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اسم مشروع 

 البحث
اسم االستاذ 

 المشرف
 مستخلص البحث اسماء الطلبة

1 

تأثير التباين 
الوراثي والبيئي 

على بعض 
الصفات الجسمية 

والتكاثرية 
السماك الكارب 

االعتيادي 
(cyprinus 

carpio) 

عمار عبد 
 الواحد

 
 
 

 صالح ثجيل جالب .1
 عباس محمد عبد الرضا .2

 عبدهللا جاسم محمد .3
 عبد االمير عبدهللا .4

 عبدهللا يحيى عبد الكاظم .5
 عقبل داخل حسن  .6

 

تم دراسة مدى تأثير الصفات الوراثية 
والبيئية لبعض الصفات الجسمية 

لالسماك الكارب االعتيادي في مختلف 
الظروف البيئية واستخلصت الدراسة 

على وجود تأثيرات معنوية على 
 االنتاجية.

2 

تأثير اضافة 
قشور مسحوق 

( oaksالبلوط )

في بعض 
الصفات 

االنتاجية لفروج 
 اللحم

بتول عبد النبي 
 شاكر

 احمد حسن عبد داخل .1
 احمد حيدر مطر .2
 احمد عطية منشد .3
 احمد علي حميد  .4
 احمد ماجد جواد .5
 حسن رزاق لزم .6
 حسنين علي حسين .7

اظهرت الدراسة التي قمنا بها لتأثير 
اضافة مسحوق قشور البلوط وبنسب 

في الدراسة  معينة وحسب ماموجود
على الصفات االنتاجية لفروج اللحم 
ومدى مقاومتها للظروف البيئية مما 
تعكس على مدى المردور االقتصادي 

 والصحي للقطيع

3 

انتشار ديدان 
الكبد و الرئة في 
بعض الحيوانات 

المذبوحة في 
مجزرة النجف 

 االشرف

 شذى عطا عبيد

 علي خضير  .1
 علي عامر عيدان .2
 علي غني حسين   .3

 فالح صاحب عبد الجليل .4
 كرار صباح زرزور .5
 كرار عبد اليمه حاجم .6

 كرار نعمة جبر .7

تم دراسة مسحية في مجزرة النجف 
االشرف لمدى انتشار ديدان الكبد 

والرئة للحيوانات المذبوحة وتأثيرها 
على استمرارية االنتاج وصحة 

 الحيوانات و جودة اللحوم

4 

تأثير مستخلص 
الثوم على نمو 

بكتريا 
الشيريشيا ا

 E.coliكوالي 

همام حسين 
 احمد

 حسين عباس حمزة .1
 حسين عبد مسلم .2
 حسين احمد حسين .3
 حسنين على عبد االمير .4

 حيدر علي حميد .5
 سجاد حميد هادي .6
 رافد راهي صالح .7

تناول البحث المقدم الى القسم حول مدى 
تأثير مستخلص الثوم في كبح نمو 

المعزولة من  E.coli الجراثيم الـ

الحيوانات المصابة بمختلف االمراض 
منها التنفسية والمعوية وااللتهابات 

الجلدية االخرى اذ وجدت ذات تأثير 
معنوي وواسع الطيف على مدى كبح 

 نمو الجراثيم

5 

تأثير اضافة 
مستوين مختلفين 

من مجروش 
بذور الحلبة 

fenugreek 
crushed  الى

العالئق على 
ي االداء االنتاج
 لفروج اللحم

محمود عماد 
 رسول

 مرتضى هادي نعمة .1
 مسلم مجيد لعيبي .2
 محمد رضا حمودي .3
 مهدي عايد محسن .4
 ؤمل حسين عباسم .5
 ياسر عبد الرضا حبيب .6

تم دراسة مدى تأثير اضافة مستوين 
مختلفين من التراكيز مجروش بذور 
الحلبة الى عالئق المستخدمة لفروج 

االنتاج اللحم و دراسة مدى تأثيرها على 
 والمقاومة للفروج اللحم.

 


