
  

  

ي محلية 
 
2016بحوث قسم اإلنتاج الحيوان  

 ت اسم الباحث عنوان البحث اسم المجلة سنة النش   نوع المجلة رابط البحث

ي الماعز دراسة جي   هرمون النمو وعالقته بوزن الميالد  مجلة االنبار البيطرية 2016 محلي  انقر هنا
 
ف  1 بكر طارق جابر 

 effect adding some of the Fibrolytic Enzymes and Yeast to Turkish Awassi lambs مجلة الكوفة للعلوم الزراعية 2016 محلي  انقر هنا
on productive performance and in vivo digestibility 

 2 محمد عالء البيار

 Effect of testosterone injection to native layer breeder Mezo on primary and مجلة االنبار للعلوم الزراعية 2016 محلي  انقر هنا
secondary sex ratio, fertility and hatchability 

عادل عبدهللا 
 يوسف

3 

ي وصفات  تأثي  استعمال كبسوالت الخليط التآزري مجلة االنبار للعلوم البيطرية 2016 محلي  انقر هنا  ي االداء االنتاج 
 
بية ف المصنع محميا ونظام الير

ي فروج اللحم
 
 الذبيحة ف

زياد طارق 
 الضنكي 
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مجلة جامعة تكريت للعلوم  2016 محلي  انقر هنا
 الزراعية

ي بعض صفات الدم ومعيار األضداد ضد مرض النيوكاسل لدجاج 
 
تأثي  مضادات األكسدة الطبيعية ف

ي المعرض لإلجهاد الحراري
 البياض البن 

ابتظافر ث  5 

 Kufa journal of 2016 محلي  انقر هنا
agriculture sciences 

Effect of supplementation Different Levels of Citric acid and Acetic acid to Diet 
on productive characteristics of broiler. 

 6 حسام حكمت

ي االبقار الحلوب مجلة االنبار للعلوم الزراعية 2016 محلي  انقر هنا
 
ي لحاالت تدلي الرحم ف

 
 7 عدي صباح العالج الوقان

 8 ثائر رشيد تأثي  المعامالت الهرمونية عل بعض المعايي  الدمية للماعز المحلي  مجلة االنبار للعلوم البيطرية 2016 محلي  انقر هنا

ي   وعالقتها AA-NAT  المظاهر الوراثية لجي    مجلة االنبار للعلوم الزراعية 2016 محلي  انقر هنا ي النعاج العواسي   باالداء االنتاج 
 
والتناسلي ف  9 ثائر رشيد 

ة الجافة التجارية مجلة االنبار للعلوم البيطرية 2016 محلي  انقر هنا  10 حسن علي مطر تأثي  استبدال مستويات مختلفة من الخمي 

ي األبقار الحلوب αPGF2 استعمال مجلة االنبار للعلوم البيطرية 2016 محلي  انقر هنا
 
 11 عدي صباح كعالج الحتباس الجسم األصفر ف

1620 محلي  انقر هنا  Al-Anbar Journal of 
Veterinary Sciences 

Effect of Supplementation crushed Melissa officinalis and Laurus nobilis leaves 
and artificial antioxidant to broiler diets on Productive characteristics of broiler 

H. H. Nafia 12 

ي الماعز مجلة االنبار للعلوم البيطرية 2016 محلي  انقر هنا
 
 13 بكر طارق جابر دراسة جي   هرمون النمو وعالقته بوزن الفطام ف

  

  

  

  

  

  

https://www.iasj.net/iasj/pdf/37839fc8ddadb1ad
http://www.ajas.uoanbar.edu.iq/Article_Details.php?ID=122
https://www.iasj.net/iasj/article/153335
https://www.iasj.net/iasj/article/113218
https://www.iasj.net/iasj/article/107207
https://www.iasj.net/iasj/article/109913
http://www.ajas.uoanbar.edu.iq/Article_Details.php?ID=120
https://www.iasj.net/iasj/article/121378
https://www.iasj.net/iasj/article/128005
https://www.iasj.net/iasj/article/113222
https://www.iasj.net/iasj/article/113216
https://www.iasj.net/iasj/article/113215
https://www.iasj.net/iasj/article/120939


 


