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 المادة المشرف اسم الطالب العنوان م

1 Effects of Alfalfa Hay Particle Size and Feeding 

Frequency on Lamb Performance and 

Digestibility Traits 

Hafiz A. Ibrahim Dr. M. Abouheif  بحثمقترح 

2 Modulating Role of Vitamins C and E against 

Transport-Induced Stress in Pullets during the 

Hot-Dry Conditions 

Asaad Yassin Dr. A. M. El-Waziry ورقة علمية 

3 Digestion & Absorption of Protein along the 

Intestinal Tract of Chicks Fed Raw and Heated 

Soybean Meal 

Ahmed M. Al-Zahrani Dr. A. M. El-Waziry ورقة علمية 

4 The Phosphorus and Vitamin D and 

supplementation  to Laying Hens 

Ahmed M. Al-Zahrani Dr. A. M. El-Waziry ورقة علمية 

5 
Role of Dietary Methionine in Poultry 
Production 

Ahmed M. Al-Zahrani Dr. Tariq Shafey 
 ورقة علمية

6 
Problems with heat distress 
of Laying Hens  

Ahmed M. Al-Zahrani Dr. M. Abohaif 
 ورقة علمية

7 
Effects of Immunization Against  

15) and -Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP 
9) -Growth Differentiation Factor 9 (GDF 

on Some Selected Reproductive Trait 

EMAD M. A. SAMARA 
 

Dr. A. Alhaidary 
 ورقة علمية

8 
Regulation of Feed Intake Ahmed M. Al-Zahrani Dr. Tariq Shafey 

 ورقة علمية

اضافة مركبات المونينسن والزيرانول على كفاءة   تأثير 9

  الهضم وميزان النيتروجين في الحمالن النعيمى

 ورقة علمية ا.د محمد ابوهيف د. بندر السلبود

 ورقة علمية حسين أكرمد.   ابراهيم بن محمد الخليفة  تلوث التربة 11

( Coxiella burnetiiركتسية الحمى المجهولة )انتشار  11

 فى غزالن اإلدمى

 بحثمقترح  أ.د. منصور فارس ابراهيم بن محمد الخليفة

تأثير المستويات المختلفة من األحماض الدهنية من  12

زيت النخيل على الغذاء المتناول وإنتاج الحليب في 

  أبقار الهولستين

 علمية ورقة ا.د احمد الوزيري يوسف زغل العنزي

)تركيب الجسم واالحتياجات الغذائية من البروتين  13

للحمالن في مراعى  والطاقة لزيادة وزن الجسم (

  شبه المناطق القاحلة

 ورقة علمية أحمد الوزيريأ.د.  طارق أحمد الشاهين
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تأثير محتوى البروتين الغذائي على إنتاج الحيوان  14

  والمواد المتمثلة في الدم ألبقار الحليب أثناء الرضاعة

 ورقة علمية ا.د احمد الوزيري كمال عبدالوهاب السماوي

الغذائي علي األداء اإلنتاجي  تأثير إضافة الكروميوم 15

والتناسلي ألبقار الحليب مبكرة اإلدرار تحت ظروف 

  اإلجهاد الحراري

 ورقة علمية ا.د احمد الوزيري يوسف العنزي

تأثير تغذية النحاس على هضم المواد الغذائية وأداء  16

  النمو وحالة النحاس في البالزما للماعز الكشمير

 ورقة علمية ا.د احمد الوزيري طارق أحمد الشاهين

تأثيرات الجفاف واإلجهاد الحراري على الغذاء المتناول  17

والنسبة الهضمية للمادة الجافة في مجترات شرق 

  أفريقيا 

 ورقة علمية ا.د احمد الوزيري يوسف بن زعل العنزي

الميثان المنبعث من األغنام المغذاة على حصة  18

المخمر المحتوي على المخلوط الكلى المخمر وغير 

  محصول األرز الكامل ونخالة األرز

 كمال عبدالوهاب السماوي

 

 أ.د/ احمد الوزيري

 

 ورقة علمية

تأثير تغذية بيئة الخميرة الحية الفردية والمخلوطة  19

واالستفادة من العناصر الغذائية وتخليق  على النمو

  البروتين الخام الميكروبي في الحمالن

 أ.د/ احمد الوزيري الشاهينطارق أحمد 

 

 ورقة علمية

20 
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