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  ACرمز المجموعة :  •
 
 

 قائمة الرسائل وا�طاريح 
 اختصاص ثروة حيوانية 

 
 

 رقم الكتاب اسم الرسالة او ا�طروحة مقدم الرسالة او ا�طروحة العدد
اميرة محمد صالح مھدي  ١

 الربيعي
ماعز تحسين الصفات النوعية للحوم ذبائح اناث ال

المسمنة باستعمال التحفيز الكھربائي والمحاليل الملحية  
              

١ 

دراسة بعض الخواص النوعية والبكتريولوجية للحوم  ظافر عبد علي مھدي العبيدي ١
ا�بقار المعلبة والمجمدة المستوردة للعراق خ@ل مدة 

)٢٠٠٣-٢٠٠٤  

٢ 

المؤثرة في حيوية ابقار  دراسة بعض العوامل انعام عبد الواحد نايف ٢
الھولشتاين ومواليدھا                                            

                

٣ 

 
٢ 

 

 
 غسان يوسف بطرس

تاثير استخدام البابونج ،الفلفل ا�حمر،الشوفان،سحالة 
الرز،نوى التمر والمستخلص المائي والمسحوق لكل 

فسلجية لفروج اللحم منھا على بعض الصفاتا�نتاجية وال
  المعرض ل@جھاد الحراري  

٤ 

دراسة مقارنة لتاثير استعمال الزنك ياستراسين  عمار طالب ذياب ١ ٥ 



 

 

والمعززالحيوي المحلي كمعززات نمو في ا�داء ا�نتاجي 
 لفروج اللحم    

يھا انتاج اجنة ا�بقار مختبرياوبعض العوامل المؤثرة عل محمد طارق عبدهللا الدراجي ١
     

٦ 

تاثير التغذية والتبخيرببذور الحرمل في ا�داء التناسلي  محمد محمد دحان ١
 لديكة اللكھورن

٧ 

 محبوبة عبد الغني مصطفى ١
 

تاثير استخدام مستويات مختلفة من مسحوق الجت في 
الصفات ا�نتاجية والفسلجية لدجاج اللكھورن ا�بيض 

 خ@ل فصل الصيف

٨ 

استعمال التحلي@ت الوراثية الخلوية والنسيجية في  آ�ن اياد نوري ١
الكشف عن تاثير ا�شعة المؤينة في اجنة الدجاج          

                                   

٩ 

التقويم الوراثي ل@صابة بالتھاب الضرع في ماشية  نصر نوري ا�نباري  ١
 الھولشتاين  

١٠ 

محفوظ علي احمد   ١
 اطروحة  

@قة بين الشكل التكويني للضرع  وبعض الصفات الع
ا�قتصادية لدى ابقار الھولشتاين                              

                                           

١١ 

اطروحة اياد شھاب احمد  ١
 العبيدي

تاثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الحبة 
ض الصفات ا�نتاجية السوداءونقلھا الى العليقة في بع

 والمناعية والتبيت المعوي لفروج اللحم         

١٢ 

في الكفاءة التناسلية   nafتاثير فلوريدالصوديوم        حسام جاسم حسين ١
  للفئران  

١٣ 

تاثير اضافة عرق السوس في العليقة على بعض صفات  مضر كمال نشات ١
                     ا�داء التناسلي لدى اناث الماعز          

              

١٤ 

تاثير نوع مي@د ا�م ومواليدھا في بعض ا�داء للحم@ن  قيس شاكر محمد ١
 العواسية 

١٥ 

تاثير استخدام مخلفات عرق السوس الجافة في العليقة  سندس فاروق محمد ٢
فريزيان  –في انتاج وتركيب الحليب في ابقارالھولشتاين   

١٦ 

م خضيرثامر كري ١ التقييم الوراثي لدجاج اللكھورن ا�بيض با�عتماد على  
بعض صفات المني                                               

                             

