
  السید معاون العمید للشؤن العلمیة المحترم..

  م/ ملخص بالبحوث العلمیة المنشورة

  

نرفق لحضرتكم ادناه ملخص للبحوث التي تم اقرارھا ضمن الخطة البحثیة للعام الدراسي 
  ومرحلة االنجاز ازاء كل بحث. ٢٠١٨ -٢٠١٧

  

  

  مكان النشر  نسبة االنجاز  المنفذون  عنوان البحث  ت
 بأعمار الجسم وزن في الھجین قوة تأثیرات  ١

  االغنام في مختلفة
 قار ذي جامعة مجلة  مقبول للنشر   أ.م.د.عبدهللا حمید سالم

  الزراعیة للبحوث
 في الجسم بأبعاد التنبؤ معادالت استخدام  ٢

  الماعز
  أ.م.د.عبدهللا حمید سالم

  د.احمد عبد الرضا
 قار ذي جامعة مجلة  مقبول للنشر 

  الزراعیة للبحوث
 في المستوردة المحلییة اللحوم بین مقارنة  ٣

 مناطق في البكتریا من بنوعین التلوث معدالت
  الناصریة مدینة من مختلفة

  أ.م.د.عبدهللا حمید سالم
  م.م.ایمان جابر حسن

 قار ذي جامعة مجلة  منشور 
  الزراعیة للبحوث

٤  Allollc polumorphisn of Calpasfitin 
gene Identified by Mspl PCR-RFLP 

analusis and its assoclation with 
mucsles weights characterletics in 

goats  

 قار ذي جامعة مجلة  منشور   أ.م.د. عبدهللا حمید سالم
  الزراعیة للبحوث

 عدد في السایتوبالزمي التوارث تأثیر دراسة  ٥
  .الماعز في االنتاجیة الصفات من

  أ.م.د. عبدهللا حمید سالم
  م.د.علي احمد عبدالكریم

 قار ذي جامعة مجلة  شورنم
  الزراعیة للبحوث

 االسوي الجري سمكة وحیاتیة بیئة دراسة  ٦
  والكیمیاویة الفیزیاویة والصفات

  أ.م.د.كامل كاظم فھد
  أ.د.صادق علي حسین

 قار ذي جامعة مجلة  منشور
  الزراعیة للبحوث

٧  On the biological and ecological 
characteristics of Asian jeery 

(Silurustriostegus) in the middle 
rraches of the Euphrates River, Thi 

Qar province, Iraq I- Apiotic 
environmental characters.  

 Plant Archives an  منشور  أ.م.د.كامل كاظم فھد
International 

Journal  
(Scopus) 

٨  Levels of heavy metals (Cadmium, 
Copper and Zinc) in the tissues of 

four fish species of the 
Euphratesriver, Thi Qar, Iraq  

    منشور  أ.م.د.كامل كاظم فھد

 عدد في السایتوبالزمي التوارث تأثیر دراسة  ١٢
 .الماعز في االنتاجیة الصفات من

أ.م.د.علي أحمد 
  عبدالكریم

  أ.م.عبدهللا حمید سالم

 قار ذي جامعة مجلة  منشور
  الزراعیة للبحوث



دراسة تأثیر التغیر الحراري على اسماك   ٢٦
 الكوبي 

    %١٠٠  م.علي رضا حسین

تقییم اضافة خمیرة الخبز والبروبایوتك   ٢٧
 العراقي على االداء االنتاجي للجداء العراقیة 

  م.علي رضا حسین
  م.م.بشار نوري

 قار ذي جامعة مجلة    مقبول للنشر
  الزراعیة للبحوث

 في المستوردة المحلییة اللحوم بین مقارنة  ٣١
 مناطق في البكتریا من بنوعین التلوث معدالت
  الناصریة مدینة من مختلفة

  أ.م.عبدهللا حمید سالم
  م.م.ایمان جابر حسن

 قار ذي جامعة مجلة  منشور
  الزراعیة للبحوث

 وبعض الخام للحلیب المیكروبي التلوث دراسة  ٣٢
 مختلفة مناطق في) الصنع المحلیة( منتجاتھ
  .قار ذي لمحافظة

 التربیة كلیة مجلة  منشور  م.م.ایمان جابر حسن
  الصرفة للعلوم
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