
 قائمة الرسائل واالطاريح قسم الثروة الحيوانية                         

                                       

 العدد مقدم الرسالة أو االطروحة عنوان الرسالة  أو االطروحة          ت

تحسين الصفات النوعية للحوم ذبائح اناث الماعز المسمنة باستعمال التحفيز  1
 الكهرائي والمحاليل الملحية .

 1  اميرة محمد صالح

دراسة بعض الخواص النوعية والبكتريولوجية للحوم االبقارالمعلبة والمجمدة  2
 (.2002-2002المستوردة للعراق خالل مدة )

 1 ظافر عبد علي العبيدي

2 

 

 2 عبد الواحد نايف انعام دراسة بعض العوامل المؤثرة في حيوية ابقار الهولشتاين ومواليدها .

ى تاثير استخدام البابونج ،الفلفل االحمر،الشوفان، سحالة الرز،نو 2
التمروالمستخلص المائي والمسحوق لكل منها على بعض الصفات االنتاجية 

 والفسلجية لفروج اللحم المعرض لالجهاد الحراري .

 2 غسان يوسف بطرس 

5 

 

المحلي اسين والمعزز الحيوي دراسة مقارنة لتاثيراستعمال الزنك ياستر
 كمعززات نمو في االداء االنتاجي

 1 عمار طالب ذياب  

6 

 

 1 محمد طارق عبدهللا  انتاج اجنة االبقار مختبريا وبعض العوامل المؤثرة عليها .

7 

 

 1 محمد محمد دحان  تاثير التغذية والتبخيرببذور الحرمل في االداء التناسلي لديكة اللكهورن .

8 

 

مستويات مختلفة من مسحوق الجت في الصفات االنتاجية  تاثير استخدام
 والفسلجية ادجاج اللكهورن االبيض خالل فصل الصيف .

 1 محبوبة عبد الغني مصطفى 

9 

 

استعمال التحليالت الوراثية الخلوية والنسيجية في الكشف عن تاثير االشعة 
 المؤينة في اجنة الدجاج .

 1 آالن اياد نوري 

10 

 

 1 نصر نوري االنباري .التقويم الوراثي لالصابة بالتهاب الضرع في ماشية الهولشتاين 

11 

 

لدى ابقار العالقة بين الشكل التكويني للضرع وبعض الصفات االقتصادية 
 الهولشتاين .

 1 محفوظ علي احمد 

12 

 

العليقة في تاثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الحبة السوداء ونقلها الى 
 بعض الصفات االنتاجية والمناعية والتبيت المعوي لفروج اللحم .

 1 اطروحة اياد شهاب احمد 

12 

 

 1 حسام جاسم حسين  في الكفاءة التناسلية للفئران . nafتاثير فلوريد الصوديوم 

12 

 

 تاثير اضافة عرق السوس في العليقة على بعضصفات االداء التناسلي لدى اناث
 الماعز .

 1 مضر كمال نشات    

15 

 

 1 قيس شاكر محمد   تاثير نوع ميالد االم ومواليدها في بعض االداء للحمالن العواسية .

16 

 

تاثير استخدام مخلفات عرق السوس الجافة في العليقة في انتاج وتركيب الحليب 
 الفريزيان . –في ابقار الهولشتاين 

 2 سندس فاروق محمد   

 1 ثامر كريم خضير   التقييم الوراثي لدجاج اللكهورن االبيض باالعتماد على بعض صفات المني . 17



 

18 

 

 ماشية الفريزيان اسباب االستبعاد في قطيع 
 

 1 يوسف نعمان شهاب 

19 

 

تاثير اضافة بذور الحبة السوداء أو زيتها الى العليقة في بعض الصفات 
 لذكور فروج اللحم فاوبرو . االنتاجية والفسلجية

 1 نهاد عبد اللطيف علي 

20 

 

في بعض الصفات الفسلجية والمرضية الى عالئق اسماك  cتاثير اضافة فيتامين 

 الكارب االعتيادي والعشبي .