١٧ 

 ١٨ اسباب ا�ستبعاد في قطيع ماشية الفريزيان      يوسف نعمان شھاب ا�عظمي ١
اضافة بذور الحبة السوداء اوزيتھا الى العليقة في تاثير  نھاد عبد اللطيف علي ١ ١٩ 



 

 

بعض الصفات ا�نتاجية والفسلجية لذكور فروج اللحم 
 فاوبرو

في بعض الصفات الفسلجية  cتاثير اضافة فيتامين   مريم جاسم محمد ١
  والمرضية الى ع@ئق اسماك الكارب ا�عتيادي والعشبي 

٢٠ 

العوامل في محتوى الحليب من الخ@يا  تاثير بعض شنة ص@ح علي الجاف  ١
الجسمية والدھن والبروتين لدى ابقار الھولشتاين                           

٢١ 

تاثيرتراكيز مختلفة من خ@ت الرصاص في الغدد  س@م ھادي مشكور  ١
التكاثرية ال@حقة والنطف في الجرذ ا�مھق          

٢٢ 

روحةمقدم الرسالة او ا�ط العدد  ت  اسم الرسالة او ا�طروحة  
انتاج المعزز الحيوي والسابق الحيوي والخليط التآ زري  بشرى سعدي رسول زنكنة ٢

محليا ومقارنة تاثيرھا في انتاج البيض وصفاته النوعية 
  وصفات السائل المنوي لدجاد اللكھورن ا�بيض   

23 

علي عبد الحسين كاظم  ١
 السوداني

حنطة المتخمرة بالفطر كسابق حيوي استخدام نخالة ال
  r ossفي ع@ئق فروج اللحم  س@لة          

24 

تاثير نظام التسمين في صفات النمو والذبيحة للحم@ن  زياد طارق عمر علي الدوري   ١
  العواسية 

٢٥ 

تاثير اضافة مسحوق الثوم للع@ئق في الصفات ا�نتاجية  ھدى قاسم زبالة الحمداني    ١
  ناعية والفسلجية لفروج اللحم والم

٢٦ 

بطريقة         bالتقدير الكمي للبروتين المختص بالحمل نوع   ساجدة مھدي عيدان  ١
elisa   وتطبيقاته في التشخيص المبكر للحمل وھ@ك

  ا�جنة وعسر الو�دة لدى ابقار الھولشتاين   

٢٧ 

تي المحضر محليا محل تاثير استعمال مركز البروتين النبا ھمام علي مرزة  ١
الحيواني المستورد على ا�داء ا�نتاجي للدجاج البياض 

  وبعض الصفات النوعية

٢٨ 

الى   probioticتاثير اضافة المعزز الحيوي          احسان علي مھدي ١
العلف في بعض الصفات الكمية والنوعية لذبائح الحم@ن 

  العواسية   

٢٩ 

التنبؤبدرجة المقاومة لبعض ا�مراض التناسلية  جعفر رمضان احمد الجي@وي ١
  باستخدام الخطوط الجلدية لمخطم ابقار الھولشتاين 

٣٠ 

تاثير اضافة مستويات تغذوية مختلفة من مسحوق عرق  سمير عبد علي  ١
السوس على اداء النمو والصورة الدموية والكيموحيوية 

  �سماك الكارب الشائع 

٣١ 

يد اطروحة رشاد صفاء رش ١ تاثير ازالة الغدة الزمكية قبل النضج الجنسي في ا�داء  
ا�نتاجي وفي معالجة التاخر بالنضج الجنسي للقطعان 

٣٢ 



 

 

  التجارية للدجاج البياض  
استخدام التعتيق الرطب والجاف في الصفات النوعية  محمد ماجد حامد ١

  والحسية للحم الدجاج البياض المسن  
٣٣ 

يل علي عبد الغني جم ١  ٣٤  دراسة تاثير تغذية بروتينات وحيدة الخلية في المجترات  
بعض الصفات ا�قتصادية ل@غنام العواسية والكرادية في  عبد ا�مير طارق فاھم  ١

