثات البكتيرية في الح .5 

 لبعض حيوانات المزرعة في مدينة الديوانية
 0211 جامعة القادسية .كاظم حسن عباس

وم االفال  في اعالف فروج الكشف عن تواجد سم .6 

 اللحم ولحوم الدجاج المحلي والمستورد في مدينة

 الديوانية

 0211 جامعة القادسية محمد عباس مالغي

 يتامينوف )بايومين امبو( دراسة تاثير المعزز الحيوي .7 

 (Ε)  وخليطهما في االستجابة المناعية الخلطية

وبعض الصفات االنتاجية تحت ظروف االجهاد 

اخ اللحمحراري بعد التلقيح بلقاح نيوكاسل في افرال  

 0211 جامعة القادسية علي حبيب صافي

في  دراسة االهمية الوقائية لحليب الماعز وتاثيراتة .8 

ب بعض الصفات االنتاجية والمناعية الناث االران

يدالمعاملة بالمضاد الحيوي اموكسي كالفونيك اس  

 0210 جامعة القادسية حسين باعي خضر

ار مدى انتشار جرثومة السالمونيال في لحوم االبق .9 

ي ولحوم الدواجن المستوردة في االسواق المحلية ف

 مدينة الديوانية

 0213 جامعة القادسية اصيل عبد الرضا سعيد

ضد القرحة  تقييم التاثير الوقائي المحتمل لحليب االبل .12 

 المستحدثة بعقار االندوميثاسين في االرانب

يدر رزاق عبدح  0213 جامعة القادسية 

الخام  في  قياس تركيز المعادن الثقيلة الملوثة  للحليب .11 

 االبقار واالغنام والماعز في محافظة القادسية

 0211 جامعة القادسية علياء حسن علي



 

لتقليل دراسة التأثير العالجي لحليب االفراس المخمر ل .10 

الت مستحدث بواسطة خمن  تأثير االجهاد التأكسدي ال

 الرصاص في الجرذان البيضاء

 0215 جامعة القادسية شيماء عباس صبيح

استخدام حليب االفراس المخمر في معالجة قرحة  .13 

لبيضاءالمعدة المستحدثة باألسبرين في اناث الجرذان ا  

 0215 جامعة القادسية أسراء طاهر مسلم


