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 اللجان التً شارك فٌها 

  

 االنتاج العلمً

 الماجستٌر والدكتوراه

تقدير الؼائد الىراثي اػتوادا ػلى اداء االغنام ػند الفطام في قطيغ هن االغنام  عنوان رسالة الماجستٌر 

 الؼىاسي الوحليه و التركيت الورباة في الحظائر

تقيين الواػز القبرصي و الوحلي لصفت انتاج الحليب و بؼض هكىناته و ػالقت القين  عنوان اطروحة الدكتوراه

 BM143و   BM302التربىيت بالىاسوين 

 

 االنتاج العلمً ) المنشور/ مقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث اسماء الباحثٌن ت

1  

 Al-Azzawi ZMM 

 

 Effect of selection intensity for 

different ranges in estimation of 

the direct and correlate expected 

genetic response to milk yield in 

Cyprus goats 

 

  
 Journal of Research 
in Ecology (2018) 
6(2): 2147-2154 

 زيذ و مىاتي الرضا عبذ احمذ 2

 ھادي علي ياسميه و مھذي محمذ

 فارش وياسر جمال جميل و

 عمران صاحب

عالقة الطرز الوراثٌة لمنطقة التشفٌر 
( لجٌن هرمون النموفً exon 4الرابعة )

صفة وزن المٌالد للماعز المحلً 
 والمستورد

وقائع مؤتمر الوراثة 
والبٌئة الدولً 

الخامس/بغداد/العراق للمدة 
 2119آذار  27من 

3 Zaid M. Mahdi1, 

Yasameen A. Hadi2, 

Ahmed A. Mnati3* and 

Haider H. Majeed3 

GENETIC VARIATION OF 

GROWTH HORMONE GENE 

IN IRAQI SHEEP 

BREEDS 

Biochem. Cell. 
Arch. Vol. 18, 

Supplement 1, pp. 

1233-1237, 2018 

 زيذ الخسرجي، محمذ جاسم وسه 4

 وجم ، علي مھذي العساوي محمذ

 طه الذيه عالء ذحماو هللا عبذ

 النمو صفات فً المؤثرة العوامل بعض
 الشامً الماعز فً الفطام عند الجسم وابعاد

 والمحلً

 للعلوم األنبار مجلة
العدد  8  المجلد البٌطرٌة،

(1 ) ،2116 

5 A. A. Amnate, Q. S. 

Mohammed,  

Z. M. Mahdi, 

 A. J. Mahdi,  

H. M. Jaffar,  

M. M. Sammen and R. A. 

Hamd 

A study of some factors affecting 

fertility, fecundity and twining 

rate in local and Cyprus goats 

A study of some 

factors affecting 

fertility, fecundity 

and twining rate in 

local and Cyprus 

goats 

6 Ahmed A. Amnate* Zaid 

M. Mahdi** Qais S. 

Mohammed* Aemen J. 

Mahdi* 

Effect of breed and coat color on 

some non-carcass components 

characteristics with prediction 

regression equations in goat. 

Journal University 

of Kerbala, Vol. 14 

No.3 Scientific . 

2016 

7 Zaid M.M. Al-Azzawi1 

and Mohammed R.K. Al-

RELATIONSHIP OF STAT5A 

GENE (EXON 7) 

Plant Archives 

Volume 20 No. 1, 

 فترة العمل مهام اللجنة المنصب  اسم اللجنة التسلسل

 2116 الحٌوانٌة الثروة قسم فً االمتحانات سٌر ادارة عضوا لجنة امتحانٌة 1

 2117 الحٌوانٌة قسم الثروة فً االمتحانات سٌر ادارة عضوا امتحانٌةلجنة  2

 2119 الحٌوانٌة قسم الثروة فً االمتحانات سٌر ادارة عضوا لجنة امتحانٌة 3

 2118 الحٌوانٌة قسم الثروة فً االمتحانات سٌر ادارة عضوا لجنة امتحانٌة 4

 2121 الحٌوانٌة قسم الثروة فً االمتحانات سٌر ادارة عضوا لجنة امتحانٌة 5



Dulaimi*2 POLYMORPHISM WITH 

MILK PRODUCTION TRAITS 

IN HOLSTEIN COWS IN IRAQ 

2020 pp. 983-988 
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Zaid Mohammed Mahdi 2 

 

Predicting the final weight and 

weight gain in a herd of Awassi 

sheep independent on the initial 

weight and body measurements 

 

مجلة جامعة كركوك للعلوم 
الزراعٌة . عدد خاص 

 12فً مجلد  2ملحق 
(2121) 

8 Ahmed A. Mnati, Zaid M. 

Mahdi and Tamara H. Al-

Samarrai 

Effect of the mutation site within 

the second exon region of the 

growth 

hormone gene in genetic 

variances of the Naimi sheep” 

ndian J 
Ecology 

48(17):2021 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 المرحلة اسم المقرر

 دراسات اولٌة -االولى علم االحصاء

 دراسات اولٌة -الثالثة وتحلٌل تجاربتصمٌم 

 دراسات اولٌة -الثانٌة مباديء وراثة

 دراسات علٌا –دراسات اولٌة  - الثالثة تربٌة وتحسٌن حٌوان

 دراسات اولٌة -الرابعة تربٌة وتحسٌن طٌور داجنة

 دراسات علٌا -دراسات اولٌة -الرابعة تقانات وراثٌة جزٌئٌة

 علٌادراسات  احصاء حٌوي

  

 االشراف على رسائل الدراسات العلٌا

 عنوان الرسالة اسم الطالب الدراسة ت

  محمد روكان خلف ماجستٌر 1

و ػالقتها بصفاث الحليب و ابؼاد الضرع في  STAT5Aدراست الوظاهر الوتؼددة لجين 

 ابقار الهىلشتاين 

 

 

 


