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 اسم المشرف اسم الطالب عنوان البحث ت

1 
أهمية النتروجين في تغذية المجترات واألداء اإلنتاجي وبعض الصفات 

 الفسلجية 
 حميد احمد سالمه

 أ.د. طاهر عبد اللطيف شجاع
 هللا عصام نعمانا.م.د. عبد 

 جمعة احمد عبد هللا االرتيمياتفقيس وتغذية يرقات  2
 أ.د. نهاد خورشيد وهاب
 م.د. صدام محمد حسن

 أ.د. احمد عبد علو  حمد اكتفاء صالح استخدام زيت جنين الحنطة في عالئق الطيور الداجنة 3

4 
أسواق  التركيب الكيمياوي والتقييم الحسي لعدد من األسماك المحلية من

 تكريت
 حسن بسمة عماد

 محفوظ خليل عبد هللا أ.د. 
 م.د. احمد رمضان محيميد

 عبد هللا حذيفة عثمان العوامل المؤثرة في صفات النمو لدى الحمالن العواسية  5
 ظافر شاكر عبد هللا أ.د. 

 أ.م.د. عبد الخالق احمد فرحان 

6 
تأثير استخدام مستويات مختلفة من البروتين في األداء اإلنتاجي للدجاج 

 البياض 
 دحام جمال عبد العزيز

 أ.د. معد عبد الكريم محمود
 أ.د. احمد عبد علو 

 أ.د. احمد طايس طه دحام مزهر محمد دراسة بعض صفات الدم الفسلجية للدجاج المحلية ودجاج البراهما 7

 سموأل سعدي عبد هللاد. أ. سامي أنور حامد لبيض اناث السمانالصفات النوعية  8

9 
في األداء اإلنتاجي لدى االرانب  3دراسة مستويات مختلفة من االوميغا 

 المحلية
 شريف حسن طلب

 طارق خلف حسن.د. أ
 م.د. محمد صالح محمد

10 
لدى  في األداء الفسيولوجي 3دراسة مستويات مختلفة من االوميغا 

 االرانب المحلية
 طه عثمان نجم

 أ.م.د. عبد الخالق احمد فرحان
 م.د. محمد صالح محمد 

11 
على األداء اإلنتاجي والفسلجي  Eمستويات مختلفة من فيتامين  استخدام

 في النعاج العواسية
 علي زكريا علوان

 أ.م.د. عماد غايب عبد الرحمن
 م.د. افراح مصطفى محمد

 أ.م.د. عقيل عبد شليج فراس غازي حامد تأثير مسحوق القرنفل على الصفات النوعية الناث السمان 12

 أ.م.د. عمار صالح الدين عبد الواحد كريم شلش كريم  تأثير مسحوق القرنفل على األداء اإلنتاجي الناث السمان 13

14 
صفات بعض الصفات التناسلية لذكور األغنام والماعز وعالقتهما ببعض 

 العضلة ومحتواها الكيمياوي
 ياسين جاسم محمد

 ميسلون وائل إبراهيمأ.م.د. 
 أ.م.د. اسلم سعود علوان 

15 
والنوعية لبيض طائر  اإلنتاجيةتاثير استخدام القرنفل على الصفات 
 السمان

 علي عبد الحسين مردان
 أ.م.د. عمار صالح الدين عبد الواحد

 م.د. سماح ميسر رؤوف 

 