 1 مريم جاسم محمد  

21 

 

تاثير بعض العوامل في محتوى الحليب من الخاليا الجسمية والدهن والبروتين 
 الهولشتاين لدى ابقار 

 1 شنة صالح علي الجاف  

22 

 

الالحقة والنطف تاثير تراكيز مختلفة من خالت الرصاص في الغدد التكاثرية 
 في الجرذ االمهق .

 1  سالم هادي مشكور  

22 

 

انتاج المعزز الحيوي والسابق الحيوي والخليط التآزري محليا ومقارنة تاثيرها 
البيض وصفاته النوعية وصفات السائل المنوي لدجاج اللكهورن  في انتاج
 االبيض

رسول  بشرى سعدي 
 زنكنة

  1 

22 

 

استخدام نخالة الحنطة المتخمرة بالفطر كسابق حيوي في عالئق فروج اللحم 
 . rossساللة 

 1  علي عبد الحسين كاظم 

25 

 

 1 زياد طارق عمر الدوري العواسية تاثير نظام التسمين في صفات النمو والذبيحة للحمالن 

26 

 

للعالئق في الصفات االنتاجية والمناعية والفسلجية تاثير اضافة مسحوق الثوم 
 لفروج اللحم .

 1  هدى قاسم زبالة الحمداني

27 

 
 

وتطبيقاته في  elisaبطريقة  pالتقدير الكمي للبروتين المختص بالحمل نوع 

 االجنة وعسر الوالدة لدى ابقار الهولشتاين .التشخيص المبكر  للحمل وهالك 

   1 ساجدة مهدي عيدان    

28 

 

المحضر محليا محل الحيواني المستورد النباتي  تاثير استعمال مركز البروتين
 على االداء االنتاجي للجاج البياض وبعض الصفات النوعية .

 1   همام علي مرزة   

الى العلف في بعض الصفات الكمية  probioticتاثير اضافة المعزز الحيوي   29 

 والنوعية لذبائح الحمالن العواسية .

 1   احسان علي مهدي   

  

20 

التنبؤ بدرجة المقاومة لبعض االمراض التناسلية باستخدام الخطوط الجلدية 
 لمخطم ابقار الهولشتاين .

 1   رمضان احمدحعفر    

21 

 

مختلفة من مسحوق عرق السوس على اداء النمو  تاثير اضافة مستويات تغذوية
 والصورة الدموية والكيموحيوية السماك الكارب الشائع .

 1   سمير عبد علي   

22 

 
 

تاثير ازالة الغدة الزمكية قبل النضج الجنسي في االداء االنتاجي وفي معالجة 
 التأخر يالنضج الجنسي للقطعان التجارية للدجاج البياض .

 1   اد صفاء رشيداطروحة رش

.استخدام التعتيق الرطب والجاف في الصفات النوعية والحسية للحم الدجاج  22 
 البياض المسمن 

 1   محمد ماجد حامد  

22 

 

 1   علي عبد الغني جميل  دراسة تاثير تغذية بروتينات وحيدة الخلية  في المجترات .



25 

 

 1   عبد االمير طارق فاهم    والكرادية في شمال العراق .بعض الصفات االقتصادية لالغنام العواسية 

26 

 

 1   عادل نوري جمعة     تاثير مصادر مختلفةمن النتروجين على تسمين الحمالن العواسية

27 

 

 1   عبد الناصر ذنون محمود  الطاقة والبروتين الدامة ونمو الحمالن العواسية  تقدير احتياجات

28 

 

 1   مثنى عبد القادر المهداوي   البروتيني احادي الخلية في عليقة االغنام .تقويم المكمل 

29 

 

 1   كريم ناصر طاهر     ابقار الفريزيان المستوردة في مشروع الدجيلة بعض العوامل المؤثرة على اداء 

20 

 

الوزن عند الذبح والمستوى الغذائي وعالقتها ببعض صفات التسمين لدى 
 اسيةالحمالن ا لعو

 1   لمياء جواد فارس   

21  

 

مع البكاز المعامل بهيروكسيد الصوديوم في تغذية  تقييم مصدرين من البروتين 
 الحمالن .