  شمال العراق
٣٥ 

تاثير مصادر مختلفة من النتروجين على تسمين الحم@ن  عادل نوري جمعة  ١
  العواسية 

٣٦ 

تقدير احتياجات الطاقة والبروتين �دامة ونمو الحم@ن  عبد الناصر ذنون محمود ١
  العواسية 

٣٧ 

 ٣٨  تقويم المكمل البروتيني احادي الخلية في عليقة ا�غنام   مثنى عبد القادر المھداوي ١
بعض العوامل المؤثرة على اداء ابقار الفريزيان  كريم ناصر طاھر  ١

  الدجيلة المستوردة في مشروع 
٣٩ 

الوزن عند الذبح والمستوى الغذائي وع@قتھا ببعض  لمياء جواد فارس ١
  صفات التسمين لدى الحم@ن العواسية 

٤٠ 

تقييم مصدرين من البروتين مع البكاز المعامل  سعد محسن كاظم  ١
  بھيروكسيد الصوديوم في تغذية الحم@ن 

٤١ 

�عتيادي في ھور الحمار ،جنوبي حياتية سمكة الكارب ا اياد حنتوش داود ١
  العراق 

٤٢ 

دراسة قابلية الھضم وا�ستجابة لتجھيز البروتينغير  طه خضير دانة البدري ١
  المتحلل في الكرش ل@غنام والماعز

٤٣ 

 ٤٤  استخدام بروتينات احادية الخلية في تغذية فروج اللحم  علي جواد رزوقي ١
وزن عند الذبح ومستوى التغذية على الصفات تاثير ال عرفان عبد الوھاب فيضي  ١

  الفيزياوية والكيمياوية في لحوم ا�غنام العواسية  
٤٥ 

خليل ابراھيم محمود  ١
 المشھداني

استعمال الروتين ا�حادي الخلية (خميرة ا�يثانول) كبديل 
  جزئي للحليب في تغذية العجول الرضيعة 

٤٦ 

 ت  الرسالة او ا�طروحة اسم  مقدم الرسالة او ا�طروحة العدد
تاثير استئصال الغدة الزمكية (الطريقة العراقية) في  رسالة رشاد صفاء رشيد ١

  ا�داء ا�نتاجي والفسلجي لفروج اللحم 
٤٧ 

رسالة اياد شھاب احمد  ١
 العبيدي

استخدام مستويات مختلفة من خميرة التوري@ في ع@ئق 
  تسمين الحم@ن العواسية 

٤٨ 

كر محمود رشيداياد ب ١ تاثير مدة التعتيق والتجميد في بعض الصفات النوعية  
  للحوم النعاج الكرادية باعمار مختلفة 

٤٩ 

على تزامن الشياع    f2تاثير البروستك@ندين      بشير محمد علي حسافة  ١ ٥٠ 



 

 

  والخصوبة في ابقار الفريزيان 
مصادر البروتين ا�حادي استعمال انواع مختلفة من  نضال محمد عبد العزاوي  ١

  الخلية كبديل للحليب الكامل في تغذية العجول الرضيعة 
٥١ 

محمد عبد الكريم عبد المحسن  ١
 الطائي

انضاج واخصاب بويضات الماعز مختبريا لنماذج 
  ماخوذة من المجازر وبعض العوامل المؤثرة بھا 

٥٢ 

وا�نتاجية لدجاج البيض دراسة بعض الصفات الفسلجية  مھدي صالح جاسم الجبوري ١
  تحت ظروف بيئية مختلفة خ@ل فصل الصيف  

٥٣ 

استخدام الشعير المعامل وغير المعامل في ع@ئق فروج  حيدر كاظم لكي ١
  اللحم 

٥٤ 

تاثير اح@ل كسبة السمسم محل البروتين النباتي في  توفيق عبد الرحمن عبد الجليل  ١
  اللحم الصفات ا�نتاجية لس@لتين من فروج 

٥٥ 

 ٥٦  استعمال البكاز في تغذية ا�غنام العواسية   مظفر يوسف الطواش  ١
تاثير استخدام كثافات ونظم تربية مختلفة على الكفاءة  محمد ياسين عبد الحسين  ١

