
 2020- 2019مشاريع طالب المرحلة الرابعة للعام 

اللقب العلمي واالسم  
للتدريسي المشرف على 

 المشروع اسم الطالب الرباعي  المشروع

م.د فالح عبدالمحسن  
 تاثير العمر والمسم في صفات السائل المنوي مرتضى عباس سعيد عبد عبدهللا

 تغذية المجتراتاستخدام الخميرة في  سكينه ماجد عبدالحسين عبيد م.د.جالل عكيلي يسر

أ.م.د. خلف عبدالرزاق  
 مركز التلقيح االصطناعي ونقل االجنة نور رياض حسين حسن  

 كيفية البدء بمشروع تربية االبقار نبأ علي حمد    م.د. اسراء يعقوب يوسف  

االستاذ المساعد الدكتور 
 شهرا  20بيضة لمدة 1000إدارة مفقسة بطاقة  طيف عبد المطلب صبر   خالد جالب كريدي  

 شاه زنان حكيم رمضان حسين  أ.م.د. وليد يوسف قاسم 
 راس من األغنام 100تربية وتسمين 

 المضربة  

 انشاء مزرعة انتاج ابقار سارة منصور حمود  ا.م.د منتهى يعقوب يوسف 

 العوامل المؤثرة على جودة اللحوم جمال حسن شداد  ا.م افتخار حسن محسن  

 هاشم عبد الرحمن عاشور  رغدان هاشم محسن  م.د
  Lactobacillusبكتريا حامض الالكتيك 

 وضد االحياء المجهرية  ودورها كمضادات حياتية

 زهراء عبدالستار عبدالرزاق م.د علي جاسم عبد الرضا 
تاثير استخدام بعض النباتات الطبية وزيوتها 

 علفية لعالئق فروج اللحم كاضافات

ا.م.د ماجد حسن عبد  
 تحويل اللحوم لصوصج  ساره طارق زياله  الرضا 

  تربية وإنتاج البيض من طائر السمان الذهبي الزهراء حبيب ميس   ا.م.د  ساجدة عبد الصمد 

 ا.د. عماد فالح حسن 
 للتسويق( تسمين الحمالن بعد الفطام لغايه عمر  ايالف أسعد داود 

 الخطوات الالزمة لبدء مشروع تربية االغنام ايمان غالي هويل 

 مصطفى احمد حمدان  ا.م.د قتيبة جاسم غني  

تأثير المستخلص المائي للجت على بعض البكتريا 
المسببة اللتهاب االمعاء في الدواجن ومقارنتها مع  

 بعض المضادات الحيوية 

د. صباح كاظم مرزوق 
 دراسة اقتصادية لمشروع البط المسكوفي  تقي احمد عبد الجبار محمد  الحمود

م.د  صالح مهدي  
 زينب مهند صبيح الركابي السوداني 

تاثير الحضن المسبق والتحفيز الحراري في  
 مواصفات االفراخ 

 سيف حمزة عبد الحسن كاظم  م. د. بشار فالح زغير  
 الوراثة والهندسة الوراثية في األغنام

 والماعز  

 جدوى مشروع تصنيع اللحوم المعلبة ليث عادل موسى م.د. غيداء علي مكي

 أ.م. د. ربيعة جدوع عباس 
 القيمة الغذائية الوراق ودرنات البطاطس  محمد عبد الخضر جاسم نشمي

 تقدير القيمة الغذائية الوراق الكرنب والملفوف  سيف طعيم صبر عيسى

 كاظم ناصر  ا.د.اميرة
 سالالت االبقار العراقية حسين احمد شهاب

 واقع تربية االبل في العراق  صفا ناقد عبد الكريم

 سارة فارس هاشم الرديني  د.حسن نعمة حبيب 
دراسة تأثير نوعية السائل المنوي المجمد ومدة 

 خزن المبايض على اخصاب البويضات في النعاج



 خضير عباسمحمد  ا.د طارق فرج شوكت
تاثير إضافة مجروش بذور الحلبة والحبة السودة  

 لعالئق الدجاج البياض

 مشروع انتاج محطة ابقار نموذجية في البصرة علي نافع محمد  م. د. عدنان جبار جدوع

 ا.د. جعفر محمد جاسم داود 
 بطة 1000مشروع تربية  زين العابدين معتوق خضير 

 تربية طائر السمانمشروع  رافد محمد ثجيل

 انتاج حليب االبقار غدير عبد الحسين كاظم أ.م.د هناء علي جبار 

 تسمين العجول احمد كريم ا.د اسعد يحيى عايد 

 تربية االبل النتاج الحليب واللحم  جواد محمد صالح  م.د جعفر محمد عويد
 

 

 الحلقات الدراسية للعام الدراسي 2019–2020 لتدريسي قسم االنتاج الحيوانية 
القاء الحلقة الساعة التاسعة مساءاً كل يوم سبت من كل اسبوع بدائرة الكترونية على  يكون موعد 