 1    سعد محسن كاظم   

22 

 

 1   اياد حنتوش داود   حياتية سمكة الكارب االعتيادي في هور الحمار ، جنوبي العراق 

22 

 

دراسة قابلية الهضم واالستجابة لتجهيز البروتينغير المتحلل في الكرش لالغنام 
 والماعز.

 1   طه خضير دانة  

22 

 

 1   علي جواد رزوقي    استخدام بروتينات احادية الخلية في تغذية فروج اللحم 

25 

 

في  تاثير الوزن عند الذبح ومستوى التغذية على الصفات الفيزياوية والكيمياوية
 لحوم االغنام العواسية 

 1   عرفان عبد الوهاب فيضي  

26 

 

استعمال البروتين االحادي الخلية )خميرة االيثانول( كبديل جزئي للحليب في 
 تغذية العجول الرضيعة 

 1   خليل ابراهيم محمود  

27 

 

 في الداء االنتاجي والفسلجي تاثيراستئصال الغدة الزمكية )الطريقة العراقية (
 لفروج اللحم 

 1   رسالة رشاد صفاء رشيد 

28 

 

استخدام مستويات مختلفة من خميرة التوريال في عالئق تسمين الحمالن 
 العواسية 

 1   رسالة اياد شهاب احمد  

29 

 

تاثير مدة التعتيق والتجميد في بعض الصفات النوعية للحوم النعاج الكرادية 
 باعمار مختلفة 

 1   بكر محمود  اياد  اطروحة

50 

 

 1   بشير محمد علي حسافة   الفريزيان على تزامن الشياع والخصوبة في ابقار f2تاثير البروستكالندين 

51 

 

كبديل للحليب الكامل من مصادر البروتين االحادي الخلية استعمال انواع مختلفة 
 في تغذية العجول الرضيعة 

 1   نضال محمد عبد   

52 

 

واخصاب بويضات الماعزمختبريا لنماذج ماخوذة من المجازروبعض انضاج 
 العوامل المؤثرة بها .

محمد عبد الكريم عبد 
 المحسن

  1 

52 

 

دراسةبعض الصفات الفسلجية واالنتاجية لدجاج البيض تحت ظروف بيئية 
 مختلفة خالل فصل الصيف 

 1   مهدي صالح جاسم  



52 

 
 

 1   حيدر كاظم لكي     المعامل في عالئق فروج اللحم استخدام الشعير المعامل وغير 

55 

 

تاثير احالل كسبة السمسم محل البروتين النباتي في الصفات االنتاجية لساللتين 
 من فروج اللحم .

توفيق عبد الرحمن عبد  
 الجليل

  1 

56 

 

 1   مظفريوسف الطواش    استعمال البكاز في تغذية االغنام العواسية 

57 

 

 1    محمد ياسين عبد الحسين   مختلفة على الكفاءة االنتاجية للدجاج البياض  تاثير استخدام كثافات ونظم تربية

58 

 

تاثير اضافة المعزز الحيوي واحالل سايلج القصب محل دريس الجت في 
 العليقة في اداء الحمالن العواسية

 1   ياسين محمد عودة     

59 

 

التقييم الوراثي لدجاج اللكهورن االبيض اعتمادا على بعض صفات الدم 
 الكيمياحيوية 

 1   احمد عبدهللا عباس   

60 

 

Early pregnancy diagnosis in Irsqi riverihe buffaloes using 
pregnancy – specific            

Talal abdul kareem    1 

61 

 

المياه المعاملة مغناطيسيا في بعض الصفات االنتاجية والفسلجية للنعاج  تاثير
 العواسية 

 1   بشار ادهم احمد   

62 

 

 1   مالك حسن علي     1979دراسات حول السلوك البيئي للسرطان النهري في شط العرب 

62 

 

بعض العوامل على السلوك الجنسي وصفات السائل المنوي  دراسة تاثير 
 1985للثيران الجنوبية .

