
   ٢٠١٨-٢٠١٩اخلطه العلميه للعام الدراسي 
  البحوث العلميه للتدريسيين  - ١

  الندوات التربويه للطلبه  -٢     

  
  

  المنفذه  الجهه   تاريخها   عنوان الندوه  ت

   الكليه التقنيه المسيب  ٢٠١٨-١١- ١٥   االدمان على االنترنت ومضاره   ١

  االرشاد التربوي بالكليه   ٢٠١٨-١٢- ٢٧  دور االرشاد التربوي في تجنب الغش  ٢

  اد التربوي بالكليهاالرش  ٢٠١٩-٢- ٢٨  دور الزي الموحد في ازاله الفوارق بين المجتمع   ٣

  اسم البحث  اسم التدريسي  ت

  عالقه حجم الجريبه بمكونت السائل الجريبي الكيموحيويه والهرمونيه الناث الجاموس المحلي   ماهر عباس حسين وأ . د. هاشم مهدي الربيعي   ١

  عالقه حجم الجريبه بابعاد الجهاز التناسلي الناث الجاموس المحلي   ماهر عباس حسين وأ . د. هاشم مهدي الربيعي   ٢

  تاثير استعمال تقنيات مختلفه لجمع البويضات في انتاج ونوعيه البويضه من مبايض المعز المحلي  ناهض حمزه عبادي وأ . د. هاشم مهدي الربيعي   ٣

  تاثير استخدام تقانتين لتوحيد الشبق وتحسين االداء التناسلي لنعاج العواسيه   هديل علوان عبد  ومهدي الربيعي أ . د. هاشم   ٤

 Effect of addition of some organic acids and creatine to ration of fattening  و رياض سبتي عباس د. جميل سرحان الزم  ٥

Awassi lambs in some cellular and biochemical blood parameter 

ود. نعيم رحمن ردام و دمحم  د. بشار عبد الحسين عليوي  ٦
  غازي فهد

) باستعمال مسحوق قلب بذره cyprius carpioالتحفيز المناعي السماك الكارب االعتيادي (
  المشمش بنسب مختلفه مع العلف 

) وخاليا الدم البيضاء في االغنام Theileriaبطفيلي الدم الثايليريا ( دراسه العالقه بين االصابه  د.مثنى صباح عزاوي  ٧
  المحليه العراقيه

 Endocrine disrupting Bisphenol A detection in different water samples in-  د. عالء عباس فاضل  ٨

Iraq. 

-Detection of inorganic phosphor in environmental water sample using a 

Lanthanide and nanoparticale Chemosensor Based on Forster    Resonance 

Energy transfer . 

-Assessment of some biochemical blood abnormities for labors of diesel 

electric generators. 

Biochemical investigation in blood serum of female patients in type-2 

diabetes. - 

  Quality and quantity parameters in Buffalo semen production  د.مكي خلف حسين  ٩

  تاثير العمر في شكل النطف المجمده لثيران الفريزيان 

عالقه بعض المركبات االيضيه والهرمونيه في الدم مع االداء االنتاجي والتناسلي في العواسي 
  المحلي

  تاثير اضافه المستخلص الكحولي للزنجبيل الى العليقه على الصفات االنتاجيه لفروج اللحم   د. دمحم جرد كاظم  ١١

 Influence of wet-feeding with vinegar and dietary rocket salad in stressed  د.كرار عماد عبد الصاحب   ١٢

chicken  

The term of first feed application as factor modifying the development of 

japanes quail chicks  

Role of pomegranate peels and black pepper powser and their mixture to 

alleviate the oxidative stress in broilers 

عن طريق التغذيه المبكره المدعمه  ٣٠٨تحسين بعض الصفات االقتصاديه لفروج اللحم روز 
  ودبس التمر Cبفيتامين 

Effect of early feeding enriched by vitamin C and date syrup on certain 

physiological trails of broiler Ross 308  

  تاثير اضافه الخارصين والنياسين الى العليقه في الحاله المناعيه وبعض الصفات الدم لفروج اللحم  مجيد علي فهد  ١٣

  االكسدة في السائل الجريبي والدم ومخاط عنق الرحم وتاثيرها على االخصاب دراسة عوامل  افتخار مهدي كاظم النجار  ١٥

  تاثير مستخلص الينسون على الصفات الكيميوحيويه والمناعيه لفروج اللحم  سهاد حسن ارحيم  ١٨

  تاثير استخدام الماء الموكسج على االداء االنتاجي والصفات الكيموحيويه لفروج اللحم    غسان رشيد موسى  ١٩

