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  9انًجهذ   2دساسح تعط انخصائص انفٍض وكًٍٍاوٌح نهسائم انًُىي فً االكثاش يجهح جايعح ري لاس انعذد .1

 ونٍذ دمحم حسٍ + د كايم كاظى    2012سُح 

اهىاس جُىب انعشاق.يجهح جايعح ري لاس داسسح تعط انخصائص انفٍضٌىكًٍاٌح نهسائم انًُىي فً االكثاش  .2

 . ونٍذ دمحم حسٍ 2012.  9, انًحهذ  2انعهًٍح. انعذد 

 . 2008,  3اَرشاس يشض االكٍاط انًائٍح فً اغُاو يحافظح ري لاس .يجهح جايعح ري لاس ,انًجهذ  .3

انًثُى نهعهىو دساسح ذاثٍش اظافح يسرخهص ساٌضوياخ انضَجثٍم نعهٍمح االكثاش انعىاسٍح .يجهح جايعح  .4

 . ونٍذ دمحم حسٍ . 2012انضساعٍح, 

ذأثٍش يسرخهص تزوس انحهثح عهى خالٌا انذو ووظائف انكثذ وانكهٍح وانغذج انهثٍُح فً اَاز االغُاو انعىاسٍح  .5

 .ونٍذ دمحم حسٍ 4, يجهذ  1انًىنىدج . يجهح جايعح انمادسٍح نهعهىو انضساعٍح , انعذد 

هح انثىو نهعهٍمح فً صٌادج انًُى وعًهٍح ذىنٍذ انُطف فً انحًالٌ انعىاسٍح . دساسح ذأثٍش اظافح يسرخهص تص .6

 .ونٍذ دمحم حسٍ. 2010.  5, انًجهذ 5يجهح جايعح ري لاس انعهًٍح .انعذد 

ذأثٍش اظافح يسحىق انحثح انسىداء فً تعط انًعاٌٍش انذيىٌح واالسرجاتح انًُاعٍح نهحًالٌ انًحهٍح .يجهح  .9

 .ونٍذ دمحم حسٍ. 2011,  9. انًجهذ  1ًٍح , انعذد جايعح ري لاس انعه

 . 2011. 2يجهذ  6دساسح وتائٍح يشض انفاشٍىال فً االغُاو انًحهٍح .يجهح ري لاس انعهًٍح ,عذد  .8

دساسح انحذوز انًىسىي الذهاب انعشع وحساسٍح انًٍكشوتاخ انى انًعاداخ انحٍىٌح ذحد ظشوف انًُاخٍح  .7

 .2012,  1انًجهذ  2ري لاس نهثحىز انضساعٍح . انعذد فً جُىب انعشاق .يجهح جايعح 

01. Cumin as additive on some blood constituent and biochemical parameter in growing 

Awassi lambs .   2014.  29انًجهذ  1يجهح جايعح انثصشج نهعهىو انضساعٍح انعذد. 
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