 .   ymuntaha5 بالرمز  fcc  برنامج

 تاريخ اإللقاء عنوان الحلقة الدراسية االسم الكامل المرتبة العلمية  ت
الكرش دراسة حول اإلحياء المجهرية الموجودة في  د. هناء علي جبار  أستاذ مساعد  1  13/1 /2020  

2020/ 20/1 آلية تخثر الدم واسلوب عمل اإلنزيمات ذات العالقة   د.وليد يوسف قاسم  أستاذ مساعد  2  

 د. خلف عبد الرزاق حسن  أستاذ مساعد  3
التناسل عند الحيوانات   التقنات الحديثة في فسلجة 
 الزراعية  

27/1 /2020  

 د. الفريد سوالقه كرومي مدرس 4
على  تأثير   والطاقة  البروتين  مستويات مختلفة من 

 األداء اإلنتاجي لفروج اللحم 
3/2/2020  

 د. خالد جالب كريدي  أستاذ مساعد  5
Maternal hormones and nestling 
development   

10/2 /2020  

2020/ 17/2 تأثير اإلضافات الغذائية على نوعية لحوم الدواجن  د. ماجد حسن عبد الرضا  أستاذ مساعد  6  

2020/ 24/2 مرض االيبوال وتاثيره على اللحوم وانتقاله إلى البشر  د. أسراء يعقوب يوسف  مدرس 7  

 د. فالح حسن حمد مدرس  8
دم  أو  حليب  لبروتينات  الوراثية  التشكيالت  دراسة 
2/3/2020 حيوانات المزرعة   

 د. عدنان جبار جدوع  مدرس 9
Climatic changes and its effects on 
livestock production  

9/3/2020  



2020/ 16/3 المشاكل واألمراض التناسلية لحيوانات المزرعة  فالح عبد المحسن عبد للا  مدرس  10  

 د. ساجدة عبد الصمد مجيد  أستاذ مساعد  11
الوراثية  بالطفرات  وعالقتها  الميتوكوندريا  جينات 
 وتقنيات معالجة هذه الطفرات  

23/3 /2020  

 د. أميرة كاظم ناصر أستاذ  12
تحسين   في  واستخدامه  نباتي  هالم  استخالص 
 صفات اللحوم  

30/3 /2020  

6/4/2020 التغذية والوراثة واألمراض والجهد في الدواجن  د. جعفر محمد جاسم أستاذ 13  

2020/ 13/4 الصفات اإلنتاجية والشكلية الغنام الكالكول د. عماد فالح حسن  أستاذ 14  

 د. اسعد يحيى عايد  أستاذ 15
منطقة   D-Loopاستخدام  المايتوكوندريا     في 
 لتحديد السالالت والتراكيب الوراثية في الحيوانات 

20/4 /2020  

2020/ 27/4 أمراض الدواجن في البصرة د. قتيبة جاسم غني  أستاذ مساعد  16  
4/5/2020 البصمة الوراثية وتعطيل الجين د. حسن نعمه حبيب مدرس 17  

 د. غيداء علي مكي  مدرس 18
Extending the shelf life of fresh minced 
Camel meat at ambient temperature by 
Lactobacillus delbruekii sp   

11/5 /2020  

 اآلنسة افتخار حسن محسن  أستاذ مساعد  19
استخالص بيتاكلوكان الشعير واستخدمه في تحسين  
2020/ 18/5 صفات اللحوم   

2020/ 25/5 استخدام التقنيات الحديثة في تغذية المجترات د. جالل عكيلي يسر مدرس 20  

12  د. ربيعة جدوع عباس أستاذ مساعد  
Application of Nanotechnology in the 
field of poultry Nutrition  

1/6/2020  

22 8/6/2020 التحرير الجيني د.صالح مهدي محسن مدرس    
32 اإلنزيمات النباتية في تطرية اللحوم استخدام  عالء كاظم موسى مدرس   15/6 /2020  

42 دراسة التراكيب الوراثية في الماشية العراقية باستخدام   د. جعفر محمد عويد مدرس 
PCRتقنبة  وتتابعات القواعد النتروجينية   

22/6 /2020  



52  د. بشار فالح زغير مدرس 
الجينات  لبعض  الوراثي  التشكل  قياس 

ونوع ) الحليب  بإنتاج  وعالقتها  المايتوكوندريا( 
 الحمالن في األغنام العواسية 

29/6 /2020  

62 6/7/2020 دراسة تأثير خليط من المستخلصات النباتية  د. رغدان هاشم محسن  مدرس   

 باسم صدام محسن  مدرس مساعد 27
في أسواق محافظة   تلوث اللحوم بالهيدروكاربونات

2020/ 13/7 البصرة  

     
 

 


