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   -الشهادات:
 بكلوريوس علوم زراعية / انتاج حيواني
 تكنلوجيا دواجن –ماجستير علوم زراعية / انتاج حيواني 

 فسلجة طيور داجنة -دكتوراة علوم زراعية / انتاج حيواني
 

Certificates:  
Bachelor of Agricultural Science / Animal Recourse   

Master of Agricultural Science / Animal Recourse – 

Poultry Technology    

Phd of Agricultural Science / Animal Recourse – 

Physiology of Poultry     

  

  

 

 

 ثانيا: البحوث

إضافة مستويات مختلفة من الحبة السوواا  فوا اليلي وة  -1

علووب بيووص ال ووفات الفسوولزية وافي يمووات فووا ا  فوو و  
 الح  .

تحضي  الزيالتين مون عاوا  و سوو وج زوج وزلووا  -2

ا اسووة ال ووفات الايمياويووة والحا ووج -1المسوون الووازا  

 للزيالتين (
ا اسووة توو إي  إضووافة مسووتويات مختلفووة موون مسووحو   -3

 لف و  الح  . اال عت  فا اليلي ة علب األاا  افيتاز
تحضي  الزيالتين من عاا  و سوو وج زج وزلوا -4

ا اسة ال فات الفي ياوية والخواص -2الازا  المسن 

 ن (الوضيفية للزيالتي

ا اسووة توو إي  إضووافة مسووتويات مختلفووة موون مسووحو   -5

ال عتوووو  فووووا اليلي ووووة علووووب بيووووص ال ووووفات الفسوووولزية 
 وافي يمات فا ا  ف و  الح 

تاإي  استخاا  يبات الشيان وبيص الميامالت الحيويوة  -6

فوا اداا   B1فا خفص التواإي ات السولبية لالفالتواسوين 

 Rossاديتازا دمهات ف و  اللح  يوع 

تاإي  استخاا  يبات الشيان وبيص الميامالت الحيويوة  -7

لخفوووص التووواإي ات  Rossيووووع  فووا امهوووات فووو و  اللحوو 

 اديتازا لليسج الياتج فا اداا  B1السلبية لالفالتواسين 

ت إي  اضافة يسب مختلفة من عشبتا الا ااية وااليج  -8

الزبج لليلي ة علب ال فات اديتازية لف و  اللح  
ROSS308 

Second: Research 
1- Effect of Feeding Different Levels of Nigella Sativa 

L. (Black Cumin) on some physiological Traits and 

Enzymes of Broiler chicks (Hubbard Type) 

2- Gelatin Processing From bones, legs, heads and skins 

of spent hens (1- study its Chemical contents and yield) 

3- Effect of Different Levels of Thyme Vulgaris on 

Performance of Broiler Chickens 

4- Preparation of Gelatin from Bones, Legs, Heads and 

Skins of Spent Hens (2- Study its Functional Properties) 
5- Effect of Different Levels of Thyme Vulgaris on 

some physiological Traits and Enzymes of Broiler 

chicks . 

6- The effect of the use of plant eshnan and some vital 

transactions  to reduce the effects of aflatoxin B1 in the 

productive performance of the  broiler breeder type 

Ross 

7- The effect of the use of plant eshnan and some vital 

transactions in broiler breeder type Ross to reduce the 

effects of aflatoxin B1 in the productive performance of 

the descendants 

8- Effect of application of different levels of 

Hibiscus and Rosemary to diet on productive 

characteristics of chicken meat ROSS308. 

 ثالثا : المحاضرات 
 فسلزة طيو  اازية -1

 ااا ة وايتا  طيو  اازية  -2

 ام اص طيو  اازية -3

 حيوايية حة ميتزات  -4

 مباائ طيو  اازية -5

Third : Lectures 

1- Physiology of Poultry Science  

2- Management & Production of Poultry  

3. Poultry Disease         

4- Health of Animal Products  

5- Principles of Poultry  

 



 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
 

Fourth :Participation in seminars and 

conferences 

 

 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 عضوية النقابات 

 
 

 واالشراف على الدراسات العليااللجان 
 

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions 

 

 

Committees and supervision of graduate studies 

 


