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 Cyprinus) تأثير استعمال ثفل عصير الزبيب في صفات الدم الكامل وفحوصات مصل الدم في اسماك الكارب مجلة االنبار البيطرية 2017 محلية انقر هنا 

carpio.L) ا 
 1 حسن علي مطر

مال ثفل عصير الزبيب في معامل الهضم الظاهري الكليتأثير استع مجلة االنبار البيطرية 2017 محلية انقر هنا  TADC  ومعامل الهضم الظاهري

 Cyprinus carpio.L) والتركيب الكيميائي للجسم في )اسماك الكارب الشائع APDC للبروتين
 2 حسن علي مطر

الى العليقة في الصفات اإلنتاجية لفروج اللحم تحت ظروف  E التأثير اإلنفرادي والتضامني إلضافة الزنك وفيتامين مجلة االنبار البيطرية 2017 محلية انقر هنا

 اإلجهاد التأكسدي
 3 حسام حكمت

 4 احمد عبدالرحمن ROSS 308 تأثير اضافة نسب مختلفة من عشبتي الكركدية واكليل الجبل للعليقة على الصفات االنتاجية لفروج اللحم مجلة االنبار البيطرية 2017 محلية انقر هنا

 Effect of sex, grains Type and multiple enzymes in production Performance of broiler مجلة االنبار البيطرية 2017 محلية انقر هنا

(Ross 308) 
 5 براء حميد

مجلة االنبار  2017 محلية انقر هنا

البيطرية  للعلوم  
قار في المجازر في إنضاج البويضات مختبرياجمع البويضات من مبايض االب  تأثير طرائق  6 ثائر رشيد 

مجلة االنبار للعلوم  2017 محلية انقر هنا

 الزراعية
The effect of using different types of vegetable oils (canola, olive and sunflower) in the 

diet in the productive performance of broiler 
 7 حسام حكمت

مجلة االنبار للعلوم  2017 محلية انقر هنا

 الزراعية
The Effect of Exogenous fibro lytic Enzymes On The milk production and chemical 

composition Of Awassi Lactating Ewes 
 8 غدير محمود

 9 زيد جميل وحامض الستريك إلى العميقة في األداء اإلنتاجي لفروج المحم Probiotic تأثير إضافة تتراسايكمين والمعزز الحيوي مجلة االنبار البيطرية 2017 محلية انقر هنا

والتحفيز الحراري خالل   SPIDES  تأثير الحضن المسبق قبل الخزن والحضن المسبق لفترات قصيرة خالل الخزن مجلة االنبار البيطرية 2017 محلية انقر هنا

 (ROSS مدة الحضن في التطور الجنيني ونسبة و صفات الفقس لبيض التفقيس من أمهات فروج اللحم
 10 زياد طارق
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