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 اسماء البحوث المنشورة باللغة العربٌة واالنكلٌزٌة :

ى عالئك الحمالن العواسٌة فً بعض صفات الذبٌحة .المؤتمر العلمً الحادي تأثٌر اضافة خمٌرة الخبز والمعزز الحٌوي العرالً ال-5

.0/8112/ 82-80عشر/ هٌئة التعلٌم التمنً / الكلٌة التمنٌة بغداد   

تاثٌر اضافة مسحوق الحبة السوداء )حبة البركة( فً بعض المعاٌٌر الدموٌة واالستجابة المناعٌة للحمالن المحلٌة .مجلة جامعة ذي -8

.8155لسنة  5، العدد /  2. المجلد / لار  

تاثٌر اضافة مسحوق راٌزومات الزنجبٌل على بعض المٌم الدمٌة والكٌموحٌوٌة فً دم الجداء المحلٌة. مجلة ذي لار للبحوث الزراعٌة. -0

.8158لسنة  5، العدد /  5المجلد /   

 5، العدد /  5مجلة ذي لار للبحوث الزراعٌة. المجلد /  ي لار .الفطرٌات الملوثة ألعالف المجترات فً االسواق المحلٌة لمحافظة ذ-2

.8158لسنة   

مجلة ذي لار للبحوث الزراعٌة. المجلد  دراسة تأثٌر مسحوق جذور الزنجبٌل فً بعض الصفات االنتاجٌة لجداء المعز المحلً االسود.-1

.8150لسنة  8، العدد /  8/   

التمر محل الشعٌر مع او بدون اضافة الخمٌرة فً هضم العناصر والعد المٌكروبً على  تاثٌر احالل نسب مختلفة من مجروش نوى-2

.8152لسنة  8، العدد /  1أداء الحمالن العرابٌة . مجلة ذي لار للبحوث الزراعٌة. المجلد /   

 اللتصادٌة للحمالن العرابٌة .تاثٌر احالل نسب مختلفة من مجروش نوى التمر محل الشعٌر مع او بدون اضافة الخمٌرة فً الصفات ا-2

.8152لسنة  5، العدد /  82مجلة جامعة البصرة للعلوم الزراعٌة. المجلد /   



% نوى التمر محل الشعٌر مع او بدون اضافة خمٌرة الخبز 51تاثٌر احالل -2  

فً بعض صفات الصوف للحمالن العرابٌة الذكرٌة.   Saccharomyces cerevisiae (Schwann, 1837) 

.8152لسنة  8، العدد /  82لة جامعة البصرة للعلوم الزراعٌة. المجلد / مج  

معرفة تأثٌر احالل مستوٌات مختلفة من مجروش نوى التمر مع او بدون اضافة خمٌرة الخبز-2  

على بعض صفات  الذبائح للحمالن العرابٌة.كلٌة الزراعة جامعة الفٌوم.  Saccharomyces cerevisiae 

.8152 لسنة 8/  العدد ، 00/  المجلد  
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7- Replacing of different ratios of date pits crush substituted for the barley with or without 

addition of Saccharomyces cerevisiae on performance of Arabi lambs on: 1-economic 

characteristics. Basra Journal Agric.Res.,29 (1).2016. 

8- Effect of addition 10 % date seeds substituted for the barley with or without addition of 
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