  ا�نتاجية للدجاج البياض 
٥٧ 

ل تاثير اضافة المعزز الحيوي وأح@ل سايلج القصب مح ياسين محمد عودة السعدي  ١
دريس الجت في العليقة في أداء الحم@ن العواسية      

٥٨ 

التقييم الوراثي لدجاج اللكھورن ا�بيض اعتمادا على  أحمد عبدهللا عباس  ١
  بعض صفات الدم الكيمياحيوية    

٥٩ 

1 Talal abdul kareem        Early pregnancy diagnosis in Iraqi 
riverihe  

Buffaloes using pregnancy – specific  

٦٠ 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    



 

 

 
    

 
    

 
  الرسائل وا�طاريح السبايرول

 
                 

 ت اسم الرسالة او ا�طروحة             مقدم الرسالة او ا�طروحة العدد
 ٦١  قتھا باxرجية دراسة بروتينات حليب الماعز والبقر وع@ جاسم محمد صالح السعدي  ١
 ٦٢  مقارنة ا�داء ا�نتاجي لس@لتين من امھات فروج اللحم  شھاب محمد حميد  ١
 ٦٣  دراسة تاثير اشعة كاما في اطالة العمر الخزني للقشدة  حميد عودة عبد الساعدي ١
 ٦٤  استخدام المكعبات العلفية في تغذية الحم@ن العواسية  سالم عمر رؤوف  ١
يد حسن ليث فر ١ دراسة انتاج م@ط جبن جدر مجفف واستجدامه في  

  صناعة الجبن المطبوخ محليا  
٦٥ 

تاثير بعض العوامل غير المرضية في اعداد الخ@يا  عبد الخالق احمد فرحان  ١
  الجسمية في حليب الماعز المحلي وتضريباته في الع@ئق 

٦٦ 

 ٦٧  لجبن الطري العراقي المبستر تاثير اشعة كاما على ا عمار نجم عبد الساعدي  ١
انتاج ا�يثانول والخل من الشرش باستخدام خميرة  رعد عبدهللا احمد ١

  معزولة من مصادر محلية 
٦٨ 

في بعض   m1b1التحري عن الفطريات وسموم اف@       احمد عبداللھحمد الدباش  ١
  عينات الجبن المنتجة في بغداد 

٦٩ 

تاثير ا�قلمة الملحية والحالة التغذوية على التنظيم  فاطمة عبد الحسين محمد ١
ا�زموزي ونشاط انزيم الفوسفاتيز القاعدي في يافعات 

  اسماك الخشني 

٧٠ 

تاثير استخدام مستويات مختلفة من بروتين العليقة في  ميسلون وائل ابراھيم  ١
  ا�داء ا�نتاجي للماعز ا�سود المحلي  

٧١ 

تركيب الكيميائي والخواص الوظيفية للمركزات ال حيدر ابراھيم علي ١
  البروتينية لمخلفات الدواجن 

٧٢ 

 ٧٣  دراسة تاثير التدعيم على نوعية جبن الشرش المركز  سرمد كاظم يوسف  ١
 ٧٤  تاثير عمر فطام عج@ت الفريزيان في ا�داء الفسلجي   علي شھاب احمد القيسي  ١
عية الحليب الخام على التغيرات الكيميائية في تاثير نو عبير عبد الجبار سلمان  ١

الحليب المعقم والقشدة المبسترة ودور بكتريا   
pychrotrophic  في ذلك  

٧٥ 



 

 

دراسة بعض الصفات النوعية والكيميائية لعضلة الحبل  اياد بكر محمود رشيد ١
  الظھري للنعاج العواسية باعمار مختلفة  

٧٦ 
 

اثير التعرض الميكروبي بالعصيات اللبنية وفلورا ت ماجدحميد رشيد البياتي  ١
  ا�عورين على ا�داء ا�نتاجي لفروج اللحم  

٧٧ 

     
 

     
 

 

 