 1   احمد عالء الدين العاني   

62 

 

التغيرات الموسمية لبعض صفات الدم الفيزياوية النواع زضروب مختلفة من 
 1978الدجاج البيوض )لكهورن ،نيوهمشاير ،هابكس( 

 1   اسامة شمس الدين عبدهللا  

65 

 

دراسة تاثيربعض  العوامل البيئية والوراثية على اوزان العجول عند الميالد 
 1978والفطام في االبقار الفريزيان والجنوبية وخلطانها 

 1   سعد ابراهيم سعيد   

66 

 

 1   شهاب محمد حميد    مقارنة االداء االنتاجي لساللتين من امهات فروج اللحم . ) سبايرول(

67 

 

 1   سالم عمر رؤوف    استخدام المكعبات العلفية في تغذية الحمالن العواسية .) سبايرول( 

68 

 

تاثير بعض العوامل غير المرضيةفي اعداد الخاليا الجسمية في حليب الماعز 
 وتضريباته في العراق . ) سبايرول ( المحلي 

 1   عبد الخالق احمد فرحان  

69 

 

استخدام مستويات مختلفة من بروتين العليقة في االداء االنتاجي للماعز  تاثير
 االسود المحلي .) سبايرول (

 1   ميسلون وائل ابراهيم   

70 

 

 1   علي شهاب احمد   تاثير عمر فطام عجالت الفريزيان في االداء الفسلجي .) سبايرول ( 

71 

 

دراسة بعض الصفات النوعية والكيميائية لعضلة الحبل الظهري للنعاج العواسية 
 باعمار مختلفة .) سبايرول ( 

 1   رسالة اياد بكر محمود 

 1    رسالة ماجد حميد رشيد تاثير التعرض الميكروبي بالعصيات اللبنية وفلورا االعورين على االداء   72



 .)سبايرول (االنتاجي لفروج اللحم  

72 

 
 

تاثير استخدام مسحوق نبات اكليل الجبل في بعض الصفات الفسلجية والنسيجية 
 لذكور طائر السمان 

 1   رسالة  اسامة احمد لطيف 

72 

 

اثر قطع العلف،اضافة كلوريد البوتاسيوم واالقلمة للتقليل من االجهاد الحراري 
 في بعض الصفات الفسلجية واالنتاجية لفروج اللحم .

 1   اطروحة دريد ذنون يونس

75 

 

التغيرات النسيجية التي يحدثها عقار السبالتينيوم على انسجة كلى الجرذان )مع 
 وبدوناعطاء فيتامين ج( .

رسالة سيف الدين سعد 
 عباس 

  1 

75 

 

تاثير مستويات مقارنة المظهر االنتاجي لثالثة هجن من فروج اللحم تحت 
 رية الممثلة الى البروتين في العليقة .مختلفة من نسب الطاقة الحرا

 1   رسالة عدنان نعمة عوفي 

76 

 

تاثير الرش بالماء واضافة بذور اليونسون المعامل وغير المعامل بالفورملديهايد 
 تحت االجهاد الحراري  في االداء االنتاجي والفسلجي البقار الهولشتاين

 1   اطروحة محمد احمد شويل

77 

 

 1   رسالة محمد نجم عبدهللا  تغذية بذور البيقيا كمصدر بروتين في عالئق  تسمين الحمالن العواسية  تاثير

78 

 

تاثير مادتي الحرمل والليفاميزول على التفاعالت النسيجية الناجحة بعد التلقيح 
 بمرض المارك 

 1   رسالة زهراء عادل داود 

79 

 

 1   عمر اسماعيل حمد   رسالة وتلف البنجر في عالئق تسمين االغنام العواسية  استخدام الموالس

80 

 

تاثير مستوى البروتين في العليقة والعمر على بعض الصفات االنتاجية 
 والتناسلية  لدجاج اللكهورن االبيض ذو العرف المفرد 

 1   رسالة نبيل محمود شكر 

81 

 

واالنتاجية لعلف اللوسينا وامكانية استخدامه في دراسة بعض الصفات التنموية 
 تربية االرنب 

رسالة شمس الدين محمد 
 قرو

  1 

82 

 