٢٠  
  دراسه التاثير السمي لخالت الرصاص على بعض المعاييير الدمويه والنسيجيه لذكور الجرذان البيض   اكرم فاضل مهدي ود. عالء عباس فاضل  و غسان رشيد موسى

  تاثير استخدام الخل االبيض في وقف االسهال عند الدواجن  علياء جابر حامد  ٢١

  عالقه الجسم االصفر بالصفات الشكليه للمبيض في االبقار المحليه   فوزية جميل حسن  ٢٢

  تاثير الكالسيوم والبوتاسيوم في تصنيع هرمون االستروجين في السائل الجريبي المبيضي في االبقار   هديل علوان عبد  ٢٣

والدميه لفروج اللحم سالله استخدام مستويات مختلفه من مسحوق الكمون على الصفات االنتاجيه   دمحم رشيد رمل  ٢٤
  روز

تاثير استخدام خل التفاح الطبيعي ومستخلص الثوم (االليسين) ومسحوق بذور الحبه السوداء على   مهند كاظم عبد الحسين  ٢٥
  ٣٠٨بعض الصفات الدميه لفروج اللحم سالله روز 

  اللحم تاثير اضافه مسحوق الكمون على الصفات الفسلجيه لفروج  ايالف مشعل دمحم  ٢٧



        
                                                                                                                                                                                 

                                               

  العلميه الندوات  - ٣

  التاريخ   مكان االنعقاد   اسم الندوه   قسم تقنيات االنتاج الحيواني 

استعمال المواد العلفيه في 
  تصنيع االعالف 

  ٢٠١٩-٣- ١٣  قسم تقنيات االنتاج الحيواني

  

  

  النشاطات الطالبيه  - ٤

  الجهه المنفذه   نوع النشاط  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني 

  القسم  دوره كره القدم

  القسم  منتدبات شعبيه

  القسم  معرض رسوم

  

  النشاطات االجتماعيه  - ٥

  التعارف بين مراحل القسم   قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

زياره لعوائل الشهداء من القوات االمنيه والحشد الشعبي من ذوي 
  أقارب الطلبه

  مساعده العوائل المتعففه

  حمله تشجير ضنت مبادره ياحسين 

  

 السفرات العلميه  - ٦

  

  سفره علميه محطه ابقار الحيدري   قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني 

  مشروع المسيب –سفره علميه لمعمل علف األسماك 

  سفره علميه الى مفقس دواجن في المحاويل

  

 الحلقات الدراسيه  - ٧

  

 & Google scholar  قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني

research gate  

  ٢٠١٨-١٢- ٢٦  عباس فاضلد. عالء 

  ٢٠١٩-٢- ٢٥  دمحم جرد كاظمد.   اداره حقول فروج اللحم

دور السائل الجريبي في تنميه   
 الجريبه

  ٢٠١٩-٣- ٢٠  د. هاشم مهدي عبود

  ٢٠١٩-٣- ١٧  د. كرار عماد عبد الصاحب  فسلجه واهميه بيض الطيور  

  ٢٠١٩-١٢- ٢٢  د. مكي خلف حسين  تقنيات التلقيح االصطناعي  

  

  

  

  

 جلسات عرض المستجدات العلميه  - ٨

  

  التاريخ  الجهه المنفذه  عرض المستجدات العلميه  ت

  ٢٠١٨-١٢- ١٢  د. عالء عباس فاضل  النانو تكنلوجي    ١

  ٢٠١٩-٣-٢   جميل سرحان الزمد.   استخدام النفايات كعلف لالسمك   ٢

  

 األفالم العلميه  - ٩

  

  التاريخ  الجهه المنفذه  اسم الفلم  ت

  ٢٠١٨-١١-٨  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  العصبي ونوع الهرموناتالجهاز   ١

  ٢٠١٨-١٢- ٢٠  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  الجهاز العصبي وعالقته بالجهاز الهضمي  ٢



  ٢٠١٩-٣-٣  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  عمليه االخصاب في اللبائن  ٣

  ٢٠١٩-٣- ٢١  الحيوانيقسم تقنيات االنتاج   دور المستقبالت في الخليه  ٤

  ٢٠١٩-٣- ٢٨  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  في تشخيص االمراض دور النانوتكنلوجي   ٥

  

  

  . الدورات ١٠

  التاريخ  القسم  اسم المحاضر  ت

  ٢٠١٩-٢- ١٩  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  اداره مفاقس دواجن   ١

  ٢٠١٩-٤-٤  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  تلقيح اصطناعي  ٢

٣  Power point ٢٠١٩-٤- ١٦  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  

  ٢٠١٩-٤- ٢٨  قسم تقنيات االنتاج الحيواني  االضافات الغذائيه في علف المجترات  ٤

  

  

      

                         

                     

  


