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مستى انتاج مضادات االكسدة االنزٌمٌة وغٌر االنزٌمٌة
والمتعرضة لالجهاد
Larvicidal activigy of curcum longa and
citrulus colocynthis oil on house fly musca
domestica
Rabbit as an animal's model for
experimental research
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فً بعض الصفات االنتاجٌة
Review about brucellosis in farm animals
دراسة اضافة المعزز الغذائً على االداء االنتاجً والفسلجً
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م.م حامد عباس حسن

 Effects of use Grape seeds oilم.م عدي سلمان
(viticvinifera) on total protein, albumin, and
globulin in local male rabbits
 Review on chlamydiosis in farm animalsم.م صفاء دمحم
 Relationship between somatic cell countم .م دمحم حسن دخٌل
and mastitis and the effect of mastitis
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 The study of effect of differentم.م سعد مناتً
progesterone protocol on the reproductive
efficiency of ewes during the non-breeding
season
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 Review about hydatid cyst in human andم.م صفاء دمحم
animals with study the incidence in Iraq
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الدموٌة
م.م سامر سلٌم
الدٌدان المتطفلة فً اسماك المٌاه العذبة العراقٌة

أ.م.د عبد الكرٌم سلمان

لدى دراسة حول تأثٌر المحسسات الغذائٌة والهوائٌة على
المرضى فً محافظة بابل نسبة
 Study the effect of duck weed on weightم.م سامر سلٌم
grass carp and common carp in fish
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 Flagellated antigen of E. coliم .سبأ هالل
Immunogen
 Pneumonic pasteurellosis in cattleم.م زٌنه باقر

 The E. coli bacteria and its somaticم .سبأ هالل
antigen
 Molecular diagnosis of merck diseaseم.د رائدحسٌن ربٌع
) Review on camel trypanosomosis (suraم.م احمد حمزة موسى
due to trypanosome evansi
م .م غصون عبد الكرٌم
تأثٌر التسمم بالكادمٌوم على نسٌج الكبد
 Effect of probiotic on boiler chickensأ.م.د فراس الباوي
 The importance E. coli of its sonicated Agم .سبأ هالل
 The morphology and measurement of theم.م سعد مناتً
placentomes of the local breed ewes at
different stages of pregnancy
 Study evaluate efficacy of Zizyphus jujubeم.م عدنان منصور
in modulate scabies in cases shomaly city
ا.م.د كاظم عبد زٌد
دراسة نسٌجٌة شكلٌة للقانصة فً دجاج اللحم
دراسة مظهرٌة ومرضٌة لطفٌلً االكٌاس المائٌة

م.م امٌر رضا
م.م حامد عباس حسن
ا.م.د عبد الكرٌم سلمان

عزل وتشخٌص البكتٌرٌا المصاحبة لمرض الفم والقدم فً
االبقار
 Major genes and QTL influencing woolم .م دمحم حسن دخٌل
production and quality: a review
 Effect of beta-glucan on layer chicksأ.م.د فراس حسٌن
تقدٌر فعالٌة مستخلص نبات العناب فً شفاء الجروح
المصابة بواسطة بكتٌرٌا استافلوكوكس اورٌس
استئصال الطحال جزئٌا او كلٌا بالناظور

م .عدنان منصور
م .م زٌنب جواد مالك

 Some factors affecting on milk productionم.م دمحم حسن دخٌل
in cattle
 Studies on the effect of selenium and Vit Eم.م سعد مناتً
on attainment of poultry in female
hamadane sheep
 Anatomical and histological the cycleا.م.د كاظم عبد زٌد
event
of
spermatogenesis
and
spermiogenesis in the testis of indigenous
)cock (Gallus gullus
 Review about tuberculosis in human andم.م صفاء دمحم
animals and study the incidence in Iraq
التركٌب الشكلً والنسٌجً لالمعاء الدقٌقة فً دجاج اللحمن ا.م.د كاظم عبد زٌد
 The immunopathological study of antigenم.م حواء الحسٌنً
B against hydatidosis in mice
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 Review on selenium toxicity in farmم.م علٌاء سلٌم
animals
م.م غصون عبد الكرٌم
سرطانٌة الكادمٌوم
 Molecular diagnosis of Newcastle andم.د رائد حسٌن
infectious bronchitis diseases in broiler
 Reviewم.م احمد حمزة موسى
of
equine
trypanosomosis
(Dourine) due to trypanosome equiberdum