وحامض الفوليك في البلوغ الجنسي وبعض صفات الدم  Aتاثير تجريع فيتامين 

 والهرمونات للفطام العواسية 

 1   رسالة رغد نبيل داود 

82 

 

على نمو وتسمين حمالن العواسي تاثير طول فترة التغذية وكمية الطاقة 
 والكرادي 

 1   رسالة هادي جعفر هادي   

82 

 
 

تاثير مستوى بروتين الغذاء على المظهر االنتاجي لدجاج البيض الهجين تحت 
 ظروف البيئة العراقية 

 1   رسالة دريد ذنون يونس 

85 

 

تحسين القيمة الغذائية لتبن الشعير باستخدام المعاملة الكيميائية والحيوية واثرها 
 في االداء االنتاجي وبعض صفات الدم والذبيحة في الحمالن العواسية 

 1   اطروحة ماجد حميد رشيد 

86 

 

 1   ة ندى خليل ابراهيم رسال  سمية االميدوكارب دايبروبايونيت وتداخله مع الدايفنهايدرامين في افراخ الدجاج 

87 

 

 1   رسالة بسام حازم جمعة   مقارنة بين الجراحة المنظارية والمفتوحة الستئصال الطحال في الكالب 

88 

 
 

تاثير درجات الحرارة العاليةعلى انتاج البيض وبعض الصفات االنتاجية وعلى 
 وزن الغدة الدرقية لدجاج اللكهورن االبيض والنيوهمشاير 

 1   رسالة خالد حميد مجيد 



89 

 

في  abcdوالهجين الرباعي  cdمقارنة االداء االنتاجي لذكور خط االمهات 

 ساللتين  من دجاج اللحم 

 1   رسالة شهاب محمد حميد

90 

 

الخام والمعاملة جزئيا او كليا بديال عن  vicia sativaتاثير احالل حبوب البيقيا 

 ج اللحمات االنتاجية والفسلجية المهات فروعلى بعض الصف كسبة فول الصويا
 والنسل الناتج 

 1   اطروحة شهاب محمد حميد 

91 

 

تاثير التقنين الغذائي في معامل هضم المركبات الغذائية والنمو وبعض صفات 
 الذبيحة في الحمالن العواسية 

 1   اطروحة مثنى احمد محمد

92 

 

 1   رسالة ايمان محمد سعيد  والطارد لبعض المنتجات النباتية  ضد بعوض الكيولكس  التاثيرالسمي

92 

 

تنمية االتيميا على فضالت الدواجن واالبقار الستخدامها في تغذية صغار اسماك 
 الكارب الشائع 

 1   رسالة احمد عباس سلمان 

92 

 

في رفع القيمة الغذائية لتبن   cerevisiaeتاثير طرائق اضافة خميرة الخبز 

 الحنطة واثر ذلك في نمووبعض صفات ذبائح جداء الماعز االسود المحلي 

 1   رسالة محمد صباح حميد  
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يب اوكسيجنيز وبعض المتغيرات الكيموحيوية في فصل وتقديرمستوى انزيم الال
 مصل دم المصابين بامراض االوعية الدموية 

 1    رسالة راوية ناظم راشد
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في  sacharomyces cerevisiaeوخميرة  harzianumاستخدام فطر

 تخمرات الحالة الصلبة لنخالة الحنطة محفزا لنموفروج اللحم 

اطروحة مهدي صالح 
 جاسم 

  1 
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تقييم االحالل الجزئي والكلي للباقالء المخمرة محل كسبة فول الصويا في 
 االنتاجي وبعض صفات الدم لفروج اللحمالعليقة وتاثيره في االداء 

 1   رسالة احمد علي عذاب
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زراعته الى العليقة في بعض الصفات تاثير اضافة الفطر المحاري ومخلفات 
 االنتاجية  والفسلجية  لذكور فروج اللحم 

 1   رسالة محمد احمد شويل 
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المستخدم في عالئق فروج اللحم  تاثير المعامالت التقنية على الشعيرالمحلي
 ودجاج البيض 

اطروحة قصي موسى 
 جعفر 

  1 
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DNA-polymrphism  Among three native Indain chickens  